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NOTA JURÍDICA 
 
 
 
Assunto: Reforma Administrativa. PEC 
n. 32/2020. Substitutivo aprovado 
pela Comissão Especial da Câmara dos 
Deputados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A Comissão Especial da Câmara dos Deputados aprovou, em 23 de setembro de 

2021, o substitutivo da Proposta de Emenda à Constituição n. 32/2020, também conhecida 

como PEC da Reforma Administrativa, cujo texto será votado pelo Plenário da Câmara dos 

Deputados. 

O substitutivo aprovado (doravante denominado de PEC n. 32/2020) promoveu 

diversas e substanciais mudanças no texto-base originalmente apresentado pelo Poder 

Executivo à Mesa Diretora da Câmara dos Deputados, em 3 de setembro de 2020. 

A PEC n. 32/2020, na forma do substitutivo aprovado, promove a alteração de 

diversos dispositivos constitucionais, seja acrescentando novos incisos, artigos e parágrafos 

em seu texto, seja modificando a redação de disposições até então vigentes. 

Com o objetivo de facilitar a compreensão e o estudo da Reforma 

Administrativa, as alterações a serem promovidas no texto constitucional serão tratadas 

individualmente, oportunidade em que serão também explicitados os seus efeitos e a sua 

relação com outros dispositivos presentes na PEC n. 32/2020. 
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PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO N. 32-A/2020 
 
Art. 22 

 
“Art. 22. [...] 
XXX - normas gerais sobre criação e extinção de cargos públicos, concurso 
público, critérios de seleção e requisitos para investidura em cargos em 
comissão, estruturação de carreiras, política remuneratória, concessão de 
benefícios, gestão de desempenho, regime disciplinar, processo 
disciplinar, cessão e requisição de pessoal; 
XXXI - normas gerais sobre contratação por tempo determinado em 
regime de direito administrativo.” 
 

De início, é proposta a alteração do art. 22 da Constituição Federal (CF), que 

trata sobre a competência legislativa da União, para incluir os incisos XXX e XXXI, que 

conferem à União a atribuição privativa de legislar sobre normas gerais que se inserem no 

regime jurídico dos servidores públicos da União, Estados, Municípios e do Distrito Federal, 

e sobre a contratação temporária de agentes públicos. 

Ao transferir à União a competência de legislar sobre matéria de servidores 

públicos e empregados temporários (ainda que para estabelecer regras gerais a serem 

especificadas pelos Estados, Municípios e pelo Distrito Federal), a alteração do texto 

constitucional diminui a autonomia dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal para 

definir e regulamentar a forma de execução das atividades sob sua competência, o que 

pode significar violação à independência dos entes federados de legislar sobre a própria 

organização administrativa. 

 

Art. 37 

 
“Art. 37. [...] 
IX – a lei disciplinará a contratação por tempo determinado em regime de 
direito administrativo para atender necessidades temporárias, as quais, 
se relacionadas a atividades permanentes, deverão revestir-se de 
natureza estritamente transitória, observadas as normas gerais de que 
trata o inciso XXXI do art. 22; 
[...] 
XXIII – aos ocupantes de cargos e aos titulares de empregos ou de funções 
públicas da administração pública direta e indireta, no âmbito de 
qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios, assim como aos ocupantes de cargos eletivos e aos membros 
dos Tribunais e Conselhos de Contas, será vedada a concessão de: 
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a) férias em período superior a trinta dias pelo período aquisitivo de um 
ano; 
b) adicionais referentes a tempo de serviço, independentemente da 
denominação adotada; 
c) aumento de remuneração ou de parcelas indenizatórias com efeitos 
retroativos; 
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; 
e) aposentadoria compulsória como modalidade de punição; 
f) adicional ou indenização por substituição, independentemente da 
denominação adotada, ressalvado o exercício interino de cargo em 
comissão ou de função de confiança; 
g) parcelas indenizatórias sem previsão de requisitos e critérios de cálculo 
definidos em lei; 
h)progressão ou promoção baseadas exclusivamente em tempo de 
serviço; 
XXIV – será obrigatória a utilização de plataforma eletrônica de serviços 
públicos, na forma da lei, que permita: 
a) a automação de procedimentos executados pelos órgãos e entidades 
integrantes da administração pública direta e indireta; 
b) o acesso dos cidadãos aos serviços que lhes sejam prestados e à 
avaliação da respectiva qualidade; 
c) o reforço e o estímulo à transparência das informações sobre a gestão 
de recursos públicos. 
[...] 
§ 3°-A Os órgãos e as entidades da administração pública direta e indireta 
implementarão estrutura, processos e 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. 
[...] 
§ 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. 
§ 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. 
§ 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. 
[...] 
§ 17. Os afastamentos e as licenças do servidor por prazo superior a trinta 
dias não poderão ser considerados para fins de percepção de 
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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. 
§ 18. O disposto no § 17 não se aplica aos afastamentos e às licenças 
previstos nesta Constituição e, nos termos da lei: 
I – ao afastamento por incapacidade temporária para o trabalho; 
II- às hipóteses de cessões ou de requisições; e  
III – às licenças e aos afastamentos remunerados de pessoal a serviço do 
Governo brasileiro no exterior. 
§ 19. O disposto na alínea g do inciso XXIII do caput não se aplica quando 
se tratar: 
I – de empregados de empresas públicas, de sociedades de economia 
mista e de suas subsidiárias, quanto à exigência de previsão legal; 
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. 
§ 20. 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.” 
 

Outra substancial alteração, verificada à luz do texto originalmente proposto, 

insere-se no art. 37 do texto constitucional. O texto aprovado preserva a redação ora 

vigente do caput desse dispositivo, de modo a afastar a tentativa de incluir dentre os 

princípios expressos que regem a atuação administrativa do Estado os postulados da 

“inovação, responsabilidade, unidade, coordenação, boa governança pública, eficiência e 

subsidiariedade”. 

O texto aprovado pretende alterar a redação do inciso IX e criar os incisos XXIII 

e XXIV, além de promover nova redação ao § 11 e incluir os §§ 11-A, 11-B, 17, 18, 19 e 20 

nesse artigo. 

O inciso IX estabelece que a contratação por tempo determinado, em regime 

de direito administrativo, poderá ocorrer para o exercício de atividades que têm natureza 

permanente, desde que a necessidade revista-se de “natureza estritamente transitória” a 

ser regulamentada por lei (a mesma que trata o art. 22, XXXI, de iniciativa do Poder 

Executivo). 

Apesar de a nova redação do texto constitucional não explicitar o significado ou 

o alcance da expressão “natureza estritamente transitória” e fazer referência à necessidade 



 
 

 

 
5/18 

de lei para regulamentar essa hipótese de contratação, o art. 4º da PEC n. 32/2020 promove 

uma regulamentação temporária da contratação por tempo determinado. 

Da leitura desse dispositivo, composto de 7 parágrafos, é possível infirmar a 

conclusão de que, embora o substitutivo aprovado tenha retirado esse tipo de vínculo do 

“regime jurídico” de que trata o art. 39 (conforme adiante tratado), o reincluiu na realidade 

do serviço público de forma ampla, inclusive com critérios mais abrangentes dos que o ora 

aplicados, pois admite a contratação por processo seletivo simplificado pelo prazo 

máximo de 10 (dez) anos. 

O inciso XXIV do art. 37, por sua vez, mantém a vedação contida no texto 

original da PEC n. 32/2020 ao pagamento de determinadas vantagens: a) férias em período 

superior a trinta dias pelo período aquisitivo de um ano; b) adicionais referentes a tempo 

de serviço; c) concessão de aumentos ou vantagens com efeitos retroativos; d) licença-

prêmio ou assiduidade, ressalvada para fins de capacitação; e) aposentadoria compulsória 

como modalidade de punição; f) adicional ou indenização de substituição; g) parcelas 

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

progressão ou promoção baseadas exclusivamente em tempo de serviço. 

A despeito da presença das vedações à concessão de férias por período superior 

a 30 (trinta) dias e da concessão de aposentadoria compulsória como modalidade de 

punição, reconhecidamente deferidas a membros do Poder Judiciário e do Ministério 

Público, o texto aprovado pela Comissão Especial manteve tais agentes políticos de fora da 

Reforma Administrativa, embora tenha incluído os membros dos Tribunais e Conselhos de 

Contas. 

Impende registar, no âmbito de aplicação desse dispositivo, a existência de 

“regra de transição”, contida no art. 6º da PEC, que preserva a concessão dessas vantagens 

e garantias aos servidores que ingressaram na respectiva carreira antes da promulgação da 

eventual emenda oriunda da PEC n. 32/2020 (embora possibilite a interrupção do 

pagamento e concessão de tais vantagens na hipótese de revogação da legislação que as 

criou). 

O inciso seguinte (XXIV) prevê a obrigatoriedade de utilização de plataforma 

eletrônica de serviços públicos. Tal dispositivo apenas pretende incluir no texto da 

Constituição a necessidade de informatização dos serviços públicos prestados à população, 

que já é objeto de normas infraconstitucionais. 

O novo § 3º-A, a ser incluído no art. 37 da CF caso aprovada a PEC n. 32/2020, 

confere tratamento constitucional à importância de controle e avaliação de políticas 
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públicas, de modo que será obrigatória a inclusão de processos e ações voltadas à melhoria 

da governança pública. 

Os §§ 11, 11-A e 11-B tratam sobre a exclusão de parcelas indenizatórias do teto 

remuneratório previsto no inciso XI do art. 37, embora permita a criação de um teto 

específico para as parcelas abrangidas nesse conceito. Também retira do teto a 

remuneração e pagamentos feitos em moeda estrangeira aos integrantes do serviço 

exterior brasileiro (vide Lei n. 5.809/1972, que trata sobre a retribuição e direitos do pessoal 

civil e militar em serviço da União no exterior). 

O § 17 mantém a vedação constante no texto originalmente apresentado na 

PEC n. 32/2020, alusiva à vedação do pagamento de remuneração de cargo comissionado, 

função de confiança, bônus, honorários, de parcelas indenizatórias ou outras vantagens de 

natureza não permanente aos servidores afastados ou em licença por prazo superior a 30 

(trinta) dias, ressalvadas as hipóteses dos §§ 18 e 19 (afastamentos em razão de licença 

para tratamento de saúde, cessões ou requisições ou quando se tratar de pessoal a serviço 

do Governo brasileiro no exterior). 

Já o § 20 estende aos detentores de mandatos eletivos, membros dos Tribunais 

e Conselhos de Contas e aos titulares de emprego ou de funções públicas, a vedação à 

incorporação de vantagens temporárias decorrentes de exercício de função/chefia aos 

vencimentos do cargo efetivo/emprego público. 

 

Art. 37-A 

 
“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. 
§ 1º Lei federal disporá sobre as normas gerais para a regulamentação dos 
instrumentos de cooperação a que se refere o caput. 
§ 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. 
§ 4º A utilização de recursos humanos de que trata o caput não abrange 
as atividades privativas de cargos exclusivos de Estado, de que trata o art. 
247.” 
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O art. 37-A, por sua vez, manteve a possibilidade intentada no texto original da 

PEC n. 32/2020 de possibilitar ao Estado “firmar instrumentos de cooperação com órgãos 

e entidades, públicos ou privados, para a execução de serviços públicos”, ressalvadas as 

atividades privativas de cargos exclusivos de Estado. Como se observa, a PEC n. 32/2020 

almeja constitucionalizar a terceirização da atividade fim do serviço público, inclusive 

com o compartilhamento de estrutura física e de pessoal. 

Tal dispositivo, embora dependa da edição de lei federal para regulamentar a 

sua aplicação, expressamente permite aos Estados, Municípios e ao Distrito Federal 

legislarem sobre o tema. 

 

Art. 39-A 

 
“Art. 39-A. Será obrigatória a avaliação periódica de desempenho dos 
servidores públicos, realizada de forma contínua e com a participação do 
avaliado. 
§ 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: 
I – aferir a contribuição do desempenho individual do servidor para o 
alcance dos resultados institucionais do órgão ou entidade; 
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; 
III- orientar a adoção de medidas destinadas a elevar desempenho 
considerado insatisfatório.  
§ 2º O procedimento de avaliação de desempenho assegurará a 
reavaliação de desempenho insatisfatório por instância revisora, caso 
suscitada pelo servidor.” 
 

O art. 39-A foi profundamente alterado no substitutivo aprovado pela Comissão 

Especial. Isso porque excluiu a tentativa de instituição de regime jurídico de pessoal com a 

institucionalização de cargos de vínculo por prazo determinado, de vínculo por prazo 

indeterminado, típico de Estado e de liderança e assessoramento. 

A nova redação conferida ao art. 39-A visa a dar tratamento constitucional à 

avaliação de desempenho dos servidores públicos, ao estabelecer a obrigatoriedade da 

avaliação periódica e contínua do desempenho individual do servidor e a sua contribuição 
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para os resultados institucionais do órgão ou entidade, com a finalidade de possibilitar a 

valorização e o reconhecimento dos servidores que tenham desempenho superior ao 

considerado satisfatório. 

O art. 3º da PEC n. 32/2020 promove a regulamentação provisória (até que seja 

editada a lei federal prevista no inciso XXX do caput do art. 22) da avaliação de desempenho 

dos servidores públicos. Seus §§ 2ºa 5º estabelecem que os ciclos avaliativos terão duração 

de 12 meses, com requisitos similares aos que são atualmente praticados (estabelecimento 

de metas institucionais, indicadores etc.). A novidade está na previsão de que deverá ser 

apurada a satisfação dos administrados por meio eletrônico (§ 5º). 

 

Art. 40 

 
“Art. 40 [...] 
§ 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 § 4º-B decorrente do exercício ou em razão da função. 
[...] 
§ 10-A. A lei não poderá prever a cassação de aposentadoria como 
hipótese de sanção administrativa. [...]” 
 

A PEC n. 32/2020, embora se destine a implementar uma nova Reforma 

Administrativa do Estado, promove nova alteração em dispositivos que tratam de matéria 

previdenciária dos servidores públicos. 

A alteração promovida no art. 40 não institui novos requisitos para a concessão 

de benefícios ou critérios de cálculos, mas se destina apenas a alterar a redação do § 7º, 

que anteriormente condicionava o “tratamento diferenciado”, deferido aos pensionistas de 

servidores ocupantes de cargos relacionados à segurança pública (vide a alteração a ser 

promovida no art. 144), quando o benefício se constituísse da única fonte de renda. 

A inclusão do § 10-A, por outro lado, altera substancialmente a aplicação de 

penalidades aos servidores públicos condenados em Processo Administrativo Disciplinar 

(PAD) à pena de demissão. 

A Lei n. 8.112/1990 estabelece, como uma das penas passíveis de serem 

aplicadas, a cassação da aposentadoria quando o servidor condenado à pena de demissão, 

por atos praticados em atividade, já se encontrar na inatividade. 
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O tema inspira cuidados e já foi exaustivamente tratado pelo Supremo Tribunal 

Federal e pelos demais tribunais pátrios, que firmaram entendimento pela 

constitucionalidade/legalidade dessa penalidade. 

Caso aprovada, a PEC n. 32/2020 tornará a aposentadoria sucedâneo de salvo-

conduto à penalização por infrações praticadas em atividade e que, mesmo não 

transcorrido o prazo prescricional de 5 (cinco) anos, ainda não tenham sido objeto de PAD. 

De acordo com o art. 10 da PEC n. 32/2020, a vedação à aplicação de tal pena 

terá efeitos apenas prospectivos (ex nunc), de modo a preservar os efeitos das sanções 

administrativas de cassação de aposentadoria aplicadas até a eventual data de publicação 

da emenda decorrente da proposta. 

 

Art. 41 

 

"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 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 razão de decisão transitada em julgado ou proferida por órgão 
judicial colegiado; 
[...] 
III - em decorrência de resultado insatisfatório em procedimento de 
avaliação de desempenho, assegurada ampla defesa em processo 
administrativo disciplinado por lei federal. 
§ 2º Na hipótese de invalidação da perda do cargo do servidor estável por 
decisão judicial, ele será reintegrado, independentemente da existência 
de vaga. 
§ 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, 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 de cargo 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. 
§ 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 § 
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3º e, como critérios de desempate, sucessivamente, o tempo de exercício 
no cargo e a idade dos servidores. 
§ 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.” 
 

Ao lado das alterações do art. 37, houve relevante comoção pública em torno 

da proposta de modificação do art. 41 da CF pela PEC n. 32/2020, cuja redação original 

pretendia acabar com a garantia de estabilidade no serviço público, exceto para os 

servidores investidos em cargos considerados “típicos de Estado”. 

O substitutivo aprovado, no entanto, pôs fim a essa distinção e preserva a 

garantia de estabilidade a todos os integrantes de cargos públicos de provimento efetivo, 

sejam seus cargos considerados “típicos de Estado” ou não. 

Uma vez concedida a estabilidade funcional (após aprovação no estágio 

probatório, cujas avaliações ocorrerão semestralmente), os servidores poderão ser 

exonerados, nos termos do art. 41, § 1º, proposto pela PEC n. 32/2020, em razão de (i) 

decisão transitada em julgado ou proferida por órgão judicial colegiado (ainda que passível 

de recurso); (ii) resultado insatisfatório de avaliação de desempenho; (iii) extinção do cargo 

por lei específica, em razão do reconhecimento de que se tornou desnecessário ou 

obsoleto; além da (iv) condenação em PAD, atualmente prevista no texto constitucional 

vigente. 

De início, é preciso destacar que a proposta busca permitir que a demissão do 

servidor ocorra em razão de decisão transitada em julgado ou após julgamento por órgão 

judicial colegiado. Na maioria dos casos, isso significa "após a condenação judicial em 

segunda instância" (na qual o processo é apreciado por um órgão colegiado, que aprecia a 

questão e a conclusão da maioria dos julgadores prevalece). 

A possibilidade de aplicação de pena definitiva, antes do trânsito em julgado de 

processos judiciais, é tema bastante controverso e que se relaciona, mutatis mutandis, ao 

debate sobre a prisão automática após a condenação criminal em segunda instância. A 

controvérsia reside na incompatibilidade desse procedimento com a garantia constitucional 

(art. 5º, LVII) de que “ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de 

sentença penal condenatória”. 

O “trânsito em julgado” não se confunde com a condenação em segunda 

instância, uma vez que após essa decisão colegiada ainda é possível a interposição de 

diversos recursos que têm o condão de desconstituir a condenação. 
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Com relação à possibilidade de demissão decorrente de resultado insatisfatório 

em avaliação de desempenho, embora o inciso III estabeleça a necessidade de edição de 

lei federal para disciplinar a sua aplicação, o art. 5º1 da PEC n. 32/2020 autoriza a sua prática 

e regula, de forma genérica, o seu procedimento. 

O § 1º do art. 5º estabelece que o processo administrativo voltado à perda do 

cargo, com fundamento na redação a ser conferida ao art. 41, § 1º, III, da CF, será instaurado 

após 2 (dois) ciclos consecutivos de avaliação de desempenho com resultado insatisfatório, 

ou após a sua obtenção em 3 (três) ciclos intercalados, em um período de 5 (cinco) anos. 

O mesmo artigo estabelece, em seu § 2º, (i) que a revisão das avaliações que 

culminaram na instauração do processo apenas poderá ser realizada se comprovada a 

ilegalidade destas, e (ii) que será aplicado, no que couber, o processo sumário previsto no 

art. 133 da Lei n. 8.112/1990. 

Em uma análise perfunctória da questão, é possível desde já vislumbrar ofensa 

às garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LV, da CF) na 

vedação ao reexame das avaliações de desempenho pela comissão processante; e, mais 

ainda, na utilização de processo de rito sumário que, originalmente, se destina a apurar 

acumulação de cargos públicos (no qual não há as fases de produção de provas, oitivas de 

testemunhas etc. presentes no rito ordinário). 

Ultrapassada a análise preliminar quanto à perda do cargo em razão de 

desempenho insatisfatório, cumpre avançar à análise quanto à aplicação dessa penalidade 

em razão de extinção do cargo por lei específica que reconheça a desnecessidade ou 

obsolescência das funções desempenhadas. 

Atualmente, a questão é regulamentada pela Lei n. 8.112/1990, cujo art. 37, § 

3º, estabelece que, na hipótese de extinção do cargo ou de declaração de sua 

desnecessidade, o servidor estável será colocado em disponibilidade ou terá exercício 

provisório em outro órgão ou entidade, até o seu “aproveitamento obrigatório em cargo 

 
1 Art. 5º Enquanto não for editada a lei federal de que trata o inciso III do § 1º do art. 41 da Constituição, será 
aplicado o disposto neste artigo. 
§ 1º O processo administrativo voltado à perda do cargo, em decorrência do disposto no inciso III do § 1º do 
art. 41 da Constituição, 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. 
§ 2º Serão observadas, no processo administrativo de que trata o § 1º, as seguintes normas: 
I - a instrução será fundada nos procedimentos de avaliação de desempenho que justificaram a instauração 
do processo, admitida sua revisão exclusivamente se comprovada ilegalidade; 
II- será aplicado, no que couber, o disposto no art. 133 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990; 
III- a decisão será proferida por servidores estáveis que não tenham participado dos procedimentos de 
avaliação de desempenho de que trata o inciso I. 
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de atribuições e vencimentos compatíveis com o anteriormente ocupado” (art. 30, caput, 

da Lei n. 8.112/1990). 

A proposta de redação do § 3º do art. 41 da CF extingue a disponibilidade 

prevista no art. 37, § 3º, da Lei n. 8.112/1990 e condiciona o aproveitamento em outro 

cargo ao prazo de 5 (cinco) anos, durante o qual o servidor não receberá qualquer 

remuneração. 

Por sua vez, a previsão do § 3º-B não promove uma inovação do tratamento 

constitucional dado à extinção de cargos públicos, que pode ser parcial (quando diminui 

apenas o número de cargos) ou total (quando a extinção abarca a própria atividade 

desempenhada pelos ocupantes dos cargos), mas estabelece requisitos para identificar os 

servidores que serão aproveitados (mantidos), como a média das avaliações de 

desempenho, tempo de exercício no cargo e idade. 

Tal qual nas disposições anteriores, a PEC n. 32/2020 estabeleceu norma de 

transição, aplicável aos servidores estáveis admitidos até a data de publicação da emenda 

correspondente, para condicionar a extinção do cargo ocupado à superveniência da 

vacância (v.g., hipóteses de exoneração, aposentadoria etc.). 

 

Art. 62 

 
“Art. 62 [...] 
§ 1º [...] 
V - de que trata o § 7º do art. 169. [...]” 
 

A alteração promovida no art. 62 da CF apenas inclui, no rol de matérias que 

não podem ser objeto de Medidas Provisórias, editadas pelo Chefe do Poder Executivo, a 

possibilidade de redução, em 25%, das despesas com cargos em comissão e funções de 

confiança e de exoneração de servidores (estáveis ou não) como medida para viabilizar o 

cumprimento das metas fiscais relacionadas às despesas de pessoal ativo e inativo. 

Como se observa, a redação aprovada para a reforma do art. 62 da CF é 

substancialmente distinta daquela contida na proposta original, que visava a maximizar os 

poderes do Presidente da República para dispor, por meio de decreto, sobre cargos, 

empregos, funções, órgãos e entidades da Administração Pública Direta (Ministérios) e 

Indireta (Autarquias, Fundações, Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista). 

 



 
 

 

 
13/18 

Art. 144 

 
“Art. 144. [...] 
VII - guardas municipais. 
[...] 
§ 8º Os Municípios poderão constituir guardas municipais, órgãos de 
natureza policial, destinadas à proteção de seus bens, serviços e 
instalações, conforme dispuser a lei.” 
 

A PEC n. 32/2020 pretende incluir as Guardas Municipais, criadas por leis 

municipais, no âmbito dos órgãos de segurança pública do art. 144 da CF, ao lado da Polícia 

Federal, das Polícias Rodoviária e Ferroviária Federais, das Polícias Civis, das Polícias 

Militares e Corpos de Bombeiros Militares e das Polícias Penais Federais, Estaduais e 

Distrital. 

 

Art. 169 

 
“Art. 169. [...] 
§ 3º [...] 
I-A - redução transitória de jornada de trabalho em até 25%, com 
correspondente redução da remuneração; 
[...] 
§ 7º Lei federal disporá sobre as normas gerais a serem obedecidas na 
efetivação do disposto no inciso I-A do § 3º e no § 4º.” 
 

O art. 169 da CF trata sobre a limitação da despesa de pessoal da União, dos 

Estados, Municípios e Distrito Federal, não pode exercer os limites estabelecidos em lei 

complementar. O § 3º, por sua vez, estabelece a necessidade de adoção de determinadas 

providências, como a redução em pelo menos 25% das despesas com cargos em comissão 

e funções de confiança (inciso I) e a exoneração de servidores não estáveis (inciso II). 

A PEC n. 32/2020 almeja incluir o inciso I-A para, ao lado das medidas já 

previstas, viabilizar a redução da jornada com reflexos vencimentais, por ato unilateral do 

Poder Público e limitada ao percentual de 25%, como medida de controle das contas 

públicas. 

Trata-se da constitucionalização do expediente previsto no art. 23 da Lei de 

Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar n. 101/2000), que permite a redução 
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temporária da jornada de trabalho com adequação dos vencimentos, mas que foi declarado 

inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal na ADI n. 2.238-5. 

Com a inclusão dessa previsão no texto constitucional, o dispositivo da LRF 

passará a ter lastro constitucional e possibilitará a adoção de tal providência por ato 

unilateral da Administração Pública, mas tão somente após a edição de lei federal que 

institua normas gerais a serem obedecidas na efetivação do inciso I-A do § 3º do art. 169 

da CF. 

 

Art. 173 

 
"Art. 173 [...] 
§ 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.” 
 

A PEC n. 32/2020 pretende incluir novo parágrafo (§ 6º) no art. 173 da CF, que 

trata sobre a intervenção do Estado na economia. No entanto, o novo dispositivo trata 

precipuamente da vedação à concessão de estabilidade ou proteção contra demissão aos 

empregados de empresas públicas, sociedades de economia mista e suas subsidiárias por 

meio negociação coletiva ou individual, salvo se tal possibilidade for franqueada aos demais 

trabalhadores da iniciativa privada. 

Trata-se de limitação da capacidade de negociação por sindicatos e associações 

representantes de classe trabalhadora, em contraponto às garantias constitucionais de 

representação da categoria e ao direito de associação sindical. 

 

Art. 201 

 
“Art. 201 [...] 
§ 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.”  
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Novamente, a PEC n. 32/2020 pretende alterar dispositivo de matéria 

previdenciária em sede de Reforma Administrativa. Dessa vez, visa a mudança da redação 

do § 16 do art. 201 (incluído no texto constitucional pela EC n. 103/2019) para impedir a 

manutenção em atividade de empregados que atingirem a idade máxima de 75 (setenta e 

cinco) anos (mesma idade limite para permanência no serviço público, oportunidade em 

que o servidor é aposentado compulsoriamente). 

A PEC n. 32/2020 estabelece, portanto, a idade de 75 (setenta e cinco) anos 

como limite para a permanência em atividade no funcionalismo público, seja em cargos ou 

empregos públicos. 

 

Art. 247 

 
“Art. 247. A lei prevista no § 7º do art. 169 tratará de forma diferenciada 
servidores públicos investidos em cargo exclusivo de Estado, assim 
compreendidos os que exerçam diretamente atividades finalísticas afetas 
à segurança pública, à manutenção da ordem tributária e financeira, à 
regulação, à fiscalização, à gestão governamental, à elaboração 
orçamentária, ao controle, à inteligência de Estado, ao serviço exterior 
brasileiro, à advocacia pública, à defensoria pública e à atuação 
institucional do Poder Legislativo, do Poder Judiciário, incluídas as 
exercidas pelos oficiais de justiça, e do Ministério Público. 
Parágrafo único. REVOGADO 
§ 2º Para os fins do caput, serão considerados como diretamente afetos à 
atividade de segurança pública: 
I - policiais integrantes das carreiras dos órgãos de que tratam os incisos 
I, II, III, IV e VI do caput do art. 144; 
II - peritos oficiais encarregados da execução de perícia criminal; 
III - policiais legislativos abrangidos pelo disposto no § 3º do art. 27, no 
inciso IV do art. 51 e no inciso XIII do art. 52; 
IV - guardas municipais vinculados aos órgãos de que trata o § 8º do art. 
144; 
V - agentes de trânsito, de que trata o inciso II do § 10 do art. 144; e 
VI - agentes socioeducativos. 
§ 3º Não se aplicará o disposto no caput a servidores cujas atribuições 
sejam complementares, acessórias, de suporte ou de apoio às atividades 
nele referidas.”  
 

A última alteração ao texto da Constituição Federal diz respeito à redação do 

art. 247, que estabelece a necessidade de tratamento diferenciado aos servidores 

ocupantes de cargos exclusivos de Estado quando da aplicação das providências 
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estabelecidas no art. 169, que trata da possibilidade de exoneração de servidores quando 

ultrapassado o teto de gastos com pessoal ativo e inativo. 

A importância desse dispositivo, no presente caso, decorre da definição que 

confere aos “cargos exclusivos de Estado”. A nova redação desse dispositivo almeja definir 

tais cargos como aqueles que exerçam diretamente atividades finalísticas afetas à 

segurança pública, à manutenção da ordem tributária e financeira, à regulação, à 

fiscalização, à gestão governamental, à elaboração orçamentária, ao controle, à inteligência 

de Estado, ao serviço exterior brasileiro, à advocacia pública, à defensoria pública e à 

atuação institucional do Poder Legislativo e do Poder Judiciário (incluídas as exercidas pelos 

oficiais de justiça) e do Ministério Público. 

 

Art. 5º da Emenda Constitucional n. 103/2019 

 
“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.” 
 

A PEC n. 32/2020, novamente ao tratar de tema afeto ao regime de previdência 

dos servidores públicos, reconhece o direito de integralidade e paridade nos proventos de 

aposentadoria dos servidores ocupantes de cargos de natureza policial, descritos no caput 

do art. 5º, que já se encontravam em atividade até a edição daquela emenda (13 de 

novembro de 2019). 

 

Art. 10 da Emenda Constitucional n. 103/2019 

 
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.” 
 

Por fim, a PEC n. 32/2020 altera a redação do § 6º do art. 10 da EC n. 103/2019 

(Reforma da Previdência) para dispor que a pensão por morte será vitalícia para os 
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dependentes de todos os servidores de que trata o caput do art. 5º, quando o falecimento 

decorrer do exercício ou em razão da função (situação análoga ao acidente de trabalho). 

A redação anterior restringia essa garantia apenas a integrantes de categorias 

policiais específicas, no entanto, mesmo com a alteração, ainda ficaram de fora dessa 

redação os policiais civis, militares e bombeiros dos Estados (os policiais do Distrito Federal 

gozam dessa garantia), os policiais penais e os guardas municipais. 

 

Considerações finais 

Em razão do exposto, conclui-se que o substitutivo aprovado pela Comissão 

Especial da Câmara dos Deputados à PEC n. 32/2020 contém inúmeros pontos de contraste 

com o texto originalmente apresentado pelo Poder Executivo à Mesa Diretora da Câmara 

dos Deputados em 3 de setembro de 2020. 

Da proposta original, foram retiradas diversas modificações que pretendiam 

operar uma reforma gerencial no quadro e no regime de pessoal da União, dos Estados, dos 

Municípios e do Distrito Federal, sem constituir autêntica medida de reorganização ou de 

reestruturação administrativa. 

Dentre as propostas que foram retiradas, e não se encontram no substitutivo 

que será submetido à votação no Plenário da Câmara dos Deputados, destacam-se as 

propostas de criação de vínculos temporários para o desempenho de atividades 

permanentes, e não transitórias, dentro do Regime Jurídico dos Servidores Públicos; o fim 

da estabilidade para os servidores públicos não ocupantes de “cargos típicos de Estado”; e 

os poderes exorbitantes do Presidente da República para, mediante Decreto (espécie de 

ato administrativo), dispor livremente sobre as atribuições dos cargos, empregos e funções 

públicas ou de extinguir, fundir ou transformar órgãos e entidades da Administração Pública 

Direta e Indireta sem o aval do Congresso Nacional. 

A PEC n. 32/2020, na forma do substitutivo aprovado pela Comissão Especial, 

será submetida à apreciação, em dois turnos, do plenário da Câmara dos Deputados, com 

intervalo de 5 (cinco) sessões entre cada turno. 

Apenas se aprovada na Câmara dos Deputados, a proposta segue para o Senado 

Federal, recebendo também análise preambular de sua Comissão de Constituição e Justiça 

e subsequente deliberação plenária em dois turnos com votação de quórum especial (3/5). 

São evidentes os inúmeros pontos de incompatibilidade da PEC n. 32/2020 com 

postulados e questões intangíveis da Constituição Federal, reclamando que tanto as Casas 

Legislativas, por ocasião do controle preventivo de constitucionalidade, quanto o Poder 
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Judiciário, na eventualidade de aprovação que inste o controle a posteriori ou repressivo, 

zelem pela higidez das cláusulas pétreas, constitutivas de autêntica limitação ao poder de 

emenda à Carta promulgada na presente era democrática. 

Diante da sensibilidade do tema, que tem impacto direto na vida funcional dos 

servidores públicos, o Torreão Braz Advogados está à disposição para elucidar eventuais 

dúvidas em relação à PEC n. 32/2020. 

 

Assim a opinião de quem abaixo subscreve. 

 

TORREÃO BRAZ ADVOGADOS 
 


