
AS MENTIRAS DA REFORMA ADMINISTRATIVA:AS MENTIRAS DA REFORMA ADMINISTRATIVA:  
ATUAIS SERVIDORES? ATINGIDOS. NOVOS SERVIDORES?ATUAIS SERVIDORES? ATINGIDOS. NOVOS SERVIDORES?
MAIS ATINGIDOSMAIS ATINGIDOS

A declaração de que o substitutivo da PEC 32A declaração de que o substitutivo da PEC 32
(“reforma” Administrativa) apresentado pelo(“reforma” Administrativa) apresentado pelo
relator, deputado Arthur Oliveira Maia (DEM Bahia)relator, deputado Arthur Oliveira Maia (DEM Bahia)
não atinge os atuais servidores é uma falácia porquenão atinge os atuais servidores é uma falácia porque
a essência da proposta original, ainda quea essência da proposta original, ainda que
maquiada, não perdeu de vista o objetivo demaquiada, não perdeu de vista o objetivo de
destruição dos serviços públicos. Os servidoresdestruição dos serviços públicos. Os servidores
atuais serão submetidos à avaliação contínua, cujosatuais serão submetidos à avaliação contínua, cujos
critérios são no mínimo obscuros, fomentando acritérios são no mínimo obscuros, fomentando a
perseguição política e o assédio, podendo, inclusive,perseguição política e o assédio, podendo, inclusive,
ser demitidos:ser demitidos:

III - em decorrência de resultado insatisfatório emIII - em decorrência de resultado insatisfatório em
procedimento de avaliação de desempenho,procedimento de avaliação de desempenho,
assegurada ampla defesa e observadas as condiçõesassegurada ampla defesa e observadas as condições
de que trata o inciso XXXIII do art. 22.de que trata o inciso XXXIII do art. 22.

Poderão ser colocados em disponibilidade, ter seusPoderão ser colocados em disponibilidade, ter seus
vencimentos reduzidos ou, em caso de necessidade,vencimentos reduzidos ou, em caso de necessidade,
o exercício da função ser feito por substitutoso exercício da função ser feito por substitutos
“temporários” por até seis anos. Se paralisarem os“temporários” por até seis anos. Se paralisarem os
serviços, a substituição ocorre sem necessidade deserviços, a substituição ocorre sem necessidade de
processo seletivo, na lógica de primeiro atira eprocesso seletivo, na lógica de primeiro atira e
depois pergunta.depois pergunta.

Sua demissão não depende mais de decisãoSua demissão não depende mais de decisão
transitada em julgado. Algo semelhante à prisão emtransitada em julgado. Algo semelhante à prisão em
segunda instância foi inserido no texto:segunda instância foi inserido no texto:

Art. 41, § 1º Sem prejuízo do disposto no § 3º desteArt. 41, § 1º Sem prejuízo do disposto no § 3º deste
artigo e no § 5º do art. 169, o servidor estávelartigo e no § 5º do art. 169, o servidor estável
perderá o cargo:perderá o cargo:   

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

E, para não esquecer da “moralização dos serviçosE, para não esquecer da “moralização dos serviços
públicos”, os servidores atuais e futuros perdem aspúblicos”, os servidores atuais e futuros perdem as
férias anuais de mais de trinta dias (que nuncaférias anuais de mais de trinta dias (que nunca
tiveram) e a proposta aumenta o número detiveram) e a proposta aumenta o número de
detentores de foro privilegiado (art. 102, I, osdetentores de foro privilegiado (art. 102, I, os
Ministros de Estado, os Comandantes da Marinha,Ministros de Estado, os Comandantes da Marinha,
do Exército e da Aeronáutica e o Diretor-Geral dado Exército e da Aeronáutica e o Diretor-Geral da
Polícia Federal, ressalvado o disposto no art. 52, I,Polícia Federal, ressalvado o disposto no art. 52, I,
os membros dos Tribunais Superiores, os doos membros dos Tribunais Superiores, os do
Tribunal de Contas da União e os chefes de missãoTribunal de Contas da União e os chefes de missão
diplomática de caráter permanente).diplomática de caráter permanente).     

Os futuros servidores? Talvez reste para eles ocuparOs futuros servidores? Talvez reste para eles ocupar
os cargos públicos que sobrarem depois daos cargos públicos que sobrarem depois da
substituição temporária de até seis anos ou dasubstituição temporária de até seis anos ou da
transferência das funções do Estado paratransferência das funções do Estado para
particulares, cujos critérios, até a edição de lei queparticulares, cujos critérios, até a edição de lei que
regulamente, serão da competência de Estados eregulamente, serão da competência de Estados e
dos Municípios (art. 37ª e parágrafos).dos Municípios (art. 37ª e parágrafos).

Depois de lido no último dia 1°, o novo textoDepois de lido no último dia 1°, o novo texto
repleto de armadilhas deve ir à votação narepleto de armadilhas deve ir à votação na
Comissão Especial da Câmara dos Deputados noComissão Especial da Câmara dos Deputados no
próximo dia 16, quinta-feira,próximo dia 16, quinta-feira,  de acordo com o de acordo com o
assessor parlamentar do Sintrajusc, Alexandreassessor parlamentar do Sintrajusc, Alexandre
Marques.Marques.

A direção do Sindicato continua a convocar aA direção do Sindicato continua a convocar a
categoria a fortalecer a luta em defesa dos serviçoscategoria a fortalecer a luta em defesa dos serviços
públicos e direitos dos servidores seja empúblicos e direitos dos servidores seja em
manifestações nas redes, pressionando osmanifestações nas redes, pressionando os
parlamentares, seja participando das mobilizaçõesparlamentares, seja participando das mobilizações
convocadas pelo movimento sindical.convocadas pelo movimento sindical.



SUBSTITUTIVO DO RELATOR À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 32, DE 2020SUBSTITUTIVO DO RELATOR À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 32, DE 2020

Altera disposições sobre servidores, empregados públicos e organização administrativa.Altera disposições sobre servidores, empregados públicos e organização administrativa.

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, nos termos do art. 60 da ConstituiçãoAs Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, nos termos do art. 60 da Constituição

Federal, promulgam a seguinte Emenda ao texto constitucional:Federal, promulgam a seguinte Emenda ao texto constitucional:

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

SUPER PODERES PARA O PODER EXECUTIVOSUPER PODERES PARA O PODER EXECUTIVO -  - se estivesse valendo hoje, nossa luta seria muitose estivesse valendo hoje, nossa luta seria muito
mais complicadamais complicada

“Art. 22. ...............................................................................“Art. 22. ...............................................................................

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

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

XXXII - normas gerais sobre contratação por tempo determinado em regime de direito administrativo, que definirão,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,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;observado o disposto no inciso IX do caput do art. 37;

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

“Art. 37. ..................................................“Art. 37. ..................................................

IX - a lei estabelecerá os casos deIX - a lei estabelecerá os casos de
contratação por tempo determinado emcontratação por tempo determinado em
regime de direito administrativo pararegime de direito administrativo para
atender a necessidade temporária, que nãoatender a necessidade temporária, que não
poderá ter como objeto o exercício depoderá ter como objeto o exercício de
atribuições próprias de servidoresatribuições próprias de servidores
investidos em cargos exclusivos de Estado,investidos em cargos exclusivos de Estado,
assim compreendidos os voltados aassim compreendidos os voltados a
funções finalísticas e diretamente afetas àfunções finalísticas e diretamente afetas à
segurança pública, à representaçãosegurança pública, à representação
diplomática, à inteligência de Estado, àdiplomática, à inteligência de Estado, à
gestão governamental, à elaboração degestão governamental, à elaboração de
políticas públicas, à advocacia pública, àpolíticas públicas, à advocacia pública, à
defensoria pública, à elaboraçãodefensoria pública, à elaboração
orçamentária, ao processo judicial eorçamentária, ao processo judicial e
legislativo, à atuação institucional dolegislativo, à atuação institucional do
Ministério Público, à manutenção daMinistério Público, à manutenção da
ordem tributária e financeira ou aoordem tributária e financeira ou ao
exercício de atividades de regulação, deexercício de atividades de regulação, de
fiscalização e de controle;fiscalização e de controle;
..............................................     

VEDAÇÕESVEDAÇÕES  –  – entre as vedações, encontramosentre as vedações, encontramos
algumas “pérolas”:algumas “pérolas”:

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

a) férias em período superior a trinta dias pelo períodoa) férias em período superior a trinta dias pelo período
aquisitivo de um ano;aquisitivo de um ano;  (no PJU, as férias já são de 30 dias, (no PJU, as férias já são de 30 dias,
conforme Lei nº 8.112/90)conforme Lei nº 8.112/90)

b) adicionais referentes a tempo de serviço,b) adicionais referentes a tempo de serviço,
independentemente da denominação adotadaindependentemente da denominação adotada ;;   
(...)(...)
e) aposentadoria compulsória como modalidade dee) aposentadoria compulsória como modalidade de
punição;punição;  (Esta modalidade não está prevista na Lei nº (Esta modalidade não está prevista na Lei nº
8.112/90, que rege o serviço público federal)8.112/90, que rege o serviço público federal)
(...)(...)
h) progressão ou promoção baseadas exclusivamente emh) progressão ou promoção baseadas exclusivamente em
tempo de serviçotempo de serviço ..
..............................................................................................................................................

EXCLUSÃO DEEXCLUSÃO DE    CARREIRAS TÍPICAS – CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO - DIREITOCARREIRAS TÍPICAS – CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO - DIREITO
ADMINISTRATIVOADMINISTRATIVO  



F O T O  D E  M A R T I N O  S I L V E I R A

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

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

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

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

  SUPER SALÁRIOSSUPER SALÁRIOS

  Art. 37, § 11. Não serão computadas, para efeito dos limites remuneratórios de que trataArt. 37, § 11. Não serão computadas, para efeito dos limites remuneratórios de que trata
o inciso XI do caput deste artigo, o inciso XI do caput deste artigo, as parcelas de caráter indenizatórioas parcelas de caráter indenizatório  previstas em leiprevistas em lei e os e os
pagamentos feitos em moeda estrangeira ao pessoal a que se refere o inciso III do § 18pagamentos feitos em moeda estrangeira ao pessoal a que se refere o inciso III do § 18
deste artigo.deste artigo.

  § 11. Não serão computadas, para efeito dos limites remuneratórios de que trata o inciso§ 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 (RedaçãoXI do caput deste artigo, as parcelas de caráter indenizatório previstas em lei (Redação
atual).atual).

REDUÇÃO DE REMUNERAÇÃOREDUÇÃO DE REMUNERAÇÃO – Agora pode... – Agora pode...

Art. 37, § 19. Será admitida a redução de até 25% (vinte e cinco por cento) daArt. 37, § 19. Será admitida a redução de até 25% (vinte e cinco por cento) da
jornada de trabalho para exercício de cargos públicos, asseguradas:jornada de trabalho para exercício de cargos públicos, asseguradas:

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

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

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

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

TRANSFERÊNCIA DE FUNÇÕES DO ESTADO PARA ENTIDADES PRIVADASTRANSFERÊNCIA DE FUNÇÕES DO ESTADO PARA ENTIDADES PRIVADAS – trocar por um – trocar por um
modelo mais barato e de acordo com as leis do mercado...modelo mais barato e de acordo com as leis do mercado...

Caio Gomes 



AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO – e o discurso de que a estabilidade dos atuais servidores estava– e o discurso de que a estabilidade dos atuais servidores estava
garantida?garantida?

“Art. 39-A. Será obrigatória a avaliação periódica de desempenho dos servidores públicos, realizada de forma“Art. 39-A. Será obrigatória a avaliação periódica de desempenho dos servidores públicos, realizada de forma
contínua e com a participação do avaliado.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§ 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 do art. 41:inciso XXXIII do art. 22 e no inciso III do § 1º do art. 41:  

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

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

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

§ 2º O procedimento de avaliação de desempenho observará os meios e as condições efetivamente disponibilizados§ 2º O procedimento de avaliação de desempenho observará os meios e as condições efetivamente disponibilizados
para o desempenho do servidor avaliado.” (NR)para o desempenho do servidor avaliado.” (NR)

Art. 41, § 1º Sem prejuízo do disposto no § 3ºArt. 41, § 1º Sem prejuízo do disposto no § 3º
deste artigo e no § 5º do art. 169, o servidordeste artigo e no § 5º do art. 169, o servidor
estável perderá o cargo:estável perderá o cargo:

I - em razão de decisão transitada em julgado ouI - em razão de decisão transitada em julgado ou
proferida por órgão judicial colegiado; (raciocínioproferida por órgão judicial colegiado; (raciocínio
de prisão em segunda instância)de prisão em segunda instância)
....................................................

III - III - em decorrência de resultado insatisfatórioem decorrência de resultado insatisfatório
em procedimento de avaliação de desempenho,em procedimento de avaliação de desempenho,
assegurada ampla defesa e observadas asassegurada ampla defesa e observadas as
condições de que trata o inciso XXXIII do art. 22.condições de que trata o inciso XXXIII do art. 22.

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

§ 3º § 3º Extinto o cargo, em razão doExtinto o cargo, em razão do
reconhecimento de que se tornou desnecessárioreconhecimento de que se tornou desnecessário
ou obsoleto, na forma de lei específica, oou obsoleto, na forma de lei específica, o
servidor estável perderá o cargo, resguardado oservidor estável perderá o cargo, resguardado o
direito à indenização de que trata o § 5º do art.direito à indenização de que trata o § 5º do art.
169169 . (Ou seja, transferidas as funções, porque. (Ou seja, transferidas as funções, porque
manter servidores caros?)manter servidores caros?)   

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

§ 3º-B A lei que promover a extinção§ 3º-B A lei que promover a extinção
parcial de cargos ocupados porparcial de cargos ocupados por
desnecessidade observará critériosdesnecessidade observará critérios
objetivos e revestidos de impessoalidade,objetivos e revestidos de impessoalidade,
estabelecidos na forma do inciso XXXIII doestabelecidos na forma do inciso XXXIII do
art. 22, para identificar os servidores queart. 22, para identificar os servidores que
serão alcançados pela perda do cargo.serão alcançados pela perda do cargo.

§ 4º Como condição para a aquisição da§ 4º Como condição para a aquisição da
estabilidade, é obrigatória a avaliação deestabilidade, é obrigatória a avaliação de
desempenho em ciclos semestrais, até odesempenho em ciclos semestrais, até o
fim do prazo de estágio probatóriofim do prazo de estágio probatório
mencionado no caput deste artigo.mencionado no caput deste artigo.

PERDA DA ESTABILIDADE PERDA DA ESTABILIDADE – olha ela aí...– olha ela aí...



AMPLIAÇÃO DO FORO PRIVILEGIADO – e a “moralização” dos
serviços públicos?

Art. 102, I, c) nas infrações penais comuns e nos crimes de responsabilidade, os
Ministros de Estado, os Comandantes da 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; 

E A IMPESSOALIDADE?E A IMPESSOALIDADE? olha o baita “jabuti” aqui... olha o baita “jabuti” aqui...

“Art. 144. ...........................................................................“Art. 144. ...........................................................................

§ 1º-A Os inquéritos policiais relacionados ao exercício das funções institucionais de que trata§ 1º-A Os inquéritos policiais relacionados ao exercício das funções institucionais de que trata
o § 1º serão conduzidos por Delegados integrantes da carreira nele referida, designados peloo § 1º serão conduzidos por Delegados integrantes da carreira nele referida, designados pelo
Diretor-Geral da Polícia Federal.Diretor-Geral da Polícia Federal.     ...........................................” (NR)...........................................” (NR)

Art. 247, § 2º A gestão do desempenho dosArt. 247, § 2º A gestão do desempenho dos
órgãos e das entidades será feita em ciclos deórgãos e das entidades será feita em ciclos de
12 meses e compreenderá:12 meses e compreenderá:

I - a definição do propósito institucional;I - a definição do propósito institucional;

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

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

IV - a avaliação periódica do desempenhoIV - a avaliação periódica do desempenho
institucional; einstitucional; e

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

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

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

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

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

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

AVALIAÇÃO DE DESEMPENHOAVALIAÇÃO DE DESEMPENHO – para aprimorar os serviços ou abrir vaga para apadrinhados? – para aprimorar os serviços ou abrir vaga para apadrinhados?



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

§ 1º O processo administrativo voltado à perda do§ 1º O processo administrativo voltado à perda do
cargo, em decorrência do disposto no inciso III do §cargo, em decorrência do disposto no inciso III do §
1º do art. 41 da Constituição, somente será1º do art. 41 da Constituição, somente será
instaurado após 3 (três) ciclos consecutivos ou 5instaurado após 3 (três) ciclos consecutivos ou 5
(cinco) ciclos intercalados de avaliação de(cinco) ciclos intercalados de avaliação de
desempenho em que se obtenha resultadodesempenho em que se obtenha resultado
insatisfatório.insatisfatório.

§ 2º O processo administrativo de que trata o § 1º§ 2º O processo administrativo de que trata o § 1º
deverá ser conduzido, obrigatoriamente, por órgãodeverá ser conduzido, obrigatoriamente, por órgão
colegiado composto por:colegiado composto por:

I - servidores ocupantes de cargo efetivo;I - servidores ocupantes de cargo efetivo;

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

Art. 5º Não se aplica ao servidor ou ao empregado daArt. 5º Não se aplica ao servidor ou ao empregado da
administração pública direta ou de autarquia,administração pública direta ou de autarquia,
fundação, empresa pública ou sociedade de economiafundação, empresa pública ou sociedade de economia
mista admitido antes da data de publicação destamista admitido antes da data de publicação desta
Emenda Constitucional o disposto no inciso XXIII doEmenda Constitucional o disposto no inciso XXIII do
caput e no § 21 do art. 37 da Constituição, se houvercaput e no § 21 do art. 37 da Constituição, se houver
lei específica vigente em 1º de setembro de 2020 quelei específica vigente em 1º de setembro de 2020 que
tenha concedido os benefícios ali referidos, salvo setenha concedido os benefícios ali referidos, salvo se
vier a ser alterada ou revogada, observado o dispostovier a ser alterada ou revogada, observado o disposto
no art. 6º. no art. 6º. (Ou seja: basta alterar ou revogar a Lei nº(Ou seja: basta alterar ou revogar a Lei nº
8.112/90 e o que era ruim fica muito pior)8.112/90 e o que era ruim fica muito pior)

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

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

PERDA DO CARGO – alguém acredita que a estabilidade estará garantida?

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

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

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

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

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

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

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

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

CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA POR ATÉ 6 ANOSCONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA POR ATÉ 6 ANOS –  – e sem qualquer processo seletivo em caso de grevee sem qualquer processo seletivo em caso de greve
  
  



SERVIDORES ATUAISSERVIDORES ATUAIS  –  – e aqui está o pulo do gato...e aqui está o pulo do gato...

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

Art. 11. Extinto o cargo ou declarada a sua desnecessidade, o servidor estável admitido até a data deArt. 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 aopublicação desta Emenda Constitucional ficará em disponibilidade, com remuneração proporcional ao
tempo de serviço, até seu adequado aproveitamento em outro cargo, não se lhe aplicando o disposto notempo de serviço, até seu adequado aproveitamento em outro cargo, não se lhe aplicando o disposto no
§ 3º do art. 41 da Constituição.§ 3º do art. 41 da Constituição.

Sala das Sessões, emSala das Sessões, em                dede                                          de 2021.de 2021.
Deputado Arthur MaiaDeputado Arthur Maia
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