
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 32, DE 2020

PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇÃO Nº 32-2020

Altera  disposições  sobre  servidores,
empregados  públicos  e  organização
administrativa.

EMENDA Nº

Inclua-se  o  art.  1º  e  o  art.  9-A  na  Proposta  de  Emenda  a

Constituição 32/2020, com a seguinte redação:

Art  1º  A  Constituição  passa  a  vigorar  com  as  seguintes

alterações:

Art 37………………………………...........................................

XI  -  a  remuneração e  o  subsídio  dos ocupantes  de cargos,

funções  e  empregos  públicos  da  administração  direta,  autárquica  e

fundacional, dos membros de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do

Distrito Federal  e dos Municípios, dos detentores de mandato eletivo e dos

demais  agentes  políticos  e  os  proventos,  pensões  ou  outra  espécie

remuneratória,  percebidos  cumulativamente  ou  não,  incluídas  as  vantagens

pessoais  ou  de  qualquer  outra  natureza,  não  poderão  exceder  o  subsídio

mensal, em espécie, dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, aplicando-se,

aos ocupantes dos cargos previstos nos incisos I,  II,  III  e V do artigo 39-A,

como limite, nos Municípios, o subsídio do Prefeito, e nos Estados e no Distrito

Federal, o subsídio mensal do Governador no âmbito do Poder Executivo, o

subsídio dos Deputados Estaduais e Distritais no âmbito do Poder Legislativo e

o subsídio dos Desembargadores do Tribunal de Justiça, limitado a noventa
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inteiros e vinte e cinco centésimos por cento do subsídio mensal, em espécie,

dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, no âmbito do Poder Judiciário; 

…………………………………..

 §  12.  Fica  facultado  aos  Estados  e  ao  Distrito  Federal  e,

supletivamente, aos Municípios, sem prejuízo do disposto no inciso XI, fixar em

seu âmbito, mediante emenda às respectivas Constituições e Leis Orgânicas,

por iniciativa do Poder Legislativo ou Executivo, como limite único, o subsídio

mensal  dos Desembargadores do respectivo  Tribunal  de  Justiça,  limitado a

noventa inteiros e vinte e cinco centésimos por cento do subsídio mensal dos

Ministros  do Supremo Tribunal  Federal,  não  se  aplicando o  disposto  neste

parágrafo aos subsídios, nos Estados,  dos Deputados Estaduais, no Distrito

Federal, dos Deputados Distritais e, nos Municípios, dos Vereadores.

…………………..”

Art. 9º A- São Cargos Típicos de Estado, no âmbito do Poder

Executivo,  aqueles  cujas  atividades  são  inerentes  ao  Estado  como  Poder

Público sem correspondência no setor privado, compreendidas nas áreas de:

I- Segurança Pública;

II  -  Tributação,  Arrecadação,  Julgamento  e  Fiscalização  de

Tributos;

III- Diplomacia; 

IV - Advocacia e Defensoria Pública;

V - Auditoria, Controle Interno, Inteligência e Investigação; e

VI - aquelas que exerçam poder de polícia.”

JUSTIFICAÇÃO

A Constituição Federal reconheceu expressamente instituições

e  carreiras  que  são  típicas  de  Estado  por  serem  essenciais  para  o

funcionamento  do  estado.  De  modo  que  elas  já  encontram  previsão
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constitucional  específica,  bem como regulamentação por  Lei  Complementar

própria.

É  imprescindível  manter  a  segurança  do  Estado  brasileiro

através  do  respeito  as  situações  de  carreiras  e  instituições  já  previstas

constitucionalmente, cuja principal característica é a tipicidade de suas funções

e  o  fato  de  já  possuíram lei  complementar  própria.  Como,  por  exemplo,  a

Defensoria  Pública  com  a  LC  80/94  em  situação  semelhante  com  a

magistratura e o Ministério Público, o que já demonstra a essencialidade das

mesmas para as Funções do Estado. 

O constituinte já se preocupou em auferir, para os servidores

públicos  destas  carreiras,  tratamento  diferenciado,  inclusive  quanto  aos

pressupostos para a perda do cargo público, razão pela qual independente de

discussão posterior  sobre  cargos típicos,  há  uma linha básica  essencial,  já

definida constitucionalmente que deve ser mantida.

Em  decorrência  da  essencialidade  das  funções  e  das

atividades  desenvolvidas  por  estes  servidores,  confere-se  à  luz  da  Carta

Magna  a  manutenção  da  segurança  jurídica  para  os  ocupantes  de  cargos

típicos. Desse modo, será assegurado o desenvolvimento da prestação dos

serviços públicos à população, bem como a construção do Estado Democrático

de Direito.

Para solucionar tal  situação, peço o apoio dos nobres pares

para aprovação da presente emenda.

Sala das Sessões, em        de                     de 2021.

Deputado Luis Miranda

DEM / DF
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