
 
 

 
 
 
 INFORMAÇÕES GERAIS 

 
   Autor 

 
Poder Executivo 

Situação atual O Substitutivo do relator, deputado Arthur Oliveira Maia (DEM-BA), 
oferecido à PEC 32/2020 foi disponibilizado em 17.09.2021, e tem previsão 
de votação no dia 21.09.2021 na Comissão Especial.  

O substitutivo irá para votação na Comissão Especial e, caso seja     aprovado, 
a matéria será enviada ao Plenário da Câmara dos Deputados. 

 

CONTEXTUALIZAÇÃO 

Após divulgarmos em 13.09.2021, por meio de nossos canais de 
comunicação, a avaliação completa e detalhada do Substitutivo da PEC 32, o 
relator Dep. Arthur Oliveira Maia (DEM-BA), apresentou novo Substitutivo 
em 16.09.2021. Na noite de sexta – 17.09.2021- protocolou um novo 
Substitutivo, alterando o teor dos anteriores. 

Não bastasse o novo Substitutivo apresentado, no mesmo dia houve a 
publicação da Lei 14.204/21 , oriunda de uma Medida Provisória sob nº 
1.042/21, com VETO PRESIDENCIAL justamente aos dispositivos 
incluídos pelo Congresso Nacional que traziam propostas de moralização para 
utilização de cargos comissionados ou de direção no âmbito da Administração 
pública Federal. O veto recaiu sobre disposição que determinava a edição de 
Decreto que disciplinasse avaliação técnica dos indicados para ocupação de 
cargo. A íntegra do referido VETO segue em anexo. 

 

 

  

 
ANÁLISE PRELIMINAR DO SUBSTITUTIVO APRESENTADO NA COMISSÃO ESPECIAL DA 

CÂMARA DOS DEPUTADOS DA PEC 32/2020 (Reforma Administrativa) 

VOTO COMPLEMENTAR 17.09.2021 



 

O SINDJUS/DF, objetivando atualizar a todos os seus representados, 
apresenta um quadro demonstrativo das alterações ocorridas nos textos, 
bem como se manifesta abaixo quanto à proposta. 

A condução da tramitação na Comissão Especial quando da análise da PEC 
32, demonstra uma completa subordinação do relator à vontade do Poder 
Executivo. Cheio de idas e vindas na formulação de textos, que altera a ordem 
de fatores, mas que produzem ao final, o mesmo resultado: o 
DESMANTELAMENTO DO SERVIÇO PUBLICO BRASILEIRO. 

Importante rechaçar, procedimentos arbitrários e inconsequentes de 
parlamentares que cedem a caprichos, promovendo mudanças constitucionais 
para enfraquecer o Estado Brasileiro, permitindo retrocesso de moralidade e 
imparcialidade. Permitindo, no entanto, que a condução da formulação e 
execução de políticas públicas sejam praticadas por 
INDICAÇÃO/APADRINHADOS, que poderão  tomar conta dos poderes, 
tanto executivo, legislativo e até mesmo do PODER JUDICIÁRIO. 

O substitutivo apresentado na noite de sexta feira, dia 17.09, reaviva com 
certa maquiagem, os mesmos propósitos da proposta enviada originalmente 
pelo Governo. O Substitutivo em questão, guarda significativas premissas: 
redução do estado, desmantelamento dos serviços públicos, sem qualquer 
visão de prestação de serviços de qualidade, e carrega retrocesso na ampliação 
da interferência do mercado para dentro da Administração Pública.  

Ademais, persiste com a injusta e incoerente não previsão da POLICIA 
JUDICIAL como atividades finalísticas afetas à segurança pública (Art. 37, 
IX-A e IX-B). 

 
O SINDJUS/DF está à disposição para qualquer dúvida e para sugestões de 
todos os servidores do Poder Judiciário e do Ministério Público da União no 
Distrito Federal, Acre, Rondônia e Roraima. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Quadro Comparativo - PEC 32/2020 (Reforma Administrativa) 
 

Art. 1º - A Constituição Federal passa a vigorar com as seguintes alterações: 
 

TEXTO ATUAL 
DA CF/88 

SUBSTITUTIVO 2 
(16.09) 

SUBSTITUTIV
O 3 (17.09) 

COMENTÁRIOS 

Art. 22. Compete 
privativamente à 
União legislar 
sobre: 

Sem alteração Sem alteração Amplia substancialmente a 
competência privativa da 
união em disciplinar regras 
gerais , o que pode  
representar quebra da 
autonomia dos entes 
subnacionais.  
 

Sem referência XXX - normas gerais 
sobre concurso 
público, políticas 
remuneratória, de 
benefícios e de 
desenvolvimento de 
pessoas, progressão e 
promoção funcionais, 
gestão de desempenho 
e jornada de trabalho, 
observado o disposto 
nos arts. 37, 39 e 39-A; 

XXX - mediante 
lei 
complementar, 
normas gerais 
sobre concurso 
público, 
estruturação de 
carreiras, política 
remuneratória, 
concessão de 
benefícios, 
desenvolvimento 
de pessoas, 
progressão e 
promoção 
funcionais, 
gestão de 
desempenho, 
regime e 
processo 
disciplinar, 
cessão e 
requisição de 
pessoal e jornada 
de trabalho; 

Condiciona a Lei 
Complementar 

Sem referência XXXI - normas gerais 
destinadas a disciplinar 
a ocupação de cargos 
em comissão 

XXXII - normas 
gerais de 
ocupação de 
cargos em 
comissão, 
incluindo 
obrigatoriamente 
a definição de 
critérios de 
seleção e 
requisitos para 
investidura; 

VIDE VETO LEI 14204, 
DE 17.09.2021, EM 
ANEXO. 



Sem referência XXXII - normas gerais 
sobre contratação por 
tempo determinado em 
regime de direito 
administrativo, que 
definirão, entre outros 
aspectos, formas de 
seleção pública, 
direitos, deveres, 
vedações e duração 
máxima do contrato, 
observado o disposto 
no inciso IX do caput 
do art. 37; 

XXXI - normas 
gerais para 
contratação por 
tempo 
determinado em 
regime de 
direito 
administrativo 

Art. 22, XXXI: Colocar a 
expressão “em regime de 
direito administrativo” 
entre vírgulas, para torná-
la explicativa, e não 
restritiva, ou permitirá 
interpretar que poderá 
existir outro tipo de 
contratação por tempo 
determinado que não seja 
em regime de direito 
administrativo (ex.: pela 
CLT), cujo regramento 
estaria em aberto. 

 
Sem referência Sem referência XXXIII - 

processo 
administrativo 
decorrente de 
desempenho 
insatisfatório, de 
que trata o § 1º-A 
do art. 41; 

 

Sem referência XXXIII - condições 
para perda de cargo por 
desempenho 
insatisfatório de 
servidor estável, de que 
trata o inciso III do § 1º 
do art. 41, ou em 
decorrência do 
reconhecimento de que 
o cargo se tornou 
desnecessário, na 
hipótese prevista no § 
3º-B do art. 41; 

XXXIV - normas 
gerais para 
reconhecimento
, por lei 
específica, de 
desnecessidade 
ou obsolescência 
de cargos 
públicos. 

 

Art. 37. A 
administração 
pública direta e 
indireta de 
qualquer dos 
Poderes da União, 
dos Estados, do 
Distrito Federal e 
dos Municípios 
obedecerá aos 
princípios de 
legalidade, 
impessoalidade, 
moralidade, 
publicidade e 
eficiência e, 
também, ao 
seguinte: 

Sem alteração Sem alteração   



IX – a  lei 
estabelecerá os 
casos de 
contratação por 
tempo determinado 
para atender a 
necessidade 
temporária de 
excepcional 
interesse público; 

IX - a lei estabelecerá os 
casos de contratação por 
tempo determinado em 
regime de direito 
administrativo para 
atender a necessidade 
temporária, que não 
poderá ter como objeto 
o exercício de 
atribuições próprias de 
servidores investidos 
em cargos exclusivos 
de Estado, assim 
compreendidos os 
voltados a funções 
finalísticas e 
diretamente afetas à 
segurança pública, à 
representação 
diplomática, à 
inteligência de Estado, 
à gestão 
governamental, à 
advocacia pública, à 
defensoria pública, à 
elaboração 
orçamentária, ao 
processo judicial e 
legislativo, à atuação 
institucional do 
Ministério Público, à 
manutenção da ordem 
tributária e financeira 
ou ao exercício de 
atividades de 
regulação, de 
fiscalização e de 
controle; 

IX - a lei 
disciplinará a 
contratação por 
tempo 
determinado em 
regime de direito 
administrativo 
para atender 
necessidades 
temporárias, as 
quais, quando 
relacionadas a 
atividades 
administrativas 
permanentes, 
deverão ter 
natureza 
excepcional e 
transitória, 
observadas, em 
qualquer caso, as 
normas gerais de 
que trata o inciso 
XXXI do art. 22; 

Colocar a expressão “em 
regime de direito 
administrativo” entre 
vírgulas, para torná-la 
explicativa, e não restritiva, 
ou permitirá interpretar que 
poderá existir outro tipo de 
contratação por tempo 
determinado que não seja 
em regime de direito 
administrativo (ex.: pela 
CLT), cujo regramento 
estaria em aberto. 

 

Sem referência  Sem referência IX-A - a 
contratação de que 
trata o inciso IX 
não poderá ter 
como objeto o 
exercício de 
atribuições 
próprias de 
servidores 
investidos em 
cargos exclusivos 
de Estado, assim 
compreendidos os 
que exerçam 
diretamente 
atividades 
finalísticas afetas 

Art. 37, inciso IX-A: 
Suprimir a palavra 
“diretamente”, pois gerará 
ambiguidade e causará 
judicialização da 
interpretação da regra 

 



à segurança 
pública, à 
representação 
diplomática, à 
inteligência de 
Estado, à gestão 
governamental, à 
advocacia pública, 
à defensoria 
pública, à 
elaboração 
orçamentária, à 
manutenção da 
ordem tributária e 
financeira, à 
regulação, à 
fiscalização, à 
perícia oficial de 
natureza criminal, 
ao controle e à 
atuação 
institucional do 
Poder 
Legislativo, do 
Poder Judiciário 
e do Ministério 
Público; 

Sem referência  Sem referência  
 
 
 

 

IX-B - para os fins 
do inciso IX-A, 
serão 
considerados 
como diretamente 
afetos à atividade 
de segurança 
pública: 
a) os policiais 
integrantes das 
carreiras dos 
órgãos de que 
tratam os incisos I, 
II, III, IV e VI do 
caput do art. 144; 
b) os policiais 
legislativos 
abrangidos pelo 
disposto no § 3º do 
art. 27, no inciso 
IV do art. 51 e no 
inciso XIII do art. 
52; 
c) os guardas 
municipais 
vinculados aos 
órgãos de que trata 
o § 8º do art. 144 

 



d) os agentes 
socioeducativos; 

Sem referência  Sem referência  IX-C - não se 
aplicará o 
disposto no inciso 
IX-A a servidores 
cujas atribuições 
sejam 
complementares, 
acessórias, de 
suporte ou de 
apoio às 
atividades nele 
referidas; 

Suprimir – traz para o 
ambiente constitucional 
expressões que não tem 
conceito definido 
permitindo assim 
elasticidade de 
interpretações 
oportunizando 
judicialização e 
promovendo insegurança 
jurídica 
Exceção da exceção – o 
dispositivo possibilita que 
seja contratado por tempo 
determinado para o 
exercício de atividade meio 
( complementares, 
acessórias, suporte, apoio) 
No inciso que trata da 
possibilidade de contratação 
por tempo determinado - já 
fala de diretamente e de 
finalística 
Art. 37, inciso IX-C: 
Suprimir. Esse inciso é 
pleonástico, porque o inciso 
IX-A já fala em atividades 
finalísticas. 

 
 

Sem referência  XXIII - é vedada a 
concessão, aos 
detentores de mandatos 
eletivos, aos membros 
dos Tribunais e 
Conselhos de Contas, 
aos ocupantes de cargos 
e aos titulares de 
empregos ou de funções 
públicas da 
administração direta e 
indireta da União, dos 
Estados, do Distrito 
Federal e dos 
Municípios, assim 
como aos dirigentes dos 
órgãos e das entidades 
integrantes da respectiva 
estrutura, de: 

XXIII - é vedada a 
concessão aos 
detentores de 
mandatos eletivos, 
aos membros dos 
Tribunais e 
Conselhos de 
Contas, aos 
ocupantes de 
cargos e titulares 
de empregos ou de 
funções públicas 
da administração 
pública direta e 
indireta da União, 
dos Estados, do 
Distrito Federal e 
dos Municípios e 
aos dirigentes dos 
órgãos e das 
entidades 
integrantes da 

 



respectiva 
estrutura, de: 

Sem referência  a) férias em período 
superior a trinta dias 
pelo período aquisitivo. 

a) férias em 
período superior a 
trinta dias pelo 
período aquisitivo 
de um ano. 

 

Sem referência  b) adicionais referentes 
a tempo de serviço, 
independentemente da 
denominação adotada  

b) adicionais 
referentes a tempo 
de serviço, 
independentement
e da denominação 
adotada; 

 

Sem referência  c) aumento de 
remuneração ou de 
parcelas indenizatórias 
com efeitos retroativos; 
. 

c) aumento de 
remuneração ou 
de parcelas 
indenizatórias 
com efeitos 
retroativos 

 

Sem referência  d) licença-prêmio, 
licença-assiduidade ou 
outra licença 
decorrente de tempo de 
serviço, 
independentemente da 
denominação adotada, 
ressalvada, dentro dos 
limites da lei, licença 
para fins de 
capacitação; 
 

d) licença-prêmio, 
licença-
assiduidade ou 
outra licença 
decorrente de 
tempo de serviço, 
independentement
e da denominação 
adotada, 
ressalvada, dentro 
dos limites da lei, 
licença para fins 
de capacitação; 

 

Sem referência  e) aposentadoria 
compulsória como 
modalidade de punição; 

e) aposentadoria 
compulsória como 
modalidade de 
punição; 

 

Sem referência  f) adicional ou 
indenização por 
substituição, 
independentemente da 
denominação adotada, 
ressalvada a efetiva 
substituição de cargo em 
comissão e função de 
confiança; 

f) adicional ou 
indenização por 
substituição,indep
endentemente da 
denominação 
adotada, 
ressalvado o 
exercício interino 
de cargo em 
comissão ou de 
função de 
confiança 

 

Sem referência  g) parcelas 
indenizatórias sem 
previsão de requisitos e 
critérios de cálculo 
definidos em lei, exceto 
para os empregados de 
empresas estatais e 

g) parcelas 
indenizatórias sem 
previsão de 
requisitos e 
critérios de 
cálculo definidos 
em lei; 

 



para os servidores a 
serviço do Governo 
brasileiro no exterior; 

Sem referência  h)     progressão ou 
promoção baseadas 
exclusivamente em 
tempo de serviço. 

h) progressão ou 
promoção 
baseadas 
exclusivamente 
em tempo de 
serviço. 

 

Sem referência  XXIV   - será 
obrigatória a utilização 
de plataforma eletrônica 
de serviços públicos, na 
forma da lei, que 
permita: 

XXIV - será 
obrigatória a 
utilização de 
plataforma 
eletrônica de 
serviços públicos, 
na forma da lei, 
que permita: 

 

Sem referência  a) a automação de 
procedimentos 
executados pelos órgãos 
e entidades integrantes 
de sua estrutura;  
 

a) a automação de 
procedimentos 
executados pelos 
órgãos e entidades 
integrantes da 
administração 
pública direta e 
indireta; 

 

Sem referência  b) o acesso dos cidadãos 
aos serviços que lhes 
sejam prestados e à 
avaliação da respectiva 
qualidade;  

b) o acesso dos 
cidadãos aos 
serviços que lhes 
sejam prestados e 
à avaliação da 
respectiva 
qualidade 

 

Sem referência  c) o reforço e o estímulo 
à transparência das 
informações sobre a 
gestão de recursos 
públicos.  

c) o reforço e o 
estímulo à 
transparência das 
informações sobre 
a gestão de 
recursos públicos. 

 

Sem referência  XXV - os atos de cessão 
e de requisição de 
servidores e empregados 
públicos serão limitados 
a dez por cento do 
quantitativo 
estabelecido no quadro 
de pessoal do órgão ou 
entidade de origem 
relativo ao cargo ou 
emprego ocupado pelo 
servidor ou empregado 
cedido ou requisitado. 

Sem referência   

Sem referência  Sem referência  § 3°-A Os órgãos e 
as entidades da 
administração 
pública direta e 

 



indireta 
implementarão 
ações voltadas à 
boa governança 
pública, com a 
finalidade de 
avaliar, direcionar 
e monitorar a 
gestão dos 
recursos públicos, 
a condução de 
políticas públicas 
e a prestação de 
serviços de 
interesse da 
coletividade. 

Sem referência  §11. Não serão 
computadas, para efeito 
dos limites 
remuneratórios de que 
trata o inciso XI do 
caput deste artigo, as 
parcelas de caráter 
indenizatório previstas 
em lei e os pagamentos 
feitos em moeda 
estrangeira ao pessoal a 
que se refere o inciso III 
do § 18 deste artigo. 

§ 11. Poderão não 
ser computadas, 
para efeito dos 
limites 
remuneratórios de 
que trata o inciso 
XI do caput, as 
parcelas de caráter 
indenizatório 
previstas em lei. 

Art. 37, § 11: Suprimir, 
devendo ser mantida a 
redação atual. A regra 
proposta permitirá incluir 
no teto parcelas 
indenizatórias, como 
diárias, auxílio-alimentação 
e indenização de transporte. 
Significa que o servidor que 
já ganhar o teto poderá 
perder o direito, por 
exemplo, a diárias (terá que 
viajar a trabalho pagando do 
próprio bolso) e a auxílio-
alimentação.  

 
Sem referência  Sem referência  § 11-A. A lei de 

que trata o § 11 
poderá estabelecer 
requisitos e 
valores máximos 
para que as 
parcelas por ela 
abrangidas sejam 
consideradas 
indenizatórias e 
excluídas dos 
limites 
remuneratórios de 
que trata o inciso 
XI do caput. 

Art. 37, § 11-A: Suprimir, 
pois poderá causar 
enriquecimento ilícito da 
Administração. Exemplos: 
amanhã vem a lei e fala que 
o auxílio-alimentação é 
limitado a 10 reais por dia de 
trabalho ou que a diária será 
de no máximo 100 reais por 
dia de ausência da sede. O 
servidor terá que completar 
do próprio bolso os gastos 
que realizar em razão do 
serviço. 

 
Sem referência  Sem referência  § 11-B Os 

pagamentos feitos 
em moeda 
estrangeira ao 
pessoal a que se 
refere o inciso III 
do § 18 não serão 

 



computados na 
aplicação dos 
limites 
remuneratórios de 
que trata o inciso 
XI do caput. 

Sem referência  § 17. Os afastamentos e 
as licenças do servidor 
por prazo superior a 
trinta dias não poderão 
ser considerados para 
fins de percepção de 
remuneração de cargo 
em comissão, de função 
de confiança, de bônus, 
de honorários, de 
parcelas indenizatórias 
ou de qualquer parcela 
que não se revista de 
caráter permanente.  

§ 17. Os 
afastamentos e as 
licenças do 
servidor por prazo 
superior a trinta 
dias não poderão 
ser considerados 
para fins de 
percepção de 
remuneração de 
cargo em 
comissão, de 
função de 
confiança, de 
bônus, de 
honorários, de 
parcelas 
indenizatórias ou 
de qualquer 
parcela que não se 
revista de caráter 
permanente. 

 

Sem referência  § 18. O disposto no § 17 
não se aplica aos 
afastamentos e às 
licenças previstos nesta 
Constituição e, nos 
termos da lei: 

§ 18. O disposto 
no § 17 não se 
aplica aos 
afastamentos e às 
licenças previstos 
nesta Constituição 
e, nos termos da 
lei: 

Art. 37, § 18: faltou incluir 
nas exceções afastamentos 
e licenças para capacitação 
ou treinamento. Se não 
incluir, desestimulará os 
gestores a se capacitarem 
para o serviço público, indo 
na contramão do espírito de 
melhoria da gestão pública. 

 Licença 
maternidade??? 

 
Sem referência  I - ao afastamento por 

incapacidade 
temporária para o 
trabalho; 

I - ao afastamento 
por incapacidade 
temporária para o 
trabalho; 

 

Sem referência  II - às hipóteses de 
cessões ou de 
requisições  

II - às hipóteses de 
cessões ou de 
requisições 

 

Sem referência  III - às licenças e aos 
afastamentos 
remunerados de pessoal 
a serviço do Governo 
brasileiro no exterior. 

III - às licenças e 
aos afastamentos 
remunerados de 
pessoal a serviço 
do Governo 

 



brasileiro no 
exterior. 

Sem referência  § 19. Será admitida a 
redução de até 25% 
(vinte e cinco por cento) 
da jornada de trabalho 
para exercício de cargos 
públicos, asseguradas:  
 

§ 19. Estende-se o 
disposto no § 9º do 
art. 39 aos 
detentores de 
mandatos eletivos, 
aos membros dos 
Tribunais e 
Conselhos de 
Contas e aos 
titulares de 
empregos ou de 
funções públicas 
da administração 
pública direta e 
indireta da União, 
dos Estados, do 
Distrito Federal e 
dos Municípios, 
assim como aos 
dirigentes dos 
órgãos e das 
entidades 
integrantes da 
respectiva 
estrutura. 

 

Sem referência  I - a proporcionalidade 
da remuneração da 
jornada reduzida em 
relação à anteriormente 
cumprida pelo servidor, 
ressalvado o disposto no 
inciso II; 

Sem referência   

Sem referência  II - a preservação da 
remuneração, na 
hipótese de redução de 
jornada em decorrência 
de limitação de saúde ou 
para cuidar de cônjuge 
ou companheiro, dos 
pais, dos filhos, do 
padrasto ou de madrasta 
e enteado, ou de 
dependente que viva a 
suas expensas. 

Sem referência   

Sem referência 

§ 20. O disposto no § 19 
não se aplica aos 
servidores investidos 
em cargos exclusivos 
de Estado, de que trata 
o inciso IX do caput 
deste artigo. 

§ 20. O disposto 
na alínea g do 
inciso XXIII do 
caput não se aplica 
quando se tratar: 

 

Sem referência Sem referência I - de empregados 
de empresas 

 



públicas, de 
sociedades de 
economia mista e 
de suas 
subsidiárias, 
quanto à exigência 
de previsão legal; 

Sem referência  Sem referência II - do pessoal de 
que trata o inciso 
III do § 18, 
hipótese em que os 
requisitos para 
concessão e a 
definição de 
critérios de 
pagamento e de 
cálculo das 
indenizações serão 
regulados por 
decreto do Poder 
Executivo. 

 

Sem referência  § 21. Estende-se o 
disposto no § 9º do art. 
39 aos detentores de 
mandatos eletivos, aos 
membros dos Tribunais 
e Conselhos de Contas e 
aos titulares de 
empregos ou de funções 
públicas da 
administração direta e 
indireta da União, dos 
Estados, do Distrito 
Federal e dos 
Municípios, assim como 
aos dirigentes dos 
órgãos e das entidades 
integrantes da respectiva 
estrutura.” 

§ 21. Será 
admitida a 
redução de até 
25% (vinte e 
cinco por cento) 
da jornada de 
trabalho para 
exercício de 
cargos públicos, 
asseguradas: 

Art. 37, § 21: suprimir 

A regra é fere princípio 
basilar, já que ofende o 
direito individual do 
servidor à irredutibilidade 
de vencimentos, previsto no 
art. 37, XV, da CF, o qual é 
cláusula pétrea e, portanto, 
não pode ser alterado nem 
mesmo por emenda 
constitucional, conforme já 
decidiu o STF (ARE nº 
660010 – Repercussão Geral 
nº 514), que decidiu que a 
redução da jornada de 
trabalho com adequação 
dos vencimentos à nova 
carga horária viola a 
garantia constitucional da 
irredutibilidade de 
vencimentos. 

 
Sem referência  Sem referência  I - a 

proporcionalidad
e da 
remuneração da 
jornada reduzida 
em relação à 
anteriormente 
cumprida pelo 
servidor, 
ressalvado o 

 



disposto no inciso 
II; 

Sem referência  Sem referência  II - a preservação 
da remuneração, 
na hipótese de 
redução de 
jornada em 
decorrência de 
limitação de 
saúde ou para 
cuidar de 
cônjuge ou 
companheiro, 
dos pais, dos 
filhos, do 
padrasto ou de 
madrasta e 
enteado, ou de 
dependente que 
viva a suas 
expensas. 

 

Sem referência  Sem referência  § 22. O disposto 
no § 21 não se 
aplica aos 
servidores 
investidos em 
cargos exclusivos 
de Estado, de que 
trata o inciso IX-A 
do caput deste 
artigo.” 

 

Sem referência Art. 37-A. A União, os 
Estados, o Distrito 
Federal e os Municípios 
poderão, na forma da lei, 
firmar instrumentos de 
cooperação com órgãos 
e entidades, públicos e 
privados, para a 
execução de serviços 
públicos, inclusive com 
o compartilhamento de 
estrutura física e a 
utilização de recursos 
humanos de 
particulares, com ou 
sem contrapartida 
financeira.  

Art. 37-A. A 
União, os Estados, 
o Distrito Federal 
e os Municípios 
poderão, na forma 
da lei, firmar 
instrumentos de 
cooperação com 
órgãos e 
entidades, 
públicos e 
privados, para a 
execução de 
serviços públicos, 
inclusive com o 
compartilhamento 
de estrutura física 
e a utilização de 
recursos humanos 
de particulares, 
com ou sem 
contrapartida 
financeira. 

Art. 37-A: Suprimir, porque 
permitirá a terceirização 
indiscriminada por mero 
contrato, sem nenhuma 
baliza sobre isso, atingindo 
inclusive atividades 
finalísticas e permanentes. 
Além disso, é 
inconstitucional, por ofensa 
ao princípio do concurso 
público. 

 



 § 1º Lei federal disporá 
sobre as normas gerais 
para a regulamentação 
dos instrumentos de 
cooperação a que se 
refere o caput  

§ 1º Lei federal 
disporá sobre as 
normas gerais para 
a regulamentação 
dos instrumentos 
de cooperação a 
que se refere o 
caput. 

È SABIDO QUE TRATA-
SE APENAS DE JOGO 

PARA AMPLIAR 
CONCESSÕES 

 2º Até que seja editada a 
lei federal a que se refere 
o § 1º, os Estados, o 
Distrito Federal e os 
Municípios exercerão a 
competência legislativa 
plena sobre a matéria.  

§ 2º Até que seja 
editada a lei 
federal a que se 
refere o § 1º, os 
Estados, o Distrito 
Federal e os 
Municípios 
exercerão a 
competência 
legislativa plena 
sobre a matéria. 

 

 § 3º A superveniência de 
lei federal sobre as 
normas gerais suspende, 
naquilo que lhe for 
contrário, a eficácia da 
lei estadual, distrital ou 
municipal.  

§ 3º A 
superveniência de 
lei federal sobre as 
normas gerais 
suspende, naquilo 
que lhe for 
contrário, a 
eficácia da lei 
estadual, distrital 
ou municipal. 

 

 § 4º A utilização de 
recursos humanos de 
que trata o caput não 
abrange as atividades 
privativas de cargos 
exclusivos de Estado.  

§ 4º A utilização 
de recursos 
humanos de que 
trata o caput não 
abrange as 
atividades 
privativas de 
cargos exclusivos 
de Estado.” 

 
 

 

Art. 39. A União, os 
Estados, o Distrito 
Federal e os 
Municípios 
instituirão conselho 
de política de 
administração e 
remuneração de 
pessoal, integrado 
por servidores 
designados pelos 
respectivos Poderes 

Sem referência  Art. 39. A União, 
os Estados, o 
Distrito Federal e 
os Municípios 
instituirão 
conselho de 
política de 
administração e 
remuneração de 
pessoal, integrado 
por servidores 
designados pelos 
respectivos 
Poderes 

 

§ 5º Lei da União, 
dos Estados, do 
Distrito Federal e 

Sem referência §5º REVOGADO  



dos Municípios 
poderá estabelecer a 
relação entre a maior 
e a menor 
remuneração dos 
servidores públicos, 
obedecido, em 
qualquer caso, o 
disposto no art. 37, 
XI. 
Sem referência Art. 39-A. Será 

obrigatória a avaliação 
periódica de 
desempenho dos 
servidores públicos, 
realizada de forma 
contínua e com a 
participação do 
avaliado. 

Art. 39-A. Será 
obrigatória a 
avaliação 
periódica de 
desempenho dos 
servidores 
públicos, realizada 
de forma contínua 
e com a 
participação do 
avaliado. 

 

Sem referência § 1° A avaliação de 
desempenho de que trata 
o caput terá as seguintes 
finalidades, sem 
prejuízo do disposto no 
inciso XXXIII do art. 
22 e no inciso III do § 1º 
e no § 4º do art. 41:  
 

§ 1° A avaliação 
de desempenho de 
que trata o caput 
terá as seguintes 
finalidades, sem 
prejuízo do 
disposto no inciso 
III do § 1º e no § 4º 
do art. 41: 

 

Sem referência 

I- aferir a contribuição 
do desempenho 
individual do servidor 
para o alcance dos 
resultados institucionais 
do órgão ou entidade 

I - aferir a 
contribuição do 
desempenho 
individual do 
servidor para o 
alcance dos 
resultados 
institucionais do 
órgão ou entidade; 

 

Sem referência II - possibilitar a 
valorização e o 
reconhecimento dos 
servidores que tenham 
desempenho superior ao 
considerado satisfatório, 
inclusive para fins de 
promoção ou progressão 
nacarreira, de nomeação 
em cargos em comissão 
e de designação para 
funções de confiança;   

II - possibilitar a 
valorização e o 
reconhecimento 
dos servidores que 
tenham 
desempenho 
superior ao 
considerado 
satisfatório, 
inclusive para fins 
de promoção ou de 
progressão na 
carreira, de 
nomeação em 
cargos em 
comissão e de 

 



designação para 
funções de 
confiança; 

Sem referência III - orientar a adoção de 
medidas destinadas a 
elevar desempenho 
considerado 
insatisfatório.  

III - orientar a 
adoção de 
medidas 
destinadas a elevar 
desempenho 
considerado 
insatisfatório. 

 

Sem referência § 2º O procedimento de 
avaliação de 
desempenho observará 
os meios e as condições 
efetivamente 
disponibilizados ao 
servidor para 
desempenho de suas 
atribuições. 

§ 2º O 
procedimento de 
avaliação de 
desempenho 
observará os 
meios e as 
condições 
efetivamente 
disponibilizados 
ao servidor para 
desempenho de 
suas atribuições e 
assegurará direito 
de recurso dirigido 
a órgão colegiado 
integrado por 
servidores estáveis 

 

Art. 40. O regime 
próprio de 
previdência social 
dos servidores 
titulares de cargos 
efetivos terá caráter 
contributivo e 
solidário, mediante 
contribuição do 
respectivo ente 
federativo, de 
servidores ativos, de 
aposentados e de 
pensionistas, 
observados critérios 
que preservem o 
equilíbrio financeiro 
e atuarial. 

Sem alteração Sem alteração  

Sem referência § 7º Observado o 
disposto no § 2º do art. 
201, o benefício de 
pensão por morte será 
concedido nos termos de 
lei do respectivo ente 
federativo, a qual tratará 
de forma diferenciada a 
hipótese de morte dos 
servidores de que trata o 

§ 7º Observado o 
disposto no § 2º do 
art. 201, o 
benefício de 
pensão por morte 
será concedido 
nos termos de lei 
do respectivo ente 
federativo, a qual 
tratará de forma 

 



§ 4º-B decorrente do 
exercício ou em razão da 
função. 

diferenciada a 
hipótese de morte 
dos servidores de 
que trata o § 4º-B 
decorrente do 
exercício ou em 
razão da função. 

Sem referência Sem referência  § 10-A. A lei não 
poderá prever a 
cassação de 
aposentadoria 
como hipótese de 
sanção 
administrativa. 

 

Art. 41. São estáveis 
após três anos de 
efetivo exercício os 
servidores 
nomeados para 
cargo de provimento 
efetivo em virtude 
de concurso público 

Art. 41. São estáveis, 
após o cumprimento de 
três anos de estágio 
probatório, os servidores 
nomeados para cargo de 
provimento efetivo em 
virtude de concurso 
público. 

Art. 41. São 
estáveis, após o 
cumprimento de 
três anos de 
estágio probatório, 
os servidores 
nomeados para 
cargo de 
provimento 
efetivo em virtude 
de concurso 
público. 

 

§ 1º O servidor 
público estável só 
perderá o cargo: 

§1º Sem prejuízo do 
disposto no § 3º deste 
artigo e no § 5º do art. 
169, o servidor estável 
perderá o cargo: 

§ 1º O servidor 
estável somente 
perderá o cargo de 
acordo com o 
disposto no § 3º 
deste artigo e no § 
7º do art. 169, ou 
nas seguintes 
hipóteses: 

 

I – em virtude de 
sentença judicial 
transitada em 
julgado; 

I - em razão de decisão 
transitada em julgado ou 
proferida por órgão 
judicial colegiado; 

I - em razão de 
decisão transitada 
em julgado ou 
proferida por 
órgão judicial 
colegiado; 

 

II - 
compulsoriamente, 
com proventos 
proporcionais ao 
tempo de 
contribuição, aos 70 
(setenta) anos de 
idade, ou aos 75 
(setenta e cinco) 
anos de idade, na 
forma de lei 
complementar;   

II - compulsoriamente, 
com proventos 
proporcionais ao tempo 
de contribuição, aos 70 
(setenta) anos de idade, 
ou aos 75 (setenta e 
cinco) anos de idade, na 
forma de lei 
complementar;   

Sem alteração  

III – mediante 
procedimento de 

III - em decorrência de 
resultado insatisfatório 

III - em 
decorrência de 

Art. 41, § 1º, III: faltou 
dizer que o procedimento de 



avaliação periódica 
de desempenho, na 
forma de lei 
complementar, 
assegurada ampla 
defesa. 

em procedimento de 
avaliação de 
desempenho, 
assegurada ampla defesa 
e observadas as 
condições de que trata 
o inciso XXXIII do art. 
22. 

resultado 
insatisfatório em 
procedimento de 
avaliação de 
desempenho, 
assegurada ampla 
defesa e 
observado o 
disposto nos §§ 1º-
A e 1º-B. 

avaliação de desempenho 
será feito nos termos da lei 
(ainda que ordinária). Não 
colocar isso poderá gerar a 
interpretação de que o 
dispositivo seria 
autoaplicável, isto é, não 
exigiria regulamentação 
nem mesmo por lei 
ordinária, sendo que hoje se 
exige a lei complementar. 

 
Sem referência Sem referência § 1º-A O processo 

administrativo 
voltado à perda do 
cargo, em 
decorrência do 
disposto no inciso 
III do § 1º, 
somente poderá 
ser instaurado 
após 2 (dois) 
ciclos 
consecutivos de 
avaliação de 
desempenho em 
que se obtenha 
resultado 
insatisfatório ou 
em 3 (três) ciclos 
intercalados, 
apurados em um 
período de cinco 
anos. 

Art. 41, § 1º-A: faltou 
esclarecer que o ciclo de 
avalição deve ser no 
mínimo anual. Se a lei 
depois previr, por exemplo, 
um ciclo trimestral ou 
mensal, será muito ruim 
para o serviço público, pois 
os servidores ficarão mais 
preocupados com a 
avaliação do que com o 
trabalho em si. Imagine-se, 
para fazer um paralelo, 
como ficaria o trabalho dos 
Parlamentares se as eleições 
fossem anuais. Note-se 
ainda que, no caso de estágio 
probatório (art. 41, § 4º), a 
previsão é de ciclos 
semestrais. Ultrapassado o 
período estágio probatório, 
portanto, a lógica é que 
sejam adotados ciclos mais 
longos, pelo menos anuais. 
Note-se que a duração 
mínima de 12 meses do ciclo 
está apenas em regra 
transitória (art. 3º, § 3º, do 
Substitutivo), sem garantia 
de que essa duração mínima 
será mantida na futura lei 
regulamentadora. 

 
Sem referência  Sem referência  § 1º-B O processo 

administrativo de 
que trata o § 1º-A, 
disciplinado por 
lei federal, nos 
termos do inciso 
XXXIII do art. 22, 
será instruído com 

Art. 41, § 1º-B: Suprimir a 
expressão “observará rito de 
natureza sumária”, pois 
mitiga os princípios do 
contraditório e da ampla 
defesa, o que é ainda mais 
grave quando se trata de um 
processo que poderá causar 



os procedimentos 
de avaliação de 
desempenho que 
justificaram sua 
instauração, 
observará rito de 
natureza sumária e 
será decidido por 
órgão colegiado 
composto por 
servidores estáveis 
que não 
participaram dos 
referidos 
procedimentos. 

a perda do cargo do servidor 
estável. 

 

§ 2º Invalidada por 
sentença judicial a 
demissão do 
servidor estável, será 
ele reintegrado, e o 
eventual ocupante 
da vaga, se estável, 
reconduzido ao 
cargo de origem, 
sem direito a 
indenização, 
aproveitado em 
outro cargo ou posto 
em disponibilidade 
com remuneração 
proporcional ao 
tempo de serviço. 

§ 2º Na hipótese de 
invalidação da perda do 
cargo do servidor 
estável por decisão 
judicial, ele será 
reintegrado, 
independentemente da 
existência de vaga. 

§ 2º Na hipótese 
de invalidação da 
perda do cargo do 
servidor estável 
por decisão 
judicial, ele será 
reintegrado, 
independentement
e da existência de 
vaga. 

 

§ 3º Extinto 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. 

§ 3º Extinto o cargo, em 
razão do 
reconhecimento de que 
se tornou desnecessário 
ou obsoleto, na forma de 
lei específica, o servidor 
estável perderá o cargo, 
resguardado o direito à 
indenização de que trata 
o § 5º do art. 169. 

§ 3º O servidor 
estável perderá o 
cargo se este for 
extinto por lei 
específica em 
razão do 
reconhecimento 
de que se tornou 
desnecessário ou 
obsoleto, 
observados os 
critérios 
estabelecidos nas 
normas gerais de 
que trata o inciso 
XXXIV do art. 22, 
resguardado o 
direito à 
indenização de 
que trata o § 5º do 
art. 169 da 
Constituição. 

Art. 41, §§ 3º, 3º-A e 3º-B: 
manter a atual redação do § 
3º e suprimir os 3º-A e 3º-B 
do art. 41 (e, 
consequentemente, suprimir 
também o art. 12 do 
Substitutivo), pois a 
mudança causará inúmeros 
abusos na prática, por 
exemplo, com gestores 
mandando embora os novos 
servidores que eles não 
quiserem que permaneçam 
na Administração, com 
baixa indenização, se forem 
iniciantes (ex.: apenas 4 
anos de serviço). 

 

                   OU  

 



Alterar apenas o § 3º do art. 
41, com a seguinte redação: 

§ 3º Extinto o cargo ou 
declarada a sua 
desnecessidade, o servidor 
estável será 
obrigatoriamente 
aproveitado em outro cargo 
de atribuições e 
vencimentos compatíveis 
com o anteriormente 
ocupado. 

� Neste caso, suprimir o 
art. 12 do Substitutivo, pois 
ele perderá o objeto. 

 

OU 

 

Adotar a seguinte redação 
para os §§ 3º, 3º-A e 3º-B do 
art. 41: 

§ 3º O servidor estável 
perderá o cargo se este for 
extinto por lei específica em 
razão do reconhecimento de 
que se tornou desnecessário 
ou obsoleto, desde que 
observados os critérios 
previamente estabelecidos 
nas normas gerais de que 
trata o inciso XXXIV do art. 
22, resguardado o direito à 
indenização de que trata o § 
5º do art. 169 da 
Constituição. 

§ 3º-A Na hipótese de 
criação de cargo de 
atribuições idênticas ou 
similares às do extinto, em 
período igual ou inferior a 
cinco anos, contados da 
perda do cargo, o servidor 
estável que o houver perdido 
nas condições estabelecidas 
pelo § 3º será reintegrado, 
independentemente da 
existência de vaga e 
assegurado o recebimento 
de indenização equivalente 
à remuneração a que teria 



direito no período em que 
esteve exonerado. 

§ 3º-B Se a lei de que trata o 
§ 3º não alcançar a 
totalidade dos ocupantes de 
um mesmo cargo, 
organizado ou não em 
carreira, será adotada a 
média das últimas três 
avaliações individuais de 
desempenho para identificar 
os servidores estáveis que 
serão alcançados pelo 
disposto no § 3º e, como 
critérios de desempate, 
sucessivamente, o maior 
tempo de exercício no cargo 
e a maior idade dos 
servidores.� Neste caso, 
manter o art. 12 do 
Substitutivo, como regra 
para os atuais. 

 

 

 
Sem referência  § 3º-A Na hipótese de 

recriação do cargo em 
período igual ou inferior 
a cinco anos, contados 
da perda do cargo, o 
servidor estável que o 
houver perdido nas 
condições estabelecidas 
pelo § 3º será 
reintegrado, 
independentemente da 
existência de vaga, sem 
prejuízo da eventual 
responsabilização do 
gestor que tenha 
desencadeado a extinção 
do cargo, caso se 
comprove dolo ou má-fé 

§ 3º-A Na hipótese 
de criação de 
cargo de 
atribuições 
idênticas ou 
similares às do 
extinto, em 
período igual ou 
inferior a cinco 
anos, contados da 
perda do cargo, o 
servidor estável 
que o houver 
perdido nas 
condições 
estabelecidas pelo 
§ 3º será 
reintegrado, 
independentement
e da existência de 
vaga. 

 

Sem referência  § 3º-B A lei que 
promover, por 
desnecessidade, a 
extinção parcial de 
cargos ocupados 
observará critérios 
objetivos e revestidos de 

§ 3º-B Se a lei de 
que trata o § 3º não 
alcançar a 
totalidade dos 
ocupantes de um 
mesmo cargo, 
organizado ou não 

  



impessoalidade, 
estabelecidos na forma 
do inciso XXXIII do art. 
22, para identificar os 
servidores que serão 
alcançados pela perda 
do cargo. 

em carreira, será 
adotada a média 
das últimas três 
avaliações 
individuais de 
desempenho para 
identificar os 
servidores estáveis 
que serão 
alcançados pelo 
disposto no § 3º e, 
como critérios de 
desempate, 
sucessivamente, o 
tempo de 
exercício no cargo 
e a idade dos 
servidores. 

§ 4º Como condição 
para a aquisição da 
estabilidade, é 
obrigatória a 
avaliação especial 
de desempenho por 
comissão instituída 
para essa finalidade. 

§ 4º Como condição 
para a aquisição da 
estabilidade, é 
obrigatória a avaliação 
de desempenho em 
ciclos semestrais, até o 
fim do prazo de estágio 
probatório mencionado 
no caput deste artigo, 
observado o disposto no 
art. 39-A.” (NR 

§ 4º O servidor em 
cumprimento do 
estágio probatório 
de que trata o 
caput terá o 
desempenho 
avaliado em ciclos 
semestrais, 
observado o 
disposto no art. 
39-A e admitida 
sua exoneração no 
caso de resultado 
insatisfatório em 
dois ciclos de 
avaliação. 

Art. 41, § 4º: Suprimir o 
trecho “e admitida sua 
exoneração no caso de 
resultado insatisfatório em 
dois ciclos de avaliação”. A 
regra é nociva ao serviço 
público, pois permitirá, por 
exemplo, ao gestor que não 
gostou do resultado do 
concurso (não passaram 
seus apadrinhados) exonerar 
os novos servidores ainda 
no início de estágio 
probatório, para fazer logo 
outro concurso. A 
exoneração, se for o caso, 
tem que ser só ao final do 
estágio, sob pena de se 
exonerar o servidor com 
avaliação apenas parcial no 
estágio, ferindo a ampla 
defesa e o contraditório no 
estágio. 

 
Art. 102. Compete 
ao Supremo 
Tribunal Federal, 
precipuamente, a 
guarda da 
Constituição, 
cabendo-lhe: 

Sem alteração Sem referência   

c) nas infrações 
penais comuns e nos 
crimes de 
responsabilidade, os 
Ministros de Estado 

c) nas infrações penais 
comuns e nos crimes de 
responsabilidade, os 
Ministros de Estado, os 
Comandantes da 

Sem referência   



e os Comandantes da 
Marinha, do 
Exército e da 
Aeronáutica, 
ressalvado o 
disposto no art. 52, I, 
os membros dos 
Tribunais 
Superiores, os do 
Tribunal de Contas 
da União e os chefes 
de missão 
diplomática de 
caráter permanente;  

Marinha, do Exército e 
da Aeronáutica e o 
Diretor-Geral da Polícia 
Federal, ressalvado o 
disposto no art. 52, I, os 
membros dos Tribunais 
Superiores, os do 
Tribunal de Contas da 
União e os chefes de 
missão diplomática de 
caráter permanente; 

Art. 173 
Ressalvados os 
casos previstos nesta 
Constituição, a 
exploração direta de 
atividade econômica 
pelo Estado só será 
permitida quando 
necessária aos 
imperativos da 
segurança nacional 
ou a relevante 
interesse coletivo, 
conforme definidos 
em lei. 

Sem alteração  Sem alteração  

Sem referência  

§ 6º É nula a concessão 
de estabilidade no 
emprego ou de proteção 
contra a despedida para 
empregados de 
empresas públicas, 
sociedades de economia 
mista e das subsidiárias 
dessas empresas e 
sociedades por meio de 
negociação, coletiva ou 
individual, ou de ato 
normativo que não seja 
aplicável aos 
trabalhadores da 
iniciativa privada. 

§ 6º É nula a 
concessão de 
estabilidade no 
emprego ou de 
proteção contra a 
despedida para 
empregados de 
empresas 
públicas, 
sociedades de 
economia mista e 
das subsidiárias 
dessas empresas e 
sociedades por 
meio de 
negociação, 
coletiva ou 
individual, ou de 
ato normativo que 
não seja aplicável 
aos trabalhadores 
da iniciativa 
privada. 

 



Art. 201. A 
previdência social 
será organizada sob 
a forma do Regime 
Geral de Previdência 
Social, de caráter 
contributivo e de 
filiação obrigatória, 
observados critérios 
que preservem o 
equilíbrio financeiro 
e atuarial, e 
atenderá, na forma 
da lei, a: 

Sem alteração  Sem alteração  

§16. Os empregados 
dos consórcios 
públicos, das 
empresas públicas, 
das sociedades de 
economia mista e 
das suas subsidiárias 
serão aposentados 
compulsoriamente, 
observado o 
cumprimento do 
tempo mínimo de 
contribuição, ao 
atingir a idade 
máxima de que trata 
o inciso II do § 1º do 
art. 40, na forma 
estabelecida em lei. 

§ 16. Os empregados da 
administração pública 
direta, autárquica e 
fundacional, dos 
consórcios públicos, das 
empresas públicas, das 
sociedades de economia 
mista e de suas 
subsidiárias terão o 
vínculo empregatício 
automaticamente 
extinto e serão 
aposentados 
compulsoriamente, 
observado o 
cumprimento do 
tempo mínimo de 
contribuição, ao 
atingir a idade de 
setenta e cinco anos. 

§ 16. Os 
empregados da 
administração 
pública direta, 
autárquica e 
fundacional, dos 
consórcios 
públicos, das 
empresas 
públicas, das 
sociedades de 
economia mista e 
de suas 
subsidiárias terão 
o vínculo 
empregatício 
automaticamente 
extinto e serão 
aposentados 
compulsoriamente
, observado o 
cumprimento do 
tempo mínimo de 
contribuição, ao 
atingir a idade de 
setenta e cinco 
anos.” 

 

Art. 247. As leis 
previstas no inciso 
III do § 1º do art. 41 
e no § 7º do art. 169 
estabelecerão 
critérios e garantias 
especiais para a 
perda do cargo pelo 
servidor público 
estável que, em 
decorrência das 
atribuições de seu 
cargo efetivo, 
desenvolva 

Art. 247. A lei prevista 
no § 7º do art. 169 e a 
decorrente do exercício 
da competência de que 
trata o inciso XXX do 
art. 22 estabelecerão 
critérios e garantias 
especiais para a perda do 
cargo pelo servidor 
público estável 
investido em cargo 
exclusivo de Estado, de 
que trata o inciso IX do 
caput do art. 37. 

Art. 247. A lei 
prevista no § 7º do 
art. 169 
estabelecerá 
critérios e 
garantias especiais 
para a perda do 
cargo pelo 
servidor público 
estável investido 
em cargo 
exclusivo de 
Estado, de que 

Art. 247: Hoje é previsto 
que a lei de perda do cargo 
por insuficiência de 
desempenho e a lei de perda 
do cargo por excesso de 
despesas estabelecerão 
(ambas) critérios e garantias 
especiais para a perda do 
cargo pelo estável que 
desenvolva atividades 
exclusivas de Estado. A 
nova redação fala que 
apenas a lei de perda do 
cargo por excesso de 



atividades 
exclusivas de 
Estado. 

trata o inciso IX-A 
do caput do art. 37. 

despesas estabelecerá esses 
aspectos. É preciso 
reinserir a previsão de que 
também a lei sobre processo 
administrativo decorrente de 
desempenho insatisfatório 
(agora no novo inciso 
XXXIII do art. 22) tratará de 
critérios e garantias 
especiais para a perda do 
cargo pelo servidor estável 
que desenvolva atividades 
exclusivas de Estado. Além 
disso, deve ser mantido o 
atual parágrafo único, para 
dispor que, na hipótese de 
insuficiência de 
desempenho, a perda do 
cargo pelo servidor público 
estável investido em cargo 
exclusivo de Estado 
somente ocorrerá mediante 
processo administrativo em 
que lhe sejam assegurados o 
contraditório e a ampla 
defesa. 

 
Parágrafo único. Na 
hipótese de 
insuficiência de 
desempenho, a perda 
do cargo somente 
ocorrerá mediante 
processo 
administrativo em 
que lhe sejam 
assegurados o 
contraditório e a 
ampla defesa.          

Parágrafo único. A 
perda do cargo na 
hipótese do inciso III do 
§ 1º do art. 41 dependerá 
de processo 
administrativo em que 
seja assegurado ao 
servidor direito ao 
contraditório e à ampla 
defesa." 

Parágrafo único. 
REVOGADO 
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SUBSTITUTIVO Nº 2 (16.09) SUBSTITUTIVO Nº 3 (17.09) COMENTÁRIOS 
Sem referência  Art. 2º A Emenda Constitucional 

nº 103, de 2019, passa a vigorar 
com a seguinte redação: 
Art. 5º. § 4º A aposentadoria 
prevista no caput corresponde à 
totalidade da remuneração do 
servidor no cargo efetivo em que 
se der a aposentadoria, observado 

 



o disposto no § 8º do art. 4º, 
assegurada a revisão na mesma 
proporção e na mesma data, 
sempre que se modificar a 
remuneração dos servidores em 
atividade. 
Art. 10. § 6º A pensão por morte 
devida aos dependentes dos 
servidores de que trata o caput do 
art. 5º decorrente do exercício ou 
em razão da função será vitalícia 
para o cônjuge ou companheiro e 
equivalente à remuneração do 
cargo. 
 

Art. 2° Até que entrem em vigor as 
normas gerais de que trata o inciso 
XXX do art. 22 da Constituição, os 
entes federativos exercerão a 
competência legislativa plena 
sobre a matéria referida no 
dispositivo, para atender a suas 
peculiaridades, observado o 
disposto neste artigo. 
 

Art. 3º Até que entrem em vigor 
as normas gerais de que trata o 
inciso XXX do caput do art. 22 da 
Constituição, os entes federativos 
exercerão competência legislativa 
plena sobre a matéria referida no 
dispositivo, para atender a suas 
peculiaridades, observado o 
disposto neste artigo. 

 

§ 1º A superveniência da lei de que 
trata o caput afastará, naquilo que 
lhe for contrário, a eficácia da lei 
federal, estadual, distrital ou 
municipal.  
 

§ 1º A superveniência das normas 
gerais de que trata o caput 
afastará, naquilo que lhe for 
contrário, a eficácia da lei federal, 
estadual, distrital ou municipal. 

 

§ 2º A gestão do desempenho dos 
órgãos e das entidades será feita 
em ciclos de 12 meses e 
compreenderá:  
 

§ 2º A gestão do desempenho dos 
órgãos e das entidades será feita 
em ciclos de 12 meses e 
compreenderá: 

 

I - a definição do propósito 
institucional 

I - a definição do propósito 
institucional; 

 

II - o estabelecimento de metas 
institucionais, com indicadores 
objetivos para aferição dos 
resultados e da satisfação dos 
cidadãos com os serviços;  
 

II - o estabelecimento de metas 
institucionais, com indicadores 
objetivos para aferição dos 
resultados e da satisfação dos 
cidadãos com os serviços; 

 

III - a utilização de instrumentos e 
de abordagens distintos para as 
áreas de gestão de pessoas, de 
contratações, de tecnologia, de 
gestão orçamentária e financeira, 
entre outros 

III - a utilização de instrumentos e 
de abordagens distintos para as 
áreas de gestão de pessoas, de 
contratações, de tecnologia, de 
gestão orçamentária e financeira, 
entre outros;  

 

IV - a avaliação periódica do 
desempenho institucional; e  

IV - a avaliação periódica e 
contínua do desempenho 
institucional; e 

 



V - a implementação obrigatória de 
procedimentos destinados a 
aprimorar o funcionamento de 
órgãos e de entidades cujo 
desempenho seja considerado 
insatisfatório 

V - a implementação obrigatória 
de procedimentos destinados a 
aprimorar o funcionamento de 
órgãos e de entidades cujo 
desempenho seja considerado 
insatisfatório 

 

§ 3º A gestão do desempenho dos 
ocupantes de cargo, emprego ou 
função pública será feita em ciclos 
de 12 meses e compreenderá 

§ 3º A gestão do desempenho dos 
ocupantes de cargo, emprego ou 
função pública será feita em 
ciclos de 12 meses e 
compreenderá: 

 

I - o estabelecimento de metas de 
desempenho individual segundo 
as características do cargo, 
emprego ou função pública;  

I - o estabelecimento de metas de 
desempenho individual segundo 
as características do cargo, do 
emprego ou da função pública; 

 

II - a realização de avaliação 
periódica de desempenho, 
observado o disposto no art. 39-A 
da Constituição.  

II - a realização de avaliação 
periódica de desempenho, 
observado o disposto no art. 39-A 
da Constituição. 

 

§ 4º Os métodos e procedimentos 
de gestão do desempenho serão 
avaliados e revistos 
periodicamente 

§ 4º Os métodos e procedimentos 
de gestão do desempenho serão 
avaliados e revistos 
periodicamente. 

 

§ 5º A satisfação dos cidadãos será 
apurada pela plataforma Gov.br, 
de que trata a Lei nº 14.129, de 29 
de março de 2021, ou na forma de 
outra lei editada pela União, pelos 
Estados, pelo Distrito Federal e 
pelos Municípios destinada a 
regulamentar, no respectivo 
âmbito, o disposto no inciso XXIV 
do caput do art. 37 da 
Constituição. 

§ 5º A satisfação dos cidadãos será 
apurada pela plataforma Gov.br, 
de que trata a Lei nº 14.129, de 29 
de março de 2021, ou na forma de 
outra lei editada pela União, pelos 
Estados, pelo Distrito Federal e 
pelos Municípios destinada a 
regulamentar, no respectivo 
âmbito, o disposto no inciso 
XXIV do caput do art. 37 da 
Constituição. 

 

Art. 3º Até que entrem em vigor as 
normas gerais de que trata o inciso 
XXXII do art. 22 da Constituição, 
aplica-se à contratação por tempo 
determinado em regime de direito 
administrativo o disposto neste 
artigo, revogando-se, apenas no 
que lhe for contrário, as normas 
dos Estados, do Distrito Federal e 
dos Municípios, inclusive as 
constantes de suas Constituições e 
Leis Orgânicas. 

Art. 4º Até que entrem em vigor 
as normas gerais de que trata o 
inciso XXXI do art. 37 da 
Constituição, aplica-se à 
contratação por tempo 
determinado em regime de direito 
administrativo o disposto nos 
incisos IX, IX-A, IX-B e IX-C do 
caput do art. 37 e neste artigo, 
revogando-se, apenas no que lhe 
for contrário, as normas dos 
Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios, inclusive as 
constantes de suas Constituições e 
Leis Orgânicas. 

Art. 4º do Substitutivo: 

Caput e §§ 1º, 4º, 5º e 6º: 
Colocar a expressão “em 
regime de direito 
administrativo” entre 
vírgulas, para torná-la 
explicativa, e não 
restritiva, ou permitirá 
interpretar que poderá 
existir outro tipo de 
contratação por tempo 
determinado que não seja 
em regime de direito 
administrativo (ex.: pela 
CLT), cujo regramento 
estaria em aberto. 

§ 2º: Reduzir a excessiva 
duração máxima do 
contrato temporário de dez 
anos. Como algo 



temporário pode ter a 
duração de dez anos? O 
melhor é que seja de no 
máximo quatro anos, 
evitando a eternização de 
temporários, com 
consequente precarização 
do serviço público, ante o 
grande número de agentes 
administrativos sem 
estabilidade e suscetíveis a 
pressões políticas. 

§ 3º: Suprimir o trecho “se 
a contratação originária 
houver dispensado a 
realização de processo 
seletivo simplificado”. As 
contratações diretas de 
temporários, sem processo 
simplificado, são a 
minoria dos casos. Na 
prática, a regra permitirá 
renovar indefinidamente o 
contrato “temporário” (dez 
anos?!), permitindo que o 
mesmo indivíduo fique 
eternamente no serviço 
público (20, 30, 40 anos) e 
até se aposente como 
temporário. A regra 
também é 
inconstitucional, pois 
ofende o princípio do 
concurso público. Na 
prática, será a 
constitucionalização da 
precarização do serviço 
público. 

 
§ 1º A contratação por tempo 
determinado será realizada para 
atender às necessidades 
temporárias previstas em lei 
federal, estadual, distritalou 
municipal, facultada aos Estados, 
ao Distrito Federal e aos 
Municípios a aplicação subsidiária 
de lei federal destinada a 
discipliná-la. 

§ 1º A contratação por tempo 
determinado em regime de direito 
administrativo será realizada para 
atender às necessidades 
temporárias ou transitórias 
previstas em lei federal, estadual, 
distrital ou municipal, facultada 
aos Estados, ao Distrito Federal e 
aos Municípios a aplicação 
subsidiária de lei federal destinada 
a discipliná-la, observado o 
disposto nos incisos IX, IX-A, IX-
B e IX-C do caput do art. 37 da 
Constituição. 

 



§ 2º A duração do contrato, 
compreendida eventual 
prorrogação, não poderá exceder 
dez anos. 

§ 2º A duração do contrato, 
compreendida eventual 
prorrogação, não poderá exceder 
dez anos. 

 

§ 3º É vedada a celebração de novo 
contrato com o mesmo contratado, 
antes de decorrido o prazo de vinte 
e quatro meses, contado da data de 
encerramento do contrato anterior, 
se a contratação originária houver 
dispensado a realização de 
processo seletivo simplificado 

§ 3º É vedada a celebração de 
novo contrato com o mesmo 
contratado, antes de decorrido o 
prazo de vinte e quatro meses, 
contado da data de encerramento 
do contrato anterior, se a 
contratação originária houver 
dispensado a realização de 
processo seletivo simplificado. 

 

§ 4º A contratação por tempo 
determinado será realizada 
mediante processo seletivo 
simplificado sujeito à ampla 
divulgação. 

§ 4º A contratação por tempo 
determinado em regime de direito 
administrativo será realizada 
mediante processo seletivo 
simplificado sujeito à ampla 
divulgação e competição. 

 

§ 5º A contratação por tempo 
determinado para atender 
necessidades decorrentes de 
calamidade, de emergência ou de 
paralisação de atividades 
essenciais prescindirá do processo 
seletivo de que trata o § 4º. 

§ 5º A contratação por tempo 
determinado em regime de direito 
administrativo para atender 
necessidades decorrentes de 
calamidade, de emergência 
associada à saúde ou à 
incolumidade pública ou de 
paralisação de atividades 
essenciais prescindirá do processo 
seletivo de que trata o § 4º. 

 

§ 6º São assegurados, aos agentes 
públicos contratados por tempo 
determinado a partir da 
promulgação desta emenda à 
Constituição, os direitos previstos 
nos incisos III, IV, V, VI, VIII, IX, 
X, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, 
XVIII, XIX, XXII e XXIII do art. 
7º da Constituição Federal. 

§ 6º São assegurados, aos agentes 
públicos contratados por tempo 
determinado em regime de direito 
administrativo, a partir da 
promulgação desta Emenda 
Constitucional, os direitos 
previstos nos incisos IV, V, VI, 
VII, VIII, IX, X, XII, XIII, XIV, 
XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, 
XXII, XXIII e XXX do art. 7º da 
Constituição Federal. 

 

§ 7º Os contratos temporários em 
vigor na data de publicação desta 
Emenda Constitucional 
permanecerão vigentes até o 
término do seu prazo ou por mais 
quatro anos, prevalecendo o 
período de menor duração. 

§ 7º Os contratos temporários em 
vigor na data de publicação desta 
Emenda Constitucional 
permanecerão vigentes até o 
término do seu prazo ou por mais 
quatro anos, prevalecendo o 
período de menor duração. 

 

Art. 4º Até que entre em vigor lei 
destinada ao exercício da 
competência de que trata o inciso 
XXXIII do art. 22 da Constituição, 
aplica-se o disposto neste artigo.  
 

Art. 5º Enquanto não for editada a 
lei federal decorrente do disposto 
no inciso XXXIII do art. 22, serão 
observadas as normas processuais 
do regime disciplinar a que se 
sujeitar o servidor. 

 

§ 1º O processo administrativo 
voltado à perda do cargo, em 

Sem referência  



decorrência do disposto no inciso 
III do § 1º do art. 41 da 
Constituição, somente será 
instaurado após 3 (três) ciclos 
consecutivos ou 5 (cinco) ciclos 
intercalados de avaliação de 
desempenho em que se obtenha 
resultado insatisfatório.  
 
§ 2º O processo administrativo de 
que trata o § 1º deverá ser 
conduzido, obrigatoriamente, por 
órgão colegiado composto por:  

Sem referência  

I - servidores ocupantes de cargo 
efetivo; 
II - ocupantes do mesmo cargo do 
servidor avaliado, quando incidir 
sobre os servidores investidos em 
cargos exclusivos de Estado, de 
que trata o inciso IX do caput do 
art. 37 da Constituição. 

Sem referência  

Art. 5º Não se aplica ao servidor 
ou ao empregado da administração 
pública direta ou de autarquia, 
fundação, empresa pública ou 
sociedade de economia mista 
admitido antes da data de 
publicação desta Emenda 
Constitucional o disposto no inciso 
XXIII do caput e no § 21 do art. 37 
da Constituição, se houver lei 
específica vigente em 1º de 
setembro de 2020 que tenha 
concedido os benefícios ali 
referidos, salvo se vier a ser 
alterada ou revogada, observado o 
disposto no art. 6º. 

Art. 6º O disposto no inciso XXIII 
do caput e no § 20 do art. 37 da 
Constituição não se aplica aos 
servidores da administração 
pública direta, das autarquias e das 
fundações públicas, aos 
empregados da administração 
pública direta, das autarquias e das 
fundações públicas, das empresas 
públicas, das sociedades de 
economia mista e das suas 
subsidiárias, assim como aos 
demais agentes públicos 
admitidos antes da data de 
publicação desta Emenda 
Constitucional, observado o 
disposto no art. 7º. 

 

Art. 6º As parcelas indenizatórias 
instituídas apenas em ato infralegal 
serão extintas após dois anos da 
data de publicação desta Emenda 
Constitucional. 

Art. 7º As parcelas indenizatórias 
instituídas apenas em ato 
infralegal serão extintas após dois 
anos da data de publicação desta 
Emenda 
13 Constitucional, ressalvadas as 
que forem alcançadas pelo 
disposto no § 20 do art. 37 da 
Constituição. 

 

Art. 7º Até que a matéria prevista 
no inciso XXIV do caput do art. 37 
da Constituição venha a ser 
regulamentada no âmbito da 
União, dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios, será 
aplicado, no que couber, o disposto 
na Lei nº 14.129, de 2021. 

Art. 8º Até que a matéria prevista 
no inciso XXIV do caput do art. 37 
da Constituição venha a ser 
regulamentada no âmbito da 
União, dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios, será 
aplicado, no que couber, o 

 



disposto na Lei nº 14.129, de 
2021. 

Art. 8º O disposto no inciso XXV 
do caput do art. 37 da Constituição 
não se aplica a cessões ou 
requisições já efetivadas na data de 
publicação desta Emenda 
Constitucional. 

Sem referência  

Art. 9º Não serão aplicadas as 
disposições do § 17 do art. 37 da 
Constituição antes da entrada em 
vigor da lei a que se refere o § 18 
do mesmo artigo. 

Art. 9º Não serão aplicadas as 
disposições do § 17 do art. 37 da 
Constituição antes da entrada em 
vigor da lei a que se refere o § 18 
do mesmo artigo. 

 

Art. 10. Na hipótese de que trata o 
§ 19 do art. 37 da Constituição, os 
servidores e empregados públicos 
admitidos até a data de publicação 
desta Emenda Constitucional 
poderão optar pela jornada 
reduzida ou pela jornada máxima 
estabelecida para o cargo ou 
emprego. 

Sem referência  

Sem referência Art. 10. Na hipótese de que trata o 
§ 21 do art. 37 da Constituição, os 
servidores e empregados públicos 
admitidos até a data de publicação 
desta Emenda Constitucional 
poderão optar pela jornada 
reduzida ou pela jornada máxima 
estabelecida para o cargo ou 
emprego. 

 

Sem referência Art. 11. Os procedimentos de 
avaliação de desempenho de 
servidores públicos iniciados 
antes da data de publicação desta 
Emenda Constitucional serão 
regidos pelas normas que os 
disciplinavam na data da 
respectiva instauração e os 
respectivos resultados somente 
poderão ser utilizados para os fins 
do inciso III do § 1º do art. 41 da 
Constituição se for integralmente 
observado o disposto no art. 39-A 
e nos §§ 1º-A e 1º-B do art. 41 da 
Constituição. 

 

Art. 11. Extinto o cargo ou 
declarada a sua desnecessidade, o 
servidor estável admitido até a data 
de publicação desta Emenda 
Constitucional ficará em 
disponibilidade, com remuneração 
proporcional ao tempo de serviço, 
até seu adequado aproveitamento 
em outro cargo, não se lhe 

Art. 12. Os cargos ocupados por 
servidores estáveis admitidos até a 
data de publicação desta Emenda 
Constitucional cuja 
desnecessidade ou obsolescência 
venha a ser formalmente 
reconhecida somente poderão ser 
extintos após a vacância, não se 

 suprimir também o art. 12 
do Substitutivo, pois a 
mudança causará inúmeros 
abusos na prática, por 
exemplo, com gestores 
mandando embora os 
novos servidores que eles 
não quiserem que 
permaneçam na 



aplicando o disposto no § 3º do art. 
41 da Constituição. 

lhes aplicando o disposto no § 3º 
do art. 41 da Constituição. 

Administração, com baixa 
indenização, se forem 
iniciantes (ex.: apenas 4 
anos de serviço). 

Sem referência  § 1º Os servidores ocupantes de 
cargos alcançados pelo disposto 
no caput desempenharão 
atividades de complexidade 
compatível com as anteriormente 
desenvolvidas, definidas em ato 
administrativo específico, até que 
se verifique a vacância, salvo se 
estiverem no exercício de cargos 
em comissão ou de funções de 
confiança. 

 

Sem referência § 2º Estende-se o disposto no § 1º 
a servidores cujos cargos, em 
razão de normas jurídicas editadas 
antes da data de publicação desta 
Emenda Constitucional, sejam 
extintos após a vacância. 

 

Sem referência Art. 13. Os estágios probatórios 
ainda em curso na data de 
publicação desta Emenda 
Constitucional serão regidos pelas 
normas que lhes eram aplicáveis 
na data de entrada em exercício do 
servidor. 
 

 

Art. 12. Aplica-se o disposto no § 
16 do art. 201 da Constituição, 
conforme o caso, aos empregados 
de que trata o dispositivo que já 
tenham completado setenta e cinco 
anos na data de publicação desta 
Emenda Constitucional e não 
tenham sido aposentados ou 
tenham mantido o vínculo após a 
concessão do benefício. 

Art. 14. Aplica-se o disposto no § 
16 do art. 201 da Constituição, 
conforme o caso, aos empregados 
de que trata o dispositivo que já 
tenham completado setenta e 
cinco anos na data de publicação 
desta Emenda Constitucional e 
não tenham sido aposentados ou 
tenham mantido o vínculo após a 
concessão do benefício. 

 

Art. 13. Fica revogado o § 5º do 
art. 39 da Constituição Federal 

Art. 15. Ficam revogados o § 5º 
do art. 39 e o parágrafo único do 
art. 247 da Constituição. 

Art. 15 do Substitutivo: 
Suprimir a revogação do 
parágrafo único do art. 247 
da Constituição. 

 
Art. 15. Esta Emenda 
Constitucional entra em vigor na 
dará de sua publicação  

Art. 16 Esta Emenda 
Constitucional entra em vigor na 
dará de sua publicação 

 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

ANEXO 

VETO 452 DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA - CARGOS EM COMISSÃO  

PUBLICADO NO DOU DE 17.09.2021 (https://www.in.gov.br/web/dou/-/despachos-do-

presidente-da-republica-345435493)  

MENSAGEM Nº 452, DE 16 DE SETEMBRO DE 2021 

Senhor Presidente do Senado Federal,  

Comunico a Vossa Excelência que, nos termos previstos no § 1º do art. 66 da Constituição, decidi 

vetar parcialmente, por contrariedade ao interesse público e inconstitucionalidade, o Projeto de 

Lei de Conversão no 18, de 2021 (Medida Provisória nº 1.042, de 14 de abril de 2021), que 

“Simplifica a gestão de cargos em comissão e de funções de confiança na administração pública 

federal direta, autárquica e fundacional; altera a Lei nº 11.526, de 4 de outubro de 2007; e revoga 

dispositivos das Leis nºs 8.216, de 13 de agosto de 1991, 8.460, de 17 de setembro de 1992, 

9.028, de 12 de abril de 1995, 9.625, de 7 de abril de 1998, 9.649, de 27 de maio de 1998, 10.480, 

de 2 de julho de 2002, 10.556, de 13 de novembro de 2002, 10.667, de 14 de maio de 2003, 

10.682, de 28 de maio de 2003, 11.355, de 19 de outubro de 2006, 11.357, de 19 de outubro de 

2006, 11.907, de 2 de fevereiro de 2009, e 13.346, de 10 de outubro de 2016, e da Medida 

Provisória nº 2.229-43, de 6 de setembro de 2001”.  

Ouvidos, o Ministério do Trabalho e Previdência, o Ministério da Economia e a Advocacia-Geral 

da União manifestaram-se pelo veto aos seguintes dispositivos do Projeto de Lei de Conversão:  

§ 1º e § 2º do art. 12 do Projeto de Lei de Conversão  

“§ 1º As nomeações de cargos e as designações de funções de unidades descentralizadas nos 
Estados e no Distrito Federal de órgãos e de entidades da administração pública federal serão 
realizadas: 

I – no caso da autoridade máxima, pelo Ministro de Estado Chefe da Secretaria de Governo da 
Presidência da República; 



II – nos demais casos, pela autoridade máxima a que se refere o inciso I deste parágrafo.” 

“§ 2º O disposto no § 1º deste artigo não se aplica às unidades descentralizadas da Controladoria-
Geral da União, da Advocacia-Geral da União, da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária 
Federal, cujas nomeações serão disciplinadas por ato regulamentar da autoridade máxima desses 
órgãos.”  

Razões dos vetos 

“A proposição legislativa estabelece que as nomeações de cargos e as designações de funções de 

unidades descentralizadas nos Estados e no Distrito Federal de órgãos e de entidades da 

administração pública federal seriam realizadas, no caso da autoridade máxima, pelo Ministro 

de Estado Chefe da Secretaria de Governo da Presidência da República e, nos demais casos, pela 

autoridade máxima a que se refere o inciso I do § 1º do art. 12. Ainda, para as designações e 

nomeações de FCE/CCE das unidades descentralizadas da Controladoria-Geral da União, da 

Advocacia-Geral da União, da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal, haveria ato 

regulamentar da autoridade máxima desses órgãos para disciplinar as regras e os procedimentos 

a serem seguidos. 

Entretanto, a proposição incorre em vício de inconstitucionalidade tendo em vista que ao dispor, 

por meio de emenda parlamentar, sobre criação ou definição de competências de órgãos e 

entidades do Poder Executivo federal,  viola o princípio constitucional de harmonia e 

independência entre os Poderes, previsto  no art. 2º da Constituição, e invade competência 

privativa do Presidente da República para tratar, mediante decreto, de matéria relativa a 

organização e funcionamento da administração federal, o que contraria, assim, a competência 

prevista no art. 84, inciso VI, alínea 'a', da Constituição. 

Outrossim, contraria o interesse público, pois  não seria compatível com a melhor prática 

gerencial, aumentaria a burocracia  dos processos de nomeação ou designação e prejudicaria o 

controle gerencial para o exercício de competências definidas em lei aos titulares dos órgãos e 

das entidades da administração pública, o que seria incoerente com a definição de perfis e o 

estabelecimento de processos seletivos, além de gerar potencial risco de assimetria na execução 

da orientação estratégica dos órgãos, em contraposição ao princípio da auto-organização do 

Executivo. 

Nesse sentido, a designação de subordinado deve ser feita pela autoridade hierarquicamente 



responsável, sob pena de desvincular a coordenação e a responsabilidade administrativa do órgão 

ou da entidade e colocar em risco os objetivos da administração pública, haja vista que 

atrapalharia o alinhamento e a coordenação entre a alta administração e as unidades que 

implementam a política pública, por meio da qual se busca identificar, no futuro gestor, o 

conhecimento e as competências gerenciais para conduzir, por exemplo, os processos inerentes 

à gestão de imóveis da União.”  

Ouvidos, a Advocacia-Geral da União e o Ministério da Economia manifestaram-se pelo veto 

aos seguintes dispositivos do Projeto de Lei de Conversão:  

Caput, § 3º, § 4º, § 5º e § 6º do art. 12 do Projeto de Lei de Conversão  

“Art. 12. Decreto estabelecerá os procedimentos para nomeações de CCE e para designações de 
FCE, observadas as seguintes regras: 

I – os CCE dos níveis 15 a 18 e os FCE dos níveis 15 a 17 serão nomeados e designados pelo 
Presidente da República; 

II – os CCE e os FCE dos níveis 1 a 14 serão nomeados e designados pelos Ministros de Estado 
e pelas autoridades máximas de autarquias e de fundações no âmbito dos respectivos órgãos e 
entidades.” 

“§ 3º As autoridades responsáveis por nomeações de CCE e por designações de FCE poderão 
optar pela realização de processo de pré-seleção de candidatos para subsidiar a escolha de 
profissional que será nomeado ou designado.” 

“§ 4º Caso a autoridade máxima responsável opte pela não realização do processo de pré-seleção 
referido no § 3º deste artigo para os cargos e as funções de níveis 11 a 17, deverá explicitar o 
motivo em ato fundamentado a ser publicado no perfil da posição e do currículo do selecionado, 
vedada a delegação.” 

“§ 5º O processo de pré-seleção referido no § 3º deste artigo deve aferir a experiência, o 
conhecimento prévio do candidato e as competências, conforme o perfil profissional a que se 
refere o art. 10 desta Lei.” 

“§ 6º Na ausência de regulamentação a que se refere o art. 10 desta Lei, o órgão ou a entidade 
deverá adotar em seus processos de pré-seleção de candidatos as competências essenciais de 
liderança para o setor público brasileiro desenvolvidas pela Escola Nacional de Administração 
Pública do Ministério da Economia.”  

Razões dos vetos 



“A proposição legislativa estabelece que um decreto disporia sobre os procedimentos para 

nomeações de Cargos Comissionados Executivos (CCE) e para designações de Funções 

Comissionadas Executivas (FCE) e, além de outras regras, indicaria as autoridades responsáveis 

pelas nomeações e designações a depender do valor do FCE/CCE. As autoridades poderiam optar 

pela realização de processo de pré-seleção para aferir a experiência, o conhecimento prévio e as 

competências do candidato, ou, na hipótese de não realização de processo seletivo para o 

preenchimento de funções de níveis 11 a 17, deveriam explicitar o motivo em ato fundamentado 

a ser publicado no perfil da posição e do currículo do selecionado, vedada a delegação. 

Entretanto, a proposição incorre em vício de inconstitucionalidade tendo em vista que ao dispor, 

por meio de emenda parlamentar, sobre criação ou definição de competências de órgãos e 

entidades do Poder Executivo federal, viola o princípio constitucional de harmonia e 

independência entre os Poderes, previsto no art. 2º da Constituição, e invade competência 

privativa do Presidente da República para tratar, mediante decreto, de matéria relativa a 

organização e funcionamento da administração federal, o que contraria, assim, a competência 

prevista no art. 84, inciso VI, alínea 'a', da Constituição.”  

Essas, Senhor Presidente, são as razões que me conduziram a vetar os dispositivos mencionados 

do Projeto de Lei de Conversão em causa, as quais submeto à elevada apreciação dos Senhores 

Membros do Congresso Nacional. 

Este texto não substitui o publicado no DOU de 17.9.2021 

 


