
Art 2 CÂMARA DOS DEPUTADOS
Gabinete do Deputado Celso Sabino – PSDB/PA

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 32, DE 2020

Altera  disposições  sobre  servidores,
empregados  públicos  e  organização
administrativa.

EMENDA MODIFICATIVA Nº____/2021

(Do Sr. Celso Sabino)

I - Dê-se ao inciso V do art. 37, alterado pelo
art. 1º, a seguinte redação:

“Art. 37. ..........................
.......................................
V  –  as  funções  comissionadas  de  liderança  e

assessoramento,  exercidas  exclusivamente  por  servidores
ocupantes  de  cargo  efetivo,  e  os  cargos  de  liderança  e
assessoramento, a serem preenchidos por servidores de carreira
nos casos, condições e percentuais mínimos previstos em lei,
destinam-se  apenas  às  atribuições  de  direção,  chefia  e
assessoramento; 

II - Dê-se ao § 18 do art. 37, alterado pelo art.
1º, a seguinte redação:

“Art. 37............................
....................................
§ 18. Ato do Chefe de cada Poder disporá sobre os

critérios  mínimos  de  acesso  a funções  comissionadas  e  aos
cargos de liderança e assessoramento a que se refere o inciso V
do caput, destinados exclusivamente às atribuições de direção,
chefia e assessoramento,  e sobre a sua exoneração.
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III - Dê-se ao inciso III art. 39, alterado pelo
art. 1º, a seguinte redação:

“Art.  39.  Lei  complementar  federal  disporá  sobre
normas gerais de:

....................................
III - ocupação de funções comissionadas e de cargos

de liderança e assessoramento, destinados, exclusivamente, ao
exercício de atribuições de direção, chefia e assessoramento;

..............................”

JUSTIFICAÇÃO

A Constituição de 1988, originalmente, previa que os
cargos em comissão e as funções de confiança serão exercidos,
preferencialmente,  por  servidores  ocupantes  de  cargo  de
carreira técnica ou profissional, nos casos e condições previstos
em lei.

Dado o enorme grau de facilidade na criação de tais
cargos, para destinações estranhas ao vínculo de confiança, e
na ausência de regulamentação das regras para seu provimento
meritocrático, proliferaram, nos três níveis de governo, cargos
de livre nomeação e exoneração, inclusive para exercício de
atribuições técnicas e operacionais,  privativas de servidor
concursado e efetivo.

A EC 19/98 alterou o inciso V do art. 37, de forma a
que  as  funções  de  confiança  passassem  a  ser  exercidas
exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo, e os
cargos  em comissão,  a  serem preenchidos  por  servidores  de
carreira nos casos, condições e percentuais mínimos previstos
em lei, sendo ambos destinados exclusivamente às atribuições
de direção, chefia e assessoramento.

Os  cargos  de  confiança  de  livre  provimento,  no
Governo  Federal  já  foram,  em  números  absolutos,  mais  de
21.300, apenas no grupo Direção e Assessoramento Superiores
- DAS, criado no âmbito do Plano de Classificação de Cargos da
Lei nº 5.645, de 1970, para permitir o livre provimento para
funções de chefia ou assessoramento.  Após diversas rodadas
de criação e extinção de cargos, eles são, atualmente, cerca de
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10.500,  e cerca de 11.300 foram transformados em Funções
Comissionadas do Poder Executivo, que só podem ser ocupados
por servidores efetivos em atividade, nos termos do art. 37, V
da Constituição:

Cargos em comissão existentes no Governo Federal

TIPO
QUANT
2014

QUANT
2018

QUANT
2019

PROVIMENTO

FGR  -  Função  Gratificada  -  Lei
8.216/91 17.456 16.003 14.053 Privativo
FCT - Função Comissionada Técnica 5.039 4.722 4.498 Privativo
CCT - Cargo Comissionado Técnico 2.001 2.261 2.432 Privativo
CA  -  Cargo  Comissionado  de
Assessoria 225 191 187 Livre
CAS  -  Cargo  Comissionado  de
Assistência 164 143 133 Livre
CGE  -  Cargo  Comissionado  de
Gerência Executiva 581 569 613 Livre
DAS  -  Direção  de  Assessoramento
Superior 22.729 11.321 10.523

Livre ou
privativo

FCPE  -  Função  Comissionada  do
Poder Executivo 2.190 11.506 11.314 Privativo
CCD  -  Cargo  Comissionado  de
Direção 42 41 49 Livre
NES - Cargo de Natureza Especial 96 78 85 Livre
CD - Cargo de Direção – IFES 7.628 8.393 8.399 Privativo
FG - Função Gratificada – IFES 25.508 28.416 28.641 Privativo
FUC- Função Comissionada de Coord.
De Curso 8.554 10.570 10.997 Privativo
TOTAL 92.213 94.214 91.924
Fonte: Bol. Estatístico de Pessoal nº 219 – julho de 2014 – MPOG; Relatório de
Transição 14 Nov 2018/MPDG; Painel Estatístico de Pessoal - Set 2019

Em 2005, para enfrentar críticas de aparelhamento e
excesso de cargos no Poder Executivo,  foi  editado o Decreto
5.497, que definiu que 75% dos DAS, níveis 1, 2 e 3; e 50%
dos DAS, nível 4, seriam privativos de “servidor de carreira”,
mas  adotou-se uma definição elástica  de servidor,  para  esse
fim, reduzindo o alcance da norma. 

Com a Lei 13.346, de 2016, foram extintos 10.462
cargos  de  livre  provimento  –  parte  deles  já  reservada  pelo
Decreto 5.497 a “servidor de carreira” – e criadas em seu lugar
as Funções Comissionadas do Poder Executivo, mas mantida a
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possibilidade de que seja nelas investidos servidores ocupantes
de cargos efetivos oriundos de órgão ou entidade de quaisquer
dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios.  Apenas  foi  vedada  a  designação  de  aposentados
para essas novas funções.

Em 2017, o Decreto 9.021 fixou em 50% o total de
DAS, níveis  1,  2,  3 e 4  privativos  de servidor;  e criou,  pela
primeira vez, a “cota” de 60% dos cargos em comissão DAS,
níveis 5 e 6, mas mantendo o conceito ampliado de “servidor
efetivo”, assim considerados “os servidores, ativos ou inativos,
oriundos  de  órgão  ou  entidade  de  qualquer  dos  Poderes  da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, suas
empresas públicas e sociedades de economia mista, ocupante
de cargo ou emprego permanente.

Para disciplinar  a  nomeação para cargos e funções
por servidores e não-servidores, foi editado em março de 2019
o Decreto 9.727.  Trata-se do primeiro instrumento que fixou
regras detalhadas com requisitos para a nomeação para cargos
ou  funções,  sejam  eles  de  livre  provimento  ou  não,
estabelecendo requisitos de experiência e qualificação:

Decreto 9.727/19 - Requisitos para Investidura em
Cargos em Comissão e Funções Comissionadas do Poder

Executivo

Critério (pelo menos um dos
requisitos é exigido)

DAS/FC
PE 2 e 3

DAS/FC
PE 4

DAS/FCPE 5-6

Experiência profissional em área 
afim

2 anos 3 anos 5 anos

Experiência em cargo/função de 
confiança da adm. Direta ou 
indireta

1 ano 2 anos 3 anos em
DAS-3 ou
superior

Especialização, Mestrado ou 
Doutorado em área afim

Sim Sim Mestre ou
Doutor

Ser servidor civil efetivo ou 
militar (oficial ou oficial-general)

Sim n/a n/a

Ter curso de capacitação em 
escola de governo em área afim

120 h n/a n/a

Nota:  DAS-Grupo  Direção  e  Assessoramento  Superiores;  FCPE:  Funções
Comissionadas  do  Poder  Executivo.  Qualificações:  N/A:  não  se  aplica.  Fonte:
Decreto 9.727, de 15 de março de 2019. Adaptado de OECD (2019), Innovation
Skills  and  Leadership  in  Brazil's  Public  Sector:  Towards  a  Senior  Civil
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Service System, OECD Public Governance Reviews, OECD Publishing, Paris,
p. 90.

Como aponta a OCDE, a fixação de reserva de cargos
em comissão  para  servidores  efetivos  é  apenas  um primeiro
passo para o desenvolvimento de um percurso de carreira para
essas posições:

“The focus of legal initiatives to improve the qualification of
DAS/FCPE has been on ensuring that a significant number of
senior-level appointees would come from the ranks of the civil
service, including Decree No. 5.497-2005 and the creation of
FCPE positions in 2016. While reserving a number of positions
previously designated as DAS for civil servants may be a first
step  towards  developing  a  structured  career  path  in  some
management positions, these positions still fail to ensure any
minimal level of senior management qualification and do not
ensure  any  merit  process  in  those  political  appointments.
Indeed, being a civil servant is not, in and of itself, a “quality
stamp”  to  become  a  senior  manager  (see,  for  example,
Pinheiro [2017]; Lopez and Praça [2018]; Instituto República
[2018]):

…”

Não obstante seja pressuposto para que se tenha um
serviço  público  profissional  de  carreira  que  esses  cargos  de
confiança sejam destinados apenas e exclusivamente a posições
de caráter político, ou relativos ao exercício de atribuições de
direção, chefia e assessoramento, e em número reduzido, a PEC
32/2020 vai em linha oposta a essa premissa.

Na redação que propõe ao art.  37,  ela  extingue a
previsão de funções de confiança privativas de servidor e sua
diferenciação em relação aos cargos em comissão, retrocedendo
de forma inaceitável. E passa a permitir que cargos de liderança
e  assessoramento  serão destinados  às  atribuições
estratégicas, gerenciais ou técnicas,  ou seja, poderão ser
usados para atividades que devem ser privativas de servidores
de  carreira,  com  estabilidade  e  protegidos  contra  a  livre
demissão.

E, ainda, a PEC 32/2020 prevê que apenas no caso
de servidores  ocupantes  de cargos efetivos  e  permanentes é
vedado desligamento por motivação político- partidária, ou seja,
torna explícita a finalidade desses cargos para provimento por
critério político-partidário, e de forma indiscriminada. Remete,

Câmara dos Deputados | Anexo IV – Gabinete 236 | CEP 70160-900 – Brasília/DF
Telefone: (61) 3215-3236 - | dep.celsosabino@camara.leg.br

*C
D2

16
85

10
30

20
0*

Assinado eletronicamente pelo(a) Dep. Celso Sabino
Para verificar a assinatura, acesse https://infoleg-autenticidade-assinatura.camara.leg.br/CD216851030200



6

Art 1 CÂMARA DOS DEPUTADOS
Gabinete do Deputado Celso Sabino – PSDB/PA

apenas,  a  atos  de  chefes  de  poder  dispor  sobre  “critérios
mínimos de acesso aos cargos de liderança e assessoramento a
que se refere o inciso V do caput e sobre a sua exoneração” e à
lei  complementar  sobre  critérios  gerais  para  “ocupação  de
cargos de liderança e assessoramento”.

Nenhuma  dessas  alterações  propostas  pela  PEC
evitará  que  os  cargos  de  liderança  e  assessoramento  se
convertam na sepultura do sistema do mérito  e  no aumento
indiscriminado  de  seu  uso  para  substituir  servidores
concursados  por  servidores  nomeados  por  critério  político-
partidário,  subordinando  a  gestão  pública,  integralmente,  ao
interesse do governo de plantão, e destruindo a perspectiva de
uma  profissionalização  do  Estado.  Ao  contrário,  abrirão  uma
enorme  “avenida”  para  a  consolidação  e  ampliação  do
patrimonialismo e do clientelismo no serviço público.

Dessa  forma,  a  presente  emenda visa  preservar  o
que já se obteve, no plano constitucional, e preservar a reserva
das  Funções  Comissionadas  para  servidores  efetivos,  e  para
limitar  a  sua  utilização  para  atribuições  de  direção,  chefia  e
assessoramento.

É  um patamar  mínimo,  para  impedir  esse  enorme
retrocesso proposto pela PEC 32/2020.

Sala das Sessões, em 15 de junho de 2021.

CELSO SABINO
Deputado Federal - PSDB/PA
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