
 

Ofício nº 023/2021 

                                                                                      Teresina (PI), 08 de julho de 2021  

 

Excelentíssimos Srs Deputados Federais do Estado do Piaui  

ÁTILA FREITAS LIRA 

FABIO ABREU COSTA 

FLÁVIO RODRIGUES NOGUEIRA 

IRACEMA MARIA PORTELLA NUNES NOGUEIRA LIMA 

JÚLIO CÉSAR DE CARVALHO LIMA  

MARGARETE DE CASTRO COELHO 

MERLONG SOLANO NOGUEIRA 

MARINA SANTOS BATISTA DIAS 

MERLONG SOLANO NOGUEIRA 

REJANE RIBEIRO SOUSA DIAS 
 

Brasília – Distrito Federal 

 

 

Senhores Deputados Federais, 

 
CONSIDERANDO o trâmite da PEC 32/2020, que propõe uma reforma 
administrativa precisamente por sua abrangência, mas que traz questionamentos 
relacionados à segurança jurídica para o desempenho de atividades típicas de Estado, 
notadamente no que diz respeito à natureza do vínculo e à garantia de 
estabilidade no cargo, o que atinge frontalmente a solidez de nossas instituições      
brasileiras e, por via de consequência, os serviços prestados à sociedade; 

CONSIDERANDO que é em momentos de crise que as instituições do Estado 
Democrático de Direito são mais exigidas e precisam ter condições de desenvolver 
seus trabalhos, sendo imprescindível manter o núcleo estratégico que compõe as 
carreiras típicas de Estado, com as garantias determinados pela Constituição da 
República Federativa do Brasil; 

CONSIDERANDO, por ser adequado e possível extrair diretamente do texto a 
Constituição um núcleo de atividades que naturalmente envolvem o exercício de 
competências públicas inafastáveis, entendemos que é salutar incluir no texto da 
Constituição quais carreiras são, desde logo, consideradas típicas de Estado, 
semprejuízo de que lei complementar federal venha a ampliar o rol; 

CONSIDERANDO, que enxergamos a possibilidade de transformação, 
fusão e extinção de órgãos e entidades da administração federal direta e indireta 
poderia obliquamente afetar garantias que devem aproveitar aos ocupantes de 
carreiras típicas de Estado, que de alguma forma poderiam ver suas atribuições 
esvaziadas após a reestruturação administrativa; 

CONSIDERANDO, que não é possível conciliar o exercício de cargo típico de 
Estado com o vínculo de experiência das demais carreiras, porquanto cuidam-se 



 

de atribuições cujas responsabilidades não podem assumidas por quem não 
integra de forma efetiva o quadro da Administração Pública. Para tanto, exige-se 
investidura no cargo que pertence ao Estado, não sendo possível divisar uma zona 
intermédia entre o Estado e o não Estado; 

CONSIDERANDO o irrestrito comprometimento das carreiras que exercem funções 
típica de Estado com a               defesa  da sociedade brasileira, que constitui razão de existir das 
instituições republicanas. 

 

Com os cumprimentos da entidade signatária, representante de mais de 
170 (cento e setenta) auditores de controle externo do Tribunal de Contas do Estado do 
Piauí, vem REQUERER que a BANCADA D0 PIAUI NA CÂMARA FEDERAL, 
sem olvidar da responsabilidade fiscal e do equilíbrio das contas públicas, que devem 
ser perseguidos por todos aqueles que integram o aparato estatal, mas tendo em vista 
que a citada PEC 32/2020 propõe medidas de grande impacto no serviço público, com 
possibilidades de danosas repercussões para toda a sociedade, VENHA ACOLHER a 

EMENDA À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO N. 32, DE 2020. 
(Do Sr. Vitor Hugo e outros) visando mitigar os riscos de possíveis alterações que 
impactam, de forma estrutural e contínua, no funcionamento da Administração 
Pública, visto que elas demandam amplo debate democrático que pondere as 
consequências das novas regras fiscais, as  quais devem enfrentar os reais problemas, o 
que se mostra inviável no atual contexto de calamidade pública decorrente da crise 
pandêmica da Covid-19. Por essas razões, a signatária ROGA que se posicionem tendo 
tais ponderações por premissa, a bem da continuidade do bom funcionamento de 

nossas instituições republicanas, cuja atuação é essencial ao alcance da cidadania. 

No ensejo, apresentamos protestos de estima e admiração. 
  

Obs: A Emenda à Proposta de Emenda à Constituição n. 32 está registrada sob o nº 

CD215816626400.                                    

 

                                                                                                    

(assinado digitalmente)                  

 José de Jesus Cardoso da Cunha 

    Presidente da AUD-TCE/PI 


		2021-07-08T23:35:06-0300
	JOSE DE JESUS CARDOSO DA CUNHA:41169131387
	Eu sou o autor deste documento




