
 

 
 

ANÁLISE DA PEC “EMERGENCIAL” – PEC 189/2019 
 
 
1. Alterações Propostas para os Artigos 37 e 169 da CF 
 
 
Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, 

do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, 
publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (“Caput” do artigo com redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 19, de 1998) 

I - os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os 
requisitos estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros, na forma da lei; (Inciso com redação dada pela 
Emenda Constitucional nº 19, de 1998) 

II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público 
de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma 
prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e 
exoneração; (Inciso com redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998) 

III - o prazo de validade do concurso público será de até dois anos, prorrogável uma vez, por igual 
período;  

IV - durante o prazo improrrogável previsto no edital de convocação, aquele aprovado em concurso 
público de provas ou de provas e títulos será convocado com prioridade sobre novos concursados para 
assumir cargo ou emprego, na carreira;  

V - as funções de confiança, 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, destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento; (Inciso 
com redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998) 

VI - é garantido ao servidor público civil o direito à livre associação sindical;  
VII - o direito de greve será exercido nos termos e nos limites definidos em lei específica; (Inciso 

com redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998) 
VIII - a lei reservará percentual dos cargos e empregos públicos para as pessoas portadoras de 

deficiência e definirá os critérios de sua admissão;  
IX - a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade 

temporária de excepcional interesse público;  
X - a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o § 4º do art. 39 somente 

poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada 
revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices; (Inciso com redação dada pela 
Emenda Constitucional nº 19, de 1998) 

 
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 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 
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Desembargadores do Tribunal de Justiça, limitado a noventa inteiros e vinte e cinco centésimos por cento do 
subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, no âmbito do Poder Judiciário, 
aplicável este limite aos membros do Ministério Público, aos Procuradores e aos Defensores Públicos; (Inciso 
com redação dada pela Emenda Constitucional nº 41, de 2003) 

XII - os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo e do Poder Judiciário não poderão ser 
superiores aos pagos pelo Poder Executivo;  

XIII - é vedada a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de 
remuneração de pessoal do serviço público; (Inciso com redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 
1998) 

XIV - os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público não serão computados nem 
acumulados para fins de concessão de acréscimos ulteriores; (Inciso com redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 19, de 1998) 

XV - o subsídio e os vencimentos dos ocupantes de cargos e empregos públicos são irredutíveis, 
ressalvado o disposto nos incisos XI e XIV deste artigo e nos arts. 39, § 4º, 150, II, 153, III, e 153, § 2º, I; (Inciso 
com redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998) 

 
XV - o subsídio e os vencimentos dos ocupantes de cargos e empregos públicos são irredutíveis, 

ressalvado o disposto nos incisos XI e XIV deste artigo e nos arts. 39, § 4º, 150, II, 153, III, 153, § 2º, I, e 169, 
§ 3º, I-A; 

 
Cria nova ressalva para redução dos vencimentos dos servidores, do art. 169, § 3º, I-A (proposto na mesma 
PEC). Nova redação proposta para o artigo 169 da CF: 

 
Art. 169. A despesa com pessoal ativo e inativo da União, dos Estados, do 

Distrito Federal e dos Municípios não poderá exceder os limites estabelecidos em lei 
complementar. 

§ 1º A concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração, a criação 
de cargos, empregos e funções ou alteração de estrutura de carreiras, bem como a 
admissão ou contratação de pessoal, a qualquer título, pelos órgãos e entidades da 
administração direta ou indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo poder 
público, só poderão ser feitas: (Parágrafo único transformado em § 1º com redação dada 
pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998) 

I - se houver prévia dotação orçamentária suficiente para atender às projeções 
de despesa de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes; (Inciso acrescido pela Emenda 
Constitucional nº 19, de 1998) 

II - se houver autorização específica na lei de diretrizes orçamentárias, 
ressalvadas as empresas públicas e as sociedades de economia mista. (Inciso acrescido 
pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998) 

§ 2º Decorrido o prazo estabelecido na lei complementar referida neste artigo 
para a adaptação aos parâmetros ali previstos, serão imediatamente suspensos todos os 
repasses de verbas federais ou estaduais aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios 
que não observarem os referidos limites. (Parágrafo acrescido pela Emenda 
Constitucional nº 19, de 1998) 

§ 3º Para o cumprimento dos limites estabelecidos com base neste artigo, 
durante o prazo fixado na lei complementar referida no caput, a União, os Estados, o 
Distrito Federal e os Municípios adotarão as seguintes providências:  
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I - redução em pelo menos vinte por cento das despesas com cargos em 
comissão e funções de confiança;  

 
I - redução em pelo menos vinte por cento das despesas com cargos em 

comissão e funções de confiança, pela redução do valor da remuneração ou pela redução 
do número de cargos; 
 

Clarifica o corte de cargos em confiança já previsto anteriormente  
 

I-A redução temporária da jornada de trabalho, com adequação proporcional 
dos subsídios e vencimentos à nova carga horária, em, no máximo, vinte e cinco por 
cento, com base em ato normativo motivado de cada um dos Poderes que especifique a 
duração, a atividade funcional, o órgão ou unidade administrativa objetos da medida, 
bem como o exercício de outras atividades profissionais por aqueles que forem 
alcançados por este dispositivo; 
 

Cria a possibilidade de redução de jornada e vencimentos, proporcionalmente, que pode atingir 
distintamente os cargos (o que parece inconstitucional, na medida em que confere 
discricionariedade à adminstração para preservar alguns em detrimento de outros, em virtude de 
um problema orçamentário de caráter geral). A parte final do texto trata da possibilidade de atribuir 
“outras atividades profissionais” aos atingidos pelos cortes. Parece-nos uma medida de reforma 
administrativa disfarçada, onde você elenca um rol de categorias de servidores que, além de 
sofrerem com os cortes, podem ainda ser destituídos das atribuições originais do cargo e 
transferidos a outros órgãos.  

 
 

IMPORTANTE: O Art. 19 da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, disciplina os limites 
previstos no Art. da CF: 

 
Art. 19. Para os fins do disposto no caput do art. 169 da Constituição, a despesa total com pessoal, 
em cada período de apuração e em cada ente da Federação, não poderá exceder os percentuais da 
receita corrente líquida, a seguir discriminados: 
I - União: 50% (cinqüenta por cento); 
II - Estados: 60% (sessenta por cento); 
III - Municípios: 60% (sessenta por cento). 

 

A despesa de pessoal da União representa hoje, 28% da Receita Corrente Líquida da União 
(http://www.tesourotransparente.gov.br/temas/gastos-da-uniao) 

 
II - exoneração dos servidores não estáveis. (Parágrafo acrescido pela Emenda 

Constitucional nº 19, de 1998) 
§ 4º Se as medidas adotadas com base no parágrafo anterior não forem 

suficientes para assegurar o cumprimento da determinação da lei complementar referida 
neste artigo, o servidor estável poderá perder o cargo, desde que ato normativo motivado 
de cada um dos Poderes especifique a atividade funcional, o órgão ou unidade 
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administrativa objeto da redução de pessoal. (Parágrafo acrescido pela Emenda 
Constitucional nº 19, de 1998) 

§ 5º O servidor que perder o cargo na forma do parágrafo anterior fará jus a 
indenização correspondente a um mês de remuneração por ano de serviço. (Parágrafo 
acrescido pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998) 

§ 6º O cargo objeto da redução prevista nos parágrafos anteriores será 
considerado extinto, vedada a criação de cargo, emprego ou função com atribuições 
iguais ou assemelhadas pelo prazo de quatro anos. (Parágrafo acrescido pela Emenda 
Constitucional nº 19, de 1998) 

§ 7º Lei federal disporá sobre as normas gerais a serem obedecidas na 
efetivação do disposto no § 4º. (Parágrafo acrescido pela Emenda Constitucional nº 19, 
de 1998) 

 
(continuidade do art. 37.) 
.... 
XVI - é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, quando houver 

compatibilidade de horários, observado em qualquer caso o disposto no inciso XI: (“Caput” do inciso com 
redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)    

a) a de dois cargos de professor;  
b) a de um cargo de professor com outro, técnico ou científico;  
c) a de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões 

regulamentadas; (Alínea com redação dada pela Emenda Constitucional nº 34, de 2001) 
XVII - a proibição de acumular estende-se a empregos e funções e abrange autarquias, fundações, 

empresas públicas, sociedades de economia mista, suas subsidiárias, e sociedades controladas, direta ou 
indiretamente, pelo poder público; (Inciso com redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998) 

XVIII - a administração fazendária e seus servidores fiscais terão, dentro de suas áreas de 
competência e jurisdição, precedência sobre os demais setores administrativos, na forma da lei;  

XIX – somente por lei específica poderá ser criada autarquia e autorizada a instituição de empresa 
pública, de sociedade de economia mista e de fundação, cabendo à lei complementar, neste último caso, 
definir as áreas de sua atuação; (Inciso com redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998) 

XX - depende de autorização legislativa, em cada caso, a criação de subsidiárias das entidades 
mencionadas no inciso anterior, assim como a participação de qualquer delas em empresa privada;  

XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão 
contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os 
concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da 
proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica 
indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações.  

XXII - as administrações tributárias da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, 
atividades essenciais ao funcionamento do Estado, exercidas por servidores de carreiras específicas, terão 
recursos prioritários para a realização de suas atividades e atuarão de forma integrada, inclusive com o 
compartilhamento de cadastros e de informações fiscais, na forma da lei ou convênio. (Inciso acrescido pela 
Emenda Constitucional nº 42, de 2003) 

 
XXIII – são vedados lei ou ato que conceda ou autorize: 
 
a) o aumento da despesa com pessoal, inclusive de aumento de vantagem, auxílio, bônus, abono, 

verba de representação ou benefício de qualquer natureza, a ser efetivado, total ou 
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parcialmente, no último ano do mandato do titular do respectivo Poder ou órgão, ou em 
período posterior ao mandato; 

b) o pagamento, com efeitos retroativos, de despesa com pessoal, inclusive de vantagem, auxílio, 
bônus, abono, verba de representação ou benefício de qualquer natureza; 
 

 
Acrescenta o inc. XXIII ao art. 37 para vetar qualquer aumento ou reajuste no primeiro e último anos de 
mandato do titular de Poder ou órgão. Interessante notar que isso impediria qualquer reajuste para o 
legislativo, uma vez que o mandato dos titulares do Legislativo é de 2 anos. Para o Executivo, implicaria dois 
anos de congelamento a cada 4 anos. 

 
 
§ 1º A publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos deverá 

ter caráter educativo, informativo ou de orientação social, dela não podendo constar nomes, símbolos ou 
imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos.  

§ 2º A não-observância do disposto nos incisos II e III implicará a nulidade do ato e a punição da 
autoridade responsável, nos termos da lei.  

§ 3º A lei disciplinará as formas de participação do usuário na administração pública direta e 
indireta, regulando especialmente:  

I - as reclamações relativas à prestação dos serviços públicos em geral, asseguradas a manutenção 
de serviços de atendimento ao usuário e a avaliação periódica, externa e interna, da qualidade dos serviços;  

II - o acesso dos usuários a registros administrativos e a informações sobre atos de governo, 
observado o disposto no art. 5º, X e XXXIII;  

III - a disciplina da representação contra o exercício negligente ou abusivo de cargo, emprego ou 
função na administração pública. (Parágrafo com redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998) 

§ 4º Os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda 
da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas 
em lei, sem prejuízo da ação penal cabível.  

§ 5º A lei estabelecerá os prazos de prescrição para ilícitos praticados por qualquer agente, servidor 
ou não, que causem prejuízos ao erário, ressalvadas as respectivas ações de ressarcimento.  

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos 
responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de 
regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.  

§ 7º A lei disporá sobre os requisitos e as restrições ao ocupante de cargo ou emprego da 
administração direta e indireta que possibilite o acesso a informações privilegiadas.  (Parágrafo acrescido 
pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998) 

§ 8º A autonomia gerencial, orçamentária e financeira dos órgãos e entidades da administração 
direta e indireta poderá ser ampliada mediante contrato, a ser firmado entre seus administradores e o poder 
público, que tenha por objeto a fixação de metas de desempenho para o órgão ou entidade, cabendo à lei 
dispor sobre:  

I - o prazo de duração do contrato;  
II - os controles e critérios de avaliação de desempenho, direitos, obrigações e responsabilidade dos 

dirigentes;  
III - a remuneração do pessoal. (Parágrafo acrescido pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998) 
§ 9º O disposto no inciso XI aplica-se às empresas públicas e às sociedades de economia mista, e 

suas subsidiárias, que receberem recursos da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios para 
pagamento de despesas de pessoal ou de custeio em geral. (Parágrafo acrescido pela Emenda Constitucional 
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nº 19, de 1998) 
§ 10. É vedada a percepção simultânea de proventos de aposentadoria decorrentes do art. 40 ou 

dos arts. 42 e 142 com a remuneração de cargo, emprego ou função pública, ressalvados os cargos 
acumuláveis na forma desta Constituição, os cargos eletivos e os cargos em comissão declarados em lei de 
livre nomeação e exoneração. (Parágrafo acrescido pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998) 

§ 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. (Parágrafo acrescido pela Emenda 
Constitucional nº 47, de 1998) 

§ 12. Para os fins do disposto no inciso XI do caput deste artigo, fica facultado aos Estados e ao 
Distrito Federal fixar, em seu âmbito, mediante emenda às respectivas Constituições e Lei Orgânica, 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 dos Deputados Estaduais e Distritais e dos 
Vereadores. (Parágrafo acrescido pela Emenda Constitucional nº 47, de 1998) 

 
§ 13 O disposto na alínea “a” do inciso XXIII não se aplica ao aumento remuneratório de que trata 

o art. 27, § 2º, o art. 29, inciso VI, e o art. 49, inciso VII. 
 
O § 13 excetua do “congelamento” estabelecido pelo inc. XXIII os agentes políticos. 
 
2. Alterações Propostas para o Artigo 167 da CF 

 
Art. 167. São vedados:  
... 
III - a realização de operações de créditos que excedam o montante das despesas de capital, 

ressalvadas as autorizadas mediante créditos suplementares ou especiais com finalidade precisa, aprovados 
pelo Poder Legislativo por maioria absoluta; 

 
III - a autorização orçamentária ou a realização, no âmbito dos orçamentos fiscal e da seguridade 

social, de operações de créditos que excedam o montante das despesas de capital, ressalvadas as aprovadas 
pelo Poder Legislativo, com finalidade precisa e por maioria absoluta, em turno único, na forma do regimento 
comum; 
 

Traz ao art. 167 a previsão de concessão de créditos suplementares ou especiais, mediante quorum 
qualificado. 

 
§ 6º No exercício para o qual seja aprovado, com base no inciso III, volume de operações de crédito 

que excedam à despesa de capital, ficam vedadas, aos órgãos dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, 
do Ministério Público e da Defensoria Pública: 

I - concessão, a qualquer título, de vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração de 
servidores e empregados públicos e militares, exceto dos derivados de sentença judicial transitada em 
julgado ou de determinação legal decorrente de atos anteriores a 1º de janeiro de 2019; 

II - criação de cargo, emprego ou função que implique aumento de despesa; 
III - alteração de estrutura de carreira que implique aumento de despesa; 
IV - admissão ou contratação de pessoal, a qualquer título, ressalvadas as reposições de cargos de 

chefia e de direção que não acarretem aumento de despesa e aquelas decorrentes de vacâncias de cargos 
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efetivos ou vitalícios; 
V - realização de concurso público, exceto para as reposições de vacâncias previstas no inciso IV; 
VI - criação ou majoração de auxílios, vantagens, bônus, abonos, verbas de representação ou 

benefícios a servidores e empregados públicos e militares; 
VII - criação de despesa obrigatória; 
VIII - adoção de medida que implique reajuste de despesa obrigatória acima da variação da inflação, 

observada a preservação do poder aquisitivo referida no inciso IV do caput do art. 7º da Constituição Federal; 
IX - criação ou expansão de programas e linhas de financiamento, bem como a remissão, 

renegociação ou refinanciamento de dívidas que impliquem ampliação das despesas com subsídios e 
subvenções; 

X - concessão ou a ampliação de incentivo ou benefício de natureza tributária; e 
XI - revisão geral prevista no inciso X do caput do art. 37 da Constituição Federal. 
§ 7º As vedações previstas § 6º aplicam-se também a proposições legislativas. 

 
 

É quase a replicação do texto da PEC do Pacto Federativo, vincula a concessão de créditos suplementares ou 
especiais à suspensão, da data de aprovação do crédito até o final do exercício fiscal, de quaisquer medidas 
relativas à expansão de gastos com servidores (reajustes, progressões, contratações, etc.) É mais branda, 
entretanto, não chegando possibilidade de redução de jornada e vencimentos prevista na redação proposta 
para o art. 37 na PEC do Pacto Federativo (o que prevê aqui, no próprio art. 37, na eventualidade de 
rompimento do limite de gastos com folha). Também não traz as exceções previstas para algumas carreiras 
que nos pareciam absolutamente incompatíveis com os preceitos constitucionais. Fica claro que esta PEC é 
o mais objetiva, talvez retratando o intento real do conjunto das propostas. Nu 

 
1. Alterações Propostas para o Artigo 60 das ADCT 

 
Art. 3º Se for constatado, no período do segundo ao décimo terceiro mês antecedente ao da 

promulgação desta Emenda Constitucional, que a realização de operações de crédito, no âmbito dos 
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União, excedeu o montante das despesas de capital, aplicam-
se, a partir da data de promulgação desta Emenda Constitucional, no restante daquele exercício financeiro 
e nos dois subsequentes, a todos os Poderes e Órgãos mencionados no art. 107 do Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias, as vedações previstas no caput e parágrafos do art. 109 do Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias. 

§ 1º Adicionalmente às vedações a que se refere o caput deste artigo, serão adotadas as 
seguintes medidas: 

I – suspensão: 
a) de progressão e da promoção funcional em carreira de agentes públicos, incluindo os de 

empresas públicas e de sociedades de economia mista, e suas subsidiárias, que receberem recursos da União 
para pagamento de despesas de pessoal ou de custeio, com exceção das promoções de que tratam o art. 93, 
inciso II, dos membros do Ministério Público, bem como as que impliquem alterações de atribuições; 

b) da destinação a que se refere o art. 239, § 1º da Constituição Federal; e 
c) da correção de valores prevista no art. 111 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias; 
II – destinação do excesso de arrecadação e do superávit financeiro das fontes de recursos, 

apurados nos orçamentos fiscal e da seguridade Social da União, com exceção do excesso de arrecadação e 
do superávit financeiro decorrentes de vinculação constitucional e de repartição de receitas com Estados, 
Distrito Federal e Municípios, à amortização da dívida pública federal. 



 

 
 

III – vedação de aumento do valor de benefícios de cunho indenizatório destinado a agentes 
públicos e seus dependentes.§ 2º Para fins de aplicação do disposto do inciso I do § 1º: 

I - durante o período de suspensão ficam vedados quaisquer atos que impliquem 
reconhecimento, concessão ou pagamento de progressão, promoção, reajustes e revisões a que se referem 
as alíneas “a” e “c”, não se constituindo desta suspensão quaisquer efeitos obrigacionais futuros; 

II - decorrido o período de suspensão, os respectivos critérios existentes até a data de 
promulgação desta Emenda Constitucional voltam a gerar efeitos, podendo ser computado resíduo ou fração 
de tempo, índice inflacionário ou outro indicador que eventualmente tenham se acumulado exclusivamente 
no período anterior à data de promulgação desta Emenda Constitucional. 

§ 3º No período de que trata o caput, a jornada de trabalho dos ocupantes de cargos, funções e 
empregos públicos da administração direta, autárquica e fundacional poderá ser reduzida em até 25% (vinte 
e cinco por cento), com adequação proporcional de subsídios e vencimentos à nova carga horária, nos 
termos de ato normativo motivado de Poder e órgãos referidos no art. 107 do Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias, que especifique a duração, a atividade funcional, o órgão ou unidade 
administrativa objetos da medida, bem como discipline o exercício de outras atividades profissionais por 
aqueles que forem alcançados por este dispositivo. 

§ 4º É nulo de pleno direito ato que contrarie o disposto neste artigo. 
§ 5º A aplicação das disposições de que trata este artigo: 
I – não constituirá obrigação de pagamento futuro pela União ou direitos de outrem sobre o 

Erário; e 
II – não revoga, dispensa ou suspende o cumprimento de dispositivos constitucionais e legais que 

disponham sobre metas fiscais ou limites máximos de despesas. 
 
Aqui o Governo se supera: propõe que, se constatada a concessão de crédito suplementar no 

período entre o 2º e o 13º mes anterior ao da promulgação da PEC, fica autorizado a fazer, pelos próximos 
3 anos, todas as maldades contra os servidores previstas nos textos das 3 PEC. Interessante notar que, em 
11 de junho de 2019, o Congresso Nacional autorizou a abertura de crédito suplementar da ordem de R$ 
248,9 bilhões, a pedido desse mesmo governo. Então, caso a Emenda Constitucional seja aprovada até julho 
de 2020, o governo ficará imediatamente autorizado a implantar todos os cortes previstos e mantê-los até 
o fim de seu mandato. 


