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PROJETO DE LEI Nº 4.811, DE 1998
(DO PODER EXECUTIVO)
MENSAGEM Nº 1.309/98

Disciplina o regime de emprego
público
do
pessoal
Administração Federal direta, autárquica e fundacional.

da

,
(AS COMISSõES DE TRABALHO, DE ADMINISTRAÇAO E SERVIÇO PÚBLICO;
E DE CONSTITUIÇAO E JUSTIÇA E DE REDAÇAO (ART. 54)
ART . 24,
11)

~ .

PROJETO DE LEI

Disciplina o regime de emprego público do pessoal da
Administração Federal direta, autárquica e fundacional. .

•

O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. 1º São regidos pela Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, os ocupantes de cargos
públicos de provimento efetivo das carreiras de :

I - Advogado da União, Procurador da Fazenda Nacional e Assistente Jurídico da
Advocacia-Geral da União;
11 - Procurador e Advogado dos órgãos vinculados à Advocacia-Geral da União;

111 - Defensor Público da União;

IV - Policial Federal, Policial Rodoviário Federal e Policial Ferroviário Federal; e
V - de carreiras cujos cargos sejam privativos de brasileiro nato .
Art. 2º É regido pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943 - Consolidação das
Leis do Trabalho - e legislação trabalhista correlata, naquilo que a presente Lei não disponha em
contrário, o pessoal admitido na Administração Federal direta, autárquica e fundacional para empregos
públicos, no exercício de atividades não compreendidas nas carreiras a que se refere o artigo anterior.

§ 1º O disposto no caput deste artigo aplica-se somente ao pessoal admitido após a data
de vigência desta Lei.
§ 2º Lei específica disporá sobre a criação dos empregos públicos de que trata esta Lei e as
respectivas remunerações.
Art. 3º A contratação de pessoal para emprego público deverá ser precedida de concurso
público de provas ou de provas e títulos, conforme a natureza e complexidade do emprego.
Art . 4º A dispensa de empregado público somente será admitida, mediante processo
administrativo, nas hipóteses de:

I - prática de falta grave, dentre as elencadas no art. 482 da CLT;
11 - acumulação ilegal de cargos, empregos ou funções públicas;

111 - necessidade de redução de quadro de pessoal, por excesso de despesa;

IV - desempenho insatisfatório.

•

Parágrafo único. Considera-se desempenho insatisfatório aquele em que os níveis de
qualidade e produtividade do trabalho, assiduidade e pontualidade no serviço, presteza e iniciativa,
aproveitamento em programas de capacitação, administração do tempo e uso adequado dos equipamentos
de serviço pelo empregado estejam abaixo de quarenta por cento da pontuação máxima admitida em
avaliação anual de pessoal.
Art. Sº Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

,

Brasília,

PL-C ELETISTA6(4)

I

..,
LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS - CeDI

CONSTITUIÇAO
DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
1988
................................................................................................................................................................................................................................

TíTULO II
Dos Direitos e Garantias Fundamentais
................................................................................................................................................................................................................................
,

CAPITULO III
Da Nacionalidade
Art. ] 2 - São brasileiros:
................................................................................................................................................................................................................................

§ 3° São privativos de brasileiro nato os cargos:
................................................................................................................................................................................................................................

v - da carreira diplomática;
...................................................................................................................................................

TíTULO III
Da Organização do Estado

................................................................................................................
,

CAPITULO VII
Da Administração Pública
SEÇÃO I
Disposições Gerais

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS - CeDI

Art. 37 - A administração pública direta, 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:

*

Artigo, "caput" com redação dada pela Emenda Constitucional n° 19, de
0-1 06 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 I com redação dada pela Emenda Constitucional nO19, de 0-1 06 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 fl com redação dada pela Emenda Constitucional n° 19, de ()-I ()6 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;

* Inciso XI com redação dada pela Emenda Constitucional n° 19, de ()-I 06 1998.
................................................................................................................
XVI - é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos,
exceto quando houver compatibilidade de horários, observado em
qualquer caso o disposto no inciso XI:
a) a de dois cargos de professor;
b) a de um cargo de professor com outro, técnico ou científico;
c) a de dois cargos privativos de médico;

* Inciso XVI com redação dada pela f.'menda Constitucional nO19, de ()-I 06 1998.

,1

-

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS - CeDI

.

................................................................................................................
SEÇÃO II
Dos Servidores Públicos
Art. 39 - A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios
instituirão conselho de política de administração e remuneração de
pessoal, integrado por servidores designados pelos respectivos
Poderes.

*

Artigo, "caput", com redação dada pela Emenda Constitucional n° 19, de
04/06 1998.

O texto dizia:
''A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios
instituirão, no âmbito de sua competência, regime jurídico único e
planos de carreira para os servidores da administração pública
direta, das autarquias e das fundações públicas. "

................................................................................................................
Art. 40 - O servidor será aposentado:
I - por invalidez permanente, sendo os proventos integrais quando
decorrentes de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença
grave, contagiosa ou incurável, especificadas em lei, e proporcionais
nos demais casos;
II - compulsoriamente, aos setenta anos de idade, com proventos
proporcionais ao tempo de serviço;
IH - voluntariamente:
a) aos trinta e cinco anos de serviço, se homem, e aos trinta, se
mulher, com proventos integrais;
b) aos trinta anos de efetivo exercício em funções de magistério,
se professor, e vinte e cinco, se professora, com proventos integrais;
c) aos trinta anos de serviço, se homem, e aos vinte e cinco, se
mulher, com proventos proporcionais a esse tempo;
d) aos sessenta e cinco anos de idade, se homem, e aos sessenta,
se mulher, com proventos proporcionais ao tempo de serviço.
§ 10 Lei complementar poderá estabelecer exceções ao disposto
no inciso 11I, a e c, no caso de exercício de atividades consideradas
penosas, insalubres ou perigosas.

•

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS - CeDI

§ 2° A lei disporá sobre a aposentadoria em cargos ou empregos
temporários.
§ 3° O tempo de serviço público federal, estadual ou municipal
será computado integralmente para os efeitos de aposentadoria e de
disponibilidade.
§ 4° Os proventos da aposentadoria serão revistos, na mesma
proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração
dos servidores em atividade, sendo também estendidos aos inativos
quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidos aos
servidores em atividade, inclusive quando decorrentes da
transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a
aposentadoria, na forma da lei.
§ 5° O benefício da pensão por morte corresponderá à totalidade
dos vencimentos ou proventos do servidor falecido, até o limite
estabelecido em lei, observado o disposto no parágrafo anterior.
§ 6° As aposentadorias e pensões dos servidores públicos federais
serão custeadas com recursos provenientes da União e das
contribuições dos servidores, na forma da lei.
Art. 41 - São estáveis após três anos de efetivo exercício os
servidores nomeados para cargo de provimento efetivo em virtude de
concurso público.

*

Artigo, "caput", com redação dada pela Emenda Constitucional n° 19, de
04/06 1998.

§ 1° O servidor público estável só perderá o cargo:

* § 1° com redação dada pela Emenda Constitucional na19, de 0-1 06 1998.
I - em virtude de sentença judicial transitada em julgado;

* !nciso 1 acrescido pela Emenda Constitucional na 19, de 0-1 06 1998.
H - mediante processo administrativo em que lhe seja assegurada
ampla defesa;

* !nciso 11 acrescido pela h'menda Constitucional n a 19, de 0-106 1998.
IH
mediante procedimento de avaliação periódica de
desempenho, na forma de lei complementar, assegurada ampla defesa.

* Inciso III acrescido pela .t;menda Constitucional n a 19, de 0-1 06 1998.

•

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS - CeDI

§ 2° Invalidada por sentença judicial a demissão do servidor
estável, será ele reintegrado, e o eventual ocupante da vaga, se
estável, reconduzido ao cargo de origem, sem direito a indenização,
aproveitado em outro cargo ou posto em disponibilidade com
remuneração proporcional ao tempo de serviço.

* §, 2 0com redação dada p ela Emenda Consl itucional na 19, de 0-1 06 199R.
§ 3° Extinto o cargo ou declarada sua desnecessidade, o servidor
estável ficará em disponibilidade, com remuneração proporcional ao
tempo de serviço, até seu adequado aproveitamento em outro cargo.

* § 3° com redação dada p ela Emenda Constitucional na 19, de 0-1 06 199R.
§ 4° Como condição para a aquisição da estabilidade, é
obrigatória a avaliação especial de desempenho por comissão
instituída para essa finalidade.

* § -1 0acrescido pela I~'menda Constitucional n a 19, de 0-1 06 1998.
·...............................................................................................................
TíTULO IV
Da Organização dos Poderes
,

CAPITULO I
Do Poder Legislativo

·...............................................................................................................

-

SEÇAO VIII
Do Processo Legislativo

·...............................................................................................................
SUBSEÇÃO III
Das Leis
Art. 61 - A iniciativa das leis complementares e ordinárias
cabe a qualquer membro ou Comissão da Câmara dos Deputados, do
Senado Federal ou do Congresso Nacional, ao Presidente da
República, ao Supremo Tribunal Federal, aos Tribunais Superiores, ao
Procurador-Geral da República e aos cidadãos, na forma e nos casos
previstos nesta Constituição.

.
,

,

,

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS - CeDI

§ 1° São de iniciativa privativa do Presidente da República as
leis que:
I - fixem ou modifiquem os efetivos das Forças Armadas;
II - disponham sobre:
a) criação de cargos, funções ou empregos públicos na
administração direta e autárquica ou aumento de sua remuneração;
b) organização administrativa e judiciária, matéria tributária
e orçamentária, serviços públicos e pessoal da administração dos
Territórios;
c) servidores públicos da União e Territórios, seu regime
jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria;

•

*

Alínea "c " com redação dada pela Hmenda Constitucional n° 18, de

0502 19980

d) organização do Ministério Público e da Defensoria Pública
da União, bem como normas gerais para a organização do Ministério
Público e da Defensoria Pública dos Estados, do Distrito Federal e dos
Territórios;
e) criação, estruturação e atribuições dos Ministérios e
órgãos da administração pública;
t) militares das Forças Armadas, seu regime jurídico,
provimento de cargos, promoções, estabilidade, remuneração, reforma
e transferência para a reserva.
* Alínea "f' acrescida pela Emenda Constitucional nO/ 8, de 05 02 / 9980
§ 2° A iniciativa popular pode ser exercida pela apresentação
à Câmara dos Deputados de projeto de lei subscrito por, no mínimo,
um por cento do eleitorado nacional, distribuído pelo menos por cinco
Estados, com não menos de três décimos por cento dos eleitores de
cada um deles .
................................................................................................................
TÍTULO IV
Da Organização dos Poderes

................................................................................................................
CAPÍTULO IV
Das Funções Essenciais à Justiça

OI

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS - CeDI

................................................................................................................

-

SEÇAO II
Da Advocacia Pública

* Seção 11 com redação dada p ela Emenda Constitucional n° 19, de 0-106 1998.

•

Art. 131 - A Advocacia-Geral da União é a instituição que,
diretamente ou através de órgão vinculado, representa a União,
judicial e extrajudicialmente, cabendo-lhe, nos termos da lei
complementar que dispuser sobre sua organização e funcionamento,
as atividades de consultoria e assessoramento jurídico do Poder
Executivo .
§ 1° A Advocacia-Geral da União tem por chefe o
Advogado-Geral da União, de livre nomeação pelo Presidente da
República dentre cidadãos maiores de trinta e cinco anos, de notável
saber jurídico e reputação ilibada.
§ 2° O ingresso nas classes iniciais das carreiras da instituição de
que trata este artigo far-se-á mediante concurso público de provas e
títulos.
§ 3° Na execução da dívida ativa de natureza tributária, a
representação da União cabe à Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional, observado o disposto em lei .
................................................................................................................
SEÇÃO IH
Da Advocacia e da Defensoria Pública

................................................................................................................
Art. 134 - A Defensoria Pública é instituição essencial à função
jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a orientação jurídica e a
defesa, em todos os graus, dos necessitados, na forma do art. 5°,
LXXIV.
Parágrafo único. Lei complementar organizará a Defensoria
Pública da União e do Distrito Federal e dos Territórios e prescreverá
normas gerais para sua organização nos Estados, em cargos de
carreira, providos, na classe inicial, mediante concurso público de

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS - CeDI

provas e títulos, assegurada a seus integrantes a garantia
inamovibilidade e vedado o exercício da advocacia fora das
atribuições institucionais .
............................................................................ ....................................
TÍTULO V
Da Defesa do Estado e das Instituições Democráticas

................................................................................................................
CAPÍTULO III
Da Segurança Pública

•

Art. 144 - A segurança pública, dever do Estado, direito e
responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem
pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, através dos
seguintes órgãos:
I - polícia federal;
II - polícia rodoviária federal;
III - polícia ferroviária federal;
IV - polícias civis;
V - polícias militares e corpos de bombeiros militares.
§ 10 A polícia federal, instituída por lei como órgão permanente,
organizado e mantido pela União e estruturado em carreira, destina-se
a:

* § I ° com redação dada pela f:'m enda ComI itucional n° 19, de 0-/ 06 1998.
I - apurar infrações penais contra a ordem política e social ou em
detrimento de bens, serviços e interesses da União ou de suas
entidades autárquicas e empresas públicas, assim como outras
infrações cuja prática tenha repercussão interestadual ou internacional
e exija repressão uniforme, segundo se dispuser em lei;
II - prevenir e reprimir o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas
afins, o contrabando e o descaminho, sem prejuízo da ação fazendária
e de outros órgãos públicos nas respectivas áreas de competência;
III - exercer as funções de polícia marítima, aeroportuária e de
fronteiras;

* Inciso 11/ com redação dada pela Emenda Constitucional n 019, de 0-/ 06 1998.

..

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS - CeDI

IV - exercer, com exclusividade, as funções de polícia judiciária
da União.
§ 2° A polícia rodoviária federal , órgão permanente, organizado e
mantido pela União e estruturado em carreira, destina-se, na forma da
lei, ao patrulhamento ostensivo das rodovias federais.

* § ]O com redação dada pela F:menda Constitucional n019, de 0-1 06 199B.
§ 3° A polícia ferroviária federal , órgão permanente, organizado e
mantido pela União e estruturado em carreira, destina-se, na forma da
lei, ao patrulhamento ostensivo das ferrovias federais.

* § 3° com redação dada pela Emenda Constitucional nOl 9, de 0-1 06 199B.
§ 4° Às polícias civis, dirigidas por delegados de polícia de

•

carreira, incumbem, ressalvada a competência da União, as funções
de policia judiciária e a apuração de infrações penais, exceto as
militares. ,
§ 5° As polícias militares cabem a polícia ostensiva e a
preservação da ordem pública; aos corpos de bombeiros militares,
além das atribuições definidas em lei, incumbe a execução de
atividades de defesa civil.
§ 6° As polícias militares e corpos de bombeiros militares, forças
auxiliares e reserva do Exército, subordinam-se, juntamente com as
polícias civis, aos Governadores dos Estados, do Distrito Federal e
dos Territórios.
§ 7° A lei disciplinará a organização e o funcionamento dos
órgãos responsáveis pela segurança pública, de maneira a garantir a
eficiência de suas atividades.
§ 8° Os Municípios poderão constituir guardas municipais
destinadas à proteção de seus bens, serviços e instalações, conforme
dispuser a lei.
§ 9° A remuneração dos servidores policiais integrantes dos
órgãos relacionados neste artigo será fixada na forma do § 4° do art.
39.

* § 9° acrescido p ela h;menda Constitucional n° 19, de 0-1 06 1998 .
TÍTULO VI
Da Tributação e do Orçamento

...................................................................................................... ..........

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS - CeDI
,

CAPITULO II
Das Finanças Públicas
·...............................................................................................................
SEÇÃO 11
Dos Orçamentos
·.............................................................................................................. .
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.

•

*

Artigo, "caput" com redação dada pela ""menda Constitucional n° 19, de
0-106 1998.

·.............................................................................................................. .

§ 3° 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:

* §, 3° acrescido pela Hmenda Constitucional n° i9, de 0-106 1998.
I - redução em pelo menos vinte por cento das despesas com
cargos em comissão e funções de confiança;

* inciso i acrescido pela }:,'menda Constitucional n019, de 0-1 06 1998.
11 - exoneração dos servidores não estáveis.

* inciso 11 acrescido pela f';menda Constitucional nO19, de 0-1 06 J998.
·.............................................................................................................. .
,

TITULO VIII
Da Ordem Social
·.............................................................................................................. .

CAPÍTULO In
Da Educação, da Cultura e do Desporto
SEÇÃO I
Da Educação

•
•

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS - CeDI

·.............................................................................................................. .
Art. 206 - O ensino será ministrado com base nos seguintes
. "
pnnclplOs:
·.............................................................................................................. .

v - valorização dos profissionais do ensino, garantidos, na forma
da lei, planos de carreira para o magistério público, com piso salarial
profissional e ingresso exclusivamente por concurso público de provas
e títulos;

* Inciso V com redação dada p ela I~menda Constitucional n° 19, de 0-+ 06 1998.

•

O texto original dizia:
"v - valorização dos profissionais do ensino, garantidos, na
forma da lei, planos de carreira para o magistério público, com piso
salarial profissional e ingresso exclusivamente por concurso público
de provas e titulas, assegurado regime jurídico único para todas as
intituições mantidas pela União;"

·.............................................................................................................. .
·...............................................................................................................

•
•

"LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS - CeDI"

LEI N° 8.112, DE 11 DE DEZEMBRO DE 1990
DISPÕE SOBRE O REGIME JURíDICO DOS
SERVIDORES
PÚBLICOS
CIVIS
DA
UNIÃO, DAS AUTARQUIAS E DAS
FUNDAÇÕES PÚBLICAS FEDERAIS.
,

TITULO
I
,
Capítulo Unico
Das Disposições Preliminares
Art. 1° - Esta Lei institui o Regime Jurídico dos Servidores
Públicos Civis da União, das autarquias, inclusive as em regime
especial, e das fundações públicas federais
Art. 2° - Para os efeitos desta Lei, servidor é a pessoa legalmente
investida em cargo público.
Art. 3° - Cargo público é o conjunto de atribuições e
responsabilidades previstas na estrutura organizacional que devem ser
cometidas a um servidor.
Parágrafo único. Os cargos públicos, acessíveis a todos os
brasileiros, são criados por lei, com denominação própria e
vencimento pago pelos cofres públicos, para provimento em caráter
efetivo ou em com
issão.
,
Art. 4° - E proibida a prestação de serviços gratuitos, salvo os
casos previstos em lei .

.............................. ...... .............................................................................
.................................................................................................... ..... .. ... . ..

•
•

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS - CeDI

CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO
DECRETO-LEI N° 5.452, DE 01 DE MAIO DE 1943
APROVA A CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS
DO TRABALHO.

·.............................................................................................................. .
TÍTULO IV
Do Contrato Individual do Trabalho

·...............................................................................................................
CAPÍTULO V
Da Rescisão

·.............................................................................................................. .
Art. 482 - Constituem justa causa para rescisão do contrato de
trabalho pelo empregador:
a) ato de improbidade;
b) incontinência de conduta ou mau procedimento;
c) negociação habitual por conta própria ou alheia sem permissão
do empregador, e quando constituir ato de concorrência à empresa
para a qual trabalha o empregado, ou for prejudicial ao serviço;
d) condenação criminal do empregado, passada em julgado, caso
não tenha havido suspensão da execução da pena;
e) desídia no desempenho das respectivas funções;
f) embriaguez habitual ou em serviço;
g) violação de segredo da empresa;
h) ato de indisciplina ou de insubordinação;
i) abandono de emprego;
j) ato lesivo da honra ou da boa fama praticado no serviço contra
qualquer pessoa, ou ofensas físicas, nas mesmas condições, salvo em
caso de legítima-defesa, própria ou de outrem;
k) ato lesivo da honra ou da boa fama ou ofensas físicas
praticadas contra o empregador e superiores hierárquicos, salvo em
caso de legítima-defesa, própria ou de outrem;
1) prática constante de jogos de azar.
Parágrafo único. Constitui igualmente justa causa para dispensa
de empregado, a prática, devidamente comprovada em inquérito
administrativo, de atos atentatórios à segurança nacional.

................................................................................................................
................................................................................................................

Mensagem nO 1. 3 09

•

Senhores Membros do Congresso Nacional,

Nos termos do artigo 61 da Constituição Federal, submeto à elevada deliberação de
Vossas Excelências o texto do projeto de lei que "Disciplina o regime de emprego público do
pessoal da Administração Federal direta, autárquica e fundacional" .

Brasília,

28

de outubro de 1998.

CONFERE COM O ORIGINAL

•

;A(

3 . 1 / . 'l

E.M. nº 64
Em 27 de ou tu b r o

~ xcelentíssimo

de 1998.

Senhor Presidente da República,

A Emenda Constitucional nº 19, de 4 de junho de 1997, introduziu
profundas alterações no regime constitucional da Administração Pública.
Dentre essas mudanças, destaca-se a eliminação do dispositivo constante do

caput do art. 39 da versão original, que prescrevia a instituição, no âmbito da União, dos Estados
e dos Municípios, de regime jurídico único para os servidores. O mesmo ocorreu em relação ao
art. 206, V, que não menciona mais, em relação às instituições públicas de ensino, a submissão
.

ao regime

•

"

UnICO.

Com essas alterações, o legislador constituinte permitiu não só a adoção de
regimes diversos - de caráter eventualmente estatutário -, como também admitiu a possibilidade
de que se reintroduza, no âmbito da administração, o regime contratual típico, disciplinado pela
legislação trabalhista.
Em diversas disposições da Emenda, explicita o legislador constituinte que
determinados princípios aplicam-se a tanto aos cargos quanto aos empregos públicos.
Assim, as condições para acessibilidade aos "carROS e empregos públicos' I
devem ser estabelecidas em lei (art. 37, I). Consagra-se a indispensabilidade de concurso público
para a "investudura em carRO ou empre!{o público" (art. 37, 11). A remuneração e o subsídio dos
ocupantes de cargos, funções

t'

empregos públicos da administração direta, autárquica ou

fundacional não podem ultrapassar o do subsídio mensal dos Ministros do Supremo Tribunal
Federal (CF, art. 37, XI). Verifica-se, por este último dispositivo, que o legislador constituinte

admitiu expressamente a possibilidade de se adotar, regularmente, o regime contratual de caráter
trabalhista no âmbito da administração pública.
Não há dúvida, porém, de que os servidores regidos por esse sistema não
estarão submetidos ao modelo de estabilidade previsto no art. 41 e seus parágrafos da
Constituição. Ainda que se devam tomar todas as cautelas na dispensa de servidores contratados
mediante concurso público, é certo que a rescisão do vínculo não terá a mesma solenidade do
desfazimento da relação administrativa no plano estatutário.
Da mesma forma, afigura-se inequívoco que, submetidos à legislação
trabalhista, os servidores e seus dependentes

não mais gozarão do regime previdenciário

especial assegurado aos servidores públicos ocupantes de cargos efetivos (CF, art. 40).
Assinale-se, ademais, que o texto constitucional confere ampla liberdade de
conformação ao legislador, permitindo que, dentro de uma pauta de razoabilidade, sejam
definidas as carreiras ou funções que poderão ser exercidas sob o regime de cargo (estatutário)
ou emprego (modelo contratual).
Nesse contexto constitucional, o presente projeto de lei tem por escopo
adotar o "modelo celetista" para a grande maioria dos empregos efetivos no serviço público. O
regime comum passa a ser o da legislação trabalhista.
Essa fórmula confere maior flexibilidade à relação de emprego no âmbito do
Estado, a par de transferir ao regime previdenciário comum os servidores reg idos pela legislação
trabalhista. Tais vantagens representam considerável economia para as finanças públicas. em
momento crucial de ajuste de contas, dado o déficit elevado da previdência do setor público,
incapaz de se auto-sustentar, por falha estrutural de concepção.
Com efeito, enquanto o trabalhador do setor privado está sujeito a teto de
beneficio, com base no salário de contribuição, o servidor público estatutário tem garantida a
percepção, como proventos, de valores até mais elevados do que os percebidos na ativa, sem que
o desconto mensal a que está sujeito guarde qualquer proporção com a vantagem posteriormente
recebida. Com a alíquota atual de 11 % de desconto previdenciário. a poupança formada pelo
servidor basta apenas para assegurar-lhe 3 anos de vencimentos integrais após a jubilação.
correndo o restante por conta do Estado, o que supõe um peso insustentável ao bolso do
contribuinte.

Assim. mister se faz a pronta adoção do regime celetista no serviço público,
dando cumprimento aos objetivos traçados na reforma Administrativa, que visavam à
dinamização da atividade administrativa com a redução de seus custos.

o

art. 1~ do projeto elenca os servidores que estarão sUjeitos ao regime

estatutário, adotando critério restritivo para a fixação desse núcleo básico, jungido àqueles cujas
carreiras, dentro do Poder Executivo, estão previstas constitucionalmente, o que impede seu
enquadramento como empregados públicos: seriam os casos das carreiras ligadas à AdvocaciaGeral da União (CF, art. 131), Defensoria Pública (CF, art. 134), Polícia Federal (art. 144) e
Diplomacia (CF, art. 12, § 3º, V).
Todos os demais cargos efetivos da Administração Pública direta,
autárquica e fundacional passarão a ser regidos pelo regime celetista (art. 2Q), respeitado o
regime estatutário para os atuais ocupantes (§ I Q) e cabendo a lei específica a criação dos
empregos públicos de que cogita o presente diploma legal (§ 2~).
Estando os direitos e deveres do empregado já devidamente regulados na
CLT e legislação trabalhista correlata, o presente projeto de lei limita-se a estabelecer os
princípios básicos que nortearão a adoção do regime celetista no âmbito da administração direta,
autárquica e fundacional da União, tendo em vista o perfil especial traçado pela Carta Política
para o emprego público, no que concerne às formas de ingresso (art. 3Q) e dispensa (art. 4º).
Tendo em vista a exigência de concurso público para ingresso no serviço
público e a necessidade de motivação de todo ato administrativo, fica descartada do regime

•

celetista para o empregado público a dispensa imotivada.

Assim, necessária se faz a

especificação, através da lei, das hipóteses em que o ocupante de emprego público poderá ser
dispensado.
Além das hipóteses de justa causa da CLT (art. 482) e do descumprimento
da vedação constitucional de acumulação de cargos públicos (CF, art. 37, XVI), o projeto prevê
como hipóteses de dispensa do empregado público a da redução de quadro de pessoal, em
cumprimento ao disposto no art. 169, § 3º, lI, da Constituição Federal e o desempenho
insatisfatório.
Feitas essas adequações do regime celetista para o empregado público, as
demais normas aplicáveis ao mesmo serão aquelas oriundas da Consolidação das Leis do
Trabalho, cujo regime passa a ser adotado para o pessoal que for contratado a partir da edição da
presente lei, para a quase totalidade das funções públicas, excetuadas aquelas que a Constituição
traça perfil distinto.

São estas, Senhor Presidente. as razoes pelas quaIs submetemos o anexo
Projeto de Lei ao descortino de Vossa Excelência, na certeza de que a medida ora proposta
contribuirá para implementar a reforma administrativa instaurada pela Emenda Constitucional nS!
19. de 1997.
Respeitosamente,

EM-CELETIST A6( 4)

Aviso nQ 1 . 453 - SUPARJC. Civil.
Em

28 de outubro de 1998.

Senhor Primeiro Secretário,

Encaminho a essa Secretaria Mensagem do Excelentíssimo Senhor Presidente da
República relativa a projeto de lei que "Disciplina o regime de emprego público do pessoal da
Administração Federal direta, autárquica e fundacional".

Atenciosamente,

CLOVIS DE BARROS CARVALHO
Ministro de Estado Chefe da Casa Civil
da Presidência da República

I

PRIMEI RA 2:: C R ET~\ RIA
Ern, ..J_3. /.,J..Q/ 19.q~.1 A o Senhor
Secretário - G ...:~ra:!l~d~art"'~->..L
"'<::::::""--1

,

~v

De putado U - !RATArJ AGUIAR
Prime ir.o Secr etário

A Sua Excelência o Senhor
Deputado UBIRATAN AGUIAR
Primeiro Secretário da Câmara dos Deputados

BRASÍLIA-DF.
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EMENDA MODIFICATIVA N°

j

Dê-se ao art. 1° do projeto a seguinte redação:

o
t1J

Q:

W

:>

O

z

"Art. 10 São regidos pela Lei n° 8.112, de 11 de dezembro de
1990, os ocupantes de cargos públicos de provimento efetivo das carreiras de
Advogado da União, Procurador da Fazenda Nacional, Assistente Jurídico da
Advocacia-Geral da União, Procurador e· Advogado dos órgãos vinculados à
Advocacia-Geral da União, Defensor Público da União, Segurança Pública,
Fiscalização e Arrecadação Tributária, Previdenciária, do Trabalho, Orçamento,
Controle Interno e Externo, Regulação e Fiscalização das Instituições do Sistema
Financeiro Nacional, Finanças Públicas, Formulação de Políticas Públicas e
aquelas carreiras cujos cargos sejam privativos de brasileiro nato."

CO

UJ

JUSTIFICAÇÃO

O regimento proposto pelo art. 1° do presente projeto, a despeito da
omissão grave expressa, nada mais tenta fazer do que garantir vínculo à Lei nO
8.112/90 - RJU, às atividades exclusivas do Estado, propostas pelo Plano
Diretor de Reforma do Aparelho do Estado.
A presente emenda reposiciona as carreiras de acordo com as normas
definidoras dos novos modelos de administração pública gerencial, incluindo,
além das já definidas na mensagem, as atividades de Fiscalização e Arrecadação
Tributária, Previdenciária, do Trabalho, Orçamento, Representação Diplomática,
Controle Interno e Externo, Regulação e Fiscalização das Instituições do Sistema
Financeiro Nacional, Finanças Públicas.
A exclusão dessas atividades é, no mínimo, inusituda, pois confomle
defende o próprio ex-ministro da Administração e Refomla do Estado. Luiz
Carlos Bresser Pereira, as atividades exclusivas de Estado .são aquelas em que é
,

L
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1. Este foruulário deverá ser pIeellchido a má~ina, assinado pelo autor da
Emenda, e entregue à Secretaria da Canissão em ~tro vias: oriQiJ'iãl
e
tiéS cópias, UDa das "sais servirá UlIU recibo.
2. Para atellder ao disposto no inciso 11 do art. 138 do Regirento int eIIU,
cada Emellda deverá tratar de matérias contidas em apenas un dispositivo,
a não ser que se trate de m:xiificações correlatas, de sorte que a aprovação, re
lativamente a um dispositivo, envolva a necessidade de se alterarem outros. 3. Quando houver assinaturas de apo~T.lto7 estas, devidamer ate ideoti ficadas,
serão apostas em outra folha dêS orm,1Ário, no campo Texto/Justificação, UiI~letando-se os deaais ~AlpoS que identifican a Erellda.
11 - INSIRlÇfF5 PARA PREDOUIENTO OOS CJMlOS:
1. EJoEN)A N2 - Não pIeellcher este cai4JO. Oestina-se a receber o IÚDero

da

EaEllda, o que será provi deliciado pela SecIetaria da Canissão.
2. PRO.ITO tE LEI N2 - Escrever o rúnero do projeto.

Ex.: 1. 245-A/88; 3.125/89
3. a.ASSlflCAÇAO - não pIeeucher este c~. Destina-se a ser IIsa m
pela
Canissão no ordenamento das eue Idas.
4. aJ.tISSJW tE - ESCI ever o rUE da Canissão em que a Emenda será ent1'e9JC.
5. AlJT[Jt - PIeellder COII o rae do Deputado autor da Emeuda.

Escrever a sigla partidária do DeJ1Jtado autor da Emenda.
7. LF - Escrever a sigla do Estado pelo "sal foi eleito o Deputado autor da

6. PARTIDO -

Eneida.
8. PAGINA - Deverá ser pIeachido da seguinte fOIma: N5Z DA PAGlNAINº TOTAL
tE PAGINAS. Assim, cpuldo a Emellda tiver una Úlica página, esta ser á ~
merada: 111; se a Emei Ida tiver três páginas: a primeira será 113, a segLIlda, 213 e a terceira, 3/3.
9. TEXTO/~IflCAÇAO - Deverá ser utilizado para a redação do texto
da
Eneida e, a critério do autor, de sua justificação. O início da justifi('aÇão deverá estar claramente separado do texto da Emes ida pelo
ti tulo

próprio (-15TIflCAÇAO). Se o espaço for insuficiente, deverá ser
outra folha deste IleSlIU f011llJlário.

usada

10. PAR..NENTAR - Este cal' lO deverá ser assinado pelo DeJ1Jtado autor da Emen
da. A data será acp.Jela em que a Emenda for en~ na can.issão .
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exercido o poder de Estado, ou seja, o poder de legislar e tributar. Inclui a
polícia, as forças armadas, os órgãos de fiscalização e de regulamentação,
e os
,
órgãos responsáveis pelas transferências de recursos, corrio o Sistema Unico de
Saúde, o sistema de auxílio-desemprego etc/o
Pelo lado da regulação da legislação do trabalho, outra definição oficial
sacramente que, aos servidores das instituições que venham a ser qualificadas
como Agências Executivas (inerente às atividades exclusivas), não se imporá
uma nova figura jurídica na administração pública, nem qualquer alteração
2
nas suas relações de trabalho . O que esse PL propõe é exatamente o contrário.
Alterar suas relações de trabalho, lhes vinculando à legislação trabalhista da
Consolidação das Leis do Trabalho - CLT.
Por fim, é fundamental que, além das carreiras dispostas no projeto, se
cumpram os objetivos e definições levantados pelo MARE, assegurando a todas
essas áreas as condições que lhes são inerentes às das atividades exclusivas,
como forma de reforçá-la oferecendo servidores que estejam identificados com o
ethos do serviço público, entendido como dever de servir ao cidadão e ao Estado.
Por outro lado, atrelando-os aos ditâmes da CLT, veremos, não muito
adiante, servidores responsáveis pela consecução das políticas de Estado sem a
menor transparência no embate de ofertas e chantagens atentatórias às suas
funções.

Deputado Eduardo Campos
PSB -PE

Bresser Pereira, L. C. Reforma do Estado e Administração Pública Gerencial. Rio de janeiro, FGV, 1998.
2 Pinheiro, H. Gerente de Projeto da Secretaria de Reforma do estado do MARE
I
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1. Este fOI'1llJlário deverá ser plees dddo a má~ina, assinado pelo autor da
Emellda, e ent.l'eçJJe à Secretaria da cani.ssâo em (JJé1tro vias: oriQiilã1 e
trêS cópias, UDa das "sa i s servirá callJ recibo.
2. Para atellder ao djsposto no inciso 11 do art. 138 do RegiaEnto interno,
carta Emellda deverá tratar de matérias CO'ltidas em apenas un djspositivo,
a não ser que se trate de m:xlificações correlatas, de sorte que a aprovação, re
lativ~nte a um dispositivo, envolva a necessidade de se alteraremoutros . 3 . Quando houver assinaturas de BDOiaoeslto,estas, devidaJente identificadas,
serão apostas em D.Jtra folha desfê forulllário, no caU4)O Texto/Justificação, UJi4)letanOO-se os deaais calipos [JJe identifican a Emeslda.
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[E PAGINAS. Assim, cpn:io a EmelIda ti ver una lÍrica página, esta será rumerada: 111; se a Emei Ida tiver três páginas: a primeira será 113 , a segtnda, 213 e a terceira, 3/3.
TEXTO/.JJSTIFlCAÇAO - Deverá ser utilizado para a Iectação do texto
da
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Dê-se ~o art . I" do projeto de lei em epígrafe a seguinte redação

"Art. 1() - São regidos pela Lei n" 8.112, de 11 de dezembro de 1990, os ocupantes de ca"gos
públicos de provimento efetivo das carreiras de Advogado da União, Procurador da
Fazenda Nacional, Assistente Jurídico da Advocacia-Geral da União, Procurador e
Advogado dos órgãos vinculados à Advocacia-Geral da União, Defensor Público da União,
Policial Federal, Policial Rodoviário Federal, Policial Ferroviário Federal, Fiscalização e
Arrecadação Tributária, Previdenciária e do Trabalho e aquelas cujos cargos sejam
privativos de brasileiro nato".
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JUSTIFICA ÃO
Objetiva-se com a presente emenda aplicar o regime est~tutário às carreir~s de
arrecadação e fiscalização de tributos. previdência e trabalho que. por sua nature~a. devem ser
consideradas exclusivas de Estado. porém. equivoc~damente. não reconhecidas no Projeto
encaminhado pelo Poder Executivo.
Os servidores integrantes dessas carreiras devem ter assegur~das g~rantias
especiais - que não podem ser compreendidas como privilégios. uma vez que não se trata de
benefício pessoal - mas devem ser entendidas como de interesse público. para preservar esses
servidores das interferências externas indevidas. que podem levar à inibição ou constrangimento
no exercício de suas importantes e complexas atividades .
No que se refere à fiscalização do trabalho. a independência funcional é
determindada pela Convenção n" 8 L da Organização Internacional do Trabalho - O.IT .
ratificada pelo gO'verno brasileiro.
Essa independência é imperiosa. sob pena de que as ações desel1\oh idas pelas
fiscalizações fiquem totalmente comprometidas. não alcançando o objeti\o a quc se destinam .
Com efeito. esse mesmo posicionamento já foi manifestado pelas lideranças desta
Casa. na oportunidade da discussão da PEC sobre a Refonna Administrativa. ocasião em que foi
firmado o seguinte compromisso :

"... considerando que, no mérito, as carreiras fiscais que e.x:igem
garantias especiais para poderem atuar em defesa do erário público e na promoção da justiça
fiscal, terão que constar prioritária e obrigatoriamente das Leis previstas no inciso 111,
parágrafo r do art. -11 e no parágrafo r do art. 169 que vão ser incluídos IUI ConstituÍ<.:{io
com a promulgação da Emenda da Reforma Administrativa".
Estas razões. expostas no mencionado compromisso. justificam plenamente a
adoção do regime estatutário às carreiras de arr dação e fiscalização de tributos. da
previdência e do trabalho. confomle disposto nesta ef cnda .
I
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ASSIIlATlIA

FmM..l.ARIO PARA AFlESFNTAÇAO [E DENlA
lt6!RI Q F 5 PARA PREEJl:HItelTO
I - I t6! RI Q'ES

(EUU5:

1 . Este fOI1llJlário deverá ser pIees dUdo a máquina, assinado pelo autor da
Emenda, e entregue à Secretaria da Coni.ssâo em ~tro vias: oriQiriã1
e
trêS cópias, UII8 das ~lCIjs servirá caiU recibo.
2 . Para ateSider ao disposto no inciso 11 do art. 138 do Regimento interno,
cada EmeSida deverá tratar de matérias contidas em apenas un disposi tivo,
a não ser que se trate de mxl.i.ficações correlatas, de sorte que a aprovação, re
lativamente a um dispositivo, envolva a necessidade de se alterarem outros. 3 . Quando houver assinaturas de apo~T.,to7estas, devidaaente identificadas,
serão apostas em outra folha dêS o11D, lÁrio, no C&14I0 Texto/Justif icação, Uii4lletando-se os demais C&14JOS (J.Je ideoti fican a Eae Ida.
II -

no! RI Q'ES PARA PREENliUENTO

OOS CAJoPOS:

1. 9EKlA N2 - Não prees ICher este C&i4JO. Oestina-se a receber o rúnero
Emenda, o que será provideSiciado pela Secletaria da Canissão .

da

2 . PRO:ETO OC LEI N2 - Escrever o BÍnero do projeto.

3.
4.
5.

6.

Ex.: 1.245-A188; 3.125/89
a..ASSIFlCAÇAO - não pleencher este caqro. Destina-se a ser usado
pela
Canissão no ordenamento das ernendas.
COoUSSM [E - Escrever o ncae da Canissão em (J.Je a Enenda será ent~.
AUTm - Preerlder COiI o ruae do Deputado autor da Emenda.
PARTIDO - Escrever a sigla partidária do Deputado autor da Emeuda.

7 . LF - Escrever a sigla do Estado pelo "ml foi eleito o
Eaelda.

:JUtado autor da

8 . PAGINA - Deverá ser pIeer dUdo da seguinte fOIma: N2 DA PAGlNAINº TOTAL
[E PAGINAS. Assim, cpuldo a Emer da ti ver una Úlica página, esta será ru.merada: 111; se a Ema Ida tiver três páginas: a primeira será 113, a segLnja, 213 e a terceira, 3/3.

9 . TEXTO/.niTIFlCAÇAO - Deverá ser utilizado para a redação do texto
da
Emerda e , a critério do autor , de sua justificação. O inicio da j ustificação deverá estar claramente separado do texto da Ema da pelo
ti tulo
próprio (.JJSTIFlCAÇAO) . Se o espaço for insuficiente, deverá ser
usada

outra folha deste

foI1llJlário.
10 . PARl..AtENTAR - Este cal' I() deverá ser assinado pelo Deputado autor da
da . A data será .aquela em que a Emenda for entreg.Je na Canissão.
IrESillJ

tBS.: Fazer refelêucia clara ao dispositlvo a ser eendaeb (título ,

pítulo, seção, sUlseção ou artigo, cap.rt:/paráJI'Bf.o , inciso,
nea, rúnero).
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EMENDA MODIFICATIVA

Dê-se ao art. 10 do projeto a seguinte redação:
"Art. 1°. São regidos pela Lei n° 8.112, de 11 de dezembro de 1990, os

O

ocupantes de cargos públicos de provimento efetivo das carreiras de Advogado da

O)

o:
lIJ

União, Procurador da Fazenda Nacional , Assistente Jurídico da Advocacia-Geral da

:)

Defensor Público da União, Policial Federal , Policial Rodoviário ~ederal , Policial

O

Ferroviário Federal, Fiscalização e Arrecadação Tributária, Previdenciária e do

Z

.Trabalho e aquelas cujos cargos sejam privativos de brasileiro nato".

União, Procurador e Advogado dos órgãos vinculados à Advocacia-Geral da União,

Ul

~

JUSTI FICATIV A
A presente emenda tem por objetivo estender a aplicação do regime
estatutário às carreiras das áreas de arrecadação e fiscalização de tributos, da
previdência e do trabalho que, por sua natureza, devem ser consideradas exclusivas
de Estado e, injustificadamente, foram desconsideradas na Proposta do Poder
Executivo.
Aos servidores públicos que fazem parte dessas carreiras devem ser
asseguradas garantias especiais - que não podem ser entendidas como privilégios,
posto que não resultam em seu próprio benefício - mas devem ser acolhidas em
nome do interesse público, preservando esses servidores das interferências externas
indevidas, suscetíveis de inibição ou constrangimento no exercício de suas relevantes
e difíceis funções.
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fmK1..ARIO PARA ArnESENTAÇM IE aEHlA
INS lta l;tF 5 PARA PREEK:HIterrO
I - I NSltaÇ(FS

~IS:

1. Este fo11lUlário deverá ser pleEI dúdo a máquina, assinado pelo autor
EIIEllda, e en~ à Secretaria da cani.ssâo em ~tro vias: oriQiJlãl

trêS cópias,

da

e

das "sais servirá UJiU recibo.
2 . Para atender ao disposto no inciso II do art. 138 do Regimento interno,
cada EmEIKia deverá tratar de wtérias contidas em apenas un dispositivo,
a não ser que se trate de JOOdificacões correlatas, de sorte que a aprovação, re
lativamente aumdispositivo, envolva a necessidade de se alteraremoutros. 3 . Quando houver assinaturas de apo~'to,estas, devidaDente identificadas,
serão apostas em outra folha des
o11ll 11Á rio, no C&i4JO Texto/Justificação, CtlI4Iletancb-se os demais cailpos que identifican a Ellellda.
UDa

11 - U61 RU;(FS PARA PREEH:HItENTO

oos

CAJoPOS:

1. EJoENlA N2 - Não pleeslCher este C&i4JO. Destina-se a receber o rlÍnEro
EmEllda, o que será provi deliciado pela St:cletaria da canissão.

da

2. PRO.ETO OC LEI NQ - Escrever o ninero do projeto.
Ex.: 1.24S-A/88; 3.125/89
3. a.ASSIFICAÇAO - não pleesalEr este c~o. Destina-se a ser llsado
Canissão no ordenamento das Elitei Idas.

pela

da Canissão em CJJE a Enenda será ent~.
5. ALITm - PIeesdlEr an o rDiIE do Deputado autor da Emenda.
6. PARTIDO - Escrever a sigla partidária do Deputado autor da Emellda.
7. LF - Escrever a slghl do Estado pelo "sal foi eleito o Deputado autor da
4. aJ.USSAO tE - Escrever o

rOle

Emenda.

8. PAGINA - Deverá ser pleEl chido da seguinte fOlW: N2 DA PAGINAINº TOTAL
(E PAGINAS. Assim, ~ a Ene Kia ti ver una IÍlica página, esta será ru.merada: 111; se a Emenda tiver três páginas: a primeira será 1/3, a seglI'lda, 213 e a terceira, 313.
9. TEXTO/.:lJSTIFICAÇAO - Deverá ser utilizado para a ledação do texto
da
EIIlCIKia e, a critério do autor, de sua justificação. O inicio da justificação deverá estar claramente separado do texto da Ema Kia pelo
ti tulo

plóprio (.:lJSTIFlCAÇAO). Se o espaço for insuficiente, deverá ser usada
outra folha deste lesoU fo11lUlário.
10. PAR.Af.ENTAR - Este Cai,lIJ deverá ser assinado pelo Deputado autor da Emen
da. A data será a~la em CJJE a Emenda for entregue na Canissão.
-

005.: fazer cefelêllcla clara ao dispositlvo a ser eendactJ (título, capítulo, seção, Slbseção ou artigo, caput/paráJI'8fo, inciso,
alínea, ninero).
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TEXTOImIFlCAt10

Especificamente quanto à fiscalização do trabalho, a independência
funcional é exigida por norma internacional ratificada pelo Brasil - Convenção nO 81 ,
da Organização Internacional do Trabalho - 0 .1. T.
Essa independência há de ser exigida para que não fiquem totalmente
desprotegidas - ou até mesmo comprometidas - as ações que as fiscalizações
desenvolvem na defesa do Estado e dos direitos básicos dos trabalhadores.

o
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A propósito, esse mesmo entendimento foi expresso por Líderes de

~

diversos partidos dessa Casa, à época da discussão da PEC da reforma

l&J
~

administrativa, quando firmaram o seguinte compromisso sobre a matéria:

" ... considerando que, no mérito, as carreiras fiscais que exigem

O
Z

garantias especiais para poderem atuar em defesa do erário público e na
promoção da justiça fiscal, tenio que constar prioritária e obrigatoriamente

cn

UJ

das Leis previstas no inciso 111, §

tO

10

tio art. 41 e no §

r

tio art. 169 que

VI;O

ser incluídos na Constituição com a promulgação da Emenda da Reforma
AdminL'Itrativa ".

~

~
M

As mesmas razões expostas no mencionado compromisso justificam a
aplicação do regime estatutário às carreiras de arrecadação e fiscalização de tributos,
da previdência e do trabalho, como pretende esta emenda.

PAIlAIDTM

Jb 1 II 1 9R
MTA

------:;

•

rmM.1.ARlo PARA AFflESFNTAÇAO [E aENlA
INS IRI r;n 5 PARA PREDOfltENTO
I - ltél RI Q'ES aRAIS:

1. Este foruulário deverá ser pleellChido a mquina, assinado pelo autor da
Emenda, e entregue à Secretaria da cani.ssâo em ~fro vias: or1ijiriãl
e
trêS cópias, una das "sais servirá CUiU recibo.
2. Para atender ao disposto no inciso II do art. 138 do RegiJlento interno ,
cada Eaem deverá tratar de matérias contidas em apenas un dispositivo,
a não ser que se trate de m:xiificações correlatas, de sorte que a aprovação, re
lativamente a um dispositivo, envolva a necessidade de se alterarem outros. 3. Quando holNer assinaturas de apo~T.'to,estas, devidaaeute identifi cadas,
serão apostas em wtra folha des
ornll)Ário, no C&i4JO Texto/Justi ficação, CUi4JletanOO-se os deaais C&ilpOS q.JE identifican a Eaenda.
11 - ltél RI Q'ES PARA PREaOUfoENTO OOS CAJ.flOS :

1. 9ENlA Nº - Não preellcher

EJlleuda, o
2.
3.

4.
5.

este CêDi4JO. Destina-se a receber o rúnero

da

~

será providellciado pela Secretaria da cani.ssão .
PRO..ETO r.E LEI Nº - Escrever o rúnero do projeto.
Ex.: 1.24S-A/88; 3.125/89
a.ASSIFlCAÇAO - não pr eencher este c~o. Destina-se a ser "sado
pela
Canissão no ordenamento das eua Idas.
aJ.tISSA() IE - Escrever o nane da Canissão em q.JE a Emenda será entregue.
Al.1t'm - Preeuder [DII o roie do Deputado autor da Eaeuda.

6. PARTIDO - Escrever a sigla partidária do Deputado autor da Enem.

7. LF - Escrever a sigla do Estado pelo qual foi eleito o Deputado autor da

Eaellda.
8. PAGINA - Deverá ser preellchido da seguinte fOlua: N2 DA PAGlNAINº TOTAL
[E PAGINI\S. Assim, ~ a Emenda ti ver una lru.ca página, esta ser á ru.merada: 111; se a Eaa Ida ti ver três páginas: a priaeira será 113 , a se~, 213 e a terceira, 3/3.

9. TEXTO/.lJSTIFlCAÇAO - Deverá ser utilizado para a redação do texto
da
Eft1m e, a critério do autor, de sua justificação. O iníci o da justificação deverá estar claranente separado do texto da Eaa Ida pelo
ti tulo
próprio (.:lJSTIFlCAÇAO). Se o espaço for insuficiente, deverá ser
usada
outra folha deste IreSIIU foraulário.
10. PAR..AtoENTAR - Este cai'lO deverá ser assinado pelo Deputado autor da Eaen
da. A data será a~la em ~ a Eaenda for entregue na Conissão.
CBS.: Fazer referêucia clara ao dispositivo a ser eendaciJ (titulo , capítulo, seção, SlÍlseção ou artigo, caput/pamJIãfo, inciso ,
alínea, rúnero).
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TEXTO I JUSTIFICAÇÃO

PROJETO DE LEI N° 4.811, DE 1998
(Do Poder Executivo)
Disciplina o rcgimc dc cmprcgo público do pessoal
da Administração Federal direta, autárquica e
fundacional.
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EMENDA MODIFICATIVA

Cf)

Dê-se. ao artigo I", a seguinte redação:
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"Art. Io São regidos pela Lei n° 8. 112, de I I dc dezembro de 1990. os ocupantes de cargos
públicos de provimento efetivo:

I - das carreiras que desenvolvem atividades exclusivas de Estado. referidas na Lei
Complementar de que trata o art. 41 , inciso 111 da Constituição Federal ~
11 - da Administração Federal autárquica. não contemplados no inciso anterior.·'
JUSTIFICAÇÃO
A proposição em tela, ao dispor sobre a abrangência do regime celetista na Administração
Pública, não atende às premissas do Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado. Na verdade, define o
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TEXTO I JUSTIFICAÇÃO
regime trabalhista como o verdadeiro regime jurídico único. à.medida que todas as atividades estariam
sujeitas a esse regime, nos três Poderes.

o

A presente emenda. visando compatibilizar o texto da proposição com o Plano Diretor.
assegura a extensão do regime estatutários às atividades exclusivas de Estado. confom1e definidas em Lei
Complementar, c aos servidores da administração autárquica. cujas funções envolvem. igualmente. o
exercício de atividades privativas do poder público. mas que requerem execução descentralizada. conforme
prescreve o Decreto-Lei nO200/67 .
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Assim, estar-se-á impedido a criação de condições para que em atividades estratégicas c
exclusivas o servidor seja contratado sem as garantias do regime de cargo, no âmbito dos Três Poderes da
União.
Sala das Sessões.
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TEXTO I JUSTIFICAÇÃO

PRO JET O DE LEI W 4.81 t, DE 1998
(Do Pode r Exec utivo )
Disciplina o regime de emprego público do pessoal
da Administração Federal direta, autárquica e
fundacional .
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Dê-se, ao artigo I", a seguinte redação:

W

O
O::>

a::

t;

Z

de Segurança Pública,
'·Art . 1°. Para as atividades exclusivas de Estado nas áreas
ão Trib utári a, Previdenciária e do
Representação Diplomática, Trib utaçã o e Arrecadação, Fiscalizaç
mento, Controle Interno e Externo.
Trabalho, Procuradoria, Advocacia e Defensoria Pública, Orça
lação e Fiscalização de Instituições do
Formulação de Políticas Públicas e Gestão Governamental, Regu
tária , Inteligência, Proteção do Meio
Sistema Financeiro Nacional. Defesa Agropecuária, Vigilância Sani
Previdência Social básica. Regulação e
Ambiente, Proteção ao Patrimônio Histórieo, Cultural e Artístico,
a e Administração da Justiça só se
Fiscalização de Serviços Públicos delegados, Elaboração Legislativ
deveres. direitos e vantagens sejam
nomearão servidores para cargos públicos de provimento efetivo e cujos
os definidos pela Lei nO 8. 112, de 11 de dezembro de 1990 ."
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no regime estatutário.
A proposição em tela. ao dispor sobre as carreiras a serem mantidas
estatutário. que é o regime no qual se
comete graves omissões. Desconsidera a própria natureza do regime
rido o estágio probatório de 3 anos.
assegura ao servidor público a estabilidade no cargo, uma vez cump
os.
como forma de proteção contra as perseguições e interesses contrariad
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Projeto. de servidores
Nesse sentido. não se pode considerar lícita a exclusão. no artigo I() do
quais tais garantias são indispensáveis.
cujas atividades são evidentemente exclusivas de Hstado, e para os
diversas áreas (tributação. trabalho.
Exemplo disso são as atividades de fiscalização e inspeção. nas
pecuária). regulação econômica c de
previdência, vigilâneia sanitária. proteção ao meio ambiente, defesa agro
, finanças e controle interno e externo,
serviços públicos, inclusive sistema financeiro e serviços delegados
legislati va, administração da Justiça.
orçamento, políticas pú blicas e gestão governamental, elaboração
inteligência e previdência social básica.
os servidores por elas
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elas responsáveis. aos quais, enfim. será
os planos de earreira. dessas atividades definirão quais os cargos por
desde já assegurado o regime estatutário.
Sala das Sessões.
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TEXTO I JUSTIFICAÇÃO

PROJETO DE LEI N° 4.811, DE 1998
(Do Poder Executivo)

Disciplina o regime de emprego público do pessoal
da Administração Federal direta, autárquica e
fundacional .
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Acrescente-se, ao artigo 1°, o seguinte parágrafo:
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"Art. 1°.. .......... ... ... ........ .
Parágrafo único. Atos do Procurador-Geral da República, do Presidente da Câmara dos
Deputados, do Presidente do Senado Federal, do Presidente do Supremo Tribunal Federal e do Presidente do
Tribunal de Contas da União definirão os cargos a serem regidos pela Lei nO8.112, de 1990, no âmbito de
suas competências."

JUSTIFICAÇÃO

Sendo o Presidente da República o detentor da competência privativa para encaminhar ao
Congresso Nacional projetos de Lei que disponham sobre o regime jurídico dos servidores públicos federais.
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à luz do que prescreve o artigo 61, § 1°, '"c" (. .. São de iniciativa privativa do Presidente da República as leis
que ... disponham sobre ... servidorcs públicos da União e Territórios, seu regime jurídico ... "), não se. pode
conceber que. por meio de uma proposição que ignora as peculiaridades dos demais Poderes. seus senidores
sejam todos submetidos à legislação trabalhista.
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A forma correta de dispor sobre a matéria exige que seja ampliado o leque de servidores
sujeitos ao regime estatutário. Contudo. se for o caso de estabelecer critérios para tanto, não será o Chefe do
Poder Executivo. certamente. o agente capaz de distinguir as situações em que um ou outro regime devam ser
adotados .
Por isso, a presente emenda visa transferir a competência para tanto, por expressa delegação
legal. aos dirigentes das Casas do Congresso Nacional. ao Presidente do TCU, do STF c ao Chefe do
Ministério Público, em respeito às autonomias concedidas pela própria Constituição a esses órgãos para
dispor sobre sua organização administrativa, de que é parte a definição do regime jurídico do seu pessoal.
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Disciplina o rcgimc dc cmprcgo público do pessoal
da Administração Federal direta, autárquica e
fundacional .
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Parágrafo único. Atos do Procurador-Geral da República, do Presidente da Câmara dos
Deputados, do Presidente do Senado Federal. do Presidente do Supremo Tribunal Federal c do Presidente do
Tribunal de Contas da União definirão os cargos a serem regidos pela Lei nO8. 112, de 1990, no âmbito de
suas competências ."

JUSTIFICAÇÃO
Sendo o Presidente da República o detentor da competência privativa para encaminhar :lO
Congresso Nacional projetos de Lei que disponham sobre o regime jurídico dos servidores públicos federai s.
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à luz do que prescreve o artigo 61, § 10. "c" ( ... São de iniciativa JXivativa do Presidente da Repúbliea as leis
que ... disponham sobre .. . servidores públicos da União e Territórios, seu regime jurídico ... '"). não se. pode
conceber que, por meio de uma proposição que ignora as peculiaridades dos demais Poderes, seus servidores
sejam todos submetidos à legislação trabalhista.
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A fonna correta de dispor sobre a matéria exige que seja ampliado o leque de servidores
sujeitos ao regime estatutário. Contudo, se for o caso de estabelecer eritérios para tanto, não será o Chefe do
Poder Exeeutivo. certamente. o agente capaz de distinguir as situações em que um ou outro regime devam ser
adotados.
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Por isso, a presente emenda visa transferir a competência para tanto. por expressa delegação
legal, aos dirigentes das Casas do Congresso Naeional, ao Presidente do TCU. do STF e ao Chefe do
Ministério Público, em respeito às autonomias concedidas pela própria Constituição a esses órgãos para
dispor sobre sua organização administrativa, de que é parte a definição do regime jurídico do se1l pessoal.
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Disciplina o regime de emprego público do pessoal
da Administração Federal direta. autár quic a c
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··Art. 1°. São regidos pela Lei nO8. 112. de II de dezembro de 1990
públicos de provimento efetivo:
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r - das earreiras que desenvolvem atividades exclusivas de Estado, referidas na
ral:
Complementar de que trata o art. 41 , inciso ITI da Constituição Fede
o anter ior."
11 - da Administração Federal autár quica . não contemplados no incis
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TEXTO f JUSTIFICAÇÃO
regime trabalhista como o verdadeiro regime jurídico único, à medida que todas as atividades estariam
sujeitas a esse regime, nos três Poderes .
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A presente emenda. visando compatibilizar o texto da proposição com o Plano Diretor.
assegura a extensão do regime estatutários às atividades exclusivas de Estado, conforme definidas em Lei
Complementar, e aos servidores da administração autárquica. cujas funções envolvem. igualmente. o
exercíeio de atividades privativas do poder público, mas que requerem execução descentralizada. COnf0n11e
prescreve o Decreto-Lei nO200/67.
.
Assim, estar-se-á impedido a criação de eondições para que em atividades estratégicas e
exclusivas o servidor seja contratado sem as garantias do regime de cargo. no âmbito dos Três Poderes da
União.
Sala das Sessões,
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TEXTO I JUSTIFICAÇÃO

PROJETO DE LEI N° 4.811, DE 1998
(Do Poder Executivo)
Disciplina o regime de emprego público do pessoal
da Administração Federal direta. autárquica e
fundacional.
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Dê-se, ao artigo 2\), a seguinte redação:

W

g
::>

1=
cn

-Z

"Art. 2\). É regido pelo Decreto-Lei nlJ 5.452. de 1° de maio de 1943 - Consolidação _ e
legislação trabalhista correlata. naquilo que a presente Lei não disponha em contrário. o pessoal admitido na
Administração Federal direta. autárquica e fundacional para empregos públicos. no exercício de atividades de
caráter temporário ou de suporte operacionaL"

JVSTlFICAÇÃO
A proposição em tela, ao dispor sobre a abrangência do regime celetista na Administração
Pública, não atende às premissas do Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado. Na verdade, define o
regim trabalhista como o verdadeiro regime jurídico único. à medida que todas as atividades estariam
sujeitas a esse regime. nos três Poderes .
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A presente emenda. visando compatibilizar o texto da proposição com o Plano Diretor.
circunscreve o regime trabalhista. quando admitido, às atividades exercidas por servidores contratados
temporariamente ou para as atividades de natureza operacional. Assim. estar-se-á impedido a criação de
condições para que em atividades estratégicas e exclusivas o servidor seja contratado sem as garantias do
regime de cargo.
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Sala das Sessões.
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TEXTO I JUSTIFICAÇÃO
PROJETO DE LEI N°4.811, DE 1998
(Do Poder Executivo)
Disciplina o regime de emprego público do pessoal
da Administração Federal direta, autárquica e
fundacional .
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Suprima-sc o artigo 2".
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JUSTIFICAÇÃO

A Câmara dos Dcputados, cm primciro turno dc votação da PEC nO 173/95 - Rcforma
Administrativa, rcjcitou as altcrações ao art. 37, IX c ao "capuf' do art. 39 da Constituição Por mcio dcssas
modificações rejeitadas, pretcndia-se pcmlitir a instituição do contrato de emprego na Administração
Pública c do rcgimc ccletista. lado a lado com o rcgimc estatutário . Ora, se essa mudança foi rcjeitada. não
poderia ser incorporada, na forma dc altcração ao texto da Constituição, necessária a viabilizar a qucbra do
Regimc Jurídico Único da Carta de 1988.
No cntanto, por uma manobra na claboração da redação finaL acabou por ser. antiregimentalmentc c inconstitucionalmcntc. afastada a rcdação do "capuC do art. 39 da CF c a exigência do
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TEXTO / JUSTIFICAÇÃO
RJU, matéria que se encontra já sob a apreciação do STF por meio de Mandado de Segurança. Além disso.
essa manobra viciou o texto finalmente promulgado, de maneira que é totalmente ilegítima a redação dada ao
"caput" do art. 39 e, consequentemente. a própria tramitação da presente proposição. pc/o menos no quc se
refere ao seu artigo 20
Por isso, impõe-se suprimir o art. 2", que pemlite a implantação do regime jurídico
trabalhista na Administração Federal. em lugar do regime estatutário. para a virtual totalidade dos futuros
servidores. Essa opção, inconstitucional e abusiva, não tem respaldo sequer na' apontada necessidade de
redução de gastos com inativos no serviço públieo, à medida que a PEC n" 33/95 (Reforma da Previdência)
já permite a implantação de planos de previdência privada para servidores ocupantes de cargos efetivos com
remuneração superior a R$ 1200. desaparecendo. assim, até mesmo sua vantagem do ponto de vista do
·'ajuste fiscal" ...
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Sala das Sessões,
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PRO JET O DE LEI N° 4.8J I, DE 1998
(Do Pode r Executivo)

Disciplina o regime de emprego público do pessoal
da Administração Federal direta, autárquica e
fundacional .
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Dê-se, ao parágrafo único do artigo 4", a seguinte redação:
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"Art. 4" ..... ........ .......... .
em
Parágrafo único. Considera-se desempenho insatisfatório aquele
eza e iniciativa,
qualidade e produtividade, assiduidade e pontualidade no serviço, prest
dos equipamentos
programas de capacitação. administração do tempo e uso adequado
anual de pessoal,
abaixo de 35 por cento da pontuação máxima admitida em avaliação
."
anos consecutivos ou cinco anos interpolados em período de dez anos

que os níveis de
aproveitamento em
de serviço estejam
obtida durante três
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TEXTO I JUSTIFICAÇÃO
Ao prever no parágrafo único do art. 4" a demissão do empregado público por descmpenho
insatisfatório. a proposição adota critério diferenciado daquele proposto para os servidores efetivos . No
Projeto de Lei Complementar nO 248/98, o próprio Poder Executivo previu que a demissão por desempenho
insuficiente demandaria pelo menos 2 avaliações insuficientes consecutivas. ou três alternadas em cinco anos .

É claro que essa medida não protege o servidor contra a demissão persecutória . E menos
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ainda protegerá a previsão do art. 4°. IV, que permite a demissão do servidor celetista por desempenho
.
insuficiente ao cabo de apenas uma avaliação anual.
Por isso. é fundamental que seja ampliada a proteção assegurada no referido inciso. que
propomos na forma da presente emenda .

w
aO
<>
::>
....cno:::

-z

PARLAMENTAR

>1f1 tUdf ~
I

ASSINATURA

,

EMENDA N°

0.(/ /~2"

f

CÃMARA DOS DEPUTADOS
CLASSIFICAÇÃO
PROJETO DE LEI N°

[] SUS snTU TIVA [) ADm vA DE

[ ) SUPRESSIVA

( ] AGLUTINATlVA [] MODIACATlVA

4 · ~i1
'COMISSÃO

m~BALNO I ~MI1JlS~SÃD ~ ~lZVlc;o PU"6~IC:V
PARTIDO

AUTOR
N\A~ r-+ L'A-V~

DEPUTADO

?T

UF
D~

PAG1'N~J

O /(,

TEXTO / JUSTIFICAÇÃO

PRO JET O DE LEI N° 4.811, DE 1998
(Do Pode r Executivo)
Disciplina o regime de emprego público do pessoal
da Administração Federal direta, autárquica e
fundacional .
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Dê-se, ao parágrafo único do artigo 4°, a seguinte redação:
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"Art. 4° ..... ...... ....... .. ... .
em
Parágrafo único . Considera-se desempenho insatisfatório aquele
eza e inieiativa,
qualidade e produtividade, assiduidade e pontualidade no serviço, prest
dos equipamentos
programas de capacitação, administração do tempo e uso adequado
anual de pessoal,
abaixo de 35 por cento da pontuação máxima admitida em avaliação
"
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TEXTO I JUSTIFICAÇÃO
Ao prever no parágrafo único do art. 4° a demissão do empregado público por desempenho
insatisfatório, a proposição adota critério diferenciado daquele proposto para os servidores efetivos . No
Projeto de Lei Complementar nO 248/98. o próprio Poder Executivo previu que a demissão por desempenho
insuficiente demandaria pelo menos 2 avaliações insuficientes consecutivas, ou três alternadas em cinco anos.

o

É claro que essa medida não protege o servidor contra a demissão persecutória. E menos
ainda protegerá a previsão do art. 4°, IV, que permite a demissão do servidor celetista por desempenho
insuficiente ao cabo de apenas uma avaliação anual.
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Por isso, é fundamental que seja ampliada a proteção assegurada no referido inciso. que
propomos na forma da presente emenda.
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TEXTO / JUSTIFICAÇÃO
PROJETO DE LEI N° 4.81 1, DE 1998
(Do Poder Executivo)
Disciplina o regime de emprego público do pessoal
da Administração Federal direta, autárquica e
fundacional .
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Inclua-se. no art. 4". o seguinte parágrafo:
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§ .... O emprego objeto da redução prevista no inciso III deste artigo será considerado
extinto, vedada a criação de cargo, emprego ou função com atribuições iguais ali
assemelhadas pelo prazo de 4 anos ."
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JUSTIFICAÇÃO

A demissão de servidores por excesso de despesas precisa ser regulamentada com muita
cautcla. Ressalte-se que. para evitar desvios. a Emenda Constitucional n" 19/95 previu que o servidor estável
demitido teria o seu cargo extinto. vedada a criação de cargo ou emprego com atribuições iguais ali
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TEXTO I JUSTIFICAÇÃO
relação a empregos públicos_ caso s~jal11
assemelhadas por prazo de 4 anos. Ora, é preciso que também em
que impeça favorecimentos ou punições
eles instituídos na Administração Pública Federal, se assegure regra
a mesma prevista no § 6" do art. 169 da
indevidas_ a pretexto de redução de despesas. Essa regra há de ser
de novo para a mesma atribuição pelo
CF, ou seja, deve-se considerar o emprego extinto c vedar a criaç ão
prazo de 4 anos, evitando-se assim o mau uso dessa forma de demissão.
Sala das Sessões_
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TEXTO' JUSTIFICAÇÃO
PROJETO DE LEI N° 4.811, DE 1998
(Do Poder Executivo)
Disciplina o regime de emprego público do pessoal
da Administração Federal direta, autárquica l:
fundacional.
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Inelua-se, no art. 4°, o seguinte parágrafo:
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"Art. 4" .... ... .
§ .... O empregado público admitido por concurso público c dispensado por neccss idadl: dl:
redução de quadro de pessoal por excesso de despesa poderá. sem prejuízo das parcelas
indenizatórias e demais direitos decorrentes da rescisão do contrato de trabalho. em caso de
necessidade da Administração, ser reintegrado no serviço público, pelo prazo de 5 anos a
contar do desligamento, com preferência sobre quaisquer outras contratações para l:mprego
de atribuições iguais ou assemelhadas.
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Uma vez operada a demissão do servidor ocupante de emprego público. concursado. por
necessidade de redução de despesa, é lícito que se assegure a esse servidor preferência em ca~o de
necessidade de contratação de pcssoal, para a mesma função, em prazo de até 5 anos . Ressalte-se que, para
evitar desvios. a Emenda Constitucional nO 19/95 previu que o servidor estável demitido teria o seu cargo
extinto. vedada a criação de cargo ou emprego com atribuições iguais ou assemelhadas por prazo de 4 anos .
Ora, é preciso que também em relação a empregos públicos, caso sejam eles instituídos na Administração
Pública Federal, se assegure regra que impeça favorecimentos ou punições indevidas, a pretexto de redução
de despesas .
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Sala das Sessões.
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Em vista desses fatos , o que era de se esperar é que o Estado brasileiro,
profundamente remodelado pelas Emendas Constitucionais da Reforma
Administrativa e da Ordem Econômica, reconhecesse essas garantias como
essenciais para outras atividades além daquelas contempladas no Projeto,
harmonizando do texto da Lei com as diretrizes da Reforma , expressas no Plano
Diretor da Reforma do Aparelho do Estado aprovado pela Câmara da Reforma do
Estado em novembro de 1995.
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Para o ·bom funcionamento do Estadô Democrático de Direito, é importante
que os servidores que efetivamente desenvolvem atividades exclusivas de Estado
nas diversas carreiras elencadas nesta Emenda, no âmbito do Poder Executivo, não
corram riscos de sofrerem constrangimentos no desenvolvimento de seus trabalhos.
Foi esse o sentido da redação dada ao art. 247 da CF , que prevê proteção especial
aos servidores que exerçam atividades exclusivas de Estado.

É importante que as atividades mencionadas sejam objeto de salvaguardas
que não existem em nome do próprio servidor, mas em nome do interesse público.
O Estado acautela , por esta Emenda Modificativa, nos Três Poderes, e nas diversas
esferas de governo, as ações desenvolvidas por servidores que possam contrariar
outros interesses. E, além disso, trata-se de atividades expressamente
reconhecidas pelo Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado como
integrantes dos Núcleos Estratégico e de Atividades Exclusivas, plenamente
coerente, portanto , com as premissas da Reforma Administrativa em curso.
Sala das Sessões, em

e"uL de

(.\e~~~bl"'G

novemBro de 1998.
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It6IR1 Ç(F 5 PARA PREDOtltelTO
I - It61 ta Ç(ES (EUU5:

1 . Este fOl1ll.llário deverá ser pleeI düdo a ~ina, assinado pelo autor da
e
Emellda, e en~ à Secretaria da canissão em q.mtro vias: oriQiriãl
trêS cópias, UDa das "sais servirá caIu recibo.
2 . Para atellder ao disposto no inciso 11 do art. 138 do Regimento interno,
cada Eaeillda deverá tratar de matérias CU'ltidas em apenas un dispositivo,
a não ser que se trate de mdi.ficações correlatas, de sorte que a aprovação, re
!ativamente a um dispositivo, envolva a necessidade de se alterarem outros. 3 . Quando houver assinaturas de apo~T.lto7estas, devidaJellte identificadas.
serão apostas em outra folha dêS ol'lll!llário, no C&l4Jo Texto/Justificação, CUl411etando-se os deaais C&i4JOS que identifica0 a Ellem.
11 - It61 Rl.Ç(FS PARA PREEJOiUENTO OOS CAJoPOS:
1.

EJoEN)A

N2 - Não pI ees d er este Cdi4JO. Destina-se a receber o

rúnero

da

Eneida, o que será providesciado pela SecIetaria da canissão.

2 . PRO.:ETO OC LEI N2 - Escrever o rúnero do projeto.
Ex.: 1.21&5-Al88; 3.125/89

3 . a..ASSIfICAÇAO - não pIeeslCher este CaqlO. Destina-se a ser !lsam
Canissão no ordenarrelto das elle Idas •

pela

1& . COUSSAO tE - EscIever o rDle da canissão em que a Emenda será ent~.

5 . AlJT'm - PIeesdler

caD

o rDle do Deputado autor da Emellda.

6 . PARTIDO - Escrever a sigla partidária do Deputado autor da Enleuda.
7 . LF - Escrever a sigla do Estado pelo "sal foi eleito o DepJtado autor da

Emellda.
8 . PAGINA - Deverá ser plees chido da seguinte fOIma: N2 DA PAGINAINº TOTAL
tE PAGINAS. Assim, ~ a EmelIda ti ver una Lnica página, esta será n.J.merada: 111; se a Emes Ida tiver três páginas: a primeira será 113, a segLRia, 213 e a terceira, 313.
9 . IEXTO/.:lJSTlfICAÇAO - Deverá ser utilizado para a Iedação do texto
da
E'tilda e, a critério do autor, de sua justificação. O início da justificação deverá estar claramente separado do texto da Emeslda pelo
titulo
pt4Jrio (.'lJSTIfICAÇAO). Se o espaço for insuficiente, cieverá ser
usada

outra folha deste

Il'ESIlD

foIllUlário.

la . PARLAIENTAR - Este cai_lO deverá ser assinado pelo Deputado autor da Emen
da. A data será a~la em CJ.Je a EDenda for entregue na Canissão.
CES.: fazer refeIêucia clara ao dispositlvo a ser eendaoo (titulo, capitulo, seção, Slilseção ou artigo, cap.rt/paráJIâfo, inciso,
alí-

nea, rúnero).
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ao Poder Executivo, ignorando a existência, nos demais órgãos e Poderes, de
servidores que exercem também atividades exclusivas, como os servidores que
atuam no Controle Externo, a cargo das Casas do Poder Legislativo e do Tribunal
de Contas da União, no Ministério Público da União e no Poder Judiciário.

o conceito de atividades exclusivas deve impor o regime de cargo para essas
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carreiras e cargos que, efetivamente, exercem atividades que só ao Estado
competem . A pauta de razoabilidade necessária à definição dessas atividades deve
levar em conta a própria Constituição, o papel do Estado e sua organização
administrativa, que é o que define a criação e existência dos cargos públicos. A
presente emenda visa resgatar essa discussão, inserindo relação que respeita o
sentido do que a Constituição estabelece: assegurar a proteção do regime de cargo,
pelo menos, aos servidores encarregados das atividades exclusivas de Estado,
assim consideradas as nas carreiras elencadas.
As atividades desenvolvidas pelos servidores dos cargos e carreiras destas
. áreas não encontram similares no mercado de trabalho. Este fato tem como
conseqüência a necessidade de que os servidores recrutados em concursos para
estas carreiras/atividades passem por programas de capacitação, de caráter
eliminatório, na Escola de Administração Fazendária, na Escola Nacional de
Administração Pública e no Instituto Rio Branco e outras Instituições específicas.
Aliás, a maioria dos servidores dessas carreiras já são considerados como
"atividades típicas de Estado", conforme texto da Lei n° 6.185, de 1974, e suas
alterações, e da própria Constituição. Da mesma forma , durante a tramitação em
primeiro turno da Emenda Constitucional da Reforma Administrativa (EC nO 19/98) a
Câmara dos Deputados aprovou texto constitucional que contemplava em parte as
categorias tratadas nesta emenda. Foi justamente por não haver a Emenda
contemplado de maneira suficientemente abrangente as atividades exclusivas de
Estado que, em segundo turno, foi suprimida a relação de carreiras do corpo da
Constituição, permitindo que a Lei possa melhor tratar do tema.
Todavia, a proposição em questão não contemplou a integralidade das
carreiras, o que requer o seu emendamento , deixando sem as necessárias
garantias no exercício do cargo importantes carre iras do serviço público no âmbito
dos Três Poderes, uma vez que resumiu seu alcance às carreiras jurídicas, policiais
e diplomática.
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1 . Este fQ11llI] ário deverá ser prees iChido a ~ina, assinado pelo autor da
ElEilda, e entregue à Secretaria da Canissao em ~tro vias: origIriãI e
trêS cópias, UDa das "eis servirá cano recibo.
2 . Para atellder ao di sposto no inciso 11 do art. 138 do Regimento intellkJ ,
cada Emellda deverá tratar de matérias t:a"ltidas em apenas un dispositivo,
a não ser que se trate de m:xlificações correlatas, de sorte que a aprovação , re
lativaJIente a um dispositivo, envolva a necessidade de se alterarem outros . 3 . (;Ulndo houver assinaturas de aooiaaelto,estas, devidaDlEilte identificadas.
serão AJX'Stas em outra folha desfê formulário, no t:a'4lo Texto/Justifi cação, CUi4l1etando-se os demais caupos CJ.Je identi fican a Eae Ida .
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da

~

será providesciado pela Secretaria da Canissão.
PRO.ETO OC LEI N2 - Escrever o RÍnero do projeto.
Ex.: 1.245-A188; 3.125/89
a.ASSIfICAÇAO - não preesdlEr este c~o. Destina-se a ser llsa m
pela
Coni ssão no ordenalre ItO das eua Idas.
aMISS1Ul OC - Escrever o nane da Conissão em CJ.Je a Emenda será entregue .
AI1Tm - Preesder aJJI o rDiIE do Deputado autor da Eaeilda.
PARTIDO - EscIever a sigla partidária do Deputado autor da EJilEllda.
LF - Escrever a s1g]a do Estado pelo Qlel foi eleito o Oep.rta m autor da
Emeslda.
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8 . PAGINA - Deverá ser preeschido da seguinte forua: N2 DA PAGlNAINº TOTAL
tE PAGINAS. Assim, ~ a EmelIda tiver una Úlica página, esta será ru.merada: 111; se a Eae Ida tiver três páginas: a primeira será 113, a se~, 213 e a terceira, 313 •
9 . •EXTO/.:lJSTlFlCAÇAO - Deverá ser utilizado para a redação do texto
da
Emenda e, a critério do autor, de sua justificação. O início da justificação develá estar claranente separado do texto da Eaelda pelo
tit ulo
próprio (.:lJSTlFlCAÇAO). Se o espaço for insuficiente, deverá ser usada

outra folha deste

fo11lJ.Jlário.
10 . PAR.AtENTAR - Este cai_lO deverá ser assinado pelo Deputaoo autor da
da. A data será a~la em (JJe a Emenda for entregue na Conissão .
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fazer referêucia clara ao dispositlvo a ser eendactJ (titulo, capitulo, seção, Slbseção ou artigo, caout/paTá~fo, inciso,
alínea, fÚrero).
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EMENDA MODIFICATIVA

Dê-se ao artigo 10 do projeto a seguinte redação:
São regidos pela Lei n° 8.112, de 11 de dezembro de
"Art. 1o
1990, os ocupantes de cargos públicos de provimento efetivo das
carreiras de:

o
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I - Advogado da União, Procurador da Fazenda Nacional e
Assistente Jurídico da Advocacia-Geral da União;
11 - Procurador e Advogado dos órgãos vinculados à AdvocaciaGeral da União;
111 - Defensor Público da União;
IV - Policial Federal , Policial Rodoviário Federal e Policial
Ferroviário Federal ;
V - carreiras cujos cargos sejam privativos de brasileiro nato; e
VI - Controle Externo, do Tribunal de Contas da União."
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A proposta original enviada pelo Poder Executivo da União adota , para definir
os cargos e carreiras a serem mantidos sob a égide do regime estatutário da Lei nO
8.112, de 1990, interpretação extremamente restritiva.

o

Projeto de Lei , em seu artigo 1° não incluiu, na condição de servidores
estatutários, os integrantes de carreiras que atuam em áreas essenciais da
administração relacionadas com as finanças do Estado brasileiro: elaboração de
políticas públicas e orçamentos públicos; fiscalização e arrecadação de tributos e
contribuições; execução do fluxo de caixa; administração da dívida pública ; auditoria
e fiscalização dos gastos públicos; e fiscalização e regulação do sistema financeiro
nacional, compreendendo seguros privados, mercado de valores mobiliários ,
companhias abertas, instituições bancárias, dentre outras. Além disso, resumIu-se
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1 . Este fom. 1ária deverá ser pIca d ddo a ~ina, assinado pelo autor da
&elda, e en~ à Secretaria da cani.ssão em ~tro vias: oriQi1lãl
e
trêS cópias, UII8 das "ais servirá ClJJD recibo.
2 . Para atellder ao disposto no inciso 11 do art. 138 do RegiJrento interno ,
cada Emellda deverá tratar de matérias cmtidas em apenas un dispositivo,
a não ser que se trate de JIDd.i.ficações correlatas, de sorte que a aprovação , re
lativamente a um dispositivo, envolva a necessidade de se aI terarem outros . 3 . Quando houver assinaturas de apo~T.'to,estas, devidaJlEilte identificadas.
serão apostas em wtra folha dêS ormlllÁrio, no cai4l0 Texto/..ÀJStifi cação, CDi~letarlOr-se OS demais ca i4JOS ~ identifican a Eneida.
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EmEllda, o ~ será provideuciado pela

Destina-se a receber o rúnero
SccIEtaria da Canissão.
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2 . PRO.:ETO OC LEI N2 - Escrever o rúnero do projeto.
Ex.: 1.245-A/88; 3.125/89
3 . a..ASSlflCAÇAO - não pIeesdlEr este Caqxl. Destina-se a ser
Canissão no orcienalJelto das erre Idas.
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pela

tE - Escrever o rue da Canissão em ~ a Emenda será ent~.

5 . Al1T'm - PIeesder
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do Deputado autor da Emeslda.

6 . PARTIOO - Escrever a sigla partidária do Deputado autor da Emeuda .
7 . LF - Escrever a sigla do Estaoo pelo
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foi eleito o Deputado autor da

EmEuda.
8 . PAGINA - Deverá ser pIEeuchido da seguinte fOI ma : N2 DA PAGlNAINº TOTAL
tE PAGINAS. Assim, cpuldo a EJleuda tiver una Lnica página, esta sErá ru.merada: 111; SE a Emea Ida tiver três páginas: a primeira será 113, a seQlnia, 213 e a terceira, 3/3.
9 . I EXTO/.J.JSTIfICAÇAO - DevErá ser utilizado para a Iedação do texto
da
E"E'da e, a critério do autor, de sua justificação. O início da justificação deverá estar claramente separado do texto da Ema Ida pelo
ti tulo
p1"Óprio (.J.JSTIfICAÇJUl). Se o espaço for insuficiente, deverá ser
usada

outra falha destE

lesulJ

foraulário.

l a . PAR..AJENTAR - Este cai'l() deverá ser assinado pelo Oeputaoo autor da Emen
da. A data será a~la em ~ a Emenda for entregue na Canissão.
005.: Fazer refelêucia clara ao dispositlvo a ser EI1eI'ldaciJ (título, capitulo, seção, SÚlseção ou artigo, cafM:/paráJI"8fo, inciso,
alí-

nea, rúnero).
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CÂMARA DOS DEPUTADOS

PROJETO DE LEI N° 4.811, DE 1998

Disciplina o regime de emprego público do
pessoal da Administração Federal direta, autárquica
e filndacional.

EMENDA MODIFICA TIV A

Dê-se ao art. IOdo projeto a seguinte redação :
"Art. Io São regidos pela Lei n° 8.112, de 11 de dezembro de 1990, os
ocupantes de cargos públicos de provimento efetivo das carreiras de
Advogado da União, Procurador da Fazenda Nacional, Assistente Juridico
da Advocacia-Geral da União, Procurador e Advogado dos órgãos
vinculados à Advocacia-Geral da União, Defensor Público da União,
Policial Federal, Policial Rodoviário Federal, Policial Ferroviário Federal,
Tributação Arrecadação e Fiscalização Tributária, Previdenciária e do
Trabalho e aquelas cujos cargos sejam privativos de brasileiro nato."

JUSTIFICAÇÃO

-

A presente emenda tem por objetivo estender a aplicação do
regime estatutário às carreiras das áreas de arrecadação e fiscalização de tributos, que, por
sua natureza, devem ser consideradas exclusivas de Estado e, injustificadamente, foram
desconsideradas na proposta do Poder Executivo.
Aos integrantes de tais carreiras devem ser dadas garantias
especiais, não em seu próprio beneficio, mas em nome do interesse público, preservandoos de ingerências que possam constrangê-los no exercício de suas funções. A propósito,
esse mesmo entendimento foi expresso por Líderes de diversos partidos nesta Casa à época
da discussão da PEC da reforma administrativa, quando firmaram o seguinte compromisso
sobre a matéria:

('.,.
J

" considerando que, no mérito, as carreiras fiscais
que exigem garantias especiais para poderem atuar em
defesa do erário público e na promoção da justiça
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fiscal, terão que constar prioritária e obrigatoriamente
das Leis previstas no inciso lII, § I Odo art. -/1 e no § 70
do art. 169 que vão ser incluídos na Constituição com a
promulgação da Emenda da Reforma Administrativa
l i.

As mesmas razões expostas no referido compromisso justificam a
aplicação do regime estatutário as carreiras de arrecadação e fiscalização de tributos, como
pretende esta emenda.
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CÂMARA DOS DEPUTADOS

PRO.ffiTO DE LEI N Il

4.81t~ DE

1998

Disciplina o regime de emprego público do
pessoal da Administração Federal direta, autárql\ic,::I
e fundacional.

EMENDA MODIFICATIVA
Dê-se ao art. lOdo projeto a seguinte redação:
"Art. 1o São regidos pela Lei n° 8.112, de 11 de dezembro de 1990, os
ocupantes de cargos públicos de provimento efetivo das carreiras de
Advogado da União, Procurador da Fazenda Nacional, Assistente Jurídico
da Advocacia-Geral da União, Procurador e Advogado dos órgãos
vinculados à Advocacia-Geral da União, Defensor Público da União,
Segurança Pública, Representação Diplomática, Fiscalização e
Arrecadação Tributária, Previdenciária e do Trabalho, Orçamento,
Finanças Públicas, Controle Interno e Externo, Formulação de Políticas
Públicas e Regulação e Fiscalização das Instituições do Sistema
Financeiro Nacional. "

JUSTIFICAÇÃO

A presente emenda tem por objetivo estender a aplicação
do regime estatutário a diversas carreiras que, por sua natureza, devem ser consideradas
exclusivas de Estado e que, injustificadamente, foram desconsideradas na proposta do
Poder Executivo.
Aos integrantes de tais carreiras devem ser dadas garantias
especiais, não em seu próprio beneficio, mas em nome do interesse público, preservandoos de ingerências que possam constrangê-los no exercício de suas funções .

Sala da Comissão, ~m.2;rte
~

Deputado
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do pessoal da Administração Federeal
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PIUJOIlWE
4811/98

am~t(

NQ

~RA8ALHO

L

[ 1 SlftESSlYA
[ ] Ml.UmAl1VA

[ 1 SUlSlllUTlVl

[ 1 AOluva DE

[ 1 IXlIíItATIVA

lt:1~l~~

AOMINSITRAÇAO E SERVIÇO PD8LICO
~AlTIDO

lf

,6álJlA -

PP8

SEVERINO CAVALCANT I
TmOIJJSTIrlac10
Emenda ao Projeto de lei

11"

4 S I I. de I 998.

Sejam introduzidas. no art. I" do Projeto. as seguintes modificações:

I - a eliminação da conjunção Aditiva "e"

110

final do inciso IV;

II - a inclusão da carreira de "Fisca l de Defesa Agropecuária". como
Inciso \. desse artigo. acrescida a expressão 'inal definidora da ClITelra da conjunção aditiva
"e" ~

III - a renumeração do inciso V do artigo. para inciso VI

JUSTIFICAÇÃO

o

z

Visa a presente emenda a inclusão dos servidores integrantes da carreira
de Fiscal de Defesa Agropecuária entre as que, na forma do art. IOdo Projeto, compõem as
carreiras consideradas "Atividades Típicas de Estado"

co

W
tO

:\ não-inclusão dessa carreira entre as consideradas "Atividades Típicas de
Estado" constituI eLj uivoco que o Projeto do Poder Executl\·o está a consagrar. desde
quando esse Poder. através justamente do f"linistério da Administração Federal e Refom1a do
Estado - MARE. assim entende a natureza das funções cometidas aos encarregados da
fiscalização agropecuária. Tanto isso é exato que as publicações do MARE designadas
"Cadernos MARE da Reforma do Estado" deixa ver que são. afinal, "Atividades Típicas de
Estado". as inerentes à inspeção e fiscalização, ligadas à observància das normas constantes
de acordos Fitossanitários. vinculados às barreiras fiscais existentes entre os países
membros do MERCOSUL e da OMe.

~

cn

Z
H

A presente emenda. já por que pretende corrigir o eq uí voco assina lado,
merece. por essa fundamental razão. ser aprovada.

Sala da (0111 ISS;\0 de Trabalho. de Adl1lll1lstrnçào e ServIço PúbldJJ''o......3 de dezembro de I 998.
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CE aEtVA

INS I RI fTi E 5 PARA PREDO-tI..arTO
I - IN::) I RI ÇfFS [EUU5:

1. Este fQI1lll1 ária deverá ser pICCl d ddo a D'lá.wina, assinado oelo autor da
Esem, e en~ à Secletaria da Canissão em ~tro vias: ori gi.nal
e
trêS cópias, UDa das CJlélis servirá UiID recibo.
2. Para ateuder ao d; sposto 00 inciso 11 do art. 138 do RegiJJEnto ínterro,
cada Emeilda deverá tratar de matérias contidas em apenas un d j SfXlsitivo,
a não s er que se 'tra'te de nociificações corre lat:as. de s or'te que a aprovação , re
lativdlll!nte a um dispositivo, envolva a necessidade de se alteraremou'tros. 3. Quarm houver assinaturas de aooiaoeilto,estas, devidaileute identificadas.
serão ApoStas em wt.ra folha des~ f arDI 11 ária, 00 Cail410 Texto/Justificação, oil41letaneb-se os demais CAI4JOS que identifican a Emenda.
II - I NSIRlÇfFS PARA PREEtOIUENTO OOS CAMJOS:
1. EJ.ENlA NQ - Não pleesder este cali4JO. Destlna-se a receber o rúuero
Emeuda, o ~ será providesciado pela Secretaria da Canissão.

da

2 . PRO:ETO OC LEI N2 - Escrever o ninero do projeto.
Ex.: 1.24S-A188; 3.125/89

3. a..ASSIFICJ\ÇAD - não preerder este call4JO. Destina-se a ser llsam
Cani ssão no oIdenaaeuto das eloeudas.
4. ~

[E -

pela

ESI I ever o rae da Canissão em que a Emenda será entreg.Je.

5. AlITCR - PIeesder

aD

o ruJe do Deputado autor da Eneida.

6. PARTIOO - Esc! ever a sigla partidária do Deputado autor da Eneida.

7. LF - Escrever a sigla do Estado pelo "tal foi eleito o Dep.rtaoo autor da
Fere Ida.
8. PAGINA - Deverá ser pleudddo da segtinte fOIma: N2 DA PAGINAINº TOTAL
[E PAGINAS. Assim, ~ a Emeslda tiver una Úlica página, esta será ru-

merada: 111; se a Ene Ida tiver três páginas: a pri.JIEira será 113, a seglnda, 2J3 e a terc:eira , 313.
9. TEXTO/.lJSTIFICAÇAO - Deverá ser utilizado para a Ietiação do texto
da
Eneida e, a critério do autor, de sua justificação. O inicio da justifiC"!Ção deveIá estar claramente separado do texto da Eneida pelo
titulo
plóplio (.:JJSTIFICAÇAO). Se o espaço for insuficiente, deverá ser
usada
outra folha deste reMI I fol1llllário.
10. PAJUUENTAR - Este Cal_ I() deverá ser assinado pelO Deputaoo autor da Emen
da. A data será aCJjela em ~ a Emenda for en~ na Canissão.
005.: Fazer referência clara ar) dispositIvo a ser eraendaoo (titulo, capitulo, seção, Slbseção ou artigo, carut/parn;JIâfo, inciso,
allnea, I'ÚlEro).
~

M
N

'><"

'iij

u CC)

cn
cn

-

.....
..... 11)
..... co
CC)
'O:t

.. z
.... 0

~ ...J

.3 Q.

CÂMARA DOS DEPUTADOS

Emenda nO:

O I~ 0g.- C17r5

Classificação:
( ) Supressiva
() Substitutiva
( ) Aglutinativa () Modificativa
(X) Aditiva de expressão

Projeto de Lei nO:
4811/98

Comissão de: Trabalho, de Administração e Serviço Público
Partido
POT

Deputado:

MIRO TEIXEIRA

UF
RJ

Página 1I2

Acrescente-se a expressão ÇÇnos termos fixados pela lei complementar
que regulamenta o inciso //1 do art. 41 da Constituição Federa/" à parte final do
parágrafo único do art. 4° do PI. n° 4.811/98, logo após a expressão "avaliação
anual de pessoa!", que passa a ter a seguinte redação:
"Art. 4° ...
Parágrafo único. Considera-se desempenho insatisfatório aquele em que os níveis
de qualjdade e produtividade do trabalho, assIduidade e pontualidade no serviço,
presteza e iniciativa, aproveitamento em programas de capacitação, administração
do tempo e uso adequado dos equipamentos de serviço pelo empregado estejam
abaixo de quarenta por cento da pontuação máxima admitida em avaliação anual de
pessoal, nos termos fixados pela lei complementar que regulamenta o inciso III
do art. 41 da Constituição Federal. n
Justificativa

Entendemos que a avaliação de desempenho do servidor deve seguir os
parâmetros estabelecidos na legislação específica. A nova redação do inciso III do
art. 41 da Constituição Federal estabelece que os servidores estáveis somente
poderão perder o cargo por insuficiência de desempenho, assegurada ampla
defesa, consoante as normas específicas estabelecidas em lei complementar.
Vale lembrar que o Presidente da República já encaminhou o texto de projeto
de lei complementar de n° 248, de 1998, disciplinando a matéria.
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logo, não é razoável supor que as normas sistematizadas de avaliação de
desempenho que se aplicam aos servidores estáveis não se aplicam aos servidores
que por conta da reintrodução do regime celetista na administração direta,
autárquica e fundacional, deixam de ser estáveis. Como avaliar diferentemente o
desempenho de um e outro servidor, apenas pelo fato de um ser estável e outro
não ? Como supor que apenas um parágrafo de um determinado artigo pode
encerrar os elementos objetivos suficientes de avaliação de dado servidor ?
Assim, para conferir um pouco de lógica a este quadro dantesco que se
inaugurará na administração pública federal é imperioso que a aferição do
desempenho do servidor regido pelas normas trabalhistas leve em consideração o
conjunto de nonnas de que trata a lei complementar que regulamentará o inciso 111
do art. 41 da Carta Magna.

1
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111 do art. 4° do PL nO 4.811/98, renumerando-se os

Justificativa

o art. 4° do projeto em questão elenca, através de seus incisos, as hipóteses
de dispensa de empregado público, mediante processo administrativo.

o inciso mque se pretende suprimir, dispõe, verbis:
"Art. 4° .. .

/JJ - necessidade de redução de quadro de pessoal, por excesso de despesa;"
A redução do quadro de pessoal por excesso de gastos, dentro da lógica de
desqualificação e minimização do aparelho de Estado, foi inserido no texto
constitucional através da Emenda Constitucional n° 19/98, que introduziu inciso 11
ao § 3° do art. 169.
A intenção do legislador ao inserir este dispositivo foi o de atingir os
servidores não estáveis hoje existentes. Ou seja, aqueles que ingressaram no
serviço público após a Carta de 1988 por concurso público e que ainda não haviam
concluído o estágio probatório, e aqueles que, tendo ingressado sem concurso
antes da Carta de 1988, não haviam preenchido os requisitos estabelecidos pelo
art. 19 do ADCT - exercício por cinco anos continuados antes de 1988.
Objetivava o legislador constituinte derivado, basicamente os da base
governista, eliminar o estoque de servidores não estáveis.
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Se esta regra já era uma regra perversa, toma-se insuportável a tentativa,
materializada neste projeto, de que esta regra se aplique aos empregados públicos
contratados a partir da publicação desta lei.
Ademais, seria um contra-senso supor que o Governo Federal não Iria
dimensionar com racionalidade suas contratações após a reforma constitucional,
tendo que se valer de demissões por excesso de quadros.
Por todo o exposto, apresentamos a presente emenda para sanar esta
distorção.
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Induam-se os seguintes incisos ao art. 1° do PI nO 4.811/98:

"Art. 1° São regidos pela Lei nO 8.112, de 11 de dezembro de 1990, os
ocupantes de cargos públicos de provimento efetivo das carreiras de:
..............................•..............••........•

VI- Auditoria do Tesouro Nacional;
VlI- Planejamento e Orçamento;
VIII - Finanças e Controle;
IX - Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental;
X - Pesquisa em Ciência e Tecnologia;
XI- Desenvolvimento Tecnológico;
XII- Gestão, Planejamento e Infra-Estrutura em Ciência e Tecnologia;
XIII- Fiscal de Defesa Agropecuária;
XIV - Supervisor Médico Pericial;
XV - Analista de Comércio Exterior;
XVI- Magistério Superior;
XV1I- Magistério de 1° e r' Grau;
XVlII- Fiscal de contribuições previdenciárias;
XIX - Fiscal do trabalho;
XX - Médico do trabalho;
XXI - Engenheiro do trabalho;
XXII- Médicos;
XX/H - Procuradores autárquicos;
XXIV - Outras carreiras a serem estabelecidas em lei específica. "

Justificativa

o

projeto de lei em questão, disciplina o regime de emprego público de
pessoal na administração federal direta, autárquica e fundacional.
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o objetivo essencial do Governo ao inserir a possibilidade de contratação de
pessoal para emprego público na administração direta é, única e exclusivamente, a
eliminação da estabilidade para os servidores contratados sob regime do emprego
público, e mais, impedir a adoção de regras de previdência hoje prevalentes para o
setor público.
Não há qualquer pOSlçaO conceitual a fundamentar este projeto que
regulamenta a reforma administrativa.

o

regime estatutária, não contratual, sempre foi adotado para reger a
relação entre os servidores que atuassem nas áreas típicas de Estado e o Estado.
Várias são as implicações - restrições e direitos - decorrentes desta relação que
demandam um regime jurídico diferenciado em que a própria sociedade esteja
protegida dos desmandos dos governantes de plantão.

o

projeto em tela vai exatamente no sentido contrário. Desestrutura a
organicidade hoje existente e permite o retorno ao estado caótico de coisas
existente antes da Constituição de 1988, que permitia a proliferação de cargos e
tabelas especiais, tornando impossível a racionalidade na implementação da
política de recursos humanos no âmbito do Governo Federal.
logo, o objetivo do Governo com este projeto não é outro senão tomar regra
geral a contratação sob a égide do regime celetista.

o art.

1° do projeto de lei em questão elenca as carreiras que, mesmo após a
malfadada reforma administrativa consubstanciada na Emenda Constitucional n°
19198, contínuam regidas pelo Regime Jurídico Único - lei nO 8.112190.
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Só admite a aplicação do regime estatutário - lei nO 8.112/90 - àquelas
carreiras cuja previsão está assegurada na Constituição Federal. Apenas as
carreiras jurídicas do Estado estão, pois, asseguradas.
Entendemos que o critério que deve ser adotado para se determinar quais
carreiras sejam submetidas ao regime estatutário é a natureza da atividade
desempenhada. Deve-se desconsiderar o caráter meramente financeiro que
norteou o Governo Federal no encaminhamento do projeto.
Desta forma, as carreiras que atuam em carreiras típicas do Estado, ainda
que não exdusivas, devem ser regidas pelo regime estatutário.
Assim, as carreiras que atuam na área de fiscalização, de formulação de
políticas públicas, de elaboração orçamentária, de controle interno e externo, de
finanças, de assessoramento e consultoria legislativa, de educação e saúde, devem
ser incluídas no rol daquelas a serem regi.d as pelo regime estatutário.
A presente emenda tem, portanto, este objetivo.
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Dê-se ao inciso V do art. 1° do projeto a seguinte redação,
renumerando-se o atual inciso para inciso VI :
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"Art. 1° ......... ......... ......... ...... ..................... ............ ... ................ ..
. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . .. . . .. . . . . . . . . . . . . .
V - Oficiais de Chancelaria; e"

VI- ............. ................................ ..... ........................................ ..
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PROJETO DE LEI N.o 4.811 , DE 1998
Disciplina o regime de emprego público do pessoal da
Administração
Federal
direta, autárquica
e
fundacional .

EMENDA MODIFICATIVA
Dê-se ao artigo lOdo projeto a seguinte redação :
São regidos pela Lei n° 8.112, de 11 de dezembro de 1990,
" Art. 10
os ocupantes de cargos públicos de provimento efetivo das carreiras:
Advogado da União, Procurador da Fazenda Nacional e Assistente Jurídico
da Advocacia-Geral da União, Procurador e Advogado dos órgãos
vinculados à Advocacia-Geral da União, Defensor Público da União,
Policial Federal, Policial Rodoviário Federal, Policial Ferroviário Federal ,
Tributação e Arrecadação, Fiscalização Tributária, Previdenciária e do
Trabalho, Orçamento, Finanças e Controle, Especialista em Políticas
Públicas e Gestão Governamental, Regulação e Fiscalização de Instituições
do Sistema Financeiro Nacional, Oficial de Chancelaria e de carreiras cujos
cargos sejam privativos de brasileiro nato."

JUSTIFICAÇÃO
Do projeto encaminhado pelo Poder Executivo da União, deixou de constar
outras carreiras de servidores que atuam em áreas essenciais da administração
relacionadas com as finanças do estado brasileiro: elaboração de políticas e
orçamentos públicos; fiscalização e arrecadação de tributos e contribuições; execução
do fluxo de caixa; administração da dívida pública; auditoria e fiscalização dos gastos
públicos; regulação e fiscalização do sistema financeiro nacional, compreendendo
seguros privados, mercado de valores mobiliários, companhias abertas, instituições
bancárias. Além dessas áreas não foram citadas no projeto original as carreiras de
fiscalização do trabalho e representação diplomática.
As atividades desenvolvidas por essas carreiras não encontram similares no
mercado de trabalho. Este fato tem como conseqüência direta a necessidade que os
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servidores recrutados em concursos passem por programas de capacitação, de caráter
eliminatório, na Escola de Administração Fazendária, na Escola Nacional de
Administração Pública e No Instituto Rio Branco.
Aliás, os servidores dessas carreiras já estão incluídos no grupo considerado
como "atividades típicas de Estado", confonne o texto da Lei nO 6 . 185, de 1974, e suas
alterações. Da mesma forma, durante a tramitação da Emenda Constitucional da
Retonna Administrativa (E.c. nO 19/98) o Congresso Nacional aprovou , em I ° turno,
texto constitucional que contemplava as categorias tratadas nesta emenda . Em vista
desses fatos, o que era de se esperar é que o Estado Brasileiro, profundamente
remodelado pelas Emendas Constitucionais e da Ordem Econômica, reconhecesse
essas garantias como essenciais para outras atividades além daquelas relacionadas no
projeto original: advocacia, policia e diplomacia.
Para o bom funcionamento do Estado Democrático de Direito, é importante que
os servidores públicos que efetivamente desenvolvem atividades exclusivas de Estado
nas diversas áreas elencadas nesta emenda, no âmbito do Poder Executivo, não
corram riscos de sofrerem constrangimentos no desenvolvimento de seus trabalhos.
Foi esse o sentido da redação dada ao art. 247 da CF, que prevê proteção especial aos
servidores que exerçam atividades exclusivas de Estado.
,

E importante que as atividades mencionadas sejam objeto de salvaguardas que
não existem em nome do próprio servidor, mas em nome do interesse Público. O
Estado acautela, por esta Emenda Modificativa, as ações desenvolvidas por servidores
que possam contrariar outros interesses. E, além disso, trata-se de atividades
expressamente reconhecidas pelo Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado
como integrantes do Núcleo Estratégico e de Atividades Exclusivas, plenamente
coerente com as premissas em curso.

Sala das Sessões, em

03 de Je8~\O

de 19 SE.
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EMENDA ADITIVA AO PROJETO DE LEI N° 4811/98
Redação:
Acrescente-se
,
AGROPECUARIA".

ao

art.

1°

o

inciso

"VI

FISCAL

DE

DEFESA

"Art. l° - São regidos pela Lei n° 8.112, de 11 de dezembro de 1990, os
ocupantes de cargos públicos de provimentos efetivos das carreiras:
I - Advogado da União, Procurador da Fazenda Nacional e Assistente
Jurídico da Advocacia-Geral da União;
]][ - .................................•.•.•••.•.••...•............................•••••...•.•..•.....•.•..........................
IlJl - ........................................................................................................................... .
J~ - ........................................................................................................................... .
~ - ........................••..•.••.•.•....................................••.•••.•..............................................
VI - FISCAL DE DEFESA AGROPECUÁRIA.

JUSTIFICAÇÃO

A Lei n° 9620/98, que criou a carreira de Fiscal de Defesa Agropecuária,
fundamentou-se na premissa do poder executivo que se tratava da necessidade imperativa
do fortalecimento do núcleo estratégico do Governo federal, consoante exposição de
motivos ali consignada.
Ademais, o Ministério da Administração e Reforma do Estado - MARE
sempre considerou as atividades de fiscalização - aí incluídas aquelas relativas às normas
sanitárias objeto da Defesa Agropecuária - como atividades típicas de Estado. Não se
concebe, dessa forma, que o Governo federal estabeleça posições flutuantes nessa questão.
As atividades de fiscalização e inspeção objeto das ações de Defesa
Agropecuária são de importância estratégica aos interesses nacionais, com ênfase especial
nos portos, aeroportos, postos de fronteiras, refletindo-se diretamente na avaliação da
sanidade dos produtos vegetais e animais, na verificação de fraudes em suas composições e
na eventual existência de resíduos biológicos e químicos. Além de garantirem a segurança
alimentar da população, tais atividades protegem nossa agricultura contra a introdutão de
pragas e doenças exóticas, e viabilizam a abertura de mercados de exportação, o qne :é de
especial relevância no estágio atual de economia globalizada, sem olvidar que, como
integrante da Organização Mundial do Comércio - OMC, o Brasil se compromete a
cumprir os rigorosos mandamentos relativos às questões zoofitossanitárias ditados por
aquele órgão.
Por tudo isso, é de inteira justiça que a atividade de Fiscalização de Defesa
Agropecuária seja considerada como típica de Estado.
(
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Dê-se ao inciso V, do art. 1° do PL n° 4.811, de 1998, do Poder Executivo a seguinte
redação, renumerando-se o atual inciso V, que passará a inciso VI :
0

"Art. 1
I - ......... ...... ... ........... ... .. ... ....... .. ......... ... ......... ..
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

11 - ... ... ............. ..... .......... ......... ..................... .... .
111 - .... ... ... .... .......... ................... ..... ... .. ... ........... . .

IV - .............. .......... ..... .............. .... .............. .. .... ..
V - Agentes Fiscais das Agências Nacionais Reguladoras e de Fiscalização de
Setores Econômicos .
VI - de carreiras cujos cargos sejam privativos de brasileiro nato."
JUSTIFICA TIVA

a

Governo Federal desenvolveu novo modelo de atuação e vem instituindo a
montagem e implementação de Agências Nacionais Reguladoras e Fiscalizadoras de
determinados segmentos econômicos que requerem uma ação coordenada , eficaz,
independente e autônoma.
Foi assim com o setor de energia elétrica, através da ANEEL, do setor de
telecomunicações, com a ANA TEL.
mesmo deverá ocorrer com relação às questões de Defesa Agropecuária
(Sanidade Animal e Vegetal) , com a Vigilância e Fiscalização da Produção e
Comercialização de Medicamentos e com a Administração Fiscal e Arrecadação de Tributos
Federais.
Assim , não se concebe que os agentes fiscais dessas importantes Agências
Nacionais Fiscalizadoras, que requerem para o exercício de suas atividades, as
prerrogativas, deveres e direitos daqueles que exercem funções de Estado, outra vinculação
que não aquelas de ocupantes de cargos públicos de provimento efetivo regidos pela Lei n°
8.112/90, como vem ocorrendo até aqui, o mesmo acontecendo em todos os países
minimamente organizados.
Eis, portanto, as razões da justa inclusão das carreiras dos Agentes Fiscais no
escopo desta Lei.
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Dê-se ao inciso V, do art. 1 do PL n° 4.811 , de 1998, do Poder Executivo a seguinte
redação, renumerando-se o atual inciso V, que passará a inciso VI :
"Art. 1° .... ..................... ....... ... ...... .. .................. .
I - ......... ..... ..... .... ....... ..... ... ... ............. .... ..... .... ..
II - ................................................................... ..
111 - .... ............ .. .. ... ..... ............................. ... ....... ..
IV - ................ ..... ... ..................................... .. ..... .
V - Agentes Fiscais das Agências Nacionais Reguladoras e de Fiscalização de
Setores Econômicos.
VI - de carreiras cujos cargos sejam privativos de brasileiro nato."
JUSTIFICATIVA

a

Governo Federal desenvolveu novo modelo de atuação e vem instituindo a
montagem e implementação de Agências Nacionais Reguladoras e Fiscalizadoras de
determinados segmentos econômicos que requerem uma ação coordenada , eficaz,
independente e autônoma.
Foi assim com o setor de energia elétrica , através da ANEEL, do setor de
telecomunicações , com a ANA TEL.
mesmo deverá ocorrer com relação às questões de Defesa Agropecuária
(Sanidade Animal e Vegetal) , com a Vigilância e Fiscalização da Produção e
Comercialização de Medicamentos e com a Administração Fiscal e Arrecadação de Tributos
Federais.
Assim , não se concebe que os agentes fiscais dessas importantes Agências
Nacionais Fiscalizadoras, que requerem para o exercício de suas atividades, as
prerrogativas, deveres e direitos daqueles que exercem funções de Estado, outra vinculação
que não aquelas de ocupantes de cargos públicos de provimento efetivo regidos pela Lei n°
8.112/90, como vem ocorrendo até aqui , o mesmo acontecendo em todos os palses
minimamente organizados.
Eis , portanto, as razões da justa inclusão das carreiras dos Agentes Fiscais no
escopo desta Lei.
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De-se ao inciso V do art. 19 do PL 4.811, de 1998, do Pode
Executivo a seguinte redação, renumerando-se o atual inciso V , que pas
sará a inciso VI:

"Art.
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V - Agentes Fiscais das Agencias e 6rgãos Nacionais Regu l a
dores e de Fiscalização de Setores Econômicos.
VI - de carreiras, cujos cargos sejam privativos de brasi l e'
ro nato"
JUSTIFICATIVA
O Governo Federal desenvolveu novo ilmodelo de atuação e ve
instituindo a montagem e implementação de Agências Nacionais Regulado
ras e Fiscalizadoras de determinados segmentos econômicos que requerem
urna açao coordenada, eficaz, independente e autônoma.
Foi assim com o setor de energia elétrica, através da ANEE ,
do setor de telecomunicaçôes, com a ANATEL.
O mesmo deverá ocorrer com relação aos segmentos de Defe s a
Agropecuária (Sanidade Animal e Vegetal), Vigilância e Fiscalização da
Produção e Comercialização de Medicamentos, Administração Fiscal e Arr
cadação de Tributos Federais das Contribuiçôes Previdenciárias e com
Fiscalização do Trabalho.
Assim, não se concebe que os Agentes Fiscais dessas impor
tantes Agências e 6rgãos Nacionais Fiscalizadores, que requerem para o
exercicio de suas atividades, as prerrogativas, deveres e direitos da
queles que exercem funções de Agentes do Estado, outra vinculação que
não aquelas de ocupantes de cargos públicos de provimento efetivo regi
dos pela Lei 8.112/90, corno vem ocorrendo até aqui, o mesmo acontecend
em todos os paises minimamente organizados.
Eis, portanto, as razões da justa inclusão das carreiras
destes Agentes Fiscais no escopo desta Lei.
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Submeta-se ao Plenário.
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Presid ent e

REQUERIMENTO

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara dos Deputados:

Requeremos, nos termos do Art. 155 do Regimento Interno,
urgência para apreciação do Projeto de Lei n° 4.811/98, do Poder Executivo, que
"Disciplina o regime de emprego público do pessoal da Administração Federal
direta, autárquica e fundacional".

•

Sala das Sessões, em

4-

de maio de 1999.

Dep. Arnaldo Madeira

Lide:~ G~ver"Ú

'")
/

)

0,.--

D GIl /'IL :jç,
-fj/jiV/

r'l--ç)

,

1+ h M e \ J, A

-

[)D
~~~
0
1.4-~
li!

-----

GER 3.1723.004-2 (JUN/96)

f;6 ---

,..--- EMENDA

CÂMARA

DOS

DEPUTADOS

,.....--- no.m IILD I!

CMIsqo DE

TRABALEO,

~::::::::::::~ca~ASisiuliaai~o--=-~---------

-----,
[ 1 SlftESSlVA

4 . 811

I

NQ

[ 1 MlDTDATJYA

[ 1 SUlSIIrurIVA
[ 1 IXIIrICATJVA

~ l.,mva O(
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AD~·mJISTRAÇÃO E SE!MÇO PÚBLIm

UBIRATAN AGUIAR

EMENDA AO ART.1°, DO PROJETO DE LEI N.4811J98, DE INICIATIVA DO SENHOR
PRESIDENTE DA REPÚBLICA, OBJETO DE REQUERIMENTO DE RETIRADA POR
PARTE DO AUTOR, NA sESSÃo DE 'Z7 DE JANEIRO DE 1999, REALIZADA NA

CÂMARA DOS DEPUTADOS.
ACRESCENTAR: "( ... ) CARREIRAS DO SERViÇO EXTERIOR BRASILEIRO (ou)"

JUSTIRCAÇÃO
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A Lei N. 3917, de 14 de julho de 1961, reestruturou o Ministério das RelaçOes
Exteriores, regulamentou a Carreira de Diplomata e criou a Carreira de Oficial de
Chancelaria, em seu Art.41 . Posteriormente, o Decreto-Lei N.69, de 21 de novembro de
1966, criou o Serviço Exterior Brasileiro (Diplomata, Oficial de Olancelaria e Assistente de
Chancelaria).
A restauraçao do Serviço Exterior Brasileiro ocorreu através da Lei N.750r, de 27
de junho de 1986 , que conceitua e institui o Regime Jurfdico dos funcionários do Serviço
Exterior, que se constitui do corpo de funcionários permanentes, capacitados
profissionalmente como agentes do Ministério das Relações Exteriores, no Brasil e no
exterior (Art.10).
O regime jurfdico dos funcionários do Serviço Exterior Brasileiro é o definido na
referida Lei N.7501/86 e, subsidiariamente , o dos funcionários públicos civis da Uniao
(Art.5°).
A par do supra mencionado, a Lei N.8829, de 22 de dezembro de 1993, determina
no seu Art.1°, Parágrafo único,_ cite-se_:
<

M

"Art.1° Constituem paria Integrante do Serviço Exterior Brasileiro as
Carreiras de Diplomata, regulada pela Lei N.7501, de 'Z1 de junho de 1986, de Oficial
de Chancelaria e de Assistente de Chancelaria".
"Parágrafo único. Somente poderao ser designados para missoes
pennanentes no exterior os integrantes do Serviço Exterior Brasileiro, preservadas as
situaçOes previstas no artigo 68 da Lei N.7501 , de 27 de junho de 1986".
Aos servidores integrantes da Carreira de Oficial de Chancelaria, de nfvel
de formaçao superior, incumbem tarefas de natureza técnica e administrativa e aos da
Carreira de Assistente de Chancelaria, de nivel de format;ao média, tarefas de apoio
técnico e administrativo.
O Decreto N.1565, de 21 de julho de 1995, que regulamenta a Lei N.8829/93,
dispOe nos seus artigos 1° e 2°, como se segue:
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"Art 1° A carreira de Oficial de Chancelaria, de nivel de fOliuaçlo
superior, e a Carreira de Assistente de Chan cejaria , de nlvel de formaçlo
Intermediário, criadas pela lei N.88?9, de 22 de dezembro de 1993, constituem parte
integrante do Serviço Exterior, instituido pela Lei N.7601, de 27 de Junho de 1986".
"Art~ O Serviço Exterior é composto, em ordem hierárquica e de

precedência, da Carreira de Diplomata, da carreira de Oficiai de Chancelaria e da
Carreira de Assistente de Chancelaria".
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A presente EMENDA reconhece estender a aplicaçao do regime jurrdico institurdo
na Lei N.8112, de 11 de dezembro de 1990, às Carreiras do Serviço Exterior Brasileiro,
que por sua natureza diplomática e consular devem ser consideradas exclusivas de
Estado.

o

Ministério das RelaçOes Exteriores é o órgao polrtico-administrativo,
encarregado de auxiliar o Senhor Presidente da República na formulaçao da polftica
exterior do Brasil, assegurar sua execução e manter relaçOes com Governos estrangeiros
e Organismos Internacionais.
O cumprimento de tao relevante e séria responsabilidade, requer manter o Quadro
de Pessoal, permanente, existente no Ministério das RelaçOes Exteriores, sob o regime
jurfdico denominado Serviço Exterior Brasileiro, institufdo na Lei N.7501, de 27 de junho
de 1986, consolidado na Lei N.8829, de 22 de dezembro de 1993, que 'é' regido,
subsidiariamente, pelo Estatuto dos funcionários públicos civis da Uniao.

É parte da consolidaçao do processo de institucionalizaçao da Administraçao
Pública, que proporcionará melhor condiçao ao Ministério das RelaçOes Exteriores de
manter um Quadro de Pessoal, permanente, preparado para o elevado exercrcio, interna
e externamente, de Missões representativas, de caráter permanente ou temporário, do
Serviço Exterior Brasileiro.
Nesse contexto, há que ressaltar as caracterfsticas especfficas das atividades e
tarefas pertinentes aos funcionários integrantes do Serviço Exterior Brasileiro, que exigem
tal providência, para que o Ministério das RelaçOes Exteriores possa ser dotado de uma
estrutura administrativa estável e competente, a fim de representar e defender os
interesses da segurança e do desenvolvimento nacional, no âmbito da política
exterior do Brasil.
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Inclua-se no art.

)0

/99

do Projeto de Lei n° 4.811, de 1998, o seguinte

inciso V[:
"VI - Auditor-Fiscal do Tesouro Nacional, Fiscal de Contribuições

o

Previdenciárias, Fiscal do Trabalho e Fiscal de Defesa Agropecuária."
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exercício da fiscalização decorre do poder de polícia - atividade do

Estado consistente em limitar o exercício dos direitos individuais em beneficio do
interesse público. Ensina a ProF.Maria Sylvia di Pietro (in : Direito Administrativo, 48 edição.
1994, p. 94), com relação à conceituação de poder de polícia:
"Esse interesse público diz

respeito aos maIs variados setores da

t-

sociedade, tais como segurança, moral, saúde, meio ambiente, defesa do consumidor,

Z

patrimônio cultural, propriedade. Daí a divisão da polícia administrativa em vários

O)

M

ramos : policia de segurança, das florestas, das águas, de trânsito, sanitária etc.
No direito brasileiro, encontra-se conceito legal de poder de polícia no
artigo 78 do Código Tributário Nacional: "considera-se poder de polícia atividade da
administração pública que, limitando ou disciplinando direito, interesse ou liberdade,
regula a prática de ato ou abstenção de fato, em razão de interesse público concernente à
segurança, à higiene, à ordem, aos costumes, à disciplina da produção e do mercado, ao
exercício de atividades econômicas dependentes de concessão ou autorização do Poder
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Público, à tranqüilidade pública ou ao respeito à propriedade e aos direitos individuais
ou coletivos".
Entre as carreIras elencadas nesta Emenda Aditiva, ressalte-se a
importância estratégica para o Estado da fiscalização de defesa agropecuária. A
qualidade dos produtos vegetais e ammais - naCIOnaIS e importados - que são

o

consumidos pela sociedade brasileira dependem diretamente da atuação do fiscal de

~

defesa agropecuária que, por atribuição do cargo, examina as condições sanitárias

l&J
:::>

daqueles produtos e a sua composição, analisando, inclusive, a possibilidade de fraudes

CO

O
Z

e adulterações, bem como de eventual contaminação por resíduos biológicos e químicos.
Adite-se, ainda, que, além de garantir a segurança alimentar da população,

CO

o fiscal de defesa agropecuária atua no sentido de evitar a introdução de pragas e

tO
O-

doenças exóticas no País, de viabilizar a conquista de novos mercados para os nosso

~

garantir o respeito aos parâmetros zoofitossanitários aos quais devem submeter-se os

UJ
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produtos agrícolas, in natura e industrializados, pelo controle de sua qualidade, e de

nosso produtos, em razão das normas da Organização Mundial do Comércio - OMC,
cuja composição o Brasil integra.
Note-se que o exercício das atribuições da polícia administrativa, cUJos
atributos são a discricionariedade, a auto-executoriedade e a coercibilidade, pressupõe
condições de trabalho que mantenham o agente público protegido quanto à influência e
ingerencia do poder econômico e político no âmbito de sua atuação, a fim de garantir
que o interesse da coletividade não seja preterido.
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Assim sendo, os servidores públicos que, em decorrência das atribuições
do cargo efetivo, exercem o poder de polícia administrativa, devem ter suas carreiras
incluídas entre as de regime de cargo (estatutári ,conSI

clusivas de Estado.
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Acrescenta-se ao art. 1 0 inciso " VI - FISCAL DE DEFESA AGROPECUARIA"
" Art. I o - São regidos pela Lei nO 8 112, de 11 de dezembro de 1999, os ocupantes de
cargos públicos de provimentos efetivos das carreiras .
1- Advogados da União. Procurador da Fazenda Nacional e Assistente Jurídico da AdvocaciaGeral da União :
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fI- FISCAL DE DEFESA AGROPECUARIA. "
JUSTIFICAÇAO

•

A agricultura brasileira, consoante a Lei Agrícola n° 8. 1 1 1/91 , não é um fenômeno
isolado que ocorre exclusivamente na propriedade rural, mas envolve também um número
significativo de agentes econõmicos que atuam nas cadeias agroprodutivas (produção primária,
indústria, comércio, armazenamento, escoamento e distribuição de produtos e insumos, etc) .
Tudo isso, tàz com que o agronegócio brasileiro, seja um dos maiores do mundo; envolvendo
cerca de 5 milhões de propriedades rurais, 60 mil agroindústrias (sendo 17 mil só no ramo das
exportações) congregando 24 milhões de empregos e gerando receitas que suplanta 1/3 do nosso
PID.
O comércio de produtos agrícolas. tanto nacional como internacional, face a
globalização e o advento do Código de Defesa do Consumidor, veio a impor exigências sanitárias
rígidas, tornando a nossa sociedade mais exigente quanto a qualidade dos produtos de origem
animal e vegetal; além do fato de que podem constituir obstáculos maiores que aquelas de caráter
tarifário.
,
E neste contexto que o Brasil deve adequar suas condições de competitividade,
ligadas diretamente a sanidade de nossos produtos agropecuários, de que trata a reforma e
modernização de Defesa Agropecuária Nacional. Além do mais, as dimensões territoriais do país
e as suas imensas fronteiras e diversificadas condições ecológicas, culturais e edafoclimáticas
exigem estruturas ágeis para o pronto atendimento aos episódios sanitários.

I

I
DATA

•

•

I

EMENDA N°

.

cTASP- oo~/gq
CÂMARA DOS DEPUTADOS

USO EXCLUSIVO DA COMISSÃO

PROJETO DE LEI N°

~ 811/98

COMISSÃO DE

·':~.ABAIPO D:::: :ill!1nnSr:>Rl'.çAO i3 SERVJÇO PÚB?:, J CO
PARTIDO

PMDB

AUTOR : DEPUTADO

UF

PR

TEXTO/JUSTIFICAÇÃO

Saliente-se que o excepcional retorno que a agricultura tem proporcionado ao país,
especialmente no que tange às nossas exportações - sendo o único setor largamente superavitário
da balança comercial brasileira; depende diret~mente do aparelho fiscalizador do MA, integrado
pelos FISCAIS DE DEFESA AGROPECUARlA que, através do seu trabalho, garantem a
qualidade e competitividade dos produtos agrícolas no mercado mundial.
Destaque-se ainda a contribuição efetiva desses fiscais para a segurança alimentar da
nossa população e, principalmente, o trabalho de proteção da nossa agricultura contra a
introdução de pragas e doenças exóticas.
Por tudo isso, fundamentado no princípio do zelo pela coisa pública, especialmente a
agricultura, que é o maior patrimõnio do nosso país, é que solicito a essa valorosa C?missão e a
todo o Parlamento a inclusão da carreira de FISCAL DE DEFESA AGROPECUARlA como
exclusiva de Estado .
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PROJETO DE LEI N° 4.811, DE 1998

Disciplina o regime de emprego público do
pessoal da Administração Federal direta, autárquica
e fundacional.

EMENDA MODIFICATIVA

Dê-se ao art. l Odo projeto a seguinte redação:
" Art. 10
São regidos pela Lei n° 8.112, de 11 de dezembro de 1990, os
ocupantes de cargos públicos de provimento efetivo das carreiras de Advogado da
União, Procurador da Fazenda Nacional, Assistente Jurídico da Advocacia-Geral
da União, Procurador e Advogado dos órgãos vinculados à Advocacia-Geral da
União, Defensor Público da União, Policial Federal, Policial Rodoviário Federal,
Policial Ferroviário Federal, Fiscais de Cadastro e Tributação Rural e aquelas
cujos cargos sejam privativos de brasileiro nato."

JUSTIFICA TIV A

•

A presente emenda tem por objetivo estender a aplicação do
regime estatutário à carreira de Fiscais de Cadastro e Tributação Rural que, por sua
natureza, deve ser considerada exclusiva de Estado e, injustificadamente, foi
desconsiderada na proposta do Poder Executivo.

É inelutável a necessidade de concessão de garantias especiais aos
integrantes da carreira de Fiscal de Cadastro e Tributação Rural, não em seu próprio
beneficio, mas em nome do interesse público, preservando-os de qualquer constrangimento
no exercício de suas funções, razão pela qual, esses servidores devem ser amparados por
um regime jurídico estatutário.
Sala da Comissão, em S; de G...~'I

~

V

+

de 1999.
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Acrescente-se ao artigo 10

0

inciso VI :

VI - Auditor-fiscal.
Técnico do Tesouro Nacional. Fiscal de
contribuições Previdenciárias, Fiscal do Trabalho, Fiscal de Defesa
Agropecuária, Analista de Finanças e Controle, Analista do Banco
Central do Brasil , Diplomata, Especialista em Políticas Públicas e
Gestão Governamental , Analistas e Técnicos da Carreira de Orçamento.

JUSTIFICAÇÃO

/

O extinto Ministério da Administração e Reforma do Estado, nos vários
documentos de lavra do seu então titular, Ministro Bresser Pereira,
sempre que discutia a caracterização das chamadas caITeiras típicas do
Estado, incluia entre elas todas as funções de fiscalização , de segurança,
da diplomacia, de controle e gestão públicas, entre outras.
Argumentava-se da necessidade daquelas calTeiras serem protegidas por
certos institutos para a garantia da consecução dos interesses do Estado.
Ao analisar o texto proposto pelo Executivo no PL 4.811 /98, deparamos
com a exclusão de várias carreiras antes denominadas "típicas de
Estado", sem que entretanto, o próprio Executivo se desse ao trabalho de
explicar porque a radical mudança de opinião.
A presente Emenda tem então a intenção de reintroduzir as calTelras
acima como típicas do Estado, regidos pela Lei 8.112/90.
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TEXTO/JUSTIFICAÇÃO

EMENDA ADITIVA AO PROJETO DE LEI N° ~ 811 /98
Redação :
Acrescenta-se ao an , I ° o inciso " VI - FISCAL DE DEFESA AGROPECUARIA" ,
--A.rt , 1°_ São regidos pela lei 8112, de 11 de dezembro de 1990. os ocupantes de cargos
públicos de provimentos efetivos das carreiras
I - Advogados da União, Procurador da Fazenda Nacional e assistente Jurídico da
Advocacia-Geral da União
VI- FISCAL DE DEFESA AGROPECUARL\

•

JUSTlflC AÇ ÃÜ
A Lei rt 9620/98, que criou a carreira de liscal ue Defesa agropecuária, llmdamenlou-se
na premissa do poder executivo que se tratava da necessidade imperativa ao fortalecimento do
núcleo estratégico do governo federal, consoante exposição de motivos ali consignada,
Ademais. o Ministério da Administração e Reforma do Estado - MARE sempre
considerou as atividades de fiscalização - aí incluídas aquelas relativas ás normas sanitárias objeto
da Defesa Agropecuária - como atividades tlpicas de Estado , Não se concebe. dessa forma . que o
governo federal estabeleça posições tlutuantes nessa questão ,
As atividades de tiscalização e IIlspeçào objeto de Defesa Agropecuária sao de
importància estrateglca aos interesses nacionais, com enfàse especial nos portos, aeroportos.
postos de fronteiras, diagnóstico laboratorial e análises fiscais. refletindo-se diretamente na
avaliação da sanidade dos produtos vegetais e animais. na \'erificação de fraudes em suas
composições, na verificação de entradas de materiais transgenicos e na eventual existencia de
resíduos químicos e biológicos. garantindo dessa forma a saúde humana, ambiental e a segurança
alimentar da população Tais atividades protegem nossa agricultura contra a introdução de pragas
e doenças exóticas e viabilizam a abertura de mercados de exportaçào. o que é de especial
relevància no estagio atual de economia globalizada, sem olvidar que, como integrante da
Organização Mundial do Comércio -OMe, o Brasil se compromete a cumprir os rigorosos
mandamentos relati vos ás questões zoofitossanitárias ditados po r aquele órgão - ver Decreto
Presidencial n° 1.3 35/94,
E patente que o poder de polícia administrativo. consagrado ao conjunto das atividades
sanitárias e fitossanitárias, contorme as diretrizes internacionais e as leis específicas sobre estas
questões no pais, obriga que o regime do emprego púbiico do pessoa i invest ido nesses ca rgos
.corresponda às responsabilidades e imunidades de atividades indelegávei s tipicas de estado,
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Disciplina o regime do emprego público do pessoal da administração
federal direta, autárquica e fundacional •

ACRESCENTE-SE AO ART.1º DO PROJETO DE LEI Nº 4811, de
1998, INCISO VI COM A SEGUINTE REDAÇÃO :
"ART. 1º - SÃO REGIDOS PELA LEI 8.112, DE 11 DE DEZEMBRO DE 1990,
OS OCUPANTES DE CARGOS PÚBLICOS DE PROVIMENTOS EFETIVOS DAS
CAR
REIRAS :
I - ADVOGADOS DA UNIÃO, PROCURADOR DA FAZENDA E ASSISTENTE JURÍDI
CO DA ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO :
I I - ..•••••••••••••••..•••.....••...••..••.•
I I I - •••.••••••••••••••••••••••••••••••••••.

IV - ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

v - •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

VI - FISCAL DE DEFESA AGROPECUÁRIA, FISCAL DE CONTijI8UIÇÃO PREVI
OENCIÁRIA, FISCA~ DO TRABALHO, AUDITOR ' DO TESOURO NACIONAL E TtC
NICO DO TESOURO NACIONAL."
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PROJETO DE LEI Nº 4.811/98, do EXECUTIVO, DISCIPLINA O REGIME
NA ADMINISTRAÇÃO FEDERAL DIRETA E INDIRETA, BEM COMO, DEFINE
AS
CARREIRAS REGIDAS PALA LEI 8.112, DE 11 DE DEZEMBRO DE 1990.
AO
CONSIDERAR OS CARGOS PÚBLICOS TÍPICOS DE ESTADO, DESCONSIDEROU AS
ATIVIDAES DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTARIA, TRABALHISTA, PREVIDENCIÁRIA
E AGROPECUÁRIA.
AS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO E. INSPEÇÃO DO UNIVERSD AGROPECU
ÁRIOS, SÃO ORGANIZADAS SEGUNDO PRINCÍPIOS INTERNACIONAIS, A FIM
DE GARANTIR AOS FUNCIONÁRIOS POBLICOS CONDIÇÕES DE TRABALHO PROTE
GIDAS EM RELAÇÃO AO PODER ECONÔMICO E POLÍTICO DO AMBIENTE DE ATU
AÇÃO. NESSA SITUAÇÃD : (i) A INVESTIDURA NESSES CARGOS SE FAZ POR
CONCURSO POBLICO, (ii) O TREINAMENTO PARA A INVESTIDUaA
OCORRE
NO PALCO DE OPERAÇÃO E (iii) A HIERARQUIA É RÍGIDA E AS
NORMAS
DE TRABALHO SÃO OS INDICADORES DE AVALIAÇÃO.
.
O PODER DE POLÍCIA DECORRENTE DA LEGISLAÇÃO QUE REGULA A DEFE
SA AGROPECUÁRIA, FACULTA AOS TÉCNICOS, NO EXERCÍCIO DE SUAS ATIVI
DADES, PROIBIR, COORDENAR, SEQUESTRAR, REGISTRAR/CANCELAR
PRODU
TOS E ESTABELECI~ENTOS, BENS E SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS. NO
MUNDO
INTEIRO OS SERVIÇOS, DE QUE TRATAM A DEFESA AGROPECUÁRIA, TÊM AS
IMUNIDADES E GARANTIAS PARA FAZER COM QUE AS LEIS DA ESPÉCIE
SE
JAM APLICADAS COM A MESMA FORÇA SOBRE OS AGENTES PASSÍVEIS DE CO~
TROLE.
POR OUTRO LADO, AS ATIVIDADES DE ARRECADAÇÃO E
FISCALIZAÇÃO
TRIBUTÁRIA E PREVIDENCIÁRIA SEMPRE FORAM CONSIDERADAS COMO
TÍPI
CAS DE ESTADO. COM EFEITO, DESDE A EDIÇÃO DA LEI Nº 6185/74, QUE
DEFINIU EM PRIMEIRO MOMENTO AS DENOMINADAS CARREIRAS TÍPICAS
DE
ESTADO, QUE AS CATEGORIAS FUNCIONAIS VINCULADAS COM AS TAREFAS DE
TRIBUTAÇÃO, ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
DE RECEITAS
POBLICAS FORAM
,
SUBMETIDAS AO REGIME ESTATUTARIO. COM RELAÇAo AOS FISCAIS DO TRA
BALHO, QUE EXERCITAM A ESSENCIAL ATIVIDAE DE FISCALIZAÇÃO DA APLI
CAÇÃO DA LEGISLAÇÃO TRABALHISTA, É IMCoMPREENSÍVEL A NÃO INCLUSÃO
DA CATEGORIA NO ROL DAS CARREIRAS TÍP I CAS DE ESTADO. DESSA FORMA,
NOSSA PROPOSIÇÃO INTENTA CORRIGIR OMISSÕES QUE COMPROMETEM A DEN
SIDAoE NORMATIVA DO PROJETO DE LEI.
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" Art. 1° - São regidos pela Lei nO 8.112, de 11 de dezembro de 1.990, os
ocupantes de cargos públicos de provimento efetivo das carreiras de Advogado da União,
procurador da Fazenda Nacional, Assistente Jurídico da Advocacia-Geral da União, Procurador
e Advogado dos órgãos vinculados à Advocacia-Geral da União, Defensor Público da União,
Policial Federal, Policial Rodoviário Federal, Policial Ferroviário Federal , Fiscalização e
Arrecadação Tributária, Previdência e do Trabalho, servidores do Poder Judiciário, e aqueles
cujos cargos sejam privativo de brasileiro nato."

JIJSTIFICAÇÃO
Objetiva a presente emenda aplicar o regime estatutário á, carreIras de
servidores do poder Judiciário que por sua natureza e peculiaridade específica devem ser
consideradas exclusivas de Estado, por exercerem a administração da Justiça, não reconhecidas
no Projeto encaminhado pelo Poder Executivo.
Os servidores intebrrantes dessas carreiras devem 1er asseguradas garantias
especiais - que não podem ser compreendidas com privilégio, uma vez que não se trata de
benefício pessoal - mas devem ser entendidas como de interesse público, para preservar esses
servidores das interferências externas indevidas, especialmente no que se refere ao
desenvolvimento e processamento da Justiça, cuja garantia da imparcialidade não pode estar a
mercê de qualquer inibição ou constrangimento merecendo a devida proteção para o exercício
de importantes e complexas atividades.
Não existe paralelo funcional com as demais categorias no âmbito privado e
guarda estreita relação com as carreiras encaminhadas pelo Poder Executivo na área do direito
como as de Advogado da União, Procurador e Advogado dos órgãos vinculados à AdvocaciaGeral da União, Defensor Público que necessitam do desempenho dos servidores como
Escreventes Técnicos Judiciários, Oficiais de Justiça, Auxiliares Judiciário, Técnicos
Judiciários e dentre outras carreiras funcionais do Quadro de Servidores do Poder .J udiciário,
para a administração da Justiça.
Estas razões justi ficam plenamente a adoção de regime estatutário às carreiras
de servidores do Poder .J udiciário, conforme disposto nesta emenda .

.

__.__ .

1

FlJM.UUUo PARA AI,lf 9"NTAÇAO

a::

aENlA
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I - It61 RI Q'ES (EVUS:

1. Este fonllJ ária deverá ser pleellchido a máwina, assinago pelo autor da
ElEs ida, e entregue à Secletaria da Conissâo em ~trõVl.8S: oriijiriãl
e
trêS cópias, uaa das "sais servirá caJD recibo.
2 . Para ateuder ao di sposto no inciso 11 do art. 138 do Regimento inteUkJ,

cada Ereuda deverá tratar de matérias contidas em ",.,.,ISS un dispositivo ,
a não ser que se trate de 1IIJCÜficações correlatas, de sorte que a aprovação, re
lativam:;nte a um dispositivo, envolva a necessidade de se alterarem outros. 3. Qlando houver assinaturas de Rpn~~7estas, devidaaeilte identificadas.
serão apostas em outra folha des
MalÁria, no C&iij'O Texto/Justificação, coi4Jletarm-se os dajAis O*'ijIOS que identifican a Eaeida.

11 - ltól RI Q'ES PARA PREDOiltefrO lXlS CAMlOS:

1. 9EHlA N!2 - Não pleaider este ca'ijllO. Destina-se a receber o rúDero

2.

3.
4.

5.
6.

7.

da

Eaelda, o que será providaleiado pela Secletaria da canissão.
PRO.:ETO OC lEI N2 - Escrever o rúnero do projeto.
Ex.: 1.245-A/88; 3.125/89
ClASSIFlCAÇAO - não pleaider este c~. Destina-se a ser usam
pela
Coni ssão no OI da are ato das ene idas .
CDU.SSM OC - Esc, ever o rue da Canissão em que a Emenda será entreg.Je.
AllT'm - Pleaider caJI o rDIe do Dep..rtado autor da Fueada.
PARTIOO - ES(:Lever a sigla partidári a do Deputado autor da Eneida .
lF - Escrever a sigJQ do Estado pelo "sal foi eleito o Deputado autor da
Emelada.

8. PAGINA - Deverá ser preenchido da seguinte forua: N2 DA PAG1NAlNº TOTAL
OC PAGINAS. Assim, ~ a EJre Ida tiver una lÍlica página, esta s erá ~
merada: 111; se a Emei Ida tiver três páginas: a primeira será 113, a se~,

213 e a terceira, 3/3 .

9. IEXTO/.IJSTIrlCAÇAO - Deverá ser utilizado para a redação do texto
da
EAEiada e, a critério do autor, de sua justificação. O início da j ustificação deverá estar claramente separado do texto da Emeiada pelo
Utulo
próprio (.1JSTIrlCAÇAO). Se o espaço for insuficiente, deverá ser
usada

outra folha deste IlESiiD fol1llJlário .
la. PAR.NENTAR - Este Cd'ijllJ deverá ser assinado pelo Deputado autor da
da. A data será a~la BD que a Emenda for en~ na Conissão .

E~

CBS.: Fazer refelês leia clara ao dispas! tI vo a ser eraendaci:J (titul o, capitulo, seção, SlÍlseção ou artigo, caoot/paráJIãfo, inciso ,
ali-

nea, rúrero ) .
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Acrescenta-se ao art. 1° 0 inciso "YI - FISCAL DE DEFESA AGROPECUÁ RIA"
" Art. l° - São regidos pela Lei nO8 112, de 11 de dezembro de 1999, os ocupantes de
cargos públicos de provimentos efetivos das carreiras:
1- Advogados da União, Procurador da Fazenda Nacional e Assistente Jurídico da
Advocacia-Geral da União :

VI- FISC,;L DE DEFESA AGROPECUÁRIA. "
JUSTIFICATIY A
O Brasil é um dos maiores produtores mundiais de proteínas, fibras e bens de ongem
agropecuária. Eles r~presentam mais de 113 do PIB, envolvendo cerca de 5 milhões de
propriedades rurais, mais de 60 mil agroindústrias, sendo 17 mil só no ramo das exportações.
O setor emprega 24 milliões de trabalhadores com urna receita cambial que corresponde a US$
20 bilhões anuais, a qual representa cerca de 40% do to!.Ã.: ai-:-ecadado pelo nosso país com o
comércio exterior.
A defesa agropecuária e o controle de qualidade dos produtos, subprodutos, insumos e serviços
agropecuários e agro-industriais são elementos primordi i ~ ::' '':' '2 a consolidação e evolução
daquele setor, e são funções de Estado, sobre as quais o Poder t <.I~:i::;o deve assumir integral
responsabilidade.
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Face a convenções e acordos internacionais, especialmente no que tange às diretrizes da
Organização Mundial de Comércio - OMC, além da legislação federal e regulamentos
referentes à defesa agropecuária, compete à União responder privativamente por:
i) Caracterização das pragas e doenças, metodologia de diagnósticos e controle
zootitossanitário; ii) Controle de trânsito internacional e interestadual dos animais, vegetais e
suas partes, insumos agropecuários e correlatos; iii) Emissão de certificados zoofitossanitários
internacional e interestadual e o controle do credenciamento e coordenação dos serviços de
defesa sanitária estaduais; iv) Campanhas nacionais de controle e erradicação de pragas e
doenças; v) Registro de fábricas dos produtos e insumos utilizados na agropecuária; vi) Políticas
de capacitação, ciência, tecnologia e educação z00fitossanitária; e vii) Análise de risco de pragas
e í-' .--

t

'""I ....
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No atual estágio da economia globalizada, crescentes são as barreiras não alfandegárias que
tendem dificultar o comércio internacional de animais e vegetais, seus produtos e subprodutos, o
que obriga o país a preparar-se convenientementl! para enfrentar os obstáculos causados pelas
mesmas; mormente no estágio em que as exportações oriundas do setor agrícola são
fundamentais à estabilização macroeconômica do Brasil.
Medidas corretivas, profundas e a curto prazo, que visem a modernização do Estado para
cumprir adequadamente seu papel na defesa agropecuária e no controle da qualid~:!~ dos
produtos e subprodutos de origem animal e vegetal, são requeridas urgentemente.
Neste sentido, o excelentíssimo Presidente da República teve a iniciativa de criar no âmbiL on
MA a carreira de FISCAL DE DEFESA AGROPECUÁRIA, com a honrosa distinção d~ qu ~ f.~
tratava de medida essencial ao fortalecimento do núcleo estratégico do Governo F..,dt:l'" !"lortanto típica de estado.
Considero de inteira justiça que a carreira de FISCAL DE DEFESA AGROPECUÁRIA seja
considerada exclusiva de Estado, mormente no estágio em que, sendo o Brasil um dos países
que detém a liderança nos agronegócios do mundo, não pode prescindir, de modo algum de um
aparelho fiscalizador da agricultura fortalecido e estabilizado para consolidar esta posição.
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1.

I;lroposição

Substitui ão do Art.3º do Pro·eto de Lei Nº

~~~~~L-~~&W~~~a~u~to~r~~
Deputado Dacísio Perondj________________________~1. .IL5_.____nO_d_o_p_ro_n_tu_á_rlo__~
2. ~ substitu1iva

O Supressiva

LI7_.____
pa_
·g_'n_a__

~1

LI8_._____a_rt_19_O____

3.

O

modificativa

4.

O

aditiva

5.

O

Substitutivo global

~~I~om~p~a~rá~gr~af~O~--~------i-nc-'s_o______~______al_ln_e_a____~
TEXTO I JUSTIFICAÇAO

9.

Substitui

O

Art. 3° do Projeto de Lei pelo texto abaixo:

Art. 3° A contratação de pessoal para emprego público deverá ser precedida
de concurso público de provas ou de provas e títulos, conforme a natureza e
complexidade do emprego, preservada a forma de admissão dos atuais
empregados das sociedades definidas no § 10 , in fine, do art. 2° desta lei.

Justificativa

Algumas organizações públicas encontram-se em dificuldades na manutenção
de suas estruturas funcionais uma vez que possuem grande número de
funcionários regidos pela C.L.T. Essas estruturas administrativas decorrem da
ausência de programas específicos para as respectivas organizações de acordo
com o setor de atuação tendo vista que, por serem intensivas de prestação de
serviços, em grande quantidade especializado ou semi-especializado, se obrigam
a atender à sociedade independentemente das questões internas afetas ao
funcionamento dessas organizações. Vale lembrar que a Constituição de 1988,
propôs um período retroativo de cinco anos a partir da data de sua publicação
para não prejudicar as organizações públicas intensivas de mão-de-obra. Esse é o
caso de alguns hospitais que em hipótese alguma podem diminuir seus
atendimentos, quanto mais encerrar suas atividades diante da atual demanda por
esses serviços.
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TEXTO I JUSTlFICAÇAO

9.

Substitui

O

0

0

§ 1 do Art. 2 do Projeto de Lei pelo texto abaixo:

0

§ 1 O disposto no " caput" deste artigo aplica-se ao pessoal admitido após a
data de vigência desta lei e, por estarem submetidos à legislação trabalhista, aos
atuais empregados das sociedades, qualquer que seja a sua natureza jurídica,
cujo controle, integral ou majoritário, em razão de desapropriação de ações,
pertença à União Federal, desde que os serviços sejam prestados na área de
saúde.

Justificativa

O § 10 na forma que foi concebido dispensa tratamento desigual aos
funcionários de organizações públicas estatais, autárquicas ou fundacionais que
são importantes devido suas funções sociais nos campos ou setores que atuam,
É de notar, não raro, aliás com freqüência , quase todos os dias, a mídia nos
bombardeia com manchetes estarrecedoras e pungentes: segurado da
Previdência morre sem atendimento na porta do Hospital " X " ; pernoites em filas
para agendamento de consultas no Hospital " Y ", Não há quem desconheça o
caos na área de saúde. E o mais deplorável é que esse estado de coisas
consubstancia flagrantemente uma perversa discriminação social.
O Brasil, como todos sabem, vê-se impotente face à incapacidade vexatória de
solucionar as aflitivas deficiências nesse importante setor da assistência pública. A
questão é: Quem são os atingidos? Quem sofre nas filas intérminas e com o
atendimento ineficaz? São os pobres, os desempregados, os excluídos. Os outros,
a minoria de aquinhoados, só tomam conhecimento dessa realidade insuportável
pelo noticiário alarmante. Por isso, propomos uma redação mais justa para o
mencionado parágrafo de sorte que os funcionários já contratados em plena
atividade nos estabelecimentos acima citados devem permanecer em suas vagas
de modo a evitar um desastre na condução de algumas políticas setoriais.
PARLAMENTAR
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COMISSAO DE TRABALHO, DE ADMINISTRAÇAO E SERViÇO PUBLICO
soa LEGISLATURA - 4aSESSÃO LEGISLATIVA

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N° 4.811/98

Nos termos do art. 119, caput, I, do Regimento Interno da Câmara dos
Deputados, o Sr. Presidente determinou a abertura - e divulgação na Ordem do
Dia das Comissões - de prazo para apresentação de emendas, a partir de
26/11/98, por cinco sessões. Esgotado o prazo, foram recebidas 25 (vinte e cinco )
emendas ao Projeto.
Sala da Comissão, em 07 de dezembro de 1998.

<

I~J~~~~

Leila Machado C. de Freitas
p/ Secretária
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COMISSÃO DE TRABALHO, DE ADMINISTRAÇÃO E SERViÇO PÚBLICO

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N° 4.811/98

Nos termos do art. 24, § 1°, combinado com o art. 166, e do art. 119,
caput, I, do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, o Sr. Presidente
determinou a reabertura - e divulgação na Ordem do Dia das Comissões - de prazo
para apresentação de emendas, a partir de 31/03/99, por cinco sessões. Esgotado
o prazo, foram recebidas 11 (onze) emendas ao Projeto.
Sala da Comissão, em 12 de abril de 1999.

I

h~k RC.cQz JL í ,
Anamélia Ribeiro correild~~
Secretária

GER 3.17.23004-2 (MA I/9é)

-

,-

,.'
CÂMARA DOS DEPUTADOS

COMISSÃO

DE

TRABALHO,

DE

ADMINISTRAÇÃO

E

SERVIÇO

PÚBLICO

PROJETO DE LEI N° 4.811, DE 1998

Disciplina o regime de emprego
público do pessoal da administração federal
direta, autárquica e fundacional , e dá outras
providências

Autor: Poder Executivo
Relator: Deputado Jovair Arantes

I - RELATÓRIO

•

o

projeto sob parecer destina-se a implantar, no servIço

público federal , o regime de emprego, retirado do ordenamento jurídico, naquele
âmbito, desde a edição da Lei n.o 8.112, de 11 de dezembro de 1990.
A proposta foi colocada na pauta de votações quando da
recente convocação extraordinária. Por falta de consenso no âmbito da base
governista, deixou de ser votada, tendo sido anunciado seu recolhimento por parte do
Poder Executivo, para posterior encaminhamento de novo projeto, escoimado dos
problemas que impediram sua apreciação no mês de janeiro próximo passado.
Contudo, a mensagem retirando o projeto afinal não foi
encaminhada a esta Casa. Não obstante, a ameaça de seu envio levou a Comissão de
Trabalho, de Administração e Serviço Público a aprovar "indicação" destinada a
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orientar o conteúdo do novo projeto.
Este parecer teve como ponto de partida o teor daquela
indicação, enriquecido pelos intensos e profícuos debates realizados desde então.
Assinalam-se como principais novidades:
a) a inclusão de dispositivo (o § 4° do art. 1° do substitutivo
apresentado à matéria) destinado a regularizar a situação de uma série de servidores
vitimados por inegável erro administrativo;
b) o restabelecimento do texto original do art. 3°, renumerado
como 2° no dispositivo, cuja modificação se sugeria na aludida indicação.
c) a atribuição de nova estrutura ao art. 1° do texto
encaminhado à apreciação do Congresso Nacional;
d) o aperfeiçoamento do sistema normativo básico destinado
a disciplinar o regime que ora se restabelece no âmbito da União, inclusive
contemplando a extinção do emprego público entre as hipóteses de rompimento da
relação trabalhista com a administração;
e) a supressão das restrições, intentadas

no aludido

instrumento, relativas à aplicação da CLT ao emprego público, com as quais a
relatoria procurava preservar a reserva de iniciativa do Presidente da República em
relação à matéria, por parecer de melhor alvitre que esse imperativo influencie ou
não a relação jurídica em questão, de forma casuística, conforme a realidade a cada
ponto enfrentada.
Sobre o primeiro desses tópicos, convém desde já assinalar
que foram admitidos nos quadros da administração pública, com fundamento no
instituto da contratação temporária, desde a edição da Lei n.o 8.112, de 1990,
diversos servidores concursados, primeiro com apoio nesse estatuto, depois com
fulcro na Lei n.o 8.745 , de 9 de dezembro de 1993, muito embora os respectivos
certames tenham recebido a denominação de " processo seletivo" . A correção desse
descaminho jurídico, o reconhecimento de que eram desnecessárias as alterações
promovidas no art. 3° e a inversão de enfoque com relação ao tema abordado nos
arts. 1° e 2°, § 1°, do projeto original são os pontos em que se pode constatar
discrepância entre o substitutivo que ora se justifica e a proposta consensualmente
aceita no âmbito da Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público,
visto que os demais aspectos representam apenas o aprofundamento de idéias já
acolhidas pelo colegiado.
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Aberto em 26.11.98, o prazo regimental para apresentação
de emendas, naquela ocasião sugeriram modificações ao teor do projeto:
a) o Deputado Eduardo Campos, autor da emenda de n.O
1/98;
b) o Deputado Arnaldo Faria de Sá, autor da emenda de n.O
2/98;
c) o Deputado Pedro Henry, autor da emenda de n.o 3/98;
d) a Deputada Maria Laura, autora das emendas de n.os 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10, 11 , 12 e 13/98, devendo-se registrar que são idênticas entre si as
emendas de nOs 4 e 8/98 e as emendas de n.Os 6 e 7/98;
e) o Deputado Paulo Rocha, autor da emenda de n.o 14/98;
f) o Deputado Hélio Rosa, autor, com diversos apoios, das
emendas de n.os 15 e 16/98;
g) o Deputado Severino Cavalcanti, autor das emendas de
n.Os 17 e 25/98;
h) o Deputado Miro Teixeira, autor das emendas de n.os 18,
19 e 20/98;
i) o Deputado Agne10 Queiroz, autor da emenda de n.O21 /98 ;
j) o Deputado Geddel

Vieira

Lima, líder do

bloco

PMDBIPRONA, autor, com apoio de diversas outras lideranças, da emenda de n.o
22/98;
1) o Deputado Gilvan Freire, autor da emenda de n.o 23/98;
m) o Deputado Roberto Balestra, autor da emenda de n°
24/98.

o prazo para apresentação de emendas veio a ser reaberto em
31.03.99, por força do início de nova legislatura. Nesta segunda oportunidade, foram
apresentadas 11 novas sugestões, subscritas pelos seguintes parlamentares:
a) Deputado Ubiratan Aguiar, autor da emenda n.O01 /99;
b) Deputado Pedro Celso, autor da emenda n.o 02/99;
c) Deputado Moacir Micheleto, autor da emenda nO 03/99 ;
d) Deputado Wellington Dias, autor da emenda n.o 04/99;
e) Deputado Zaire Rezende, autor das emendas nOs 05 e
06/99;
f) Deputado Marcus Vicente, autor da emenda n.o 07/99;
g) Deputado Arnaldo Faria de Sá, autor da emenda n.o 08/99;
h) Deputado Aroldo Cedraz, autor da emenda n.O09/99;
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i) Deputado Darcisio Perondi , autor das emendas n.os 10 e
11 /99.
No que diz respeito ao conteúdo, a grande malOna das
alterações propostas destina-se a acrescentar carreiras, cargos, categorias funcionai s
ou atividades ao universo das que são mantidas pela proposição no regime
estatutário. Seguem esse propósito as emendas de n.os 1 a 8, 14 a 17 e 20 a 25 ,
apresentadas em 1998. Idêntico é o sentido das emendas de n.os 01 a 09, assinadas
no ano corrente.
Pretende que os empregos restrinjam-se às atividades de
suporte a emenda de n.o 9/98. Propõe impedir a adoção de regime de emprego a de
n.o 10/98. A de n.o 11198 altera o percentual destinado a definir o desempenho do
empregado como insatisfatório, circunstância que justifica, nos termos do original, a
demissão do servidor alcançado pelo novo regime. A de n.o 12/98 preocupa-se em
inibir a substituição de empregados demitidos sob a alegação de excesso de despesa.
A de n.o 13/98 postula, na mesma situação, a possibilidade de reintegração do
empregado demitido durante os cinco anos subseqüentes ao ato de despedida. A de
n.o 18/98 defende que a avaliação do empregado, para o fim de demissão por
insuficiência de desempenho, obedeça aos critérios que justificam a demissão do
ocupante de cargo público pelo mesmo motivo. A de n.o 19/98 intenta suprimir a
possibilidade de demissão do empregado em decorrência de excesso de despesa.
Por fim, as emendas de n.os 10 e 11 /99 têm como propósito
legitimar a situação de empregados integrantes dos quadros de sociedade de
economia mista criada por incorporação patrimonial, sob tutela jurídica anterior ao
texto da atual Carta.
Prestigiados pelas emendas de n.os 1/98, 2/98, 3/98, 5/98,
]5/98,16/98, 22/98, 03/99, 05/99, 07/99 e 08/99, os servidores voltados à
fiscalização

do

pagamento de

tributos, do

recolhimento

de contribuições

previdenciárias e do cumprimento da legislação trabalhista foram os mais citados
pelos autores das emendas entre os que se pretende continuem ocupando cargos
públicos. As atividades de controle interno e externo também sensibilizaram
expressiva parcela do interesse que motivou a apresentação de emendas, delas se
encarregando as de n.os 1/98, 5/98, 6/98, 7/98, 14/98, 16/98 e 05/99.
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Essa, em síntese, a descrição do teor da proposição e das
emendas que lhe foram oferecidas, bem como das circunstâncias de tramitação do
projeto, podendo-se, portanto, passar à apreciação de seu mérito.

11 - VOTO DO RELATOR

Na Exposição de Motivos que acompanha a proposta sob
parecer, os responsáveis por sua elaboração defendem a economicidade do regime
celetista em confronto com o regime estatutário. Contudo, por se fundar em
afirmativa de caráter especulativo, derivada exclusivamente do valor integral da
aposentadoria atribuída ao servidor estatutário, a afirmativa precisaria, para que se
pudesse tomá-la integralmente em conta, ter sido demonstrada.
Na

mesmo

documento,

alega-se

que

o

volume

de

contribuições recolhidas de um servidor estatutário corresponde, pelas alíquotas
atuais, a três anos de beneficio previdenciário. Esse cálculo, evidentemente
distorcido, parte do pressuposto de que são admissíveis taxas de capitalização nulas
para remunerar capital investido durante trinta ou trinta e cinco anos pelo
beneficiário, razão pela qual se deve assimilar a infonnação no mínimo com cautela.
Outro ponto duvidoso reside nos supostos efeitos imediatos
produzidos pela implementação do projeto quanto ao reequilíbrio das contas públicas
no âmbito da União. Ocorre que a redução de gastos, pelo menos de acordo com o
raciocínio da aludida EM, somente ocorrerá, aceitos os termos do projeto original,
depois de decorridos vinte ou trinta anos da data em que entrar em vigor a lei sob
exame, porque apenas aí se pode estimar estará em idade suficiente para
aposentadoria a grande maioria dos servidores submetidos a regime de emprego.
A quarta controvérsia diz respeito à natureza jurídica do
regime de emprego no âmbito da administração pública. Pelo que detenninam os
arts. 37, Il e X, 49, IX, e 61 , § 1°, lI, a e c, todos da Constituição, a relação jurídica
travada entre a administração pública e seu empregado subordina-se inteiramente ao
que dispõe a lei , sendo a iniciativa dessa lei , no que diz respeito ao estabelecimento
de direitos e deveres, privativa do Presidente da República, a teor do aludido art. 61 ,

§ 1°, lI , c . Daí a conclusão de que não se está, de fato, pelo teor do projeto
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encaminhado e pelo arcabouço constitucional que o condiciona, implementando
regime de natureza contratual entre servidor e administração pública; o que se efetua
consiste, na verdade, em permitir que novo estatuto, de características bastante
distintas e muito menos revestido de garantias, representado pela moldura normativa
da Consolidação das Leis do Trabalho, possa ser aplicado à relação mantida entre
aquelas partes,
Um quinto aspecto a considerar é que, ao invés de nominar
claramente as unidades de atribuição que serão submetidas a novo regime, procedese de modo inverso, identificando-se apenas as que serão mantidas no sistema
anteriormente aplicável a todos os servidores federais. O correto, na opinião do
relator, repousa em identificar aqueles cujo regime será modificado, pelo menos no
âmbito do Poder Executivo, o que não fez o Autor do projeto encaminhado e não se
promove na alternativa que aqui lhe é oferecida, em respeito às diversas
competências envolvidas na matéria.
Diga-se que a proposta sob exame não se restringe a
disciplinar o regime jurídico por ela introduzido, ultrapassando o âmbito da reserva
de competência do Presidente da República que dá suporte ao texto. De fato, no
exercício da competência constitucional a que se reporta a alínea c do inciso 11 do §
1° do art. 61 , não se cogita da criação de cargo ou emprego, mas da apresentação de
regra que regerá o cargo ou o emprego criados, transformados ou extintos com

estrita obediência a outros comandos constitucionais.
Destarte, a faculdade do Poder Executivo de propor lei que
institua ou altere o regime de emprego na administração pública não lhe atribui
competência para modificar a legislação de pessoal nos aspectos em que a
providência é de iniciativa exclusiva das Casas do Congresso Nacional , do Poder
Judiciário da União, do Tribunal de Contas da União ou do Ministério Público da
União. Sem respaldo em dispositivo constitucional , o capul e o § 1° do art, 2° do
projeto cujas alterações ora se justificam , ao solucionarem o outro aspecto da
proposta, a implementação do regime de emprego, resultam na impossibilidade de a
Câmara dos Deputados, o Senado Federal, o Poder Judiciário, o Tribunal de Contas
da União e o Ministério Público da União exercerem a seu juízo competência que a
Constituição, nos arts. 51 , IV, 52, XlII , 73 , capul, 96, I, d, e 127, § 2°, assegura-lhes
de forma privativa, isto é, o provimento dos cargos públicos previstos em seus

serviços auxiliares.

GER 3.17.23 .004-2 (MA I/98)

·.

7

CÂMARA DOS DEPUTADOS

Outra era a configuração nonnativa quando vigorava o art.
39, capul, em seu texto original. Estabelecendo ou modificando o regime único ali

previsto, o Presidente da República - respaldado pelo ordenamento constitucional poderia impedir o provimento de empregos, se optasse por um regime de formato
estatutário, ou de cargos, se optasse pelo modelo celetista. Na realidade jurídica
atual , entretanto, nenhum efeito lei de sua iniciativa pode produzir sobre o exercício
de competência privativa alheia, salvo quando estritamente fundada em restrições
constitucionais, confonne se verificará mais adiante, quando aqui se justificar o art.
l O, § 3°, da proposta alternativa.
Uma leitura atenta do capul e do § l° do art. 2° da proposição
original pennite verificar que esses dispositivos violam inclusive competência de
caráter privativo atribuída pelo texto constitucional ao próprio Presidente da
República. Com efeito, é da letra do art. 84, XXV, que se extrai a conclusão de que
compete privativamente ao Presidente da República prover e extinguir cargos
públicos federais. É bem verdade que o Presidente exerce essa sua atribuição

exclusiva "na fonna da lei", confonne reza a parte final do dispositivo, mas é de
melhor juízo acreditar que essa lei pode apenas disciplinar o exercício da
prerrogativa, jamais impedi-la por completo, ainda que o texto legal tenha sido
proposto pelo próprio tituLar da competência uLtrajada .

o princípio da continuidade também

é mortalmente ferido

pelas regras propostas, na medida em que, enquanto não aprovada a lei ou as lei s
previstas no art. 2°, § 2°, do projeto, estará a administração, não importando as
próprias necessidades do serviço, e em todas as suas instâncias, impedida de nomear
quem quer que seja, salvo para os cargos listados no art. l° do texto encaminhado
pelo Poder Executivo. A nonna provocaria, se aceita pelo Parlamento (e espera-se
que não o seja), o estrangulamento do serviço atingido, tendo em vista que já se
pacificou o entendimento de que é inconstitucional, por agredir o art. 37, lI , da Carta,
a terceirização de serviço para cujo desenvolvimento exista, nos quadros de pessoal ,
cargo público de provimento efetivo.
Outra, embora não muito distinta, é a concepção que se deve
guardar do art. 1° da proposta original. Se a regra anteriormente examinada produz
comando positivo e inovador - não obstante sua inoportunidade -, no art. 1° do
projeto sob parecer não se faz, a uma primeira leitura, mais do que confinnar
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legislação vigente. Ao afinnar que são regidos pela Lei n.o 8.112, de 1990, cargos
públicos que já são regidos por aquela lei, a proposição, ao tempo em que preserva
disciplina legal plenamente eficaz, pode levar, por outro lado, à dramática conclusão,
quando contrastada com o art. 243 do estatuto em vigor, de que os demais servidores,
em decorrência do dispositivo, não mais se sujeitam àquele estatuto.
Essa espécie de comando nonnativo leva a uma conclusão de
fundo incontornável: não há como exigir do Congresso Nacional , em geral , e da
relatoria, em particular, que sufraguem a exclusão de centenas de milhares de
servidores de detenninado regime jurídico sem que se conheça o que fazem esses
servidores, para que servem seus cargos, ou, em outros tennos, sem que se possa
examinar a matéria de acordo com a natureza de cada atividade. A ligação que se
deve promover entre o exercício de atividades "exclusivas de Estado" e o regime
jurídico dos servidores que as desenvolvem não pode levar a conclusões arbitrárias,
mas a uma ilação de vetor inverso - a característica em questão não induz a que
necessariamente se submetam os referidos servidores à Lei n.o 8.112/90; impl ica, na
verdade, em que essas categorias não possam ser alcançadas por regime de

natureza celetista, cuja principal característica é a fragilidade da relação entre
patrão e empregado .
Nesse

sentido,

o

substitutivo

propõe

solução,

consubstanciada em § 2° que se agrega ao art. 2° do texto (transfonnado em 1° na
proposta alternativa), que evita, de modo consistente, a subversão de valores
resultante da dissociação dos dois conceitos. Na fonna como claramente estabelecido
na proposta do relator, admite-se como ponto pacífico, em estrita obediência a

ditame constitucional, a impossibilidade de se criarem empregos para o
desenvolvimento das atividades tidas como exclusivas de Estado, seja pela

modificação do regime dos atuais cargos, seja pela criação de empregos a eles
correspondentes, porque em uma e em outra hipótese estaria sendo fraudada não
apenas a lei que se relata, como, principalmente, as leis aludidas no dispositivo em
questão e a própria Carta Magna.
Pode-se traçar analogia, no particular, com a Lei nO 8.112, de
1990. Corno se sabe, esse estatuto, ao disciplinar o regime jurídico único previsto
pela versão original da Lei Maior, afastou de seu âmbito os empregados de empresa
pública e sociedade de economia mista. Ao assim proceder, não fez o legislador
ordinário mais do que dar cumprimento ao comando constitucional que impedia, na
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ocasião, a tutela de empregados de empresa pública e de sociedade de economia
mista sob aquele regime. Evidentemente, embora incluída em lei ordinária, a
restrição não poderia sofrer revogação por lei ordinária posterior, tendo em vista que
a ampliação do citado campo romperia não com o texto legal, mas com a
Constituição.
Pede a relatoria a compreensão dos servidores envolvidos e
dos colegas de Comissão, tendo em vista os acordos já encaminhados, pela
impossibilidade de repetir, no texto final , a lista de categorias contempladas com a
garantia, cuidado que constava de versões anteriores. A providência se tomou
necessária por um motivo simples: como a definição de quais são as atividades
exclusivas de Estado não é objeto da proposição em apreço, incluir uma lista,
qualquer que fosse, importaria em contemplar uma situação momentânea, resultado
que fugiria dos propósitos do texto constitucional , segundo o qual a correLação entre

as duas variáveis (isto é, o caráter "exclusivo" da atividade e o regime jurídico a
que se subordina o servidor que a desenvolve) tem caráter permanente e não
apenas episódico ou eventuaL.
A relação entre o regime e a atividade dita "exclusiva de
Estado" não se traduz por uma fotografia, de duração momentânea, mas por um filme
que se prolonga indefinidamente. Em outros termos, para qualquer sentido que se
mova a relação das categorias "exclusivas de Estado" automaticamente se moverá a
limitação à previsão de regime de emprego. Adota-se, pois, um critério de natureza

conceituaL, não uma mera enumeração desprovida de lógica e de finalidade jurídica.
Com esse intuito, propõe-se redação (no art. 1°, § 2°, 11 , a, do substitutivo) que segue
com absoluta fidelidade o disposto no art. 247 da Lei Maior.
No que diz respeito à matéria contida no campo de
preocupação mais afeito às mudanças promovidas, são válidas as seguintes
ponderações:
a) há absoluta premência, sob pena de se dar margem ao
arbítrio, de se ver vinculado ao art. 169 da Constituição o permissivo previsto pelo
art. 4°, lll , do projeto, o que justifica a nova redação conferida ao dispositivo;
b) como se afirmou anteriormente, carecem de reparo as
situações em que se caracterizou a admissão de pessoal permanente, por meio de
rigoroso processo seletivo, para suprir necessidades putativamente denominadas de
"temporárias", provindo daí o art. 2°, § 4°, da alternativa aqui apresentada;
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c) em sentido inverso, mas com o mesmo intuito de
apri moramento, é acrescentada ao art. 4° (3° no substitutivo) a hipótese de
desligamento do empregado público pela extinção de seu emprego, visto que não há
justificativa plausível para que lhe seja aplicado o instituto da disponibilidade;
d) pelo mesmo fundamento, não se vêem razões para que
perdure a previsão de processo administrativo corno condição para o desligamento do
titular de emprego público, bastando que o ato seja devidamente motivado e sejam
sustentáveis os fatos que consubstanciaram esse motivo, sob pena de nulidade, sendo
mais recomendável , mas não obrigatório, que tai s elementos sejam obtidos com
obediência a ritos processuais nos quais se assegurem o contraditório e a ampla
defesa, no intuito de evitar que sejam freqüentemente impugnados em juízo os atos
de ruptura contratual;
e) ainda segundo a natureza do regime disciplinado, o
desligamento a que se refere o dispositivo mencionado no item anterior somente
deve se aplicar aos contratos por prazo indeterminado, visto que os contratos de
período previamente estipulado seguem regras de ruptura contratual específica;
f) por fim , cumpre sejam estabelecidas garantias mínimas

quando da demissão de empregados por força de desempenho insuficiente, elidindose a abordagem de teor discriminatório contida na redação original , providência de
que se ocupa o art. 4°, IV, da alternativa sugerida pelo relator.
São também de se assinalar, com o merecido destaque, o
aprimoramento da garantia prevista pelo art. 2°, § 1°, do texto original,
correspondente ao art. 1°, § 2°, IJ, do substitutivo apresentado, a introdução de nova
restrição à implantação do novo regime, relativa aos cargos de provimento em
comissão (art. 1°,

~

2°, 1, h, do substitutivo), a extensão, de forma coerente com o

sistema constitucional, das restrições na implantação do regime de emprego
originariamente só aplicável ao Poder Executivo (art. 1°, § 3°, do substitutivo), e a
definição de que as leis que realmente darão efeito prático ao regime criado não
podem ser objeto de medida provisória, em respeito ao art. 246 da Constituição (art.
4° do substitutivo).
Deve-se também registrar que o § 2° do art. 1° do substitutivo
tem integral respaldo no texto constitucional. Assim como não se pode submeter a
regime de emprego servidor encarregado de atividade exclusiva de Estado, porque
isso acarretaria, na redução de garantias que a Constituição, no art. 247 , determina
que sejam ampliadas, do mesmo modo não se pode conceber que se atribua a
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servidor comissionado garantia de emprego, ainda que mitigada, se a Constituição se
refere a esses postos como de livre exoneração. De igual maneira, o aproveitamento
de servidor já regido pela Lei n.o 8.112, de 1990, em emprego público fragili zaria o
imperativo constitucional do emprego público, imperativo esse, por sinal, repetido no
art. 3° do projeto original (aproveitado como 2° no substitutivo).
Quanto ao § 3° do art. 1°, é inicialmente necessário assinalar
que seu conteúdo normativo incide sobre searas a rigor imunes a comandos
provenientes de legislação ordinária. De fato , não cabe, em princípio, à legislação
ordinária proposta pelo Sr. Presidente da República imiscuir-se na competência
privativa, por exemplo, da Câmara dos Deputados, a menos que haja respaldo
constitucional para tanto. Por essa razão é que o substitutivo apresentado se exime
de influir no processo legislativo destinado à produção de norma legal cujo objeto
seja a criaçãu de emprego em esfera alheia ao Poder Executivo, daí restringir-se a

aplicação do art. l°, § l°, do substitutivo àquele Poder.
A mesma concl usão não se aplica ao conteúdo da norma
jurídica que produz o emprego em seara alheia à anteriormente referida. As restrições
do § 2° do art. 1° do substitutivo, todas fulcradas, como se vi u, no texto
constitucional , vinculam a criação de emprego ou a transformação de cargo em
emprego onde quer que essas atividades se operem. Também os órgãos excluídos da
abrangência do § 1° do art. 1° do substitutivo deverão obedecer ao disposto no § 2°
quando se propuserem a criar empregos ou a transformar seus cargos em empregos,
porque, se assim não procederem, incorrerão em violação explícita não aos termos da
lei, mas aos da Constituição, na qual a norma legal se baseou para emitir seus
comandos. Justifica-se, assim , a apresentação do § 3° do art. 1° da proposta
alternativa, porque, sem esse cuidado, poderia parecer aos desavisados que a nova lei
permite a órgãos públicos não sujeitos à autoridade do Presidente da República o
descumprimento da Carta Magna. Pelo bem da clareza do texto legal , é mais do que
recomendável que se afaste esse resultado.
Antes de se concluir o presente parecer, cumpre enfatizar o já
citado art. 4° do texto alternativo. Não há dúvida nenhuma de que o projeto em
questão regulamenta alteração no texto constitucional posterior ao ano de 1995.
Em decorrência, não poderá o mesmo ser objeto de medida provisória, nem em sua
origem, nem em suas complementações. Entendimento contrário levaria à conclusão
de que é fácil o descumprimento do art. 246 da Constituição: basta que a lei
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regulamentadora se limite a um único artigo, remetendo toda a matéria a
regulamentar a leis posteriores, às quais não se aplicaria a restrição constitucional.
Em nome do bom senso, é melhor evitar esse resultado absurdo, parecendo de ótimo
alvitre que se registre com clareza, no projeto em questão, a obediência ao
imperativo constitucional , de forma a não suscitar interpretações distorcidas de seu
teor.
Estes, portanto, os sólidos motivos que autorizam a
aprovação do projeto de lei sob parecer, na forma do substitutivo em anexo.
Reputam-se aprovadas, total ou parcialmente, por

se

compatibilizarem com a peça produzida pelo relator, as emendas de nOs 1/98, 2/98,
3/98, 4/98, 5/98, 6/98, 7/98, 8/98, 9/98, 15/98, 16/98, 17/98, 20/98, 22/98, 23 /98,
02/99, 03/99, 05/99, 06/99, 07/99, 08/99 e 09/99.
Consideram-se rejeitadas, por incompatibilidade com aquele
texto, as de nOs 10/98, 11 /98, 12/98, 13/98, 14/98, 18/98, 19/98, 21 /98, 24/98, 25/98,
1/99, 04/99, 10/99 e 11 /99.

Sala da C m ssão, emi.tde

tL

D putado Jovair Arantes
Relator
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PROJETO DE LEI N° 4.811, DE 1998
SUBSTITUTIVO DO RELATOR

Disciplina o regime de emprego
público do pessoal da administração
federal direta, autárquica e fundacional ,
e dá outras providências.

o Congresso Nacional decreta:
Art. 1°. O pessoal admitido para emprego público na
administração federal direta, autárquica e fundacional terá sua relação de trabalho
regida pelo Decreto-Lei n° 5.452, de 1° de maio de 1943 - Consolidação das Leis do
Trabalho - e legislação trabalhista correlata, naquilo que a lei não dispuser em
contrário.
§ 1° Leis específicas disporão sobre a criação dos empregos
de que trata esta lei no âmbito da administração direta, autárquica e fundacional do
Poder Executivo, bem como sobre a transformação dos atuais cargos em empregos.

*2° E vedado:
,

I - submeter ao regime de que trata esta lei :
a) servidores que, em decorrência das atribuições de seu
cargo efetivo, desenvolvam atividades exclusivas de Estado, nos termos das leis
mencionadas no art. 247 da Constituição Federal ;
b) cargos públicos de provimento em comissão;
II - alcançar, nas leis a que se refere o

* 1°, servidores

regidos pela Lei n.o 8.112, de 11 de dezembro de 1990, à data da respectiva
publicação.
§ 3° Estende-se o disposto no § 2° à criação de empregos ou à
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transformação de cargos em empregos não abrangidas pelo § 1°.

§ 4° A critério da administração, aplica-se o regime previsto
no capul, de acordo com o disposto nesta lei , ao pessoal admitido nos termos dos
arts. 232 a 235 da Lei nO 8.112, de 11 de dezembro de 1990, ou da Lei n° 8.745 , de 9
de dezembro de 1993, cujo tempo de exercício supere o inicialmente previsto, desde
que a contratação tenha ocorrido mediante processo seletivo externo realizado por
meio de provas ou de provas e títulos.

Art. 2° A contratação de pessoal para emprego público
deverá ser precedida de concurso público de provas ou de provas e títulos, conforme
a natureza e a complexidade do emprego.

Art. 3°. O contrato de trabalho por prazo indeterminado
somente será rescindido por ato unilateral da administração pública nas seguintes
hipóteses:
I - prática de falta grave, dentre as elencadas no art. 482 da
CLT,

n -

acumulação ilegal de cargos, empregos ou funções

públicas;
III - necessidade de redução de quadro de pessoal , por
excesso de despesa, nos termos da lei complementar a que se refere o art. 169 da
Constituição;
IV - insuficiência de desempenho, apurada em procedimento
no qual se assegurem pelo menos um recurso hierárquico dotado de efeito
suspensivo, que será apreciado em 30 (trinta) dias, e o prévio conhecimento dos
padrões

mínimos

exigidos

para

continuidade

da

relação

de

emprego,

obrigatoriamente estabelecidos de acordo com as peculiaridades das atividades
exercidas;
V - extinção do emprego, mediante lei especificamente
destinada a essa finalidade, ou, na hipótese do art. 1°, § 3°, nos termos de instrumento
correspondente ao utilizado para a criação do emprego ou para a transformação do
cargo que o tenha originado.
Art. 4° Aplica-se às leis a que se referem os arts. 1°, § 1°, e
3°, V, o disposto no art. 246 da Constituição Federal.
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Art. 5° Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 6° Revogam-se as disposições em contrário.
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COMISSÃO DE TRABALHO, DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇO PÚBLICO

PROJETO DE LEl N° 4.811, DE 1998

Disciplina o regime de emprego público do
pessoal da Administração Federal direta, autárquica
e fundacional.

Autor: Poder Executivo
Relator: Deputado Jovair Arantes

COMPLEMENTAÇÃO DE VOTO

A votação do projeto de lei em epígrafe pela Comissão de
Trabalho, de Administração e Serviço Público, realizada na reunião ordinária de 22 de
junho de 1999, resultou na aprovação do substitutivo do relator, com aperfeiçoamentos que
lhe foram sugeridos na ocasião.
A presente peça tem como intuito apresentar ao Plenário da
Comissão e ao Plenário da Casa o texto resultante dessas alterações, que passa a integrar o
respectivo processo como sendo a redação aprovada pela Comissão de Trabalho, de
Administração e Serviço Público em relação à matéria, no exercício de sua competência
regi mental.
Nesse sentido, foram
modificações:
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a) a alteração do art. 1°, § 2°, li , do substitutivo, no sentido de
tomar mais claro que a data de publicação ali identificada como referencial é a data em que
forem publicadas as leis que criem empregos ou transformem cargos em empregos, efeito
que se obtém pelo uso de expressão plural, sugerido pelo nobre Deputado Luiz Antonio
Fleury;
b) a supressão do art. 3°, V, do substitutivo, em decorrência de
proposta apresentada pelo nobre Deputado Avenzoar Arruda, com apoio da bancada de seu
partido, tendo em vista que se trata de matéria introduzida pela rei ato ri a e não prevista na
proposta original, o que deixa subentedido que o maior interessado em seus termos, o Poder
Executivo, não tem por ela o devido apreço, possibilitando-se a retirada do texto aludido,
em nome do entendimento, sempre saudável , com os Parlamentares de oposição.
Em decorrência da alínea h supra, elidiu-se da redação final a
alusão feita ao dispositivo no art. 4°.
Por oportuno, releva registrar que o texto agora apresentado altera
também o art. 1°, capul, do substitutivo, no qual a relatoria deixou de suprimir
,

impropriedade cometida pelo original. E que o Decreto-lei nO 5.452, de 1° de maio de J943,
não representa a Consolidação das Leis do Trabalho, mas, tão somente, a norma jurídica
que a aprovou. Logo, o empregado público não será regido pelo aludido Decreto-lei, mas
pela Consolidação das Leis do Trabalho. Como não há qualquer alteração de mérito, no
particular, em relação ao texto aprovado pela Comissão, entende a relatoria que este
documento é a oportunidade adequada para que se corrija o equívoco.
Estas, portanto, as razões que autorizam a apresentação, em anexo,
do texto aprovado pela Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público na
reunião ordinária de 22 de junho de 1999.

Sala da Comissão, em

e utado Jovair Arantes
Relator
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PROJETO DE LEI N° 4.811, DE 1998
SUBSTITUTIVO DO RELATOR

Disciplina o regime de emprego
público do pessoal da administração federal
direta, autárquica e fundacional , e dá outras
providências.

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1°. O pessoal admitido para emprego público na administração
federal direta, autárquica e fundacional terá sua relação de trabalho regida pela
Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n° 5.452, de I ° de maio de
1943, e legislação trabalhista correlata, naquilo que a lei não dispuser em contrário.

§ 1° Leis específicas disporão sobre a criação dos empregos de que
trata esta lei no âmbito da administração direta, autárquica e fundacional do Poder
Executivo, bem como sobre a transformação dos atuais cargos em empregos.
~ 2° É vedado:

I - submeter ao regime de que trata esta lei:
a) servidores que, em decorrência das atribuições de seu cargo
efetivo, desenvolvam atividades exclusivas de Estado, nos termos das leis mencionadas no
art. 247 da Constituição Federal ;
b) cargos públicos de provimento em comissão;
Il - alcançar, nas leis a que se refere o § 1°, servidores regidos pela
Lei n.o 8.112, de 11 de dezembro de 1990, às datas das respectivas publicações.
§ 3° Estende-se o disposto no § 2° à criação de empregos ou à
transformação de cargos em empregos não abrangidas pelo § 1°.
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§ 4° A critério da administração, aplica-se o regime previsto no
capul , de acordo com o disposto nesta lei, ao pessoal admitido nos termos dos arts. 232 a

235 da Lei n° 8.112, de 11 de dezembro de 1990, ou da Lei n° 8.745, de 9 de dezembro de
1993, cujo tempo de exercício supere o inicialmente previsto, desde que a contratação tenha
ocorrido mediante processo seletivo externo realizado por meio de provas ou de provas e
títulos.

Art. 2° A contratação de pessoal para emprego público deverá ser
precedida de concurso público de provas ou de provas e títulos, conforme a natureza e a
complexidade do emprego.

Art. 3°. O contrato de trabalho por prazo indeterminado somente
será rescindido por ato unilateral da administração pública nas seguintes hipóteses:
1- prática de falta grave, dentre as elencadas no art. 482 da CLT;
II - acumulação ilegal de cargos, empregos ou funções públicas;
III - necessidade de redução de quadro de pessoal, por excesso de
despesa, nos termos da lei complementar a que se refere o art. 169 da Constituição;
IV - insuficiência de desempenho, apurada em procedimento no
qual se assegurem pelo menos um recurso hierárquico dotado de efeito suspensivo, que será
apreciado em 30 (trinta) dias, e o prévio conhecimento dos padrões mínimos exigidos para
continuidade da relação de emprego, obrigatoriamente estabelecidos de acordo com as
peculiaridades das atividades exercidas.
Art. 4° Aplica-se às leis a que se refere o art. 1°, § 1°, o disposto no
art. 246 da Constituição Federal.
Art. 5° Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 6° Revogam-se as disposições em contrário.
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COMISSÃO DE TRABALHO, DE ADMINISTRAÇÃO E SERViÇO PÚBLICO

PROJETO DE LEI N° 4.811, DE 1998

PARECER DA COMISSÃO

•

A Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público, em
reunião ordinária realizada hoje, opinou pela APROVAÇÃO, com substitutivo, do
Projeto de Lei nO 4.811/98 , e das emendas de nOs 1/98, 2/98 , 3/98 , 4/98 , 5/98 ,

6/98 , 7/98 , 8/98 , 9/98 , 15/98, 16/98, 17/98, 20/98, 22/98 , 23/98, 2199, 3/99 , 5/99 ,
6/99 , 7/99 , 8/99 e 9/99 , apresentadas na Comissão; e pela rejeição das emendas
de nOs 10/98, 11/98, 12/98, 13/98, 14/98, 18/98, 19/98, 21/98, 24/98, 25/98, 1/99,
4/99 , 10/99 e 11/99, apresentadas na Comissão, contra o voto do Deputado
Vivaldo Barbosa, nos termos do parecer do Relator, Deputado Jovair Arantes, que
apresentou complementação de voto .
Foram apresentados 2 destaques: o de n° 1 foi prejudicado e o de n° 2
foi rejeitado.
Estiveram presentes os senhores Deputados:
José Múcio Monteiro, Presidente; Laíre Rosado, Jair Meneguelli e
Marcus Vicente, Vice-Presidentes; Ricardo Noronha, Roberto Argenta , José Carlos
Vieira, Paulo Rocha , Jovair Arantes, Herculano Anghinetti , Vanessa Grazziotin,
Paulo Paim , Pedro Henry, Enivaldo Ribeiro, Pedro Eugênio, Avenzoar Arruda ,
Medeiros, Pedro Celso, Alexandre Santos, Pedro Corrêa, Luciano Castro, Zaire
Rezende, Valdomiro Meger, Vivaldo Barbosa, Luiz Antônio Fleury e Rodrigo Maia.

Sala da Comissão, em 22 de junho de 1999.

Deputado J

MONTEIRO

Presidente
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COMISSÃO DE TRABALHO, DE ADMINISTRAÇÃO E SERViÇO PUBLICO

PROJETO DE LEI N° 4.811, DE 1998

SUBSTITUTIVO ADOTADO

Disciplina o regime de emprego
público do pessoal da administração federal
direta. autárquica e fundacional , e dá outras
providências.

o Congresso Nacional decreta:
Art. 1°. O pessoal admitido para emprego público na administração

federal direta, autárquica e fundacional terá sua relação de trabalho regida pela
Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n° 5.452, de 1° de maio de
1943, e legislação trabalhista correlata, naquilo que a lei não dispuser em contrário.

§ 1° Leis específicas disporão sobre a criação dos empregos de que
trata esta lei no âmbito da administração direta, autárquica e fundacional do Poder
Executivo, bem como sobre a transformação dos atuais cargos em empregos.
§ 2° É vedado:
I - submeter ao regime de que trata esta lei:
a) servidores que, em decorrência das atribuições de seu cargo
efetivo, desenvolvam atividades exclusivas de Estado, nos tennos das leis mencionadas no
art. 247 da Constituição Federal;
b) cargos públicos de provimento em comissão;
TI - alcançar, nas leis a que se refere o § 1°, servidores regidos pela
Lei n.o 8.112, de 11 de dezembro de 1990, às datas das respectivas publicações.
§ 3° Estende-se o disposto no § 2° à criação de empregos ou à
transfonnação de cargos em empregos não abrangidas pelo § 1°.
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§ 4° A critério da administração, aplica-se o regime previsto no
caput, de acordo com o disposto nesta lei, ao pessoal admitido nos termos dos arts. 232 a

235 da Lei n° 8.112, de 11 de dezembro de 1990, ou da Lei nO8.745 , de 9 de dezembro de
1993, cujo tempo de exercício supere o inicialmente previsto, desde que a contratação tenha
ocorrido mediante processo seletivo externo realizado por meio de provas ou de provas e
títulos.

Art. 2° A contratação de pessoal para emprego público deverá ser

precedida de concurso público de provas ou de provas e títulos, conforme a natureza e a
complexidade do emprego.

Art. 3°. O contrato de trabalho por prazo indeterminado somente

será rescindido por ato unilateral da administração pública nas seguintes hipóteses:
I - prática de falta grave, dentre as elencadas no art. 482 da CLT;

n - acumulação ilegal de cargos, empregos ou funções públicas;
In - necessidade de redução de quadro de pessoal, por excesso de
despesa, nos termos da lei complementar a que se refere o art. 169 da Constituição;
IV - insuficiência de desempenho, apurada em procedimento no
qual se assegurem pelo menos um recurso hierárquico dotado de efeito suspensivo, que será
apreciado em 30 (trinta) dias, e o prévio conhecimento dos padrões mínimos exigidos para
continuidade da relação de emprego, obrigatoriamente estabelecidos de acordo com as
peculiaridades das atividades exercidas.
Art. 4° Aplica-se às leis a que se refere o art. 1°, § 1°, o disposto no
art.

246 da Constituição Federal.
Art. 5° Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 6° Revogam-se as disposições em contrário.

Deputado JO E MÚCIO MONETEIRO
Presidente
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COMISSÃO
PÚBLICO.

DO TRABALHO, DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇO

PROJETO DE LEI N° 4.811198

(Do Poder Executivo)

•

DECLARAÇÃO
BARBOSA

DE

VOTO

DO

DEPUTADO

VIVALDO

O PDT não pode dar o voto favorável a este Projeto. Desde a
votação da emenda constitucional que acabou com a estabilidade do
trabalhador, o PDT tem lutado desesperadamente para evitar o castigo que
tem sido imposto aos servidores, aposentados e trabalhadores em geral.
Agora, com a votação deste Projeto, seguida à votação do outro de número
248, completa-se uma página triste na vida do serviço público em nosso
,
paIS.
Além do mais, este Projeto em especial deixa de especificar as
condições pelas quais se incorre em insuficiência de desempenho. Ao não
prever as hipóteses em lei, deixa-se ao arbítrio do administrador da época
fixar tais condições.
Esta lei não preenche o requisito básico da norma jurídica que é
a previsibilidade para que cada agente saiba como se comportar para o
adequado cumprimento da norma e fazer os cálculos dos riscos de sua
violação.
Sala da Comissão, em 22/06/1999.

VL~

Deputado VIV ALD
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PROJETO DE LEI N° 4.811, DE 1998
(DO PODER EXECUTIVO)
MENSAGEM N° 1.309/98

Disciplina o regime de emprego público do pessoal da Administração Federal
direta, autárquica e fundacional.
(ÀS COMISSÕES DE TRABALHO, DE ADMINISTRAÇÃO E SERViÇO
PÚBLICO; E DE CONSTITUiÇÃO E JUSTiÇA E DE REDAÇÃO (ART. 54) ART. 24, li)

SUMÁRIO

- Projeto inicial

li

- Na
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público:
emendas apresentadas na Comissão (25)
termo de recebimento de emendas - 1998
emendas apresentadas na Comissão (11)
termo de recebimento de emendas - 1999 (nova legislatura)
parecer do Relator
10 substitutivo oferecido pelo Relator
complementação de voto
20 substitutivo oferecido pelo Relator
parecer da Comissão
substitutivo adotado pela Comissão
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COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E JUSTiÇA E DE REDAÇÃO
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JUSTiÇA

PROJETO DE LEI N° 4.811 , DE 1998

Disciplina o regime de emprego público
do pessoal da Administração Federal direta,
autárquica e fundacional.
Autor: Poder Executivo
Relator: Deputado Paulo Magalhães

I - RELATÓRIO

o projeto de lei em epígrafe,

originário do Poder Executivo,

"Disciplina o regime de emprego público do pessoal da Administração Federal
direta, autárquica e fundacionaL"
Segundo a Exposição de Motivos nO 64, de 1998, que o
acompanha , tem ele "por escopo adotar o "modelo celetista" para a grande
maioria dos empregos efetivos no serviço público" . Assim , os servidores públicos
passariam a ter na legislação trabalhista o

regime comum e, no regime

estatutário da Lei nO 8.112, de 1990, o regime especial.
Para tanto, o projeto enumera , no art. 1°, quais as carreiras
que serão regidas pelo regime estatutário. Por via de exceção, todas as demais
ali não compreendidas ficarão submetidas ao regime do Decreto-Lei nO 5.452, de
1943 - Consolidação das Leis do Trabalho, como explicitado no caput art. 2°. No

§ 1° deste artigo, consta que essa submissão alcançará o "pessoal admitido após
a data de vigência desta lei".
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o

art. 3° estabelece a obrigatoriedade de concurso público

para a contratação de pessoal para emprego público e o art. 4° trata de hipóteses
de dispensa desse pessoal.
Para justificar

a medida, argumenta-se na exposição de

motivos:
"Essa fórmula confere maior flexibilidade à relação de
emprego no âmbito do Estado, a par de transferir ao regime
previdenciário comum os servidores regidos pela legislação
trabalhista.
Tais vantagens representam considerável
economia para as finanças públicas, em momento crucial de
ajuste de contas, dado o déficit da previdência · do setor
público, incapaz de se auto-sustentar, por falha estrutural de
concepção. "

Durante a legislatura passada, foram apresentadas na
Comissão de Trabalho, de Admi nistração e Serviço Público, no prazo regimental ,
vinte e cinco emendas, quais sejam as de números:
01/98 (Deputado

Eduardo Campos) ; 02/98 (Deputado

Arnaldo Faria de Sá) ; 03/98 (Deputado Pedro Henry); 04/98
a 13/98 , tendo as de nOs 04/98 e 08/98 e as de nOs 06/98 e
07/98 idêntica redação (Deputada Maria Laura) ; 14/98
(Deputado Paulo Rocha); 15/98 e 16/98 ( Deputado Hélio
Rosas e outros) ; 17/98 e 25/98 (Deputado Severino

•

Cavalcanti); 18/98 a 20/98 (Deputado Miro Teixeira); 21/98
(Deputado Agnelo Queiroz); 22/98 (Deputado Geddel Vieira
Lima e outros) ; 23/98 Gilvan Freire) ; 24/98 (Deputado
Roberto Balestra) .
Reaberto o prazo na presente legislatura, o projeto recebeu
onze emendas na mesma Comissão, quais sejam as de números:
01/99 (Deputado Ubiratan Aguiar) ; 02/99 (Deputado Pedro
Celso) ;

03/99

(Deputado

Moacir

Michelletto);

04/99

(Deputado Wellington Dias) ; 05/99 e 06/99 ( Deputado Zaire
Rezende) ;

07/99

(Deputado

Marcus

Vicente);

08/99

(Deputado Arnaldo Faria de Sá); 09/99 (Deputado Aroldo
Cedraz) ; 10/99 e 11/99 (Deputado Darcísio Perondi) .
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Relativamente ao conteúdo da emendas, a maioria propõe a
inclusão de servidores de outros cargos ou carreiras no regime estatutário.
Tratam do assunto as emendas de números 01/98 , 02/98 , 03/98 , 04/98 , 05/98 ,
06/98 , 07/98 , 08/98 , 14/98, 15/98, 16/98, 17/98, 20/98 , 21/98 , 22/98 , 23/98, 24/98 ,
25/98 , 01/99, 02/99 , 03/99 , 04/99 , 05/99 , 06/99, 07/99 , 08/99 e 09/99 .
Verifica-se que a maior parte dessas emendas demonstra
preocupação em inserir no regime estatutário servidores voltados, em especial ,
para as seguintes atividades: a) de fiscalização e arrecadação tributária ,
previdenciária e do trabalho, de orçamento e finanças e de controle interno e
externo (Emendas nOs 01/98, 02/98, 03/98, 05/98,

14/99, 15/98, 16/98, 20/98,

22/98 , 02/99, 05/99 , 07/99 e 08/99) ; b) de fiscalização de defesa agropecuária
(Emendas nOs 05/98 , 17/98, 20/98 , 23/98 , 02/99 , 03/99 , 05/99, 06/99 , 07/99 e
09/99) ; c) de fiscalização de cadastro e tributação rural (Emenda n° 04/99) ; d) de
fiscalização das agências nacionais reguladoras e de fiscalização de setores
econômicos (Emendas nOs 24/98 e 25/98)

e)

de especialista em políticas

públicas e gestão governamental (Emendas nOs 05/98 , 20/98 , 22/98 e 05/99) .
Pretendem incluir no mesmo regime: os oficiais de chancelaria (Emenda nO 21/98 ,
22/98 e 01/99) ; carreiras diversas pertencentes ao Poder Executivo (Emenda nO
05/98 e 20/98).

•

Ainda sobre a inclusão de carreiras no regime da Lei nO
8.112, de 1990, tem-se: a) atividade de elaboração legislativa (Emenda nO 05/98) ;
b) servidores do Poder Judiciário ( Emenda nOs 05/98 e 08/99) ; e c) ocupantes de
cargos públicos das carreiras que desenvolvem atividades exclusivas de Estado,
referidas na lei complementar de que trata o art. 41 , 111 , da Constituição Federal e
enumera quais são essas atividades (Emendas nOs 04/98 , 05/98 , 08/98) .

Há

propostas para dispor que atos do Procurador-Geral da República, do Presidentes
da Câmara dos Deputados, Senado Federal , do Supremo Tribunal Federal e do
Tribunal de Contas da União definirão os cargos que serão regidos pelo regime
estatutário (Emendas nOs 06/98 e 07/98 , com idêntica redação) .
A Emenda nO 09/98 estabelece que serão regidos pela CLT
os empregos públicos de caráter temporário ou de suporte operacional.
Emenda nO 10/98 suprime o art. 2°.
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Modificam o art. 4° as Emendas nOs 11/98, para reduzir o
percentual de pontuação e alterar o prazo estabelecidos para avaliação do
desempenho; 12/98, para deterninar a extinção do emprego cujo titular for
dispensado pela necessidade de "edução de quadro de pessoal , por excesso de
despesa, e vedar a criação de fU 'lções iguais ou correlatas pelo prazo de quatro
anos; 13/98, para dispor sobre a ,Jreferência de reintegração, pelo prazo de cinco
anos, para quem for dispensado pela razão antes referida; 18/98, para estender
aos empregados públicos as mesmas garantias asseguradas no inciso 111 do art.
41 da C.F. aos servidores públicos estáveis, em caso de demissão; e 19/98, para
suprimir o inciso 111.
As Emendas 10/99 e 11/99 alteram os arts. 2° e 3°, para
preservar a forma de admissão dos atuais empregados das sociedades, cujo
controle pertença à União, limitando-se a segunda emenda àqueles que prestem
serviços na área de saúde.
É esse, em síntese, o conteúdo das emendas.

o projeto de lei foi distribuído às Comissões de Trabalho, de
Administração e Serviço Público; e de Constituição e Justiça e de Redação e
tramita em regime de urgência, nos termos do art. 155 do Regimento Interno.
Na primeira Comissão, recebeu Substitutivo tendente a
subordinar a criação dos empregos a que se refere o projeto a leis específicas; a
vedar a aplicação do regime celetista aos servidores que, à data da publicação
dessas leis, se encontrarem no regime estatutário da Lei nO 8112, de1990; definir
a situação juríidica de servidores admitidos por contrato temporário, cujo tempo
de contratação vem sendo sucessivamente

prorrogado; e a estabelecer as

hipóteses de rescisão , por ato unilateral da administração pública , de contrato de
trabalho por prazo indeterminado.

É o relatório.
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11 - VOTO DO RELATOR

De acordo dom o art. 32, inciso 111 , alínea a, do Regimento
Interno, cabe a esta Comissão examinar o projeto, as emendas e o Substitutivo
sob os aspectos de constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa.
Sob esse enfoque , é de se realçar que estão cumpridas as
disposições pertinentes à constitucionalidade no que diz respeito à competência
da União para legislar sobre o assunto, nos termos do art. 48,

inciso IX, da

Constituição Federal.
Ainda sobre a constitucionalidade das proposições, desta
feita

à luz do art. 61 da Carta Política,

que trata da iniciativa legislativa, o

assunto está a merecer algumas observações:
De acordo com o § 1°, IncIso 11 , alínea c desse artigo,

compete ao Presidente da República iniciativa privativa das leis que disponham
sobre servidores públicos da União e Territórios, seu regime jurídico, provimento
de cargos, estabilidade e aposentadoria.

o projeto nenhuma alteração introduz no regime estatutário
da Lei nO 8112, de 1990. Apenas enumera , no art. 1°, quais cargos e carreiras
permanecem submetidos a esse regime. Em relação exclusivamente esses
cargos e carreiras, a enumeração é, na prática ,

ineficaz,

haja vista que os

mesmos já estão vinculados ao regime jurídico da referida lei .

o

art. 2° pretende,

por via de exceção, que as atividades

não compreendidas no art. 1° sejam exercidas sob a forma de empregos públicos,
regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho, com as modificações previstas
no art. 4° (que trata de dispensa de empregado público) , a contar da vigência da
lei em que vier a se converter o projeto.
Ocorre que a abrangência dada ao art. 2° traz, como
conseqüência ,

sua

inconstitucionalidade, por vício de iniciativa.

É que,

a

prevalecer a redação ali prevista , poder-se-á argumentar que estarão submetidos
ao regime celetista, a partir da admissão, não só todos os demais servidores do
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Poder Executivo não relacionados no art. 1°, mas também , sem exceção, todos
os servidores do Poder Legislativo, do Poder Judiciário, do Ministério Público e do
Tribunal de Contas da União.
A inconstitucionalidade resulta da violação de disposições
constitucionais que asseguram , expressamente ,

aos Poderes Legislativo e

Judiciário a iniciativa privativa de leis que disponham sobre a criação e extinção
de cargos, que são da essência do princípio da separação e da independência
dos Poderes, inscrito no art. 2° da Lei Maior, competência constitucional também
conferida ao Ministério Público e ao Tribunal de Contas da União em razão da
autonomia administrativa e funcional que lhes é reconhecida constitucionalmente.
Os dispositivos que se tem por violados são os arts. 51 , inciso IV, 52, inciso XIII ,
96, incisos I, alínea e e

11 , alínea b, 127, § 2° e 73 , caput, da Constituição

Federal.
Note-se que o § 2° do

art. 2° subordina a criação e

remuneração dos empregos públicos à disciplina a ser estabelecida em lei
específica. Mais uma vez, a prevalecer a redação dada ao caput do art. 2°, a
exigência contraria aqueles dispositivos, em especial aos que dizem respeito ao
Poder Judiciário, Ministério Público e Tribunal de Contas da União, já que para
estes a Constituição só admite a criação de cargos e não de empregos. Em
relação ao Poder Legislativo, embora a Constituição lhe autorize criar, transformar
e extinguir não só cargos, mas também empregos, devido às peculiaridades de
seus serviços, não pode a lei ordinária, mesmo dispondo sobre regime jurídico,
invadir esfera de competência constitucional privativa das Casas do Congresso
Nacional, para impor-lhes unicamente o regime de emprego público.
A fim de ,sanar o vício apontado, sugerimos emenda de
redação ao art. 2° do projeto, com o objetivo de suprimir a expressão "no
exercício de atividades não compreendidas nas carreiras a que se refere o artigo
anterior", e para corrigir impropriedade quanto à técnica legislativa.
No que tange ao Substitutivo, sugerimos a supressão do art.
6°, para adequá-lo à Lei Complementar nO 95, de 1998, que "Dispõe sobre a

elaboração, a redação , a alteração e a consolidação das leis, conforme determina
o parágrafo único do art. 59 da Constituição Federal , e estabelece normas para a
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consolidação dos atos normativos que menciona". Esta lei , a teor do seu art. 9°,
tornou desnecessária a cláusula de revogação genérica ali prevista.
Diante

do exposto, votamos

pela

constitucionalidade,

juridicidade e boa técnica legislativa do Projeto de lei nO 4.811 , de 1998, das
Emendas nOs 01/98 a 25/98 e 01/99 a 11/99 e do Substitutivo da Comissão de
Trabalho, de Administração e Serviço Público, nos termos das emendas anexas.

Sala da Comissão, em

de

de 1999.

Deputado Paulo Magalhães
Relator

lL-..___G_ER_ 3_.1_7_.2_3._00_4_-2_(M_ A_I/_98_l _ _ __

_ __

---

_

,

.

•

8
CÂMARA DOS DEPUTADOS

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃq E JUSTiÇA E DE REDAÇÃO

PROJETO, DE LEI N° 4.811, DE 1998

Disciplina o regime de emprego público
do pessoal da Administração Federal direta,
autárquica e fundacional

EMENDA MODIFICATIVA

Dê-se ao art.2° do projeto a seguinte redação:
"Art. 2° É regido pela Consolidação das Leis do Trabalho,
aprovada pelo Decreto-Lei nO 5.452, de 1° de maio de 1943,
e legislação trabalhista correlata, naquilo que a presente lei
não disponha em contrário, o pessoal admitido na
Administração Federal direta, autárquica e fundacional para
empregos públicos.

Sala da Comissão, em

de

de 1999.

Deputado Paulo Magalhães
Relator
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COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E JUSTiÇA E DE REDAÇÃO

SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI N° 4.811, DE 1998

Disciplina o regime de emprego público
do pessoal da Administração Federal direta,
autárquica e fundacional

SUBEMENDA SUPRESSIVA

Suprima-se o art.6° do Substitutivo.

Sala da Comissão, em

de

de 1999.

Deputado Paulo Magalhães
Relator

90534500.148
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PARECER DO RELATOR DESIGNADO PELA MESA, EM SUSTITUIÇÃO À
COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E JUSTiÇA E DE REDAÇÃO AO PROJETO DE
LEI N° 4.811, DE 1998
O SR. PAULO MAGALHÃES (PFL-BA. Para emitir parecer. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o Projeto de Lei nO 4.811, de
1998, originário do Poder Executivo, disciplina o regime de emprego público do
pessoal da administração federal direta, autárquica e fundacional.
Segundo a Exposição de Motivos nO64, de 1998, que o acompanha , tem ele
•

por escopo adotar o modelo celetista para a grande maioria dos empregos efetivos
no serviço público. Assim,

os servidores públicos passariam a ter, na legislação

trabalhista, o regime comum e, no regime estatutário da Lei nO 8.112, de 1990, o
regime especial.
Para tanto, o projeto enumera , no art. 1°, quais as carreiras que serão
regidas pelo regime estatutário. Por via de exceção, todas as demais ali não
compreendidas ficarão submetidas ao regime do Decreto Lei nO 5.452, de 1943, ou
seja, à Consolidação das Leis do Trabalho,

como explicitado no caput do art. 2°.

No §1° desse artigo, consta que essa submissão alcançará o pessoal admitido após
a data de vigência desta lei.

o

art. 3° estabelece a obrigatoriedade do concurso público para a

contratação de pessoal para emprego público, e o art. 4° trata das hipóteses de
dispensa desse pessoal.
Para justificar a medida, argumenta-se na exposição de motivos:
"Esta fórmula confere maior flexibilidade à relação de
emprego no âmbito do Estado, a par de transferir ao regime
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previdenciário comum os servidores regidos pela legislação
trabalhista .

Tais

vantagens

representam

considerável

economia para as finanças públicas em momento crucial de
ajuste de contas, dado o déficit da Previdência do setor
público, incapaz de se auto-sustentar, por falha estrutural de
concepção. "

(. ..)
De acordo com o art. 32, 111 , alínea "a", do Regimento Interno, cabe a esta
Comissão examina r o projeto, as emendas e o substitutivo, sob os aspectos da
constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa.
Sob esse enfoque, é de se rea lçar que estão cumpridas as disposições
pertinentes à constitucionalidade, no que diz respeito à competência da União para
legislar sobre o assunto, nos termos do art. 48, inciso IX, da Constituição Federal.
Ainda sobre a constitucionalidade das proposições, desta feita à luz do art. 61 da
Carta Política, que trata da iniciativa legislativa, o assunto está a merecer algumas
observações.
De acordo com o § 1°, inciso
Presidente da República

11, alínea "c" desse artigo, compete ao Sr.

iniciativa privativa das leis que disponham sobre

servidores públicos da União e Territórios, seu Regime Jurídico, provimento de
cargos, estabilidade e aposentadoria .

o projeto nenhuma alteração introduz no Regime Estatutário da Lei nO 8.112 ,
de 1990, apenas enumera no art. 1° quais cargos e carreiras permanecem
submetidos a esse regime. Em relação exclusivamente a esses cargos e carreiras
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a enumeração é na prática ineficaz, haja vista que os mesmos já estão vinculados
ao Regime Jurídico da referida lei.

o art. 2° pretende, por via de exceção, que as atividades não compreendidas
no art. 1° sejam exercidas sob

a forma de empregos públicos, regidos pela

Consolidação das Leis do Trabalho, com as modificações previstas no art. 4°, que
trata de dispensa de empregado público, a contar da vigência da lei em que vier a
se converter o projeto.
Ocorre que a abrangência dada ao art. 2° traz, como conseqüência, sua
•

inconstitucionalidade por vício de iniciativa.

É que a prevalecer a redação ali

prevista poder-se-á argumentar que estarão submetidos ao regime celetista, a partir
da admissão, não só todos os demais servidores do Poder Executivo não
relacionados no art. 1°, mas também, sem exceção, todos os servidores do Poder
Legislativo, do Poder Judiciário, do Ministério Público e do Tribunal de Contas da
União.
A inconstitucionalidade resulta da violação de disposições constitucionais
que asseguram expressamente aos Poderes Legislativo e Judiciário a iniciativa
privativa de leis que disponham sobre a criação e extinção de cargos que são da
essência do princípio da separação e da independência dos Poderes, inscrito no
art. 2° da Lei Maior, competência constitucional também conferida ao Ministério
Público e ao Tribunal de Contas da União, em razão da autonomia administrativa e
funcional que lhes é reconhecida constitucionalmente .
Os dispositivos que se têm por violado são: art. 51, Inciso IV; art. 52, Inciso
XIII; art. 96, Inciso I, alínea "e" , e Inciso 11, alínea "b"; art. 127, § 2° ; e art. 73, caput
da Constituição.
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Note-se que o § 2°, do art. 2°, subordina a criação e remuneração dos
empregos públicos à disciplina a ser estabelecida em lei específica . Mais uma vez,
a prevalecer a redação dada no caput do art. 2°, a exigência contraria aqueles
dispositivos, em especial, aos que dizem respeito ao Poder Judiciário, ao Ministério
Público e ao Tribunal de Contas da União, já que para esses a Constituição só
admite a criação de cargos e não de empregos.
Em relação ao Poder Legislativo, embora a Constituição lhe autorize criar,
transformar e extinguir não só cargos, mas também empregos devido às
•

peculiaridades de seus serviços, não pode a Lei Ordinária, mesmo dispondo sobre
regime jurídico, invadir esfera de competência constitucional privativa do Congresso
para impor-lhe unicamente o regime de emprego público.
A fim de sanar o vício apontado, sugerimos emenda de redação ao art. 2° do
projeto com o objetivo de suprimir a expressão "no exercício de atividades não
compreendidas nas carreiras a que se refere o artigo anterior", e para corrigir
impropriedades quanto à técnica legislativa.
No que tange ao substitutivo, sugerimos a supressão do art. 6° para

•

adequá-lo à Lei Complementar nO 95, de 1998, que dispõe sobre a elaboração e
redação, a alteração e a consolidação das leis, conforme determina o parágrafo
ún ico do art. 59 da Constituição Federal, e estabelece normas para a consolidação
dos atos normativos que menciona. Esta lei, a teor do seu art. 9°, torna
desnecessária a cláusula de revogação genérica ali prevista.
Diante do exposto , votamos pela constitucionalidade , juridicidade e boa
técnica legislativa do Projeto de Lei nO 4.811, de 1998, das emendas de nOs 1/1998
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a 25/1998 , e emendas nOs 1/1999 a 11/1999, e do substitutivo da Comissão de
Trabalho e Administração e Serviço Público, nos termos das emendas anexas.
É o relatório, Sr. Presidente.

o SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - O relatório é pela sua aprovação.
PARECER ESCRITO ENCAMINHADO À MESA

•

•
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PROJETO DE LEI N° 4.811, DE 1998

Disciplina o regime de emprego público
do pessoal da Administração Federal direta,
autárquica e fundacional.
Autor: Poder Executivo

•

Relator: Deputado Paulo Magalhães

•

I - RELATÓRIO

o projeto de lei em epígrafe,

originário do Poder Executivo,

"Disciplina o regime de emprego público do pessoal da Administração Federal
direta, autárquica e fundacionaL "
Segundo a Exposição de Motivos nO 64 , de 1998, que o

•

acompanha, tem ele "por escopo adotar o "modelo celetista" para a grande
maioria dos empregos efetivos no serviço público" . Assim , os servidores públicos
passariam a ter na legislação trabalhista o

regime comum e, no regime

estatutário da Lei nO8.112, de 1990, o regime especial.
Para tanto, o projeto enumera, no art. 1°, quais as carreiras
que serão regidas pelo regime estatutário. Por via de exceção, todas as demais
ali não compreendidas ficarão submetidas ao regime do Decreto-Lei nO 5.452 , de
1943 - Consolidação das Leis do Trabalho, como explicitado no caput art. 2°. No

§ 1° deste artigo, consta que essa submissão alcançará o "pessoal admitido após
a data de vigência desta lei".

GER 3 .17.23 .004-2 (MA I/98)
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o

art. 3° estabelece a obrigatoriedade de concurso público

para a contratação de pessoal para emprego público e o art. 4° trata de hipóteses
de dispensa desse pessoal.
Para justificar

a medida, argumenta-se na exposição de

motivos:
"Essa fórmula confere maior flexibilidade à relação de
emprego no âmbito do Estado, a par de transferir ao regime
previdenciário comum os servidores regidos pela legislação
trabalhista .
Tais vantagens representam considerável
economia para as finanças públicas, em momento crucial de
ajuste de contas, dado o déficit da previdência · do setor
público, incapaz de se auto-sustentar, por falha estrutural de
concepção. "
Durante a legislatura .passada, foram apresentadas na
Comissão de Trabalho, de Adm inistração e Serviço Público, no prazo regimental ,
vinte e cinco emendas, quais sejam as de números:
01/98 (Deputado

Eduardo Campos) ; 02/98

(Deputado

Arnaldo Faria de Sá) ; 03/98 (Deputado Pedro Henry) ; 04/98
a 13/98 , tendo as de nOs 04/98 e 08/98 e as de nOs 06/98 e
07/98 idêntica redação (Deputada Maria Laura) ; 14/98

(Deputado Paulo Rocha) ; 15/98 e 16/98 ( Deputado Hélio
Rosas e outros) ; 17/98 e 25/98

(Deputado Severino

Cavalcanti); 18/98 a 20/98 (Deputado Miro Teixeira) ; 21/98
(Deputado Agnelo Queiroz) ; 22/98 (Deputado Geddel Vieira
Lima e outros) ; 23/98 Gilvan Freire) ; 24/98 (Deputado
Roberto Balestra).
Reaberto o prazo na presente legislatura, o projeto recebeu
onze emendas na mesma Comissão, quais sejam as de números:
01/99 (Deputado Ubiratan Aguiar) ; 02/99 (Deputado Pedro

Celso) ;

03/99

(Deputado

Moacir

Michelletto) ;

04/99

(Deputado Wellington Dias) ; 05/99 e 06/99 ( Deputado Zaire
Rezende);

07/99

(Deputado

Marcus

Vicente) ;

08/99

(Deputado Arnaldo Faria de Sá) ; 09/99 (Deputado Aroldo
Cedraz) ; 10/99 e 11/99 (Deputado Darcísio Perondi) .
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Relativamente ao conteúdo da emendas, a maioria propõe a
inclusão de servidores de outros cargos ou carreiras no regime estatutário.
Tratam do assunto as emendas de números 01/98, 02/98 , 03/98, 04/98, 05/98 ,
06/98, 07/98, 08/98, 14/98, 15/98, 16/98, 17/98,20/98, 21/98, 22/98,23/98, 24/98,
25/98, 01/99, 02199, 03/99 , 04/99, 05/99, 06/99, 07/99 , 08/99 e 09/99.
Verifica-se que a maior parte dessas emendas demonstra
preocupação em inserir no regime estatutário servidores voltados, em especial ,
para as seguintes atividades: a) de fiscalização e arrecadação tributária ,
previdenciária e do trabalho, de orçamento e finanças e de controle interno e
externo (Emendas nOs 01198, 02198, 03/98, 05/98, 14/99, 15/98, 16/98, 20/98,
22/98, 02/99, 05/99 , 07/99 e 08/99); b) de fiscalização de defesa agropecuária
(Emendas nOs 05/98 , 17/98, 20/98, 23/98, 02/99 , 03/99 , 05/99, 06/99 , 07/99 e

•

09/99) ; c) de fiscalização de cadastro e tributação rural (Emenda n° 04/99) ; d) de
fiscalização das agências nacionais reguladoras e de fiscalização de setores
econômicos (Emendas nOs 24/98 e 25/98)

e)

de especialista em políticas

públicas e gestão governamental (Emendas nOs 05/98, 20/98, 22/98 e 05/99) .
Pretendem incluir no mesmo regime: os oficiais de chancelaria (Emenda nO 21/98,
22198 e 01/99) ; carreiras diversas pertencentes ao Poder Executivo (Emenda nO
05/98 e 20/98).
Ainda sobre a inclusão de carreiras no regime da Lei nO
8.112, de 1990, tem-se: a) atividade de elaboração legislativa (Emenda nO 05/98);

•

b) servidores do Poder Judiciário ( Emenda nOs 05/98 e 08/99); e c) ocupantes de
cargos públicos das carreiras que desenvolvem atividades exclusivas de Estado,
referidas na lei complementar de que trata o art. 41 , 111 , da Constituição Federal e
enumera quais são essas atividades (Emendas nOs 04/98, 05/98 , 08/98).

Há

propostas para dispor que atos do Procurador-Geral da República, do Presidentes
da Câmara dos Deputados, Senado Federal, do Supremo Tribunal Federal e do
Tribunal de Contas da União definirão os cargos que serão regidos pelo regime
estatutário (Emendas nOs 06/98 e 07/98 , com idêntica redação) .
A Emenda nO 09/98 estabelece que serão regidos pela CLT
os empregos públicos de caráter temporário ou de suporte operacional.
Emenda nO 10/98 suprime o art. 2°.
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Modificam o art. 4° as Emendas nOs 11/98, para reduzir o
percentual de pontuação e alterar o prazo estabelecidos para avaliação do
desempenho; 12/98, para determinar a extinção do emprego cujo titular for
dispensado pela necessidade de redução de quadro de pessoal, por excesso de
despesa, e vedar a criação de funções iguais ou correlatas pelo prazo de quatro
anos; 13/98, para dispor sobre a preferência de reintegração, pelo prazo de cinco
anos, para quem for dispensado pela razão antes referida; 18/98, para estender
aos empregados públicos as mesmas garantias asseguradas no inciso 111 do art.
41 da C.F. aos servidores públicos estáveis, em caso de demissão; e 19/98 , para
suprimir o inciso 111.
As Emendas 10199 e 11/99 alteram os arts. 2° e 3°, para
preservar a forma de admissão dos atuais empregados das sociedades, cujo
controle pertença à União, limitando-se a segunda emenda àqueles que prestem
serviços na área de saúde.

•

É esse, em síntese, o conteúdo das emendas.

o projeto de lei foi distribuído às Comissões de Trabalho , de
Administração e Serviço Público; e de Constituição e Justiça e de Redação e
tramita em regime de urgência, nos termos do art. 155 do Regimento Interno.
Na primeira Comissão, recebeu Substitutivo tendente a
subordinar a criação dos empregos a que se refere o projeto a leis específicas; a

•

vedar a aplicação do regime celetista aos servidores que, à data da publicação
dessas leis, se encontrarem no regime estatutário da Lei nO 8112, de 1990; definir
a situação juríidica de servidores admitidos por contrato temporário, cujo tempo
de contratação vem sendo sucessivamente

prorrogado; e a estabelecer as

hipóteses de rescisão, por ato unilateral da administração pública, de contrato de
trabalho por prazo indeterminado.
É o relatório.
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11 - VOTO DO RELATOR

De acordo c;; om o art. 32 , inciso 111 , alínea a, do Regimento
Interno, cabe a esta Comissão examinar o projeto, as emendas e o Substitutivo
sob os aspectos de constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa.
Sob esse enfoque, é de se realçar que estão cumpridas as
disposições pertinentes à constitucionalidade no que diz respeito à competência
da União para legislar sobre o assunto, nos termos do art. 48,

inciso IX, da

Constituição Federal.
Ainda sobre a constitucionalidade das proposições, desta
feita

à luz do art. 61 da Carta Política, que trata da iniciativa legislativa, o
•

assunto está a merecer algumas observações:

De acordo com o § 1°,

inCISO

11, alínea c desse artigo,

compete ao Presidente da República iniciativa privativa das leis que disponham
sobre servidores públicos da União e Territórios, seu regime jurídico, provimento
de cargos, estabilidade e aposentadoria.

o projeto nenhuma alteração introduz no regime estatutário
da Lei nO 8112, de 1990. Apenas enumera , no art. 1°, quais cargos e carreiras
permanecem submetidos a esse regime. Em relação exclusivamente esses
cargos e carreiras, a enumeração é, na prática, ineficaz,

haja vista que os

mesmos já estão vinculados ao regime jurídico da referida lei.

o art.

~

pretende, por via de exceção, que as atividades

não compreendidas no art. 1° sejam exercidas sob a forma de empregos públicos,
regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho, com as modificações previstas
no art. 4° (que trata de dispensa de empregado público) , a contar da vigência da
lei em que vier a se converter o projeto.
Ocorre que a abrangência dada ao art. 2° traz, como
consequencia,

sua

inconstitucionalidade, por vício de iniciativa.

E que,

a

prevalecer a redação ali prevista, poder-se-á argumentar que estarão submetidos
ao regime celetista, a partir da admissão, não só todos os demais servidores do

GER 31 7.23004 -2 (MAI /98 )
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Poder Executivo não relacionados no art. 1°, mas também, sem exceção, todos
os servidores do Poder Legislativo, do Poder Judiciário, do Ministério Público e do
Tribunal de Contas da União.
A inconstitucionalidade resulta da violação de disposições
constitucionais que asseguram , expressamente,

aos Poderes Legislativo e

Judiciário a iniciativa privativa de leis que disponham sobre a criação e extinção
de cargos, que são da essência do princípio da separação e da independência
dos Poderes, inscrito no art. 2° da Lei Maior, competência constitucional também
conferida ao Ministério Público e ao Tribunal de Contas da União em razão da
autonomia administrativa e funcional que lhes é reconhecida constitucionalmente.
Os dispositivos que se tem por violados são os arts. 51, inciso IV, 52 , inciso XIII ,
96 , incisos I, alínea e e li , alínea b , 127, § ~ e 73 , caput, da Constituição
Federal.

•
Note-se que o § 2° do

art. 2° subordina a criação e

remuneraçao dos empregos públicos à disciplina a ser estabelecida em lei
específica. Mais uma vez, a prevalecer a redação dada ao caput do art. 2°, a
exigência contraria aqueles dispositivos, em especial aos que dizem respeito ao
Poder Judiciário, Ministério Público e Tribunal de Contas da União, já que para
estes a Constituição só admite a criação de cargos e não de empregos. Em
relação ao Poder Legislativo, embora a Constituição lhe autorize criar, transformar
e extinguir não só cargos, mas também empregos, devido às peculiaridades de
seus serviços, não pode a lei ordinária, mesmo dispondo sobre regime jurídico,
invadir esfera de competência constitucional privativa das Casas do Congresso
Nacional, para impor-lhes unicamente o regime de emprego público.
A fim de sanar o vício apontado, sugerimos emenda de
redação ao art. 2° do projeto, com o objetivo de suprimir a expressão "no
exercício de atividades não compreendidas nas carreiras a que se refere o artigo
anterior" , e para corrigir impropriedade quanto à técnica legislativa.
No que tange ao Substitutivo, sugerimos a supressão do art.
6°, para adequá-lo à Lei Complementar nO 95, de 1998, que "Dispõe sobre a
elaboração, a redação, a alteração e a consolidação das leis, conforme determina
o parágrafo único do art. 59 da Constituição Federal , e estabelece normas para a
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consolidação dos atos normativos que menciona". Esta lei, a teor do seu art. 9°,
tomou desnecessária a cláusula de revogação genérica ali prevista.
Diante do exposto, votamos pela constitucionalidade,
juridicidade e boa técnica legislativa do Projeto de Lei nO 4.811 , de 1998, das
Emendas nOs 01/98 a 25/98 e 01/99 a 11/99 e do Substitutivo da Comissão de
Trabalho, de Administração e Serviço Público, nos termos das emendas anexas.

Sala da Comissão, em

de

de 1999.
7

Deputado Paulo Magalhães
~

Relator
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COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E JUSTiÇA E DE REDAÇÃO

PROJETO DE LEI N° 4.811, DE 1998

Disciplina o regime de emprego público
do pessoal da Administração Federal direta,
autárquica e fundacional

•
EMENDA MODIFICATIVA

Dê-se ao art.2° do projeto a seguinte redação:
"Art. 2° É regido pela Consolidação das Leis do Trabalho,
aprovada pelO Decreto-Lei nO 5.452, de 1° de maio de 1943,
e legislação trabalhista correlata, naquilo que a presente lei
não disponha em contrário, o pessoal admitido na
Administração Federal direta, autárquica e fundacional para
empregos públicos.

Sala da Comissão, em

de

Deputado Paul
Relator
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COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E JUSTiÇA E DE REDAÇÃO

SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI N° 4.811, DE 1998

Disciplina o regime de emprego público
do pessoal da Administração Federal direta,
autárquica e fundacional

•
SUBEMENDA SUPRESSIVA

Suprima-se o art.6° do Substitutivo.

Sala da Comissão, em

de

Relator

90534500.148
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(*) PROJETO DE LEI N° 4.811, DE 1998
(DO PODER EXECUTIVO)
Mensagem nO 1.309/98
Disciplina o regime de emprego público do pessoal da Administração Federal direta,
autárquica e fundacional.
(ÀS COMISSÕES DE TRABALHO, DE ADMINISTRAÇÃO E SERViÇO PÚBLICO; E
DE CONSTITUiÇÃO E JUSTiÇA E DE REDAÇÃO (ART. 54) - ART. 24 , li)

SUMÁRIO
I - Projeto inicial
II - Na Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público:
- emendas apresentadas na Comissão (25)
- termo de recebimento de emendas- 1998
- emendas apresentadas na Comissão (11 )
- termo de recebimento de emendas - 1999 (nova legislatura)

PROJETO DE LEI N° 4.811-A, DE 1998
(DO PODER EXECUTIVO)
MENSAGEM N° 1.309/98
Disciplina o regime de emprego público do pessoal da Adm inistração Federal direta,
autárquica e fundacional ; tendo parecer da Comissão de Trabalho, de Administração
e Serviço Público pela aprovação deste, com substitutivo, e das emendas de nOs.
1/98, 2/98 , 3/98, 4/98, 5/98 , 6/98 , 7/98 , 8/98 , 9/98, 15/98, 16/98, 17/98, 20/98 , 22/98 ,
23/98, 2/99, 3/99, 5/99, 6/99, 7/99, 8/99 e 9/99, apresentadas na Comissão, e pela
rejeição das emendas de nOs. 10/98, 11/98, 12/98, 13/98, 14/98, 18/98, 19/98, 21/98 ,
24/98, 25/98, 1/99, 4/99, 10/99 e 11/99, apresentadas na Comissão, contra o voto do
Deputado Vivaldo Barbosa. Pendente de parecer da Comissão de Constituição e
Justiça e de Redação.

CÂMARA DOS DEPUTADOS

PROJETO DE LEI N° 4.811-8, DE 1998
(DO PODER EXECUTIVO)
MENSAGEM N° 1.309/98

Disciplina o regime de emprego público do pessoal da Administração Federal direta,
autárquica e fundacional; tendo pareceres: da Comissão de Trabalho, de
Administração e Serviço Público pela aprovação deste, com substitutivo , e das
emendas de nOs. 1/98, 2/98, 3/98, 4/98 , 5/98, 6/98, 7/98, 8/98 , 9/98 , 15/98, 16/98,
17/98, 20/98 , 22/98, 23/98, 2/99, 3/99 , 5/99, 6/99 , 7/99, 8/99 e 9/99, apresentadas
na Comissão, e pela rejeição das de nOs. 10/98, 11/98, 12/98, 13/98, 14/98, 18/98,
19/98,21/98,24/98,25/98, 1/99, 4/99, 10/99 e 11/99, com complementação de voto,
contra o voto do Deputado Vivaldo Barbosa ; e do relator designado pela Mesa em
substituição à Comissão de Constituição e Justiça e de Redação pela
constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa deste, das emendas de nOs.
1/98 a 25/98 e 1/99 a 11/99 e do substitutivo da Comissão de Trabalho, de
Administração e Serviço Público, nos termos das emendas anexas.

OF. n°

?3

/2000-CN

Brasília, em 29 de fevereiro de 2000.

Senhor Presidente,

•

o

Senhor Presidente da República encaminhou ao Senado
Federal a Mensagem nO 247, de 2000, na qual comunica haver vetado
parcialmente o Projeto de Lei da Câmara nO 57, de 1999 (nO 4.811/98, na
Casa de origem), que "Disciplina o regime de emprego público do
pessoal da Administração federal direta, autárquica e fundacional , e dá
outras providências".
Esta Presidência, nos termos do art. 104 do Regimento
Comum, solicita a V. E X 3 a indicação dos membros dessa Casa do
Congresso Nacional que deverão integrar a Comissão Mista a ser
incumbida de relatar o veto, remetendo, para tanto, em anexo, autógrafo
do projeto vetado, cópia do seu estudo e da mensagem presidencial.
Aproveito a oportunidade para renovar a V. E x3 protestos de
elevada estima e consideração .

•
A t nio Carlos

06T.",.nães
ederal

ExmoSr.
Deputado Michel Temer
Presidente da Câmara dos Deputados

Mesa
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•

Mensagem nº 247

Senhor Presidente do Senado Federal,

•

Comunico a Vossa Excelência que, nos termos do § 1º do art . 66 da Constituição
Federal, decidi vetar parcialmente o Projeto de Lei nº 57, de 1999 (nº 4.811/98 na Câmara dos
Deputados), que "Disciplina o regime de emprego público do pessoal da administração federal
direta, autárquica e fundacional, e dá outras providências".
Ouvido, o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão assim se manifestou
sobre os dispositivos ora vetados:
Alínea a do inciso I do § 2° e § 4° do art. 1°

" Art. 1º ................................................. ....... ... ............ .............................................. .

§ 2º ...... ... ............ .............. .. ........ .. ............ ..... .... ......... ......... ....... ..................... ...... ... .
I - .... ......... ... ....... .. .... ................................ .... ..... ........ ..... ... ... ....... .... .... ......... ...... .... .. .
a) servidores que, em decorrência das atribuições de seu cargo efetivo, desenvolvam
atividades exclusivas de Estado, nos termos das leis mencionadas no art. 247 da Constituição
Federal;

•

§ 4º A critério da administração, aplica-se o regime previsto no caput, de acordo com
o disposto nesta Lei, ao pessoal admitido nos termos dos arts. 232 a 235 da Lei nº 8.112, de
11 de dezembro de 1990, ou da Lei nº 8.745, de 9 de dezembro de 1993, cujo tempo de
exercício supere o inicialmente previsto, desde que a contratação tenha ocorrido mediante
processo seletivo externo realizado por meio de provas ou de provas e títulos."
Razões do Veto

"Impõe-se o veto aos dispositivos supracitados por inconstitucionalidade e
contrariedade ao interesse público.
A alínea a do inciso I do § 2º do art. 1º deve ser vetada por contrariar o interesse
público, uma vez que veda o regime de emprego público aos servidores que desenvolvam
atividades exclusivas de Estado, nos termos definidos pelas leis que venham a regulamentar o
art . 247 da Constituição Federal. Tais atividades, no momento, estão em processo de
regulamentação por intermédio do Projeto de Lei Complementar nº 43 , de 1999 . Esta
matéria, que tramita no Senado Federal, inclui um grande número de cargos, carreiras e

•

FI. 2 da Mensagem nº 247, de 22.2.00

atividades, o que na prática tiraria da Administração Pública a necessária flexibilização para o
seu bom funcionamento, uma das principais justificativas para a criação do regime de
emprego público, objeto do Projeto de Lei nº 52, de J 999.
Embora o PL nº 57, de 1999, trate da criação de um novo regime de emprego, a
referida alínea poderá vir a criar dificuldades de natureza jurídica para a implementação deste
novo regime, o que visivelmente contraria o interesse público.

o disposto no § 4º do art. 1º deve ser vetado por inconstitucionalidade, uma vez que
fere o inciso lI, do art . 37, da Carta Magna, que condiciona a investidura em cargo ou
emprego público à "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 ... ". Não há equivalência possível entre as expressões "concurso público" e "processo
seletivo simplificado", sem ferir os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade e
publicidade, insertos no caput do mencionado art. 37, da Constituição.
Não há como aproveitar, por intermédio de transformação, os empregos temporários
originados de contratos regidos pela Lei nº 8.745, de 9 de dezembro de 1993, ou os
decorrentes dos revogados arts. 232 a 235 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, que
se referem à contratação temporária de excepcional interesse público, como empregos
permanentes, sem violar a Constituição Federal. "
Estas, Senhor Presidente, as razões que me levaram a vetar em parte o projeto em
causa, as quais ora submeto à elevada apreciação dos Senhores Membros do Congresso Nacional.

•

Brasília, 22

de fevereiro

de 2000.

Disciplina o regime de emprego público do pessoal
da Administração federal direta, autárquica e
fundacional, e dá outras providências.

•
,r

•

o Congresso Nacional decreta:
Art. 1° O pessoal admitido para emprego público na Administração federal direta,
autárquica e fundacional terá sua relação de trabalho regida pela Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n° 5.452, de 1° de maio de 1943 , e legislação trabalhista
correlata, naquilo que a lei não dispuser em contrário.
§ 1° Leis específicas disporão sobre a criação dos empregos de que trata esta Lei no
âmbito da Administração direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo, bem como sobre a
transformação dos atuais cargos em empregos.
§ 2° É vedado:
I - submeter ao regime de que trata esta Lei:
a) servidores que, em decorrência das atribuições de seu cargo efetivo, desenvolvam
atividades exclusivas de Estado, nos termos das leis mencionadas no art. 247 da Constituição
Federal;
b) cargos públicos de provimento em comissão;
Il - alcançar, nas leis a que se refere o § 1°, servidores regidos pela Lei nO8.112, de
11 de dezembro de 1990, às datas das respectivas publicações.
§ 3° Estende-se o disposto no § 2° à criação de empregos ou à transformação de
cargos em empregos não abrangidas pelo § 1°.
§ 4° A critério da administração, aplica-se o regime previsto no capu/, de acordo com
o disposto nesta Lei , ao pessoal admitido nos termos dos arts. 232 a 235 da Lei nO8. 112, de 11 dc
dezembro de 1990, ou da Lei n° 8.745, de 9 de dezembro de 1993 , cujo tempo de exercício supcre o
inicialmente previsto, desde que a contratação tenha ocorrido mediante processo seletivo externo
realizado por meio de provas ou de provas e títulos.
Art. 2° A contratação de pessoal para emprego público deverá ser precedida dc
concurso público de provas ou de provas e títulos, conforme a natureza e a complexidade do
emprego.
Art. 3° O contrato de trabalho por prazo indeterminado somente será rescindido por
ato unilateral da Administração pública nas seguintes hipóteses:
I - prática de falta grave, dentre as enumeradas no art. 482 da Consolidação das Leis
do Trabalho - CLT;
II - acumulação ilegal de cargos, empregos ou funções públicas;
III - necessidade de redução de quadro de pessoal, por excesso de despesa, nos
termos da lei complementar a que se refere o art. 169 da Constituição Federal;
IV - insuficiência de desempenho, apurada em procedimento no qual se assegurem
pelo menos um recurso hierárquico dotado de efeito suspensivo, que será apreciado em trinta dias, e

2

·••

•

o prévio conhecimento dos padrões mínimos exigidos para continuidade da relação de emprego,
obrigatoriamente estabelecidos de acordo com as peculiaridades das atividades exercidas.
Parágrafo único. Excluem-se da obrigatoriedade dos procedimentos previstos no
capul as contratações de pessoal decolTentes da autonomia de gestão de que trata o § 80 do art. 37
da Constituição Federal.
Art. 4° Aplica-se às leis a que se refere o § IOdo art. 10 desta Lei o disposto no
art. 246 da Constituição Federal.
Art. 5° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, em Oj de fevereiro de 2000

•

~
ntonio Carlo
President

•

jbs/pIc99057

•

,
LEI Nº 9.962

,DE

22

DE FEVEREIRO DE 2000.

Disciplina o regime de emprego público do
pessoal da Administração federal direta,
autárquica e fundacional, e dá outras
providências .

•
O
PRESIDENTE
DA
REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sancIOno a seguinte

Lei :
Art. 1º O pessoal admitido para emprego público na Administração federal direta,

autárquica e fundacional terá sua relação de trabalho regida pela Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943 , e legislação trabalhista
correlata, naquilo que a lei não dispuser em contrário.
§ 1º Leis específicas disporão sobre a criação dos empregos de que trata esta Lei no

âmbito da Administração direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo, bem como sobre a
transformação dos atuais cargos em empregos.
§ 2º É vedado :

•

I - submeter ao regime de que trata esta Lei :

a) (VETADO)

b) cargos públicos de provimento em comissão;
11 - alcançar, nas leis a que se refere o § 1º, servidores regidos pela Lei nº 8.112, de
11 de dezembro de 1990, às datas das respectivas publicações.
§ 3º Estende-se o disposto no § 2º à criação de empregos ou à transformação de
cargos em empregos não abrangidas pelo § 1º.

§ 4º (VETADO)
Art. 2º A contratação de pessoal para emprego público deverá ser precedida de

concurso público de provas ou de provas e títulos, conforme a natureza e a complexidade do
emprego.
Art. 3º O contrato de trabalho por prazo indeterminado somente será rescindido por

ato unilateral da Administração pública nas seguintes hipóteses:

•

\

FI. 2 da Lei n° 9.962, de 22.2.00

I - prática de falta grave, dentre as enumeradas no art. 482 da Consolidação das Leis
do Trabalho - CLT;
II - acumulação ilegal de cargos, empregos ou funções públicas;

III - necessidade de redução de quadro de pessoal, por excesso de despesa, nos
termos da lei complementar a que se refere o art. 169 da Constituição Federal;

•

IV - insuficiência de desempenho, apurada em procedimento no qual se assegurem
pelo menos um recurso hierárquico dotado de efeito suspensivo, que será apreciado em trinta dias, e
o prévio conhecimento dos padrões minimos exigidos para continuidade da relação de emprego,
obrigatoriamente estabelecidos de acordo com as peculiaridades das atividades exercidas.
Parágrafo único. Excluem-se da obrigatoriedade dos procedimentos previstos no
caput as contratações de pessoal decorrentes da autonomia de gestão de que trata o § 82 do art. 37
da Constituição Federal.

Art. 4Q Aplica-se às leis a que se refere o § 1Q do art . 1Q desta Lei o disposto no art.
246 da Constituição Federal.
Art. 5Q Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação .
Brasília, 22

•

de fevereiro de 2000; 179Q da Independência e 112Q da República.

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N° 57, DE 1999
(nO 4.811/98, na Casa de origem)

EMENTA: Disciplina o regime de emprego público do pessoal da
Administração federal direta, autárquica e fundacional , e dá outras providências.
AUTOR: Presidente da República
TRAMITAÇÃO NA CÂMARA DOS DEPUTADOS:
LEITURA: 18.11.98 - DCD de 5. 1.99
COMISSÕES:
Trab. Adm. e Servo Público

RELATORES:
Dep. Jovair Arantes

Constituição, Justiça e Redação.

Dep. Paulo Magalhães
Dep. Paulo Magalhães
(Redação Final)

ENCAMINHAMENTO AO SENADO FEDERAL
Através do Oficio PS-GSEIN° 343 , de 11.11.99.

TRAMITAÇÃO NO SENADO FEDERAL:
LEITURA: 17.11.99 - DSF de 18.11.99.
COMISSÃO:
Constituição e Justiça

RELATOR:
Seno Romeu Tuma
(Parecer nO32/2000 - CCJ)

ENCAMINHAMENTO À SANÇÃO:
Através da Mensagem nO14, de 3.2.2000

VETO PARCIAL
MENS N°
/2000-CN
(nO 247/2000, na origem)

Parte sancionada: Lei n° 9.962, de 22/02/2000
(D.O.U. de 23 /02/2000)

Partes vetadas:

- Alínea "a" do inciso I do § 2° do art. 1°
- § 4° do art. 1°

•

LEITURA:

COMISSÃO MISTA INCUMBIDA DE RELATAR O VETO:
SENADORES
DEPUTADOS

PRAZO DE TRAMITAÇÃO:

SGM/P 11 9/ 00

Brasília, 13

de

mar ço

de 2000.

Senhor Deputado,
Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência sua designação para
integrar a Comissão Mista incumbida de relatar o veto ao Projeto de...Le.i n~, de
199R, que " Disciplina o regime de emprego público do pessoal da Administração
federal direta, autárquica e fundacional, e dá outras providências".
Colho o ensejo para renovar a Vossa Excelência protestos de apreço.

Atenciosamente,

LTEMER
MIC
PRE IDENTE

Excelentíssimo Senhor
Deputado JOV AIR ARANTES
Gabinete n° 504, Anexo IV
NESTA

SGMlP

11 9/00

Brasília.

13

de

mar ço

de 2000.

Senhor Deputado,
Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência sua designação par'a
integrar a Comissão Mista incumbida de relatar o veto ao Projeto de Lei n° 4.811, de
1998, que "Disciplina o regime de emprego público do pessoal da Administraçao
federal direta, autárquica e fundacional, e dá outras providências" .
Colho o ensejo para renovar a Vossa Excelência protestos de apreço.

Atenciosamente,

P

ELTEMER
SIDENTE

/

Excelentíssimo Senhor
Deputado PAULO MAGALHÃES
Gabinete n° 903, Anexo IV
NESTA

SGM/P 119/00

Brasília,

13

de

março

de 2000.

Senhor Deputado,
Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência sua designação para
integrar a Comissão Mista incumbida de relatar o veto ao Projeto de Lei n° 4.811, de
1998, que "Disciplina o regime de emprego público do pessoal da Administração
federal direta, autárquica e fundacional, e dá outras providências".
Colho o ensejo para renovar a Vossa Excelência protestos de apreço.

Atenciosamente,

·\v'
MIC ELTEMER
PR SIDENTE

Excelentíssimo Senhor
Deputado JOSÉ GENOÍNO
Gabinete n° 270, Anexo IH
NESTA

SGM/P

120/00

Brasília,

13

de

março

de 2000.

Senhor Presidente

•

Em atenção ao ofício CN/no 83, de 29 de fevereiro de 2000, tenho a
honra de comunicar a Vossa Excelência que designei os Senhores Deputados JOSÉ
GENOÍNO, JOV AIR ARANTES e PAULO MAGALHÃES, para integrarem a
Comissão Mista incumbida de relatar o veto ao Projeto de Lei n° 4.811, de 1998. que
"Disciplina o regime de emprego público do pessoal da Administração federal direta,
autárquica e fundacional, e dá outras providências".
Colho o ensejo para renovar a Vossa Excelência protestos de apreço.

Atenciosamente,

,

MI HELTEMER
P SIDENTE

Excelentíssimo Senhor
Senador ANTONIO CARLOS MAGALHAES
DD. Presidente do Senado Federal
NESTA
A

_
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'- SEÇÃO 1

W 38 QUARTA-FEIRA, 23

PEV2000

~----~-=~~~--------------------------==~~~~==~----------------------~--------~~~~
N' 249, de 22 de fevereiro de 2000 Encaminhamento ao Congresso Nacional do ato constante da P
n' 243, de 3 I de dezembro de 1999, do Ministério das Comunicações, que renova. por dez anos. •
de 31 de agosto de 1998, a permisslo outorgada à IUdio Colonial Ltda, para explorar, Ietn direito de
exclusividade, serviço de radiodifuslo sonora em freqüência modulada. na cidade de Congonhu,
de Mmas Gerals

Presidência da República

N' 25 0, de 22 de fevereiro de 2000 Proposta ao Senado Federal para que seja aut orizada a contrataçlo
operações de crédito externo, entre a República Federativa do Brasil e o Banque NationaJe de Paris ...
BNP, desunadas ao financiamento de Imporração de 8 (oito) hehcopteros "COUGAR" e serviços I
fornecidos pela EUROCOPTER S A

DESPACHOS DO PRESIDENTE DA RE PÚBLICA

Ie ~evereiru

de 2000 Solicita ao Congresso Nacional a reurada do Projeto de Lei n° I 73),
Câmara dos Deputados com a M<nsagem n' I 32 1, de 1999

MI NISTERIO DAS COMUNICAÇOES
Exposição de Motivos
N" 24, de 16 de fevereiro de 2000 TransferênCia indireta. para novo grupo de cotistas, da co
outorgada ao Sistema Mendlonal de Comunicações Ltda , para explorar serVIço de radlo<hfusAo de
imagens (TV), na cidade de Porro Velho, Estado de RondÔnia '·Autorizo Em 22 02 2000."

Mensagem n~ 247

sons,

Senhor Presidente do Senado FedenJ,
Comunico a Vossa Excelência que. nos termos do § I' do ano 66 da Constituição
Federal decidi vetar parcialmente o Projeto de Lei n' 57, de 1999 (n' 4811 198 na Câmara dos
Deputados), que "Disephna o regune de emprego publico do pessoal da admirustração fedenJ
dlTeta, autarqwca e fundacional, e dá outras pr0\1dênclas"

N° 25, de 16 de fevereiro de 2000. Transferência indireta, para nO\o grupo de cotistas. da COnceulo
oUlOrgadas a Radio Educadora de Limeira LIda , para explorar serviço de radiodifusão em onda m«fia e
onda tropical, na cidade de Lunelra, Estado de São Paulo "Aul onzo Em:!:! o:! 2000 ..

Ouvido, o Ministerio do Planejament o. O rçamento e Gestão assim se manifestou

CONSELHO DE DEFESA NACIONAL

sobre os dispositivos ora vetados
~

f

Alínea a do intiso 1 do

§

r t 6' 4° do Rn.

ATO N' 7;, OL ~~ O!: 1-10 \ lRllK U DL 2()()()

1°

Gat'inete de SeaurÓnçd 1ns " i tucion al da
na condlçàc de Sec~Ptarlo-Executlvo do
Conselho de Defesd Nacional (CDN1, nos termos da redaçê
dada pela
!-1edida Pr-\·:sérla n 1 . 9°0-1:', ce :1 de fe . . . ere_!:'
d. :-'00 1 , aI s a rts.
2, parágrafo 3, e 4 da LE-l r 8.183, a~ 11 ce abrll de 1991, e 11,
paraçraf..,l unico, da LeI n 9.64 Q , de ;:.- d~ ma,;._ d(> 1998, e com bas e no
que dlspõem a Lei n" ó . 63 4 , de 2 de mal
de lQ7Q,
[J{>cret, n 85 . 0 64,
de 26 de aoosto de ]980, e a Resolução do CON n' 1. de 12 de maio de
1999, e, alnda, conSloerando
Parecer!". ')04J~4 AJ" 3A.E/PF., d~ 2 4 de
maIO de 1994. extrato pub:lcacto no DIarl
Of ... .:1a: J.:i "nla
de 9 de
C

"An. I' ..

fresldénclã

§ 2'
[

-

a) sefV1dores que. em decorrencia das atribuições de seu cargo efetivo, desenvolvam
atividades exclusivas de Estado, nos termos das leis mencionadas no an 24 7 da Co nstituição

FedenJ;

§ 411 A criterio da adnurustração, aphca-se o regune preVIsto no caput. de acordo com
o disposto nesta Lei, ao pessoal admitido nos termos dos aru 23 2 a 235 da Lei nll 8 1l2. de
11 de dezembro de 1990, ou da Lei n' 8745, de 9 de dezembro de 1993 , cujo tempo de
exercício supere o inicialmente preVIsto. desde que a contratação tenha ocomdo mediante
processo seletivo externo realizado por meio de provas ou de provas e titulas .,
Razões do Veto

da

Chefe

d:-

kepubllca,

Junno de 1994 , resolve:
Dar Assentlmento PreVIC, n. âm.bl te df> SUd competê nc ia,
a ELINOR THEOBALDO SPODE , CPF n 01i . 7 i l.610-72, paru reall~ar pes quisa
oe QUARTZITO , no loca ... denomlnado Pass, Feic, M:miclpl(' de Caçapava
do Sul, na fal x a de frontelra do Estado do Rl~
Grande do Sul,
de acordo com a lnstruçAo d·) Processo DNPM r. 810. 69/q4 e a pro po sta
do
Departamento
Naclonal
de
Produção
Mlneral
no
Oficlo
D9
077/00 - D!RE/DIROP, de 28 de ,aneIro de 2000 .

"Impõe-se o veto aos disposluvos supracitados por mconstHuclonalidade e
contrariedade ao interesse público

ALBE~TO

MENDES CARDOSO

Secretár ~ -Execu·lv~ d0 Consel ho

A alinea a do inClSO I do § 211 do an I' deve ser vetada por comranar o interesse
publico, uma vez que veda o regune de emprego pubtico aos selVldores que desenvolvam
atividades exclusivas de Estado, nos termos defirudos pelas leiS que venham a regulamentar o
ano 247 da Constituiç.io Federal Tais auvidades, no momento, estão em processo de
regulamentação por intermedio do Proj etO de Lei Complementar nll 43, de 1999 Esta
matéria, que tramita no Senado Federal, mclUl um grande numero de cargos. carreiras e
atividades, o que na prática urana da Adrrurustração PUblica a neeessana flexibilização para o
seu bom funcionamento, urna das pnncipais justificativas para a criação do regime de
emprego público, objeto do Projeto de Lei n' 57, de 1999
Embora o PL nl 57, de 1999, trate da cnação de um novo regime de emprego, a
referida altnea podcri vir a criar dificuldades de natureza juridica para a Implementação deste
novo regime, o que visivelmente contrana o interesse publico

o disposto no § 41 do ano11 deve ser vetado por inconstitucionalidade. uma vez que
fere o inciso n, do ano 37, da Cana Ma.gn4. que condiciona a investidura em cargo ou
emprego publico à "aprovaçlo previa em concurso publico de provas ou de provas e muJos.
de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em
lei ... " Não hã equivalência posslvel entre as expressões "concurso publico" e "processo
seletivo simplificado", sem ferir os principias da legalidade, impessoalidade, moralidade e
publicidade. insertos 00 caput do mencionado art . 37, da Constituição.
Nlo há como aproveitar, por intermedio de transformação, os empregos temporários
originados de contratos regidos pela Lei n' 8745, de 9 de dezembro de 1993 , ou os
decorrentes dos revogados arts. 232 a 235 da Lei n' 8 112, de 11 de dezembro de 1990, que
se referem â . contntaçio temporária de excepcional interesse público, como empregos
permanentes, sem violar a Constituição Federal."

Estas. Senhor Presidente., as razões que me levaram a vetar em parte o projeto em
causa, as quais ora submeto à elevada aprectação dos Senhores Membros do Congresso Nacional
Brasilia. 22

de fevereiro

de 2000

N' 248, de 22 de fevereiro de 2000. Encaminhamento ao Congresso Nacional do ato constante da PorrlTÍ.l
n' 167, de 18 de outubro de 1999, do Ministério das Comurucaçôes. que renova. por dez anos. I partir de
29 de setembro de 1995, a petmissAo outorgada originariamente a Diário da Manhl Ltda., tnnsferida para
a JUdio [tapema FM de Florianópolis Ltda, para explorar, sem direito de exclUJividade, serviço de
radiodifusAo sonora em freqilência modulada. na cidade de Florianópolis. Estado de Santa Catarina.

de Defesa NaCIo n al

ATO N' 76, DE 22 DE FEVFRFIRO DE 2000

o Chefe do Gablnete de Segurança Institucion a l da
Pr esidência da Repúbllca,
na condição de SecretArle - Execut i vo do
Cons e lho de Defesa 'Naclonal (CDN) , nos termos da redação dada pela
Medlda Provls6 r la n 1 . 999-15, de 11 de fevereiro de 2000, aos a rts.
2° , paragra f c 3('1 , e 4 da Lel nO 8.183, de 11 de abril de 199 1, e 11,
parágrafo único , da Le l nO 9 . 6 4 9 , d e 27 de mala de 1998 , e com base no
q ue dlspOem a Lel n 6 . 63 4. de 2 de malO de 197 Q , o Decreto n ' 85 . 064,
de 26 de agosto de 1980 , e a ResoluçAo do CDN n< 1 , de 12 de ma i o de
1999, e, alnda, considerando o Parecer n 004 94/AJU SAE/PR, de 2 4 de
malO de 199t:. , extrato publlcado no D:arlo Ofl":ld.l dd Unlão de 9 de
junho de 1994, resolve :
Dar Assentimento Prévio, no ~mbltO de sua compelêncl a, a
ELINOR THEOBALDO SPODE, CPF nO 017 . 776 . 610-72, para reall:ar pesqui sa
de GRANITO, n o local denomlnado Pa r es , Munlciplo de São Gab r Ie l, na
faixa de frontelr a do Estado do RIO Grande do Sul , de acordo com a
instrução do Pr ocesso DNPM n" 810 . 4 4 2/99 e a proposta do Departa mento
Na c l o n a l d e Pro d u ção Ml n e ra l n o Of icio nO 078/00 - DIRE/D IROP, d e 2 8 de
J aneir o de 2000 .
ALBERTO MENDES CARDOSO
Secretarln-ExeCUlIV' du Consel ho
de Defesa Naclo nal

ATO t'i' 77, DE

~2

DE FEVE REIRO DI 2000

O Chefe do Gabl n et e de Segurança Instltuclo nal da
Pre sIdê n cla da RepúblIca ,
n a co n dição de Sec r etárl o-E x ecuti vo do
nos lermos d a redação dada pela
Co n selho de Defesa Naclonal (CDN)
Medlda Pr ovis6rla nO 1. 999 - 15 , d e 11 de feve r eIro de 2000 , aos a rts.
2~, p ara g rafo 3" , e 4') da Le I n 8 . 183, de 11 de abrll de 199 1, e 11,
pa r ágra f o ún l co , da Le l n 9 . 6 4 9 , de 27 de maIO de 1998 , e com b a s e nO
que d is põ em a Lei nº 6 . 63 4, de 2 de maio de 1979 , o Dec r eto n~ 85 .064,
d e 26 de a g o sto d e 19 8 0 , e a Res o l u çA o do CDN nO I. d e 1 2 de maio de
1999, e, ainda, co ns i d e r a ndo o Parec er nº 00 4/9 4 /AJU/SAE /PR . d e 24 de
mai o d e 1994, extrat o publi c ado no Di ár io Ofi cial d a UnlA o de 9 de
j unho de 1994, res o lve:
I
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PARECERES AS
EMENDAS
EM
OFERECIDAS
,
PLENARIOAO
PROJETO DE LEI
N° 4.811-A, 1998

CAMARA DOS DEPUTADOS - DET AQ
Número Sessão: 210.1.51.0
Data: 10/11/99

Tipo Sessão: Ordinária - CD

PARECER DO RELATOR DESIGNADO PELA MESA, EM SUBSTITUiÇÃO À
COMISSÃO DE TRABALHO, DE ADMINISTRAÇÃO E SERViÇO PÚBLICO, ÀS
EMENDAS OFERECIDAS EM PLENÁRIO AO PROJETO DE LEI N° 4.811-A, DE
1998

O SR. JOVAIR ARANTES (PSDB-GO . Para emitir parecer. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, foram apresentadas algumas emendas de Plenário, sendo
rejeitada a de nO 1.
A maior parte das emendas versa sobre estoque de cargos de servidores
públicos. Não é o caso do Projeto de Lei nO 4.811, de 1998, que versa
exclusivamente sobre o futuro dos servidores, ou seja, daqui para a frente. O que
versa sobre estoque, sobre cargos, especificamente, é o de nO 246, já aprovado e
relatado pelo Deputado Luciano Castro. Portanto, as Emendas nOs 1, 2, 3, 4, 5, 6 e
7 foram rejeitadas por versar sobre o mesmo fato.
Acatamos a Emenda nO 8, que acrescenta parágrafo único ao art. 3° do

•

Substitutivo do Projeto de Lei nO 4.811, de 1998, com a seguinte redação :
Parágrafo único. Excluem-se da obrigatoriedade dos
procedimentos previstos no caput do art. 3° as contratações
de pessoal decorrentes da autonomia de gestão de que trata o

§ 8° do art. 37 da Constituição Federal.
Trata-se de emenda encami nhada pelo Deputado Ayrton Xerêz e outras
Lideranças. Nós a acatamos por versar exclusivamente sobre questão importante
de ação da Marinha com relação à atividade específica.

Acatamos apenas esta

emenda.

1

CÂMARA DOS DEPUTADOS - DETAQ
Número Sessão: 210.1 .51 .0
Data: 10/11/99

Tipo Sessão : Ordinária - CO

A Emenda nO 9, encaminhada pelo PPS , rejeitamos.
Portanto, Sr. Presidente, acatamos apenas a Emenda nO 8 e rejeitamos as
demais.

o SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - O parecer é pela rejeição de todas as
emendas , à exceção da Emenda nO 8, em relação à qual o parecer é pela
aprovação.

o

SR. JOVAIR ARANTES - Sr. Presidente, é importante ressaltar que as

Emendas nOs 8 e 9 têm praticamente o mesmo conteúdo , divergindo apenas na
redação . Poderia

haver fusão das duas emendas , sem dificuldades , mas

aprovamos a Emenda nO 8, o que prejudica a Emenda nO 9.

o SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - V.Exa . aprova a Emenda nO 8?

o SR. JOVAIR ARANTES - Sim.

•
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CAMARA DOS DEPUTADOS - DET AQ
Número Sessão: 210.1.51.0
Data: 10/11/99

Tipo Sessão: Ordinária - CO

PARECER DO RELATOR DESIGNADO PELA MESA, EM SUBSTITUiÇÃO A
COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E JUSTiÇA E DE REDAÇÃO, ÀS EMENDAS
OFERECIDAS EM PLENÁRIO AO PROJETO DE LEI N° 4.811-A, DE 1998
O SR. PAULO MAGALHAES (PFL-BA. Para emitir parecer. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, senhores da imprensa, ao Projeto
de Lei nO 4.811-B, de 1998, foram apresentadas nove emendas de Plenário, sobre
as quais nos compete apreciar qua nto à constitucionalidade, juridicidade e técnica
leg islativa.
A Emenda nO 1, do Deputado Antônio Carlos Konder Reis, amplia o rol de
categorias exclusivas de Estado.
A Emenda nO 2, do Deputado José Genoíno, submete à aplicação do regime
jurídico celetista servidores que desenvolvem atividades típicas de Estado.
A Emenda Aditiva nO 3, do Deputado José Genoíno, estabelece que o cargo
objeto de extinção por excesso de despesa não poderá ser recriado pelo prazo de
quatro anos .
A emenda aditiva do Deputado Jose Genoíno prevê a possibilidade de
reintegração do servidor dispensado, pelo prazo de cinco anos, a contar do
desligamento.
A Emenda Modificativa nO 5, do Deputado José Genoíno, visa submeter o
processo de desligamento do servidor celetista por insuficiência de desempenho e
excesso de gastos aos mesmos procedimentos e critérios adotados para o servidor
estável.

3
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Número Sessão: 210.1.51.0
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Tipo Sessão: Ordinária - CO

A Emenda n° 6, do Deputado Fernando Coruja, esclarece que a insuficiência
de desempenho será apurada em procedimento fixado em lei complementar, que
regulamentará o inciso III do art. 41 da Constituição Federal.
A Emenda nO 7, do Deputado Eduardo Campos, cuida dos servidores
ocupantes de cargos efetivos ou alocados nos órgãos transformados em agências
executivas ou organização social.
A Emenda nO 8, do Deputado Inocêncio Oliveira, exclui da obrigatoriedade
dos procedimentos previstos na lei as contratações de pessoal decorrentes de
autonomia de gestão.
Ao examinarmos a constitucionalidade e a juridicidade, constatamos que
foram obedecidos todos os pressupostos constitucionais e jurídicos atinentes à
matéria.
Quanto à técnica legislativa, não há reparos a fazer, razão por que
reconhecemos a constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa das nove
emendas oferecidas em plenário ao projeto de lei .
Sala das sessões , Deputado Paulo Magalhães.

PARECER ESCRITO ENCAMINHADO À MESA

4
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CÂ M AR A DO S DE PU
TA DO S

P R O J E T O DE LEI N° 4.811, DE
1998.
,

E M E N D A S DE PLENARIO

Foram apresentadas N OVé Emen
das de
Plenário , as quais nos compete ap
reciar quanto à
constitucionalidade,
juridicidade
e
técnica
legislativa, a saber:

- Emenda Aditiva n° 1, do D
eputado
Konder Reis, amplia o rol de categ
orias "exclusivas
de Estados" ,·

- Emenda modificativa nO 2, do
Deputado
José Genuíno , submete a apli
cação do regime
jurídico celetísta os servidores qu
e desenvolveram
atividades típicas de Estado ;
GER 3.17 :3.004-2 (JUN/97)
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- Emenda Aditiva nO 3, do Deputado José
Genuíno , estabelece que o cargo objeto de extinção
por excesso de despesa não poderá ser recriado pelo
prazo de 4 anos;

Emenda aditiva nO 4, do Deputado José
Genuino , preve a possibilidade de reintegração do
servidor dispensado, pelo prazo de 5 anos a contar
do desligamento.

- Emenda Modificativa nO 5, do Deputado
José Genuíno , visa a submeter o processo de
desligamento do servidor celetista po r insuficiência
de desempenho e exces'sõ de gastos aos mesmos
procedimentos e critérios adotados para o servidor
estável;

•
.-

- Emenda nO 6, do Deputado Fernando
Coruja, esclarece que a insuficiência de desempenho
será apurada em procedimento fixado em Lei
complementar que regulamentará o inciso III do art.
41 da Constituição Federal;

GER 3.17.23 .004·2 (JUN/ 97)
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Emenda nO 7, do Deputado Eduardo
Campos, cuidam dos servidores ocupantes de cargo
efetivo ou alocado nos órgãos transformados em
Agência Executiva ou Organização Social;

Emenda nO 8 , do Deputado Inocêncio de
Oliveira,
exclui
da
obrigatoriedade
dos
procedimentos previstos na Lei, as contratações de
pessoal decorrentes da autonomia de gestão.

É o Relatório.
('

V oto do Relator

Ao examinarmos à constitucionalidade e
juridicidade, constatam-se todos os pressupostos
constitucionais e jurídicos atinentes à matéria.
Quanto à técnica legislativa, não há reparos
de relêvo afazer.
Pelas mecedentes razões, manifesto meu
voto pela constatucionalidade, jurudicidade e boa

GER 3,17,23,004-2 (J UN/97)
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técnica legislativa das ~ov~emendas oferecidas em
plenário ao PL n° 4.811, de 1998. _
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Sala das sessõe
Deputad

GER 317 .23.004-2 (JUN/97)
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CAMARA DOS DEPUTADOS - DET AQ
Número Sessão: 210.1.51 .0
Data: 10/11/99

o SR.

Tipo Sessão: Ordinária - CD

PRESIDENTE (Michel Temer) - O parecer é pela constitucionalidade ,

juridicidade e boa técnica legislativa das nove emendas oferecidas.
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Publique-se. Arquive-se.
Em:()J;/ 00/04

JOÃO PAU O CUNHA
Presidente
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Brasília, em 27 de maio de 2004

Senhor Presidente,
Comunico a V. EX3 e, por seu alto intermédio, à Câmara dos Deputados,
que na sessão do Congresso Nacional, realizada no último dia 20, os Vetos
Presidenciais foram mantidos pelo Congresso Nacional, com exceção dos itens
nOs dois, cinco, oito, onze, treze, quatorze, vinte e um, vinte e quatro, vinte e
cinco, vinte e seis, vinte e oito, trinta, trinta e três, trinta e sete, quarenta,
quarenta e seis, quarenta e sete, quarenta e nove, sessenta, sessenta e um, oitenta
e dois, noventa e quatro, cento e um, cento e sete, cento e onze, cento e
dezessete, cento e vinte e sete, cento e vinte e nove, e cento e sessenta e dois,
que foram retirados da cédula através do Requerimento nO 6, de 2004-CN, lido
ao ser anunciada a votação. Os itens cento e nove, cento e trinta e um, cento e
trinta e três (133.02), cento e trinta e quatro, cento e quarenta e dois, cento e
cinqüenta e quatro (154.06, 154.07; 154.12, 154.53 a 154.73), cento e cinqüenta
e cinco e cento e sessenta e sete (167.01 e 167.02) não obtiveram "quorum", e
serão incluídos em Ordem do Dia para oportuna votação. Os itens nOs cento e
dezenove e cento e trinta e cinco, foram declarados prejudicados, por terem
perdido a oportunidade, abrindo o prazo de dois dias úteis para interposição de
recurso quanto à decisão.

I

I
I

'I
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Informo, ainda, que a Ata da apuração da referida votação foi lida na
sessão do Senado Federal realizada nesta data.
Aproveito a oportunidade para renovar a V. EX 3 protestos de estima e
consideração.
./

-
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/
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4° Secre

nad r Sérgio
.o da Mesa do 'êo~n~~~Nãaccllcomn~all~
./

Exmo Sr.
Deputado João Paulo Cunha
Presidente da Câmara dos Deputados
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ATA DE APURAÇAO DOS VOTOS DE VETOS PRESIDENCWS
CONSTANTES DA CÉDULA ÚNICA DE VOTAÇÃO UTILIZADA NA
SESSÃO CONJUNTA REALIZADA NO DIA VINTE DO MÊs DE MAIO
DO ANO DE DOIS MIL E QUATRO
Aos vinte dias do mês de maio do ano de dois mil e quatro na sala da
,

Divisão de Atendimento e Desenvolvimento para a Area Legislativa e
,

Parlamentar / Serviço de Atendimento para Area de Documentos e
Informação - SDL/SDI , da Secretaria Especial de Informática - Prodasen, às
treze horas e quarenta e quatro minutos, presentes os Senhores Deputados
Pastor Francisco Olimpio - PSBIPE, Luís Carlos Heinze - PPIRS, Gilmar
Machado - PTIMG e o Senhor Senador Heráclito Fortes - PFUPI, 3 0
Secretário da Mesa do Senado Federal, membros da Comissão indicados
pelos Líderes e designada pela Presidência, para acompanhar a apuração dos
votos oferecidos por meio de cédula única aos vetos presidenciais, na sessão
conjunta do Congresso Nacional, realizada às nove horas do dia vinte do
corrente, no Plenário do Senado Federal, foi iniciada a apuração. A
Comissão adotou o seguinte procedimento: abertas as umas de votação na
Câmara dos Deputados, foram contadas duzentas e noventa e sete cédulas
válidas e dois documentos (cédulas únicas de votação referente à sessão do
Congresso Nacional anteriormente convocada para dezoito do corrente)
invalidadas pela Comissão, não coincidindo, conseqüentemente, com o
•

número de assinaturas da lista de votação; abertas as umas de votação no
Senado Federal, foram encontradas cinqüenta e sete cédulas válidas,
coincidindo, com o número de assinaturas da lista de votação; em seguida,
foram excluídos da cédula única de votação os seguintes itens: dois, cinco,
oito, onze, treze, quatorze, vinte e um, vinte e quatro, vinte e cinco, vinte e
seis, vinte e oito, trinta, trinta e três, trinta e sete, quarenta, quarenta e seis,
quarenta e sete, quarenta e nove, sessenta, sessenta e um, oitenta e dois,
noventa e quatro, cento e um, cento e sete, cento e onze, cento e dezessete,
cento e vinte e sete, cento e vinte e nove, e cento e sessenta e dois,

•
o

retirados da cédula através do Requerimento nO 6, de 200 4-C N,
lido ao
ser anunciada a votação. Os itens cento e dezenove e cento e
trin ta e
cinco da cédula única de votação foram declarados prej udic ado
s pela
Presidência, abrindo o prazo de dois dias úteis para inte rpo siçã
o de
recurso quanto à decisão. Dando prosseguimento aos trabalho
s, as
cédulas foram etiquetadas e numeradas seqüencialmente, reun
idas em
lotes de dez e envelopadas. Passou-se, a seguir, à digitação dos
voto s
contidos em cad a cédula. Foi utilizado o sistema de dupla digi
tação,
seguido de conferência de cad a cédula para eliminar a possibilidade
de erros.

e

Os itens números doze, quinze, vinte e três, vinte e nove, trin ta
e seis,
.
•
.••
Ao···
.
tnn ta e OIto
, cmquenta e tres
, cmq uen ta e OIto
, sessenta e quatro, sess enta e
oito, setenta, setenta e um, sete nta e nove, oitenta e um, oitenta
e cinco,
noventa e três, cento e três, cento e vinte e dois, cento e trinta e seis
, cento e
cinqüenta, cento e cinqüenta e dois, cento e cinqüenta e três,
cen to e
cinqüenta e seis, cento e sessenta e um, cento e setenta, e cento e
sete nta e
quatro, tiveram a apuração iniciada pelo Senado Federal, nos tenn
os do
artigo quarenta e três, parágrafo segundo, "in fine", do Regimento
Com um,
tendo sido todos mantidos, não fora m apurados na Câmara. Os dem
ais itens
tiveram sua apuração iniciada na Câmara dos Deputados. Os itens
cen to e
nove, cento e trinta e um, cento e trinta e três (133.02), cento e
trin ta e
quatro, cento e quarenta e dois, cento e cinqüenta e quatro
(154.06,
154.07, 154.12, 154.53 a 154.73), cento e cinqüenta e cinco e
cento e
sessenta e sete (167.01 e 167.02) não obtiveram "quorum",
e serão
incluídos em Ordem do Dia para oportuna votação. Concluída a apu
ração
dos votos foi emitido um relatório contendo identificação do projeto
a que
foi aposto o veto , bem como o número de votos "sim ", "não", "ab sten
ção " e
"nu lo", e, total e resultado: mantido, rejeitado ou sem "quorum",
com a
totalização dos votos das Senhoras e Senhores Senadores e das Sen
horas e
Senhores Deputados, anexo, que fica fazendo parte desta Ata Nad
a mais
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havendo a tratar, eu,

Raimundo

Carreiro Silva, S cretário-Geral da Mesa do S nado Federal, lavrei a
or nós assinada. Deputado Pastor Francisco Olimpio
,

Deputado
Carlos HeinzeDeputado
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Luís
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Heráclito Fortes
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Brasília, em Qi de fevereiro de 2000.

Senhor Primeiro-Secretário,

Comunico a Vossa Excelência que, aprovado sem alterações pelo
Senado Federal, em revisão, foi encaminhado ao Excelentíssimo Senhor Presidente da
República, para os fins constantes do art. 66 da Constituição Federal, o Projeto de Lei da
Câmara n° 57, de 1999 (PL nO4.811 , de 1998, nessa Casa), que "disciplina o regime de
emprego público do pessoal da administração federal direta, autárquica e fundacional, e dá
outras providências" .

Atenciosamente,

•
...

Sen

.

rOClnlO... .
em exerC1ClO

PRIMEIRA SE~RETARIA

Em/ .ag/ O:? I

~, Ao Senho.

secretáliO-G € rU~
Oep

o U~Ir-lA 1 AN AGW~AR
f'rimeiro Secret~ri o

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Ubiratan Aguiar
Primeiro-Secretário da Câmara dos Deputados
jbs/pIc99057
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Comissão:

Presidente

CÂMARA DOS DEPUTADOS

SECRETARIA-GERAL DA MESA
PROJETO DE LEI N° 4811, DE 1998
Aprovados:
- o Substitutivo adotado pela Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço
Público, ressalvados os Destaques;
- a emenda de Plenário nO 8, com parecer pela aprovação;
- o requerimento de Srs. Líderes solicitando votação em globo dos destaques simples.
Rejeitados:
- as emendas de Plenário de nOs 1, 2, 3, 4 , 5, 6, 7 e 9, com parecer pela rejeição;
- os Destaques Simples (votação em globo);
- a Emenda de Plenário nO 2, objeto de Destaque de Bancada (PT);
- a Emenda de Plenário nO 7, objeto de Destaque de Bancada (PSB/PC do B);
- a Emenda de Plenário nO 5, objeto de Destaque de Bancada (PT);
- a Emenda de Plenário nO 6, objeto de Destaque de Bancada (PDT);
- a Emenda de Plenário nO 3, objeto de Destaque de Bancada (PT) ;
Prejudicados:
- o projeto original;
- as Emendas oferecidas ao projeto original.
VAI AO SENADO FEDERAL.
Em 11.11.99

~

CÃJ '

Mozart Via na de Paiva
Secretário- eral da Mesa
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CAMARA DOS DEPUTADOS
PROJETO DE LEI
N!! 4.811-B, DE 1998
(Do Poder Executivo)
Mensagem n° 1.309/98

•

•

Disciplina o regime de emprego público do pessoal da Administração Federal direta,
autárquica e fundacional ; tendo pareceres : da Comissão de Trabalho, de
Administração e Serviço Público pela aprovação deste, com substitutivo, e das
emendas de nOs. 1/98 , 2/98 , 3/98, 4/98, 5/98 , 6/98 , 7/98 , 8/98 , 9/98, 15/98, 16/98 ,
17/98, 20/98 , 22/98, 23/98, 2199 , 3/99, 5/99, 6/99, 7/99, 8/99 e 9/99, apresentadas
na Comissão, e pela rejeição das de nOs . 10/98, 11/98 , 12/98 , 13/98, 14/98 , 18/98 ,
19/98 , 21/98,24/98 , 25/98 , 1/99 ,4/99 , 10/99 e 11/99 , com complementação de voto ,
contra o voto do Deputado Vivald o Barbosa ; e do relator designado pela Mesa em
substituição à Comissão de Constituição e Justiça e de Redação pela
constitucionalidade , juridicidade e técnica legislativa deste, das emendas de nOs
1/98 a 25/98 e 1199 a 11/99 e do substitutivo da Comissão de Trabalho, de
Administração e Serviço Público, nos termos das emendas anexas .

SUMÁRIO

I - Projeto inicial
11 - Na Comissão de Trabalh o, de Administração e Serviço Público
emendas apresentadas na Comissão (25)
termo de recebimento de emendas - 1998
emendas apresentadas na Comissão (11)
termo de recebimento de emendas - 1999 (nova legislatura)
parecer do Relator
1° substitutivo oferecido pelo Relator
complementação de voto
2° substitutivo oferecido pelo Relator
parecer da Comissão
substitutivo adotado pela Comis::;ão
declaração de voto do Deputado Vivalúo Barbosa

2---111 - Parecer do Relator designado pela Mesa em substituição à Comissão de
Constituição e Justiça e de Redação

o CONGRESSO NACIONAL decreta
An. I' São regidos pela Lei n' 8 I 12. de 11 de dezembro de 1990. os ocupantes de cargos
públicos de provimento efetivo das carreiras de
I - Advogado da União. Ilrocurador da Fazenda NacIOna l e AsSIStente Juridlco da
Advocacia-Geral da Uniio.

11 - Procur~dgr e Advogado dos orgãos vinculados a Ad vocaCia-Gerai da L'nião.
111 - Defensor Público da Uniio.

IV - Policial Federal. Policial Rodoviario Federal e Policial Ferroviario Federal; e
V - de carreiras cujos cargos sejam privativos de brasileiro nato .

An. 2' E regido pelo Decreto-Lei n' 5.452. de I' de maio de 1943 - Consolidação das
, Leis do Trabalho ::- e legislaclo trabalhista correlata. naquilo que a presente Lei não disponha em
contrãrio, o pessoal admitido na Administração Federal direta. autarquica e fundacional para empregos
pliblicos, no exercicio de atividades não compreendidas nas carreiras a que se refere o artigo anterior.

§ I' O disposto no capul deste anigo aplica-se somente ao pessoal admitido após a data
de vigência desta Lei.

•

§ 2' Lei especifica dispora sobre a criação dos empregos públicos de que trata esta Lei e as
respectivas remunerações.
An. )' A contrllaçio de pessoal para emprego público deverá ser precedida de concurso
pliblico de provas ou de provas e titulos, conforme a natureza e complexidade do emprego.

An. 4' A dispensa de empregado público somente será admitida. mediante processo
administrativo, nas hipóteses de:

I - prática de falta grave, dentre as e1encadas no ano482 da CLT;

11 - acumulaçl0 ilegal de cargos, empregos ou funções públicas;
lI1 - necessidade de rcduclo de quadro de pessoal. por excesso de despesa,
IV - desempenho insatisfatório.
Paragrafo ÚniCO Considera-se desempenho insat isfatório aquele em que os nlvelS de
qualidade e produtividade do trabalho. assiduidade e pontualidade no serviço, presteza e InlClallva.
aproveitamento em programas de capacitação. administração do tempo e uso adequado dos equipamentos
de servIço pelo empregado estejam abaiXO de quarenta por cento da pontuação mãxima admitida em
avaliação anual de pessoal
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."\r1 5' Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação
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CONSTITUIÇÃO
DA
Rt:rUU.IC\ fF.DF.RATI\ ·:\ DO BRASIL
1988

Da l'-i ac ionalidJde
·\n . I: . ~àll brJs lh: iros :
... .......... ....... .... ........ ..... .. ... .......... .... ......... .. ......... ... .. .. . ....... ... ... ... ........

§ 3° São privativos de brasileiro nato os cJrgos :

..................................................... ............................. .............................

v - da carreira diplomatica:
...... ..... ... ... .. .......... .. .. ... ..... .... ... .... ....... ...... ... ..... ....... ....... .... ..... .. ... ......... .. .. .. ... ........ ...... ... .. .... .. .... .. .. .. .. ..... ........... ....... ... .. .. ... ...... .. .. ... .... .......

TInto Ii
Dos Direitos c Garantias F undJmentJi s

TiTULO 111
Da Organização do Estado

................. ..... .... .... ....... .... ................ .. ................ ... .. .......... ......... ... .. ....... ........ ... ............... ...... .... _................. ................................................

•

3
CAPITULO VII
Da Adm inistração Pública
SE(.l.O I
Disposiçõts Gt:rais
Art. 37 - A administr"ção pública direta, indireta de qualquer dos
Poderes da União, dos Estados. do Distrito Federal t! dos Municípios
obedecerá aos princípios de legalidade. impessoalidade. moralidade,
publicidade e eficiência e, também. ao seguinte:
•

Ar'1.l!lI,

"4.. UPU' " (tlm

f " JUf••i" l /Lldu !'(.'Iu "11tt!IfJa

( ·" "\IIIUUUI :.JI II

U

/9. de

1/4 /)fJ N'III..

I - os .-:argos. empregos t! funções públicas são acessíveis aos
brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei. assim
como aos estrangeiros, na fonna da lei :
• Inc,," I nu" r"Juça" duJu ('d"

r"" .__. .....\11111< ,,,n,,I,," I'). c/c /).J /)(\

N'JH.

11 - 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 fonna prevista em lei, ressalvadas as nomeações para
cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração;
• Ino'" /I ",'" " 'Juçüo c/uJu {'du ( ",,,nJu ( '""\/IIuu ,,nul,, ' 1'/ c/,. /).J

,
•

/)fo

1')1)11..

XI - a remuneração e o subsidio dos ocupantes de I:argos, 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 Munic.ipios. dos detentores de
mandato eletivo e dos demais agentes políticos e os proventos,
pensões ou outra espécie remuneratória, percebidos cumulativamente
ou não, incluidas as vantagens pessoais ou de qualquer outra natureza,
não poderão exceder o subsídio mensal. em espécie. dos Ministros do
Supremo Tribunal Federal;
• Inu'" XI ' o'" ,,·Ju~·Üo JuJu ""Iu ("'ltnJu ( ·"/I.\/IIUlU",ul,," I'J. J,. fI.J

/)(\

1'J9H.

....................................... .... ... .............................................. ....................

•

XVI - é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos,
exceto quando houver compatibilidade de horários. observado em
qualquer caso o disposto no inciso XI :
a) a de dois cargos de professor:
b) a de um cargo de professor com outro. técnico ou cientifico:
c) a de dois cargos privativos de médico:
• In",-", XI ·I..."m "·Ju~·Ü,, JuJu ""Iu 1''''l!nJu ( ·"n."lIu",.",ul li " N . ,/,' /I.J IM I9YH.

SEÇÃO 11
Dos Servidores
. Públicos

•

Art. 39 - A União, os Estados. o Distrito Federal e os Municipios
instituirão conselho de política de administração e remuneração de
pessoal, • integrado por servidores designados pelos respectivos
Poderes.
U.J

()6

• Arllgu. "capu'''.
I 99H.

O texto dizia :

,m"

reJu~·üo c/uJu {"'lu r",~ nJu ( ·" n.\IIIU<" ",ul

li "

19. Je

•

4
"A União, os Estados, o Distrito Federal e os .\ Iunicípios
instituirão, no âmbito de sua cOlJlpetência, regime jurídico /In/co e
planos de carreIra para os selVidores da administração pública
direta, das autarquias e das f undações públicas, "

................................................................................................................
Art. 40 - O servidor será aposentado:
I - por invalidez pennanente, sendo os proventos integrais quando
decorrentes de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença
grave, contagiosa ou incurável, especificadas em lei, e proporcionais
nos demais casos;
" . compulsoriamente. aos setenta anos de idade. com proventos
proporcionais ao tempo de serviço;
111 - voluntariamente:
a) aos trinta e cinco anos de serviço, se homem. e aos trinta. se
mulher. com proventos integrais:
b) aos trinta anos de efetivo exercício em funções de magistério,
se professor. e vinte e cinco, se professora. com proventos integrais:
c) aos trinta anos de serviço. se homem. e aos vinte e cinco, se
mulher. com proventos proporcionais a esse tempo:
d) aos sessenta e cinco anos de idade. se homel!l. e aos sessenta.
se mulher. com proventos proporcionais ao tempo dé serviço.
§ I° Lei complementar poder"). estabelecer exceções ao disposto
no inciso 111. a e c. no caso de exercício de atividades consideradas
penosas. insalubres ou perigosas.
§ 2° A lei disporá sobre a aposentadoria em cargos ou empregos
temporários .
§ 3° O tempo de serviço público federal . estadual ou municipal
será computado integralmente para os efeitos de aposentadoria e de
disponibilidade .

•

§ 4° Os proventos da aposentadoria serão revistos. na mesma

proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração
dos servidores em atividade . sendo tal1)bém .estendidos aos inativos
quaisquer benefic ios ou vantagens posterionnente concedidos aos
servidores em ati vidade, inclus ive quando decorrentes da
transfonnação ou reclassificação do cargo ou fu nção em que se deu a
aposentadoria, na fonna da lei .
§ 5° O beneficio da pensão por morte corresponderá à totalidade

dos vencimentos ou proventos do servidor falecido. até o limite
estabelecido em lei, observado o disposto no parágrafo anterior.
§ 6° As aposentadorias e pensões dos servidores púb licos federa is
serão custeadas com recursos provenientes da União e das
contribu ições dos servidores, na fonna da lei .
Art. 41 - São estáve is após três anos de efet ivo exercício os
servidores nomeados para carp'O de provi mento efetivo em virtude de
concurso públ ico.
• ArIIgu, "" upu/ ", wm rrduç'ií" d"d" 1',:1" I:mendu ('"lt.I/I/UL'/WIUI n" 19, d"
04 (}15 I 99H.

§ 1° O servidor público estável só perderá o cargo:
• § I " com red"ç'':w clIJdu l'eI" I:mend" ( '"" wllu<'um,,1 n"I '; ' d~

/14/1(,

1')f}H.

I - em virtude de sentença jud ir;ial trans itada em julgado:
• Ino", I ucrclcldo ('Clu F.mendu ( ·"n ..,,/uoonul,," 19, de /14 ()(, I,),)H.

•

s
11 - mediante processo administrativo em que lhe seja assegurada
ampla defesa;
• Inu\'(} /I uac" e/d" ""lu "'",entiu ( '"n.,'/IIII<.'ltlnul n" I 9, ,.I.: I).J IM I ?VH,

111 - mediante pr«edimento de avaliação periódica de
desempenho. na fonna de lei complementar. assegurada ampla defesa,
• I",'/,\'(} 111 uc;,c,,,,/d,, ""lu /:'_nJu ( "lII.m/IM:/lJnul n" I'). d.: I).J IM 1')<)11.

§ 20 Invalidada por sentença judicial a demissão-do servidor
estável. será ele reintegrado. e o eventual ocupante da vaga. se
estável, reconduzido ao cargo de origem. sem direito a indenizaçlo.
aproveitado em outro cargo ou posto em disponibilidade com
remuneração proporcional ao tempo de serviço.
• .f r

L'O'"

,cdu~'à" duJu pclu f",~nJu ( 'on,'/IIIJClonal ,.V/'), Je /I~ /Ir. I,),).~,

§ 3 Extinto o cargo ou declarada sua desnecessidade. o servidor
estável ficará em disponibilidade. com remuneração proporcional ao
tempo de serviço. até seu adequado aproveitamento em outro cargo.
0

• ; r""", ,edu,'à,/ Jada pela E_lida C'1In."III/(.'ltInal n"I'). de ().J 06 IY'JH,
§ 40 Como condiçlo para a aquisição da estabilidade. é

obrigatória a avaliaçlo especial de desempenho por comisslo
instituída para essa finalidade.
• § ~n UL'TC," L'/d" ,.<'Iu 1,"'ltnJu ( ·'HI.<II"M:wftUl n" 19. de (N,IJ(,
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 00 • • • • • • • • • • • • 00 • • • • • • • • • • 00 • • • •

/'}9H,

_o .................................. .

TíTULO IV
Da Organização dos Poderes
CAPíTULO I
Do pod;r legislativo

•
•

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 00 • • • • • • • • • • • • • • • 00 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

SEÇÃO VIII
Do Processo legislativo
• • • • • • • • • • • 00 • • • • 00 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

•

SUBSEÇÃO 111
Das leis.
Art. 61 - A iniciativa das leis complementares e ordinárias
cabe a qualquer membro ou Comissão da Câmara dos Deputados. do
Senado Federal ou do Congresso Nacional. ao Presidente da
República. ao Supremo Tribunal Federal. aos Tribunais Supt!riores. ao
Procurador-Geral da República e aos cidadãos. na fonna e nos casos
previstos nesta Constituiçlo.
§ 10 São de iniciativa privativa do Presidente da República as
leis que:
I - fixem ou modifiquem os efetivos das Forças Ann~as;
11 - disponham sobre:
a) criação de cargos. funçOes ou empregos públicos na
administração direta e autárquica ou aumento de sua remuneração;
b) organizaçlo àdmirristrativa e judiciária. matéria tributária
e orçamentária. serviços públicos e pessoal , da administração dos
Territórios;
c) servidores públicos da Uni~o e Territórios, seu rei.ime
jurídico, provimento de cargos, estabilidide e aposentadoria;
•
I)j li}

Alín~u ""~o

,',NIt

,~ÚU(,'àt/ cluJu {'IIlu l:'_nJu

( ·LH!."IIIIC.,/t1llU1

n" l/l. ",.

I'J9H.

d) organização do Ministérío Público e da Defensoria Pública
da União, bem como normas gerais para a organização do Ministério
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Público e da Defensoria Pública dos Estados. do Distrito Federal e dos
Territórios;
e) criaçlo. estruturação e atribuições dos Minist~rios e
órglos da administraÇlo pública:
f) militares das Força, Armadas, seu regime jurfdlco,
provimento de cargos. promoçOes, estabilidade, remuneraçlo. reforma
e transfeRncia para I reservL
• AI/Ma

-r

IM.'n.fCW pela

f.'lfH!ndu ('II'''tllIICHHWJIII-/N, de tiS 111/9911.

§ 2° A 'iniciativa popular Pode ser exercida pela apresentaçlo
à Cimara dos Deputados de projeto de'lei subscrito por. no mfriimo.

um por cento do eleitorado nacional. distribuído pelo menos por cinco
Estados, com nlo menos de trfs d~cimos por cento dos eleitores de
cada um deles .
.•................ ........... .•.........•........•..........••.••••••••••..••..•...............••••.••••••••••••

TITULO IV
Da Orga!lizaçlo dos Poderes
..••.•......•..........................•..•..•.••••.....•..••••••...•••.•..•.....•.....••••...•.........••.•••.•

CAPíTULO IV
Das Funções Essenciais' Justiça

•

........... .... ................••.•.......•.............••.•..•..•.•••.•••...•...•••.•.....•.....•••..•••.••••••

SEÇÃO 11
Da Advocacia Pública
• SCçWl IIw", ,~Ju(dfl JuJu f'l!llJ f_ndu

('/111.•111'''''''"<11 ,,"

•

1'), lÃ: /1-1 (1ft /'J'JH.

Art. 131 - A Advocacia-Geral da União é a instituiçlo que.
diretamente ou ' através de órglo vinculado. representa a Unilo.
judicial e extrajudicialmente. cabendo-Ihe. nos tennos da lei
complementar que dispuser $Obre SUl organizaçlo e funcionamento.
as atividades de consultoria. e assessoramento jurídico do Poder
Executivo ..
§ 1° A f.dvocacia-Geral da Unilo tem por chefe o
Advogado-Geral da Unilo. de livre nomeaçlo pelo Presidente da
República dentre cidadlos maiores.de trinta e cinco anos. de notável
saber jurídico e reputaçlo ilibada.
§ 2° O ingresso nas classes iniciais das carreiras da instituiçlo de
que trata este artigo far-se-á mediante concurso público de provas e
tftulos.
§ 3° N8execuçlo da dívida ativa de natureza tributári, a
representaçlO da Unilo cabe à Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacíonal, observ,do o disposto em lei.
•..•.•.••.................. ,.........••....•.•.........•..............•......................•.••.......•••.••..
c

SEÇÃO 111
DI Advocacia e da Defensoria Pública
................................................................................................................

Art. 134 - A Defensonl ~icl é instituiçlo essencial • funçlo
jurisdicional do Estado. incumbtndo-Itte a orientaçlo jurídica e a
defesa. em todos os graus. dos necessitados. na forma dO art.
LXXIV.
Parágrafo único. Lei complementar organizará a Defensoria

'0,

•

l

.,
Pública da União e do Distrito Federal e dos Territórios e prescreverá
nonn.ll$ gerais para sua organ ização nos Estados. em cargos de
carreira. providos. na classe ' inicial, mediante concurso público de
provas e tltulos, assegurad.a a seus integrantes a garantia da
Inamovibilidade e vedado o exercício da advocacia fora das
Ilribuiç6es institue ionais .
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • t I • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • • • • • • •

o, •• ••••••• t i

TÍTULO V
Da Defesa do Estado e das Instituições Democráticas
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • t I tO t I to •• • • • • • • • to •• • • • • • • • • • • • ••• • • • • • •• •• • • • • • • • • • • • to • • • • t I • • • • • • • • • • • • • to • • • • • • • • • • • • • • •

CAPÍTULO 111
Da Segurança Pública

•
•

Art. 144 - A segurança pública, dever do Estado. direito e
responsabilidade de todos, ~ e,xercida para a preservação da ordem
pública e da incolumidade das pruoas e do patrimõnio. através dos
seguintes órgãos:
.
I - policia federal;
(( - polícia rodoviária federal:
111- polícia ferroviária federa l;
IV - polícias civis;
V - policias militares e corpos de bombeiros militares.
§ 1° A policia federal , instituída por lei como órgão pennanente.
organizado e mantido pela União e estruturado em carreira. destina-se

a:
• § 1"1:11". rc:J<Jt,'iJlJ dudu pc:/u /,·me:ndu ( '"n.'"IU<:/II11U/ n"/9. de: (}4 116 I'.J')X.

•

I - apurar infrações penais contra a ordem política e social ou em
detrimento de bens, serviços e interesses da União ou de suas
entidades autárquicas e empresas públicas. assim como outras
infrações cuja prática tenha repercussão interestadual ou internacional
e exija repressão unifonne. segundo se dispuser em lei:
(( - prevenir e reprimir o tráfico iIIcito de entorpecentes e drogas
afins, o contrabando e o descaminho, sem prejuízo da açAo fazendiria
e de outros órgãos públicos nas respectivas áreas de competência;
111 - exercer as funções de polícia marítima. aeroportl.lária e de
fronteiras:
• /flCW' 1/1 '''1ft rc:dU4'iJ" duJu pc:/u J·:mendu ('"tl'/IIu,',,,,wl n"/9. ,lo! ()4 (M 11J9H.

IV • exercer, com exclusividade. as funções de policia judici,"a
da União.
§ 2" A policia rodoviária federal, órgão pennanente, organizado e
mantido pela União e estruturado
carreira, destina-se. na fonna da
lei, ao patrulhamento ostensivo das rodovias federais.

em

• .f 2" com rtooçlJo doou ~/u F.mtnúu ( ·on."'lu~/tI1IQ1 n"19. de ()4 (M 19911.

f 3° A policia ferroviária federal, 6rglo pennancnte, organizado e
mantido pela Unilo e estruturado em carreira, destina~se. na forma da
lei, ao patrulhamento ostensivo das ferrovias federais.
• i J" com "JuçlJo Juda ~Ju t:tptnJu ( ·un."illlCi/JIIQ1 n·'9. de O~ (M J9lIH.
§ 4° Ás . poUcias civis, ~irigidas por delegados de policia ·de
cirreira, incumbem, ressalvada a competencia dà UniAo, as funções
de · policia judiciária .e a apuração de infrações penais. exceto u
militares.

•

•

a

f

S- · Ás poUcias militares cabem l. poUcia ostensiva e a
preservaçlo da ordem pública; aos corpos de bombeiros militares,

aWm das aaribuiçôe5 definidas em lei, incumbe a execuçlo de
. Ídvidades de defesa civil.
t (l A, polfCias militares e corpos de bombeiros militares, forças
lUXiliares e reserva do Exército, subordinam-se, juntamente com u
policia civis, aos Governadores dos EstadQS, do Distrito Federal e
doi Territórios.
t ~ A lei disciplinará a orpnizaçlo e o funcionamentd dos
óraIos responáveis pela selurança pública. de maneira a jarantir a
.fic~nci. de SUIS atividades.
f r Os Municfpios poderio constituir pardas municipais
destinadas • proteçlo de seus bens, serviços e ilistaJações. conforme
dispuser alei.
t ,. A remuneraçlo dos servidores policiais inteJl'lfttes dos
ÓIJIOI relacionados neste artiJO será fixada na forma do § 4- do art.

39.
TITULO\.
Da Tributaçlo e do Orçamento
••••••••••••••.•.•••..•...•...•........•................••.•.•..•..•••••...•.•..............••..•..••..•..•.•••.

•

CAPiTULO 11
Ou Finanças Públicas

..................................................................................................................
SEÇÃO 11
Dos Orçamentos

•

.•.....•....... .................................................................................................

Art 169 - A despesa com pessoal ativo e inativo da Unilo, doa
Eatadol, do Distíito ·Federal e dos Municfpios nIo pode'" exceder OI
limites atabelecidos em lei COIJ'plementar.
• Art"". .,..... co. , . . , 'cW1 "elu /:",.".

( 'IMIIIIIII.:itlltlll ,,"

19. ..

'UM 19IJII.

................................................................................................................

t 3- Para o cumprimento dos limites estabelecidos com b'ase neste
IrtiJO, durante · ó prazo fixado na lei complementar referida no
-caput-, .• Unilo, OI Eataaos, ~ Distrito Federal e os Municfpios
...,.., u seJUintes provid6ncias:

., r .,.;icil/ul;-kll-:;"'., (:"""I1CIlIItIII,," 19•• IU OIS 19M.

I . reduçlo em . Pelo.menos vinte por cento das despesa com
CII'JOS em coIniSSlo e funç6es'dccOnraança:
• tlfélaU IIMh..wID (ifla ~1IiJa( ·,NdtIHic.IItIII,,"19... lU 06 IPlNt

11 - exoneraçlo dos serVidores RIo estiveis.
• te";; 11 'J.:rr..·.i"Ju 'J-:-Ju ( it#UtÍllII.:lli11u1 li· 19. ilt lU 06 19911.

...•........................................................................ . ... _._ .................•..•.•.....
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TlruLOVIII
Da Ordem'SOciar
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CAPirUlO 111
Da Educação. da Cultura e do Despono
SEÇÃO I
Da Educaçlo
••........................................... ..... .................... ....................•..•.•• ,............. .

An. 106 . O ensino será ministrado com base nos seguintes

principios:
...••..•.......•.•........................... ............ .........................•.•...•...........••••••.•••••

v . valorizaçlo dos profissionais do ensino. garantidos. na forma
da lei, planos de carreira para o magistério público, com piso salarial
profissional e ingresso exclusivamente Por concuno público de prova
e tftulos;
• IltCl'" I' nMl rrc/u(.v" JuJu "dll l:'_nJu C''''~''''''''H_I lI· 1'1•• IU 116.11111f1.

O tuto original dizia:

"Y - vaJori:açdo dos .profissionais do eMino. garantidol. ltQ
forma da lei. pla!,os de carreira para o magistério público. com piso
Ialarial profwional e ingresso exclusivamente por concurso público
• provas e títulos. assegurado regime jurídico linico para todas as
intituiçlSts mantidas pela Cnido:"
.•••.....•.•••...•......•........••........................•.•........................••............•..••••...•.

•

............................................................. ..................•.•..•.....••...••..•.......•.•..

LEI N° 8.112, DE li DE DEZEMBRO DE 1990
DISPÕE SOBRE O REGIME JURfDICO OOS
SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS DA
UNlÃO. DAS AlIT ARQUlAS E DAS
FUNDAÇOES PÚBLICAS FEDERAIS.
TlnJLOI
• •
Capftulo Unlco
Das DisposiçOes Preliminares
An. I· - Esta lei institui o Regime JurfHico dos Servidores
P6blicos Civis da Unilo. das autarquias. ,inclusive as em regime
especial. e das fundaç6es públicas federais
An. r - Para os efeitos desta lei. servidor é a pessoa legalmente

investida em cargo público.
An. 3· - CUJo público e o ~~nto de .aribuiçOea e
responsabilidades previstas na estruturaorpnizacionllque devem ser
cometidas I um servidor.
Puqrafo único. Os cargos pU.OIlCPS•. acessiveis I todos OI
brasileiros.. sIo criados por lei. com denomlnaçlo própria e
wncimento pilO pelos cofres públicos. para provimento em cariter
efetivo ou em comisslo.
An. ... - ~ proibida a prestaÇlo de serviços patuitos. salvo OI
CUOI previstos em lei.
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ~ • • • • • • • • • • • • • • • • • • ~ • • • • , • • • • • • • • • • • • ( ~ • • • • • Q • • ~ • • ~ • • • • • • • • • • • • • • • • • , .~ • • • • • • • • • • • • • •

•• • • ~ •• ~ • ••• ••••• • •••• ••••••••••••••••• • 4 P ' A ••• •• ••• •• • •••• , •• ~ ••• ~ •••• •••• • •••••••••••••••••••••••• •••••••••••••

CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO
DECRETO-LEI N° 5.452, DE 01 DE MAIO DE 1943
APROV A A CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS
DO TRABALHO .
• • • • • • • • • • • 1 1 . 11 • • • • • • • • • • •

t ••• • ••• •• I

••• • • , • • • •• •• ••••• •• • ••••• • ••• • • I ••• • • •• •••• • •• • • , • ••• 1 •••••• • • ••• • ••••• , .

Tí1tJLO IV
Do Contrato Individual do Trabalho
••••••............ ... .... .. ...............•............... .... ..... .......................•........••..••.••••.•

CAPíTULO V
Da Rescisilo
• • • • • • • • • • • • • • 1 1 • • " ' . , • • I I l I ' . 1 • • • • • O I ' 0. 0 • • • • • 11 • • • • • • • • • • • • • t • • • • • " ' I • • • • • • • • 1 • • • • • • ' " • • • • • • • • I I • • • • • • • • • • • • • •

~

Art. 482 - Constituem justa causa vara rescisão do contrato de
trabalho pelo empregador:
a) ato de imp~ob idade;
b) incontinência de conduta ou mau procedimento:·
c) negociação habitual.por conta própria ou'alheia sem pennisslo
do empregador, e. quando constituir ato d~ c,?n~orrência ~ empresa
pan a ~ual trabalha o empregado. ou for prejudIcIal ao servIÇO;
d) condenaçilo criminal do empregado, passada em julgado, caso
nIo tenha havido suspenslo da.execuçlo da pena:
e) desídia no desempenho das respectivas funções:
f) embriaguez habitual ou em serviço;
a) violaçlo de segredo da empresa;
h) ato de indisciplina ou de insubordinação:
i) abandono de emprego;
j) alo lesivo da honra ou da boa fama praticado no serviço contra
q~lquer pessoa. ou ofensas fisicas, nas mesmas condiçOes. salvo em
caso de leaftima-defesa, própria ou de outrem;
k) ato lesivt' da honra ou da boa fama ou ofensas fisicas
praticadas contra o empregador e superiores hierárquicos. salvo em
caso de legftima-defesa. própria ou de outrem;
I) pritica constante de jogos de azar.
Pangrafo único. Constitui igualmente justa causa para dispensa
de empregado. a prática. devidamente comprovada em inqu~rito
administrativo, de atos atentatórios à segurança nacional.
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IIINlAOEM ,.. 1.301, DE 28 DE OUTUBRO DE 1998, 00 PODER EXECUTIVO.
Senhtres Membros do CdnaredO Nacional.
,:,

Nos \lermOs do lni80 61 da Constituiç40 Federal. submeto 1\ elevada deUbcrIcIo de
a.dtncias lo texlO do projeto de lei que -Disciplina o re81me d, emprc.o piblico do

., 'I L' . AdaIiniJdIçIo Fedaal di..- auWquiça e fuadlK'ionaIBruUia.

28

clt oUlUbrn do 1991.

•

•

•
lXPOIIÇAo DE MOTIVOS ,.. M, D.E 21 DE OUTUBRO DE 1...

eacelenllssimo Scnhor Presidcntcdól Rcpublicll.
A Emendll Con~titucionlll n' 19. dc " dc junho dI: 1997 •. inrroduziu
,.afunda alrcrlaÇOes no relime constitucional da Adminislrllç~o públicll.
Dentre ClSas mudllnçlls. deltICll'~ II climinllçAo do dispositivo constante do
. . . . do In. 39 da venAo ori,inal. que prescrevia a instituiç~o. no Ambito dll Unilo. dos Eltad.. :
• doi Municípios. de relime jurfdic:o único para os servidorcs. O mcsmo ocorreu em relaç50 ao
1ft. 206. v. que n50 mencionll mllis. em rclllç50 às instituiçOes públiclls dc cnsino. a submissAo
10 relime único.
Com csta» alterações. " lelislador constituintc permitiu n~o só I adoç~o de
..,imel diverso» - dc cólnáter cventualmcntc ctlltu!4rig -. como tólmbém Jdmitiu a possibilidade
• qye te reintroduu. no 6mbito dói administraçAo. o relithc 'tontróltulll ti pico. disciplinóldo pela
",hlaçlo trabalhill:l.

Em divenas dilposiçc)cs da Emenda. explicitA o lelislador conltituintc quc
II.Mlnlinldos principios aplicam.lIC a tanto aos Clrlos quantO 101 emprelos públicos.

"
•

•

Assim. :li condiçOes para xes~ibilidadt aos "ctirRos ~ ~mpr~,os públicos·
•••n _ eubelecidu em lei (an. 37. I). Consalra·lIC a indispensabilidade de concurso público
, . . . ·'lfNllllllllro ~m corRO 1111 ~mpr~.I((I IIúblíco" (an. 37. 11). A remunenaçAo e o IUbsl4~ dos
ele Cartos. runçOeI , emprelOs públicos da lIdministrllç40 direta. aulArquica ou
, li ...... nIo podem ulllapasur o do subsidio mensal dos Ministros do Supremo Tribunal
111'11'11 (CF. :an. 37. XI). V.rifica·lC. por eace úlclmo dilpositivo. que o telislador constituinrc
....du uprnsarnence a possibilidade dc se adotAr. relullll'rncntc. o regimc contralUal de c:llicer
........... no 4mbito da adminiltraÇAo pública.

,;ti,...

NIo h4 dúvida. porém. de que Oli lICrvidorcs rcgidoli por csse listCrnll n40
_lo ..bmctidos 10 modelo de estabilidade previsto no ano -'I ' e scus partararos da
içIo. Ainda que IC elevam tomar todas as c;autelas na dispensll de servidores conllallldos
11.11. . . c:oncullO públ~. é ceno que ;a rescislo do vinculo n40 terá :I mesma solenidade do
Mfllimento da rellçlo idminilUllliva no plano estAlulArio.

eo....

o.

mesma rerma. afilUrll.lIC inequlvoco quc. submetidos • 1~lilllÇlo
............ os laY1dores e seus dependln~es nlo mais lozario do relime previdcnc:Wio
lIpICiaI _panado DOi lCrVidores públicos ocupantes de carlOS erelivos (CF. lln. 40).
Allinale·lIC. *rnIlÍl. que o te"IO constitucionAl confere :lmpla liberdade de
conformaçlo 110 lelistador. pennilindo que. dentro \le uma p:auta dc razoabilidadc. syun
~idu as curem ou (unçOeI que poderAo ser e"crcidas sob o regime de cqo (eltllulArio)
..·. . .110 (modelo contratual).
,". .
N••e ContellO constituc:ional. o pracnte projelo de lei lem por e. ..
..u. o "modelo c:eleti..... .,.. a p:ande maioria dos empregos eretivos no ICrviço público. O
....me comum puA • ser o da lelishaç40 lrllbalhistl.

Eua '«mula confere maiOr t1uibilidad~ à rel:açâo de emprego no Ambito do
EIttcIo. ;a plll' de lr.Insfcrir -ao regime previdenciário comum Oll lICrvidores regidos pela legislaç40

11

12
trabalhlstll. T:lis v:mtll&ens teprescnt:lm considerável economi:l p3m 31 fin3nç31 públic3S. em
momento cNci31 de :ljuste/ de conlilS. d3do o dHicit elevado d3 previd~nci:l do setor público.
incapaz de se 3uto·sustent3r. p'Jf f:llha cstNtural de concepção.
~
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Com ,.feito. enquanto o tlllbalhador do setor privado estAsujeito 3 teto de
bcnekio. com base no saürio de contribuição, o servidor público estatutArio tem larantida 3
pcn:cpçlo. ,como proventOl. de valores Ilt~ mais elevados do que os percebidos na ativa. sem que
o _onto menSAl 3 que est4 sujeito lulU'de qu:lIquer propQrç40 com a vantalem posteriormente
reccb;da. Com a allquOCA atulll de II li(, de desconto previdenci:irio. :I poupançll formada pelo
.rvidot buta apenas para :lssclur3r.lhe 3 3005 de vencimentos ' intellllis após a jubilaç40•
CGiCildo o restante por con~ do Estado. o que sup6c um peso insuSlenuivel ao bolso do
CCIIIU'ibuinte.
Anim. mister se f3Z Il prontlladoç40 do re&ime celetisti no serviço público.
dIndo cumprimento 30S objetivos traçlldos nll reformll Administrativa. que visavam ~
dlnamiuçAo dIllltividlldc ':administrativa com Il reduç40 de seus custos.

o an.

I" ~ projeto eleoclI os servidores qu~ estllrAo sujeitos 110 relime

awutário. ~o ~ritério mtritivo para a fiuç40 desse núcleo bAsico. junlido 6queles cujas
CInC,l ru. dentro do Poder Executivo. estio previsw constitucionalmente. o que impede ' seu
.,'ldnmento como emprel:ad~ públicos: seriam os CAlOS du carreiras IIpdu • AdvocaciaGIraI da UniIo (CF. an. 13 q. Qefcnsoria Nblic:a (CF. an. 134). Policia Fedeaai (In.; 144) e
DIplomacia (CF. :Irt. 12. § 3'. V).
•

Todo;s os demAis CIIrIos efetivos d:a Administl'DÇio Nblica direta.
-*quica e fund:acional passar50 11 ser relidos pelo rc&imc celetista (Art. 2'). respeitado o
..pine ClWUliÃrio P'" os atuais ocupantes (§ I'> e cabendo Il lei especifica a c:riaçIo doi
...opccp públicos de que COlitll o.p,resentc diplom~ lelal (§ 2"1.
EI&ando os direicos c deveres do emprcpdo j4 devidamente replados na
a.T e letil'-çAottabllhiita ' CotTClAta. o presente projeto de lei limita-se I eMlbeleccr o.
pai "lpioI búic:os que nonCAl'6o a adoçA0 do rc,imc celetista no ""bito dIl admlnilcrlçlo CSirela.
I 11...... e fundac:~1 ~ Vnilo. tendo em vi . . o perfil especial l1'8Çedo pe&a c.u PoUlica
,.. o emprelo público;'oo que conc:emc li fonnu de inlieuo (1ft. J'> edispcnla (In. ...,.

Tcndoem vista :I ex i,inei3,de conc:uno público $)ara inlfCllO no 1Crviço
e a ncc:cssid:adc de fT'Oliv:aç40 de tOdo 3tO Ildministtativo. ftCIl descanada do relimc
ceIetiIII ~ o empre&add "~blic() :a díspcníll imOcivadA. Anim. ' nec:esdria se, lu ~
apecirlClÇlo. IlnVíl da lei. :w tipótcle'lcm :que -o ocupante de emprelO público poderá ser

,...,.Ico

d',lflIlI'edo,

Alem dai tíipóCescldC<justa CIlUII da CLT (an.4I2) c do dacumprimenlO
di vedaçAq c!)nIl~tUCiOliaI de ACUmuJaç6Q" cqos,pú"'icos (Cf.:Ift. 37. XVI). o projeto previ
caiIM) h,lpóceIesde' dispcnsÀ do eínpre&l!io público Il da rccIuÇlo de quld(O de penoal. em
C8ii+rifneftto 110 disPOsto ' no an; 169. §' 3ii, '
CcinidruiÇaO Federal c ' o c1aempcnho
"adlfarÓfÍO.

n.. aa

Mas .....: adeqUçocl CIO. rqimc ceIIl.... " ','0 • •cpeIo público...
' " .iI normas aplic6wil 10

iIMIImO

lCI'Io _~ oriwIdaI di COIIIOfIdI(Io du ' Lei.-.clo

•

13
Trabalho. cujo relime pUSIl li ICt adotado plll'll o pessoal qtle for contnllado a partir da cdiçlo da
presente lei. para a quase tocalidade das funçOcs pUblicÁs. elLcetuadas aquelu que a CONtiluiçlo
nça pertil distinto.
SIo e~ta$. Senhor Pre~idente. as rllZõe~ pellls quais ~ubrnetemos o anelO
Projeto de Lei 110 desconino de Vossa Elcel~ncia. na cenetll de que :I medida ora proposta
contribuirá para implementar a reforma lIdminislrllliva instaurada pela Emenda Constitucional nl
19. de 1997.

Respeitosamente.

Aviso ni 1. 4SJ · .SUPA,RlC. Civil.

Em 28 de outubro de 1991.

Senhor Primeiro Secretário•

•
Encaminho a essa Secretaria Mensagc~ .do Excelenllssimo Senhor Presidénte dá
República relativa a projeto de lei que "DiscipEna o re.im~ de emprego público do pellOal da
Adminislraçlo Federal direta. autárquica e l'undac:iolJll".
Atenciosamente •

•

, '-:-~>-~-,-~
CLOVIS DE BARROS CARVALHO
Ministro de Estado Chele da Cua Civil
da Presid~ncia da República

A Sua Excelâlcia o Senhor
Deputado UBIRATAN AGUIAR
Primeili.Sec:retário da C4mara dos Deputados
BRAS

IA-OF.
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EMENDAS APRESENTADAS NA COMISSÃO DE
TRABALHO, DE ADMINISTRAÇÃO E SERViÇO PÚBLICO
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EDUARDO CAIIP

I

EMENDA MODlftCAnvA N-

j

De-se 10 art. IOdo projeto I sepinle redlÇlo:

Im,

•

..Art. 1° SIo reaicb pell Lei nO 8.112, de 11 dei dezembro de
OI oeuputtel de CIIJOI p6blicoa de provimento efetivo cfu cmeiru de

Advopdo da Unilo, Procundor da pazend. NIriont'. AlaillCllle 11,1rldico da
Advocacil-Gtral da Unilo, Procundor e, Advopdo doa ÓI'JIOI vinculldoe l
AdvocIcií-Oera1 da Unilo, DelenIor Mlico da UniIo, Squrança Nblica.
FilcalizlÇlo e Arrecad.çlo Tn"butúia, PrevidenciAria, cio 1'rabIlbo, Orp"WIto,
ConlrOle Interno e Externo, RquIaçIo e Pia:IJiZIÇIo dIIlnltituiçGea do Sistema
Pinanceiro NlCional, FinInçu P\iblicu. PofmullÇlo de J»olfdêu Nblicu a
aquelu c:arreiru cujOl CIrJOI sejam privaCiVOl de bruileiro nato."

•

JUmncAçAo

o reaimento piopolto pelo art.

1° do pcuenle projéto, I delpeito da
omiuIo ....va expreua, 1IIda.1IIIia teDta fizer cio que pnntir vfDculo l Lei nO
8.112190. - RJU, li advidadel exclusiva do BatIdo, piClpOlta pelo Plano
~ de Reforma do Aplrelho do BRado.

A presente emenda lepoIÍciona u carreiru de acordo ~ u nonnp
deflnidoru dOi noVOl modetoa de ldminiItrIçIo pública aeaancial, incluindo,

&16m du j' definidu na menaapm. u advidadel de PiacaliZIÇIo' e ArrecIdaçlo
TributÚ'il, PreviclenciAria, do TnbaIho, Orçamento, RepiZlzntlçlo Diplomidca.
Controle Interno e Externo, ReplIÇIo e PiICIliaçlo dIIlnltituiçGea do SiItema
Pinanceiro NlCional, Pinança P\iblicu.
A excludo
advidada 6, no mfnimo, inUlituda, poli confonne
defende o próprio ex-miniatro da AdminiatrIçIo e Refouu cio BltIdo, Luiz
CarlOl Breucr Pereira, tu ~a u . " . , dI &ltItIo . • tIfUI/III- qw ~
I trlbuttl1'. IrtehIl li
' lUt'Cldo o pod" d, &tIIIID, 011 'lja, o pod"
, poIldtI, tuloTÇtulU7lflldtu, OI
/fIWII.~ , • ""...".~. I OI

dei...

6""1'

41'''''''

I

li
6rr40$ ,apo",tllleh pela "a",/e,l"cla tle ,eCllno" como o Sistema Vn/co de
SafÍII., o lutema de auxílio-desemprego etc.
Pelo lado da regulaçlo da legislaçlo do trabalho, outra definiçlo oficial
ucnmente que. aOl servidores das instituiçOcs que venham a ser qualificadas
como Alblcias Executivas (inerente'As atividades exclusivas),
Üllpor4
. . . . "OH
JIII'ItIlcII "" "d",útls"""o púMlc., " . f.lllflle, túte,.,"
"., ,lia
ti. tNbIIIlt01. O que esse PL propõe 6 exatamente o conririo.
Alterar suas relaçOcs de trabalho, lhes vinculando 1 legislaçlo trabalhista da
COnIOlidaçlo du Leis do Trabalho - CLT.
Por fim. 6 fundamental que, além du carreiras dispostu no projeto, se
cumprun OI objetivOI e definiçOes levantadOl pelo MARE, assegurando a todu
euu Ú'Cas as condiçOes que lhes slo inerentes As das atividades exclusivas,
Como forma de reforç!-Ia oferecendo servidores que estejam identificados com o
.,110$ do serviço público, entendido como .dever de servir ao cidad!o e ao Estado.
Por outro lado. atrclando-os aos ditAmes da CLT, veremos, nlo muito
adiante, servidores responsáveis pela consecuçAo du pollticas de Estado sem.
menor transpar!ncia no embate de ofertu e chantagens atentatórias la suas
CunçOes.

"'0 ,.

/16.,.
,.çIa

Deputado Eduardo Campos
PSB - PE

•

I

I

Bceuer Pereira, L. C. ~~fO""G do fIlado ~ Admil.istraç40 Pública G,,~nc;al. Rio de janeiro. FGV, 1991 .

I

Pinheiro, H. Gerente de Projeto da Secretaria de Rcforma do cltadó do MARE
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W-K 10 111· I· do projeto de lei qn cpjlllfc 'ICIMM* m!erlp:
•.~rt. 1-· SIo rqidoI peI. Lei •• '.IU, ele II ele

da_bro ele 1990, .. ocupantes ele ca.....
.... eee .. ,.-.ri_ . . . . . . . . . . carfti,.. ele AdYII.
U.... rr.c.,.... ..
r •• NIC.... A...... J.rkllco • Aftocada-Cer" .. U.... Pr_.... e
AdY. . . . doa ' ...... viM..... l AdvoclCi.Gcral da UIIiIo. DeIaasor Pliblico da Ullilo.
PoIIcW Federal, Policial RocIovi'rio reder'" PoIicW FerrovUrio Federal. F'IK~" e
Ame." TriIa.tAria, rrnicle_iUi, e • Trab~ e lqIIdan cuj.. c...... nej_
privai"" ele bruiltiro ••10".

'1 ..

16

-~~----------------~.--.-------------------------------------------------------- ~
IUSTIflCACÃO
ObjctiVI-SC çom 3 pracmc emcnda apliut O rqimc cscatulirio .. c:arrciru de
1o C flKali.r.açlo de IriblllOl. prcvidmcia e lIIbaIho quo. por .......~ dewnucr
COIIIidcnIdu ClIcluaivu de Eetedo, porim, equiVOCldamcnre. RIO lIIMIIhecidÚ ~ ~,
cncaminIIIdo pelo Poder E~ccutivo,
OI lCnidora ÍIICCp'InfCI dcuaa, carrciru cIewm ler . . . ., . ..,....
apecilil .... !!lo podInI _ 001...._ ~. . 00l1IO priviwp.. uma WI que . . . . . . .
beneficio paIOl! • mu dMm lei' CIIlCndicIu 00l1IO de inccresIc públioo, pua JII.CMI . . . .
lCn'idora dai intcrfcr&lciu ClIIcmu indevidas. que podem levar • 'ini~ ou ~
no c:wrcicio de IUU importantes c COi119kus atividades.
No quo • rcf'cte • flKali.r.açlo do trabeIho. I indcperldfncia ftlilc:ionaI ,
dl:tcrmil t t pela ConwliCIo " li. da 0fpni.r.açI0 lnIcmIcionlldo TrabIIho . 'O:I,T
ralificada pelo sovemo bruilciro,
Eua ildcpaidancia é unperiosa. 1Gb pena de quo u aç&I dIUD~~ peita
flJCaliraçllcs fiquem toWmcncc comprometidas. nIo alcançando o objetivo I que IC ~,
Com
CIIC mesmo posicionamcnco;' !'oi maniresta.4> pcIu lide.a.'"
C.... na oponunidadc da c1i1CU.1Io da PEC lObrc • RcfOnna AlhÜltlatiYl, ocuilo em . . fbi
fillll3do o "''IUtnlC compromiuo:
..... CWI.Itkru. f"', "11 """'li, .. ctlnGtw jbcfIb f'" ~",..
'111'11l1li11, np«llIb p"'" podw,,,, M,,", '''' 11'1'" 1111 W4rl1l pIltlko • "" ",~ • i,,~' .
fllKw/, '''''11 f'"
prúwitllrlll , tlbrl,lIIt1rÚl"""" •• Ltú prtvUi.. "11 ÚK:Úo 111,
ptln,"'lu I" "11111'1. JI , "11 ".,11"11111 ~. 111'1. 16' f'" 11111 JW l"d"/tItIs "" CtlllJlII,,1fItI
tfMf 11 pr_I,"çllI 1111 C_"IIII • R,ltIr_ AII",/"I.",IIIII1I1".
EslU raz6cs. C:olpCISlU no mencionado compromisso. justificam plenamentc 3
adoçlo do rqllllC ~..~l\Jcario .. t:lrrcJrU de ~ c fiscali.r.açlo de l"bIIlos. da

mcc_
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DE AllUNlSTRACN> E SERVlCU> fOBLlOO

EMENDA MODIFICATIVA'

Df.se 110 art, 1- do projeto. seguinte redeçIo:
"M, 1-, SIo regidoI pe/alei ri' 8,112, de 11 de dezlillblo de 1990, OI
.ocupent.. de .ca-goa público. de provimenlo efetivo da carreir.. de Advogado da
Unilo, Procuador de Fazenda NacionII, AII1ltent. Jurldico da Advocecia-GtraI da
Unito, Proandor • Advogado doi Ólgb vinculadolt Advoc:ecI.Gtr1II de UnIIo,
DtfenIor ~ da UniIo, Policial FtdtraI, Policiai Rociovi*io Federal,
Policiai
. '
Ferromno FtdtlaI, f'lCeIizaçto • AtrecadaçIo TritIut*ia, · Ptevideuci.,. • do
,Trabalho e aquela. cujo. cargos sejam privalivos de brasileiro nato".

•

17

=

JUSTI FICATIVA
A preMnte tlmenda tem por objetivo.: tlsteoeJer ••pIicM;Ao do regime
eltatut.rlo II cerrei". da. .,.... de arrecedeçlo • ffIcaNUçIo de tributol. da
previdlncla e do t"blJlho que. por sue natureu. deYem ser COMidertIda. exclusiva.
de Eltedo e. Injullilfcadamente. forem de8COl'Jlidenlda. na Propoata do Poder
Executivo.

Ao. Nrvidore. públicol que fazem parte de.... cerrei". devem Nr
aSNQureda. g."ntia. e.peciai. - que nIo podem Nr .ntendlda. como pri~ios.
poato que nlo result.m em NU próprio
me. devem Nr «:OIhlda. em
nome do intere... público. preservando ..... Nrvidore. da. interle"ncia. externe.
indeWda,• • uscetlvei. oe inibiçlo ou const"ngimento no .xerc/cio de
relevente•

""""00 -

.IA.

• diflcei. funç6e •.

a

E.peciffcamente qlAnto I IfscaNzllÇlo. do trIIfNIIho.

tt

exigida por norma intemadon., ratiffcM1a pelo
da Org.nizltÇlo Intemadona/ do Trabalho - 0 .1. T.

funcion,'

indepefl(lfncie

Sra.- Convençlo n· 81.

Eua indepencMncie ,.. de Nr exigida pare que filo ffquem totalmente

de.protegidas - ou .,. mesmo ccmprometldal - a. ~ que as fltcalizaçtJe.
deNnvolvem n. defesa do Estedo • dos clreitoI bllk::oI dos trabalhadore• .

A propósito. • ... mesmo .nten6mento foi .xpre.., por Udera. de
diversos partKJos de... C.... I .~ da cüculllo da PEC d. reform.
administrativ., qu.ndo Hrm.ram o Nfluinte oompromisso sobre. m.,.ria:

•

f""

trtJriIo, .. c"".a,., Jbc.u fll. ai,.".
'lU'fUItIa ap«1MI , . . ,~.,.". di. . .", .tkfa. • ftIúI jllÍ6Iko . . .
p1'01NDÇ1o ,. Judf. Jbc.J. ,.,.,
ctHUIiIr prior ,.~ • oIiri",.,n-lÚ•
. . úú prnúIG lfII útclMl /li!.'
M 41. _ , , . . M I" f". . .
,.,. 1ltCI"úIos IM COlUtlbdçlo co. • fI"'O_I,~1o ,. e".,.. ,. .,."..
AllMlllÜtlwdN lO.

.. ...

c~

lfII

f".

r.

A. me"".. rez(Jn expoatN no mtncionedo oomptOlJ'lÍUO julliffcam a
.pNcaçlo do regime Ntatut.rlo •• carreirI. de 8IreCeOc'ÇIo • ~zaçlo de tributol.
d. prevldlnci. e do trabalho. como pretende Hta .",.,.da.

..
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TEXTO I JUSTIFICAÇAO

PROIETOH LlI "'"4.111, 011,..
(De Peder

I"'ve,
DilCiplina o rqime ele Q'4*CfC' público do pessoal
da ~ FocIcraI di.., autJ.rqu~ c
funclKionaJ

EMENDA MODI FICATIVA

•

DHe, eo.,. 1°,' ....... ndN;1o:

,.'.Ii

~ OI •

C.,h

-,.,. 1-, SIo I..... , . Lei 11' . ,112. ele I I ele ele_lho dD 1990. OI ~ dr urp
,IOÚ
"'\10:
I . . . CU'Niru que tlll YOhaft lli~ idIdct C'!I(luJiwu ele fAlado. r:efe. idu "" lo
di que trila O art, 41, iDcdo 111 c!:a C0IIIliQriçI0 Fcda'al.
U • • ,a' ' . . . . F...... MA ,.licI, Il1o CQ*'E;...... eo ieciIo .*>tior "
M

2

JUSTIFlCAÇAO
A ptqIGIiçIo . . Ida, eo cIiIpOf .obre • ~ÍI do rctirne cdcci.lI 111 AGninJ .. ~
prcnu.... cio Plano Dimor da RefOrma do Aparelho do EIIado, Na wrdaclc. drfine o
..... li t . ' .
CQftO o
refi- jllrldlco ;;';/co, t ," ' " que rodas u IIlividadet CIWiam
Ij " E1_ ..... _trtaPodeia
'''I'~E Il1o 1fIIIIIIc ..

"'''''/1'0

A ptll • _Ida. viIancIo ~bilizat o fCldO da ~içIo CQII o PIMo OiICCOf,
• 1'1 ..... lo cio ,..... CIWUtMoI .. IIlividadea cxcluJivu ele Eetedo. confonnI definidas QII Lei
C , II I r, • _ . . . . a da admiIIalt'lÇlo auWquicl, cuja fuDQIIeI emoIWm. ip.almcnlc, o
.".. dcio • llivi t I"- privMivu cio pocIcr público. ma que requerem "'C:!lçAo dDec:oltralizada. COi\fonnc
~IJ" o Dac'lkM.ei ~ 2110(61.

,.••

AIIiM. ...,.... i;I'-ido •

•••m. o e.vidof lIja 0I1IiIIIIId0 IQII . .
u.ib.
.
. " '.

criaçIo ele oolldiç&l puI que QII Ilividadea CIt. . . . .u e
pnIIItiu do rqime ele CUJO, no Ambito doi Trta Poderei da

,.\ ~'

Sala . . 5111l1li,
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I (I ot.
N' (.&11 . Dl 1994
(Do Po\kr [ lfrUllV. )
D.,(lpl llv, O n:g.mc <Ic. emprego puhhw "", P-:'SO,II
da Ad"lll\jilr~ Fc.dt: ral dJret.. aut.irqu"ClI ,
fu/liUc1Oll&l

II
,

f Mf I'W.o\

I

MOOI~' ICA T1VA

•

Dé·sr.. I/) artigo · I' a scglllnlr redaçjo
""rt I· P&IlI a.s à""dade!í exclus, va.s de Estado nas irus de Segurança Púbhca,
Representaçio Dlpiomahe-". f nbltlJl~ c AIrccad1çJo. Fisc&liuçlo Tributaria, PrcvidenciáTla c do
l , abalhv, Í"o< .urado' .... AdvNcAC lII e DcfClllON PUblic., Orçamento. Controle Interno e E~lemo.
r ofmul4l;.1o 'x l'ol'!J<:.Ilf PU blo(~ c Gestjo Governamental. Rc:au1açAo C Fisc&I,zaçAo de IM1 ,tu,ç.x~ do
S'stema FtIWK'wo Nacional, Oc:r(~ As ropecuiti&, V'g,lw,a Sanilâria, IntehlmclA. Proc.cçio do ·Melo
Amb Iente. l'rol~ K' r.tIIJTVJO. ...' H'Slõnco. Cultural c Artisuco. Previdblcll Social bãs,ca, Reguliçlc> e
f IK-lIII~ de Se tv.Ç<jIj I'ubh<"iI delegados. Elaboraçio legiJlativa o Adnwustraçjo da Justiça si> se
MIla rAo serv,do/e!: para c.arg<l'l ""Í'h~ de provimenlo e~ivo e cujos deveres, dircllO$ e vantageru seJ~
()~ <ir fi",(\(>! pda u, nO 8 i 12, de i Ide de u.mbro de 1990 ..

I

JUSTIFICAÇÁ.O
A P(npos~:40 em tela..

dispor sobre aI C&m:11aS a serem manttda.s no regime e~!&Man o,
corn."1.l: graYr~ onlJsWe< [lescoruIOC,. I própna nltureu do regime esl&tUt&rio. que é o regune no qual se
.ucgUI1 10 semdor públ,co • embil,cbde no cargo, uma VCI cumprido o ~o probat6no de J ~ ,
como fomu de pro<cçk> contra u perSC3'l,ç&I e interes_ contnnadoe
il()

Ncss.: ~nthJo. nio K pook considerar Iaciu a c'lclusJo, no artllO I· do pl())elO de se rvidores
....' eo-1ÓtCr,IOnenU Uclld ~ WU • Estado. o para OI quaiJ taiI piantiu 110 IIIdtspensavclS
henopkl dtl!.O sJo U lUV\d&dt, c.k fisc&l,raçlo e II\SpcçAo, nas ~\'enu lreas (tnbu~ , trabalho.
prevw:llnc,. , "il,lwll W\JltN . ptolcçJo ao meio ambiente. defeu aaropocu&ria), regulaçlo cconôm'!A1 e de
5e!'VIÇOI públicos. inellilive aiJtema finaDcc:iro o lCrVÍÇOI delepdnc. fiNnçu e COIIbole mtemo e e,temo.
0fÇIIMenC/), poIiÚ<'.u públical 1\ ptJo aovemamcntal. e~ 1oIiaIIbva. ldmÚIiItrIçIo da Justiça.
lJIte!iamel& e previd&lcia lOcial bUica.

CU)'" lI'v,~

1 odI.J ~w ..uv~ sIo típicas e el\c1li1ivas de Estado, e OI servidores por ela.s
rupncuncn oi<:> p<~ !Cf .ta.",,4?S da.s prantias do rqime cstarut&rio A tipicidade dessas Atividades
~w. ta PI'Of'f'.& C,,...•t;«uiçio, q \ 1<: ~fine U cornpc:tlnciu do Poder PUblico E OI servidores . respclMá Vtll
, ~l~ : /â '," ..:u:,.k " ~.. -i.ad·" ,. " / l U. tlp ;,,\dAde

20
00""'. I " •

AWnI cIiaIo, Il1o lIbora
JI"OPOIjçio ao " - de CQ"../I'W, quando deveria - •
lIIIIIdhaIIça cio que .. aLei rf 6. Ias•• 1974 - COIIIiderv .. tIII~1 excrQdu peIoIlClVidofea. Assim,
OI pluot. cami,. _ _ 1IMdIdea cldlairlo quaiI OI CUJOI por dU .apuniám.. _ quaia. enfim. será

... .;.....,..o ..........rio.
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TEXTO I JUSTlFICAÇAO
PROJETO DE LEI N- 4.111, DE 1"1
(Do Poder EltClldYo)
~iplina o rqime de anpRgO público do palOll
da AdminiIlnÇlo FcdmI dima. ~ •
fundacional.

•
EMENDA ADITIVA
AaCK

, . . 10

lItifo 1°, o

tep_

•

parqrüo:

·Art. 1°.......................... .
,.,.,.., único. Atol do Proc:undor.()cral da Repúblic:a, do Praidcnlc da C..... doi.
DepugdoI. do Prajdrntc do Scnedo Federal, do Praidcnlc do Supremo Tribunal FcdmI li do Presidente do
Tribunal de CCIIUI da UaiIo definido OI CIIJOI a serem rcaidos pela Lei aO ' ,112, de 1990"., Imbifo di

.... COIllfCC&lciu."
JUSTIFICAÇAo

Sendo o Praidcnlc ela República o dccauor da compctâcia privativa pita encaminhar 10
C.,.., 'lO NecÍOllll projnoaela Lei que diapoI.'-ra lObro o rcaime juridico doIlCrVidora (IIibI~ .........
• Iu do que prtICr'w o . . . 61, f 1°, "c" (... SIo di iIiciIriva privaliva do Pra.... da R.cp'H1c:e .. . .
que .. , 6i,p a ........... lCI.idora piabliclCII ela UniIo , TcrritóriOI, ICII rqime juridico ...1, alo .. pode
'c I' Ir que, ,oi lIICio di 111M propoIiçIo quo IfIION U pcculiuidadca doi demais Poderei, _ . . . .a
...... 1OdoI1II.IIIJti . . . . .· h;tc nbs.A bma COlha di diIpor lObro a llIIliria cxip quo lOja ""FIiMo O'....... da ...idora ·
1Uj1·1.1O ..........cuaArio. COIIII• •
o CEIO de a7.blhecl c.ritIIrioI pua lMto,aIo ICI'h CWI do
"1Ma1lho, eertInIeIIII, O. . . . CIpU di ........ u lift.1Ç/Ia em quo _ Ou 'OUIIO . . . . _ _ _

ror

MIS_,

Por iMo, • prcl .. 011 ..... via transferir • comp"'Ancia pua CID?O, por . . . . drl P ;h
dlridlrili
............ C. . do C.,..HlO Nacional, 10 PraideNe do TeU, do STF. 10 CIIdI*
Mb' 71 lo Público, em ..LI·'~"1UtiDIIOllIiu
COIw:,ida. pela própria Coneâ«viçlo
. . . . (qICIIr
,
r--diIpor lObro . . O'OIJIIIII·lIInç1olÇ.cJ admiDistnIiva. di ~ • pute • cIofIaiçIo do
jIIrldIoo do ,,., pu«JQI.
.... _

n"""
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DiIcipIinI o rqimo ele ~ público cio
di MniniItnIçIo FocIcnI cIirda, autirquica e

lundIIcioDal .

•

EMENDA MODIfiCATIVA

•

DHe,101niIo'·.......inCe ~.
"AIt. ' •. SIo ..... pela Lei .. 1.112. cID 11 cID ic .tm> cID 1990. OIOI:"P""'" ele CUJOf
piblu. • p..,..
dIIM:
.
I . . . . . . . . . que LlIIBYOhan llividadca exc:lllliv. cID E,,1eIo, .efeaidu !li Lei
C:QlCapp.h_,•• dique tnD o .... 41. iDc:iIo 111 di C~t"içIo FcderaI;
U • di AdiIIiIIiItnçIo Federal aucãnpca. DIo COIIlcqIladoIIIO ioc:iJo ant.crior."
2

IUSTlflCAÇAo

A ,."a";lo _ _ lO cIiIpor tobn ........... cio .... oeletilt.

111

M .......1ÇIo

PIibIicI, Il1o ...... ,. ' •••• cio " - Dirâ« • Rcfonlll cio ApueIbo cio EIfIcIo. N. wrdIdo, defiM o
. . . . Irl' • . U _
o ytrrltJd.lro nfitltl jlUldJco IÍlllco• • mI ~idI que lOdu • llividldaa ......

_;1".'_'"

1._""

Poder• .

LIa. YiIIDcIo OCJqIICibitira' o

PIaDo DinIeDr•
•• • R •••
I , áriai .. MMdIdDI exclIIIMI cID E....... oonfonne cIcfinidII em IM
ti ,I
•• _ .riLlaM di ~ lUdrquica. cujII t\IIIÇ&e cmoIwm. ir·LII...... o
tu :hi: • •., LI • pri,.lh. cio podDr púbIico, .... que ~ execllçlo cleIccntralizada, conIonne
pn IlIiIVi o I,.:... Lei .. 1OOt'67.
A ,.. 1_2. -

_lo', .....

iIIclIl'n. o
UIIiIo,

?exIlO di proplIi;1o com o

.,idar" ............

AIIiII, ........ i 1 I fio • criIIÇto cID ~ para que em llividlclct CIUI,.a• •
pnaCiaa cio ...... cID CUJO, 110 Ambito doi Trt. Podor. di

. . . . Sm'lll.
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EMENDA MODlnCAnVA
DHe, 10 artIF 1"•• 8CpinÍIc RIdaçIo:

- Alt. 1". t lCIido pelo DIu ......... HS2. de 1" de ..., de 1M3 • ConsoIidaçIo ••
\cai.1açIo lnIbaIhiI&a OOIT! ta... lllqUiIo que • pra'#C Lei alo di.poaN an coacririo, o ",,_1 lIIhiIido •

A_i ... "'" Fadenl dinIa, audrqUica I A· .... "'.. para OI."... públicol, 110 curclcio ele llividldca de
can.. -1fICririo ou ele ~ opcncional."

JVSTI'ICAÇAO
aobrc ......... do RPne ccIetiata 111 Adminiatraçto
PIibtica. .., ....... pc_ .:.." do Ptano ou.. ela a.bma do ApateIIo do Eacado. N. wadldc. elefine o
..... tnIbItlti .. ClCIIIIO o W"'/fO fYJtllfl jwItJIco IÍlllco. • medida que toda &I aaMdIdDI lICIrÍIIft
. . . . _iCC 1._,*""_&1. A pc 1.1. 'J emenda. viuDdo _ . .Iizat o ICXIO ela pi'IlplIiçlo QOIIl o PIIIIo DiIáor.
circ JC 'M O ,.... IAL • •_ . ql' ,I. . .' "tido, .. llividldel .curcidu por Mnidora COIUIIIIdoI
I ; a...., I1 ou pua l i IIÔYidIdcI de BIIUrID opa'I1 " . .I Asaim, atar.... iiil()C~" • •criIçIo de
C ",DIa pua que _1IividIdII_trll'I>':&I. excIuIiwa o III'-idor" ......,1bIti lClII l i . . , . . . . do
...... elaCllJO·
A propoIiçIo 011 Ida.
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TEXTO I JUSnFICAçAo
PROJETO DE LEI N° 4.111, DE 1991
(Do Poder Elec:utivol
Disciplina o rcaime de emprcao públ.ic:o do paIO&!
da AdministraçJo Federal direta, aulÚquic:a c
fundacional .

•

EMENDA SUPRESSIVA

•

Suprima-se o artigo r

.
JUSTIFICAÇAo

A Cimara dos Deputados, em primeiro turno de votaçJo da PEC n· 17319~ - Reforma
Administrativa, rejeitou u alterIç&s ao art. 37, IX c ao "caput" do art. 39 da ConstilÚiçAO. Por meio .....
modifleaçl!es reJeltlClls, prctendia-sc permitir a instituiçJo do toatrato de emPreto na AdINni.traÇlO·
Pública. do reaime cclctiltl. lado • lado com o regime estatutário. Ora, se essa mudança foi rejeitada, nIo
poderia I« inc:orponda, na forma de aIteraçto 10 texto da ConstituiçJo, necessiria a viabilizar a quebra do
Reaime Juridic:o Único da Carta de 1911.
No entanlO, por uma manobra na elaboraçio da redaçIo final, acabou por ser, antircauncntalmente e inconstitutionalmerue, afastada a rcdaçio dó "caput" do art . 39 da CF c a e:oliamcia do
RJU, matéria que se encontra j' sob a aprcc:iaçjo do STF por meio de Mandado de Seaurança. Além disso,
es~ .r.anobra viciou o texto finalmente prornulpdo, de maneira que 6 tota1mcnte i\caitima • rcdaçto ~ aó .
"c:apllt" do art. 39 C, COIIICqucntemcnte, • própria tramitaçlO da prQeolc propoaiçAo, pelo _ _ no que •
refere ao seu artilO r.
Por istO, imp/lc-sc luprinúr o art. r, que pennite a implantaçJo do rcaimc jlirídiCo
lrabafllista na AdministraçIo FodcraJ, em lusar do reaime estatutário, para • virtual tocalidade dos futul'Ol
servidores. Essa opçIo, ÍIIc:onItÍtutional e abusiva, RIo tem respaldo sequer na' apoatada necessidade de
reduçJo de JUIOI com inativot no serviço público, • medida que • PEC DO HI9S (Reforma da PmicNnc:ia)
i' pennite • implantaçJo de p1anoe de prcvicNnc:ia privada para servidores ocupantes de e&rJOI cfetivot com
rcmuneraçJo superior • RS 1200, dcsapam:endo, usÍln, até mesmo .ua vanraacm do p,onto de vista do
"ajuste fiscaJ"~ ..
Sala dai Sal&a,

PARLAMENTAR
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rqpme de •

fimdacional.
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EMENDA MODlnCATIVA
Dê-se, ao paráanfo lÍIÚço do atUa0 .., a ...inre ~:
·'Art. 4°. .......................
Parâp fo 1ÍIÚço. Considera-tc clclallpeaho iDutis&t6rio .... _

........
1_
, _ _ ti, .0; .
qualidade c produtividade, Ulidl'idade c pon'u'/idade 110 lCl'Viço, Pf'I "AI
..... I I I . . . . rr i
prosramu ele capacitlçlo, dnini Jtnçio do tempo C Il1O . . . . . .lo. cb
rrrel , .... "_11 ...
abai:\o ele 3~ por cento da pontuaçto mixinIA admitida em avaliaç ...... êIo
anos c:onscc:utivos ou cinco anos intcrpoladoa em pcrfcIdo ele dez MOI."

JVST lnCA çAo
I et I
Ao prcwr no par6palo lÍIÚço do ut. .. a *miu Io do ali", a o· pU !ir I por f ..... No
o pera • _ .11113. •
insatittitório, a proposiçio adota ctitáio diferenciado ...... . propM
,t
. rIa por
Projdo ele Lei Complancnw ri' 241191, o próprio Poder Executiw pmiu que a:t
l1'l1I...... te _ ciaoo ...
insuficiente demandaria pelo mcnoI 2 avaliaç/)cl ir.suftc...... COIIIOCUtivu, ou
C

_" ~ _
É claro que elSa medida nIo p"*,, , O IClridor conIra a dto . .. 1*'_
[lrui... por 1 ,Inh
ainda protegeri a previslO do art. 4°, IV, que permite a clanilllo do
insuftcicnte ao cabo ele apcnu wna avaliaçlo .......

1eI._

Por illO, 6 NndamcntaI que lCja ampIiIda a jHCJCeçIo ..... ".
pl'OpClmOl na forma da presente emenda.
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IIIcIw: .. DO ....... o

....

--.........

JCp_

par6jpafo:

~.-

f .... O .,.... objIIo da recIYçIo pmitIa

~

Q

I •• • criaçIo •

no iDciIo 111 dcIre artilO _ri considerado
CUJO, ....... OU fIInçIo com IUibuiç&t ipai. ou

.111 I' . . pelo pruo. 4 lII0I."

JVSTlnCAçAo

CX""'IO -FC'.

A'
,', • lCfYidora por
de
precisa ter rqulamcntada com muita
.. 'Ih .......................... cMIar dclvioe.. EIIiInda COIIIIicucioaII ~ 1919' previu que o _1YidOr cslávcl
I 'P"a lIria O - . . rbneo. \Iedada • criaçto • CIIJO ou CI'IIpfeIO com atribuiç&s ipais ou
00 17"
t , . " . ..• 4 ....
prtCiIo qui 1Im1I6Is tal ;daçIo • CiIIpi'CIOI pUblicol. cuo Kjam
. . . ' g'g 11 F. A1 .. 11 Sh Nblic:a ' ....... 111 C
1pI S. IilvoncÍlllClllOl ou ~
da rwhçh. 1 F11 •• Eaaa ....... ela ter • _ _ previIIa no • 6" do art. 169 da
da ••• a: o' t • o .............. wdar • criaçIo • 1I0\IO . . . . . mama atribuiçlo pelo

o... •

.a.·"Ih.. .....' ..__

sr, ........

....·. . . . . . .12 ta ..... o ...... dCIw . . . . . demiuIo.
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EMENDA MODIFICATIVA
0....110 artigo 1° do projeto I seguinte redaçlo:

•Art. 1· SAo,..gidot pell Lei no 8.112, de 11 de dezembro de
1990, oe oalPl"le. di CIrgOI públicos de provimento et.tIvo da
c:.rreirII de:

I - AdvogIdo di Unilo, Procurldor di Fazendl NICionII e
ANlllente Nrdico di AdvocIcia-Gerel da Unilo;
11 - Proandor e Advogado doa órgloe vlnculldoI , AdvocaciaGereI di UniIo;
111 - o.t.neor Público di Unito;

rv - PoIIcáI

Federei, PoIicil' RodovI6rio Federal

e

Policial

FIn'OYI*io Federal;

V - CIneir.. cujoI C8rgol MjIIm privativos de bresileiro nato; e
VI • COilbole Externo, do TritulII de Contaa di Unllo."
JUSTlFlCAÇAo

A PlcpoeW originai envia pelo Poder Executivo di Unilo ádotl, pari definir
oe C8rgoI • c:. ....... I . . em lMntidot sob I 'oide do regime e.tatut6rio di Lei n·
8.112, de 1880, lnIerpretaçlo extrememente restritiva.
O Projeto di Lei, em NU artigo 1· nIo incluiu, na c::ondiçlo di servidor••
• atatut*ioI, oe lnIegrn.. di carr.ira. que atuam em áreu essenciai. da
admInIlhçIo relacionada. com .. finanças do Estado brasileiro: elaboraçAo de
poIlticaI públlcaI e orçamentos públicos; fiacaliz8çlo e 8fT~ de tributos e
contribuiç6e.; execuçlo do ftuxo de caixa; administraçlo da divida pública; auditoria
e fiecalizaçlo do. ga.to. público.; a filcalizaçAo e regulaçlo do sistema financeiro
nacional, compreendendo seguros privedo., mercado de valore. mobiliãtios,
companhia. aberta., in. tituiç6e. bardria., dentre outras. Além disso, re~miu-se
110 Poder ~ecutivo, ignorando a exist6ncia, no. demais 6rglos e Poderei, de
..,.,idcns que .xercem tamb6m atividade. exclusivas, como 0& seNidof'e. que
etuam no Controle Externo, a C8rgo da Caus do Poder L&gislativo e do Tribunal
di CorUI de UniIo, no Mlni.tn Público da Unilto e no Poder Judiciário.
O conceito de ativi4ede' . xclusiva deve impor o regilM de cargo pare .....
carreir.. e cargos que, efetivamente, exerCGm atividades que só ao Elledo
competem, A paU di rUDllbilidadt necellária • dêfiniçlo del. .8 atividade. dlve
..,. em COfU I PfÓPI'iI ConIlItuIçIo, o pepeI do Eitado • sua or;.nizaçIo
edminillretlvl, que • o que define I Ctiaçlo • existência dos cargo. públicos. A
preMntt emenda vi.. retgatIr . ... dlacu.IIo, InHrindo relaçAo que respeita o

'.

30
s.ntido d i) q. '.. '_ I ,
;. " iJ ~ "
, ... l •• I ....,. LlJ """ lIIM. " prot<1çAo do r-.gim" d. cargo,
pelo menos, éJ ~) :., " :- 1, j,,1 as <-k s" egoo"s das ati" idadf;SI exclusivas de .Eslado,
assim corisidoradd$ as nas ~;r"iras elencadas.
AI atividadn d....1W.lI·.'ldu.. 1'8108 (.8rviu.,rtlll d\)ÍI cargos e carreira. de.ta.
áreas nlo encontram similare. 'f'I() !M(~ de !,.abalha, Este fato tam como
conaeqü6ncia a nece.. idaídrt de qutI o. . .rvidores reautedot em concurao. J*I
esla. tarrairallatlvjd8dct. pa....m por programa. da c:apacitaçlo, de carjter
aliminatório, na Escola de Administraçlo Faz.ooária, na ElCOla Nacional de
Administraçlo Pública e I)() In.titlrto Rio Br8l1OO a outra. In.tituiç6es eapeelflCU.
~

M

N

Ali'.• , a ,-08iono dülr " . 1t' l,i~· i l>!I deat>a\s car(tliras ~ do considerado. como
"ativldadn tlpica. de f st.do" , conform. taxtu da tal ri' 8.185, de 197", a sua•
alteraç6e., a da pr6piia Con.tlilliçlo. Da ma.ma forme, duranta a tramitaçlo em
primeiro turno da Emeoda Cnnstltllcionatl da Refonna Mminiltrativ. (EC ri' 19198) I
C6mera dos Oepulado. aprovou lexto coostituc-.ion.1 que oonlemptav. em parta a•
categorias tratadas "esta 811'.. ,'1118. Foi ~ Istam."t. pai' nlo hlver a Emenda
contemplado de maneira 11Ificienlemerlte .bfangente a. atividade. exeJusiv•• de
Eslado qua, em segundo 11Irno, foi .upriIYlidl) • rele~1o de C'.rreiras do corpo da
ConsliluiçAo, permili"do qlle a l ei pôs.. malhor tret.,. do terna.
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Todavia, a proposlçAo em questlo nA<> contemplou • inte~alidada das
carreiras, o que requer o $ell emendalTlenlo, deixando sem ai necesúrias
garantias 00 exerci(;lo do I,;8IUO import.ntes carr.. ira. do serviço público no 6mbilo
dos Tr6s Poderes, uma vez que resumiu seu .Icance 's carreiras jurldicas, polici.is
e diplomática.
Em vista dtl~.es flll()lt, I) 4ue er. de S. \lSP,"," • que o Eslado brasileiro,
profundamenle remodelado ~Ia. Emenda. Con.titucionai. da Reforma
Administretiva e da Ordem k:conbmica, reconhece... ..... garanti.. como
essenciais para outras ati\,jJiid~. .16fT, daquel.. contempladas 00 Projelo,
harmonizando do texto da lei com ai diretnt•• da Reforme, expres... 00 Plaoo
Direlor da R.forma do Aparelho do Estado aprovado pela C"'*a d. Reforme do
Estado em novembro d. 1995.
Para o bom funcioaaHloll)to do EatadO O.(\ IUGI'~ico da Direito, • import.nt.
que os servidores que elelivamente desenvolvem atividades exclusiv•• de Estado
nas diversas carreiras elenC'4jdas nesla Emende, no 'mbito do Poder Executivo, nlo
corram riscos de sofTefl'm conslrangllnanta. 00 desenvolvimento de ..us Irabllha• .
Foi esse o sentido da utdaçAo dadiil 1\0 ert 247 da CF , que prev' proteçlo ••
aos s.rvidores que e)(erçam atividadea exclusivas da E..lado.

peei.,

É importante que •• litividade. ~ MjIm objeto de ,,'vaguardas
que nlo exislem em nome do próprio aarvidor, ma. em oome do inter.... público.
O Ealado acautela, por esta Emenda Modificativ., 001 Tr" Poderes, • na. diver...
esfe,.. de goveroo, 15 1Ç6e. desenvolvidaa por aarvidore. que po ...m contrerier
oulro. inlere...., e. al6m distO, Irll.... de atividade. .xpr..umante.
reconhecida. pelo Pleno Diretor da Reforma do Apar.1ho do
como
integrante. do. Núcleoa estrel'oico • da Atividades Exclusiva., planamenta
coerent., portanto, com l i pr.nlis... dIiI R.fonl tal Adminiatr.tiva em..cur-o.

e.t.cto

Sala da. Se.I64t., am

_
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PROJETO DE UI ~

4."'. DE .99.

Discipli!,& o "lime de empreao pUblico cio
paIO&! da Adminiltnçlo Federil direta. lUlirquica
e fbndacioMl.

EMENDA MODIFICA11VA
Df-M 10 art.

.- do proicco ....... redaçlo~

• Art. ,- SIo rqidol pela Lei rf' '.112, de 11 de dezembro de 1990. OI
ocupantee de CIrJOI públicoI de provimento
cIu camiru de
AdvopSo da Onilo. Proc;uracIor da F. . . Nacional. AJailtent~ luridico
da Advocac:ia-Geral da UniIo. Proc:undot e Ad't'OpcIo doi ÔfIIOI
vinculados • AdYOClCia-Oeral da Unilo. DeNIIOr Público da UniIo.
Policial Federal. Policial Ilodovilrio Federal. Policial Fenovilrio Fed....
Tributaçlo Arrec.deçlo e Fitcalizaçlo Tn"bUWia. PreYidenciw e cio
Trabalho e aquel.. c:ujol carJOI Mjam privatiwt de bruileiro nato."

efetiw

JUS I ill~ÇÁO

•

. A presente emenda tem por objetivo eltender • apIi~ cio
. . . . eatatutlrio .. carreiru cIu lreu de lI'I'eCIdaçlo e fbcaIiDçIo 'de tributOl, que, por
... .aureza. devem ... consideradas ex.c:Iusivu de Fitado e, ilJjuatif(cadametite, Coram
'1 CDulidendunapropotta cio Poder Exec:utiw.
Aos . int. . . . . de teia camiru devem ... dedu . . . .iu
tll*Íai.. nIo em seu próprio beneficio. mu em nome cio intereue público. ~
OI de ÍIIp'nc:iu que possam constrana6-1ot no exerclcio de IUU fill~. A pcopôaito,
_ rumo entendimento foi expreuo por Udera de clivenoe ~ nata Cua • 'Poca
da dilCU"'o da PFC da reforma adminiltrltiva, quando firmaram o MlUinte ~IIO
. . . . . IDIÜriI:

"... consldemndo que. ftO Mlrilo, tu ' ciztrtll'tu jiJcais
qUe algt'" gaianlltu especlaú para pOdere", aluar e",
def,sa do erário público e IIQ p~ da Jtuliça
focal. lerlJo que conslar prloriu1rla , obrigalol'ÍDlM""
das Leis prevlSltu ftO Inciso 1/1. § /- doar1. -I/ e ftO § 7do art. /69 que wJo ser Incl..1doJ IIQ COlUli"'/~ co," a
/H'O", ..lgaçdo da Eme_ da Refomta AclMlnúlratlva •.•.
•
•
A.J "'."mu ~ expoItU no rd*ido _compromi.1O jultiflc:am •
..,lIc.çIo cio reaame eatatuürio u c:arreuu dell'l'eCldeçlo e flacalizaçlo de tributOl, como
. ~ eItI

emenda.

lI/;
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PRO.ffiTO DE LEI N° 4.814 DE 1998
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Disciplina o regime de emprego público do
pessoal da Administração Federal dire~ autárquiG~
e fundacional.

EMENDA MODIFICATIVA
Dê-se ao art. 1° do projeto a seguinte redação:

"Art_ l° São regidos pela Lei nO 8.112, de 11 de dezembro de 1990, os
ocupantes de cargos públicos de provimento efetivo das carreiras de
Advogado da Uruão, Procurador da Fazenda Nacional, Assistente Jurídico
da Advocacia-Geral da União, Procurador e Advogado dos órgãos
vinculados à Advocacia-Geral da União, Defensor Público da União, '"
Segurança Pública, Representação Diplomática, Fiscalização e
Arrecadação Tributária, Previdenciária e do Trabalho, Orçamento,
Finanças Públicas, Controle Interno e Externo, Formulação de Políticas
Públicas e Regulação e Fiscalização das Instituições do Sistema
Financeiro Nacional."

JUSTIFICAÇÃO
A presente emenda tem por objetivo estender a aplicação
do regime estatutário a diversas carreiras que, por sua natureza, devem ser consideradas
exclusivas de Estado e que, injustificadamente, foram desconsideradas na proposta do
Poder Executivo.
Aos integrantes de tais carreiras devem ser dadas garantias
especiais, não em seu próprio beneficio, mas em nome do interesse público, preservandoos de ingerências que possam constrangê-los no exercício de suas funções.
Sala da Comissão, <c?..Q;d~~ de 19cf&

~

Deputado

I)

LIO ROSA

•
•
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PROJETO DE LEI N° 4811/98
(Dep.Hélio Rosas e Outros)

Disciplina o regime de emprego público
do pessoal da Administração Federeal
diret~ autárquica e fundacional.

DEPUTADO
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EMENDA

NQ

a'§j'ltD
m.tTIlI:lIJE

4811/98
CQU~~

( 1 Sl.tUIVA

[ 1 IUlSIIIUIIVI

[ 1 aurIlATIYA

[ JIIDIFltAUft

;RA8ALHO AOMINSITRAÇAO E SERVIÇO POBLICO

I

SEVERINO CAVALCAtHI

,AlTlDO

PPB

Emenda ao Projeto de lei nU 4 811. de I 998 .

•
Sejam introduzidas. no art. lU do Projeto. as seguintes modificações:

•
I - a eliminação da conjunção Aditiva "e" no final do inciso IV:
11 - a inclusão da carreira de "Fiscal de Defesa Agropecuária". como
inciso V desse artigo. acrescida a expressão 'inal definidora da carreira da conjunção aditiva
'I

e'" ,

III - a renumeração do inciso V do anigo. para inciso VI

JUSTIFICAÇÃO

Visa a presente emenda a inclusão dos servidores integrantes da carreira
de Fiscal de Defesa Agropecuária entre as que. na forma do ano 1° do Projeto. compõem as
carreiras consideradas "Atividades Típicas de Estado"
.-\ não-inclusão dessa carreira entre :JS consideradas " Atividades Típicas de
Estado " ..:onstitUl equivoco que o Proj eto do Poder Executl\·o está a consagrar. desde
quando esse Poder. através j ustamente do r"linistério da Administração Federal e Reforma do
Estado - MARE. assim entende a natureza das funções cometidas aos encarregados da
fiscalização agropecuária. Tanto isso é exato que as publicações do MÀRE designadas
"Cadernos MARE da Reforma do Estado" deixa ver que são. afinal. "Atividades Tlpicas de
Estado". as inerentes à inspeção e fiscalização. ligadas à observància das normas constantes
de acordos Fitossanitários. vinculados às barreiras fiscais existentes entre os países
membros do MERCOSUL e da OMC.

incisQ

54
A presente emenda. já por que pretende corrigir o equívoco assinalado.
merece. por essa fundamental razão. ser aprovada.

~~3

de dezembro de 1 998.

Emenda nO:

>
0$·e1}t5
F
Ol~

Classificação:
projeto de Lei nO:
4811198

~

'"'"
.'"

( ) Substitutiva
( ) Modificativa
C ) Aglutinativa
(X) Aditiva de expressão

( ) SUpressWa

•
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Comisslo de: Trabalho, de Administração e Serviço Público
Deputado:
MIRO TEIXEIRA

0
........ Z

~ -J

.30.

Partido
POT

UF
RJ

•

Pãgina 1/2

Aaescente-se a expressão "nos termos fixados pela lei complementar
que regulamenta o inciso III do art. 41 da Constituiçilo Federal" à parte final do
parágrafo único do art. 4° do PI.
4.811/98, logo após a expressão "avaliaçáo
anual de pessoa/~ que passa a ter a seguinte redação:

no

-M. 4° ...
Parágrafo único. Considera-se desempenho jnsatjsfatório aquele em que os níveis
de qualidade e produtividade do trabalho, assiduidade e pontualidade no serviço,
pmsteza e iniciativa, aproveitamento em programas de capacitação, administração
do tempo e uso adequado dos equipamentos de serviço pelo empregado estejam
abaixo de quarenta por cento da pontuação máxima admitida em avaliação anual de
pessoal, nos tennos fixados pela lei complementar que regulamenta o inciso III
do alt. 41 da CoMtituiç4o Federal. "

Justificativa
Entendemos que a avaliação de desempenho do servidor deve seguir os
parâmetros estabelecidos na legislação específica. A nova redação do inciso 111 do

~

______________________________________________ ss

logo, não é razoável supor que as normas sistematizadas de avaliação de
desempenho que se aplicam aos servidores estáveis não se aplicam aos servidores
que por conta da reintrodução do regime celetista na administração direta,
autárquica e fundacional, deixam de ser estáveis. Como avaliar diferentemente o
desempenho de um e outro servidor, apenas pelo fato de um ser estável e outro
não ? Como supor que apenas um parágrafo de um determinado artigo pode
encerrar os elementos objetivos suficientes de avaliação de dado servidor ?
Assim, para conferir um pouco de lógica a este quadro dantesco que se
inaugurará na administração pública federal é imperioso que a aferição do
desempenho do servidor regido pelas normas trabalhistas leve em consideração o
conjunto de normas de que trata a lei complementar que regulamentará o inciso 111
do art. 41 da Carta Magna.
art. 41 da Constituição Federal estabelece que os servidores estáveis somente
poderão perder o cargo por insuficiência de desempenho, assegurada ampla
defesa, consoante as normas específicas estabelecidas em lei complementar.

•

. Vale lembrar que o Presidente da República já encaminhou o texto de projeto
de let complementar de n° 248, de 1998, disciplinando a matéria.

•

\l}
miro 14.sam

Classificação:
Projeto de Lei nO:
4811/98

(X) Supressiva
( ) Aglutinativa
( ) Aditiva de

( ) Substitutiva
( ) Modificativa

Comissão de: Trabalho, de Administração e Setviço Público
Deputado:
MIRO TEIXEIRA

Partido

UF

PDT

RJ

Página 112

Suprima-se o IncIso lIf do aft. 4° do Pl nO 4.811/98, renumerando-se os
demais.

56
Justificativa

o 8ft 4° do projeto em questão elenca, através de seus incisos, as hipóteses
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de dispensa de empregado público, mediante processo administrativo.
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o inciso UI que se pretende suprimir, dispõe, verbis:
"Art. 4° .. .

! -I

.30..

111 - necessidade de redução de quadro de pessoal, por excesso de despesa;"

A redução do quadro de pessoal por excesso de gastos, dentro da lógica de
desqualificação e , minimização do aparelho de Estado, foi inserido no texto
constitucional através da Emenda Constitucional n° 19/98, que introduziu inciso 11
ao § 3° do art. 169.
A intenção do legislador ao inserir este dispositivo foi o de atingir os
servidores não estáveis hoje existentes. Ou seja, aqueles que ingressaram no
serviço público após a Carta de 1988 por concurso público e que ainda não haviam
concluído o estágio probatório, e aqueles que, tendo ingressado sem concurso
antes da Carta de 1988, não haviam preenchido os requisitos estabelecidos pelo
art. 19 do ADCT - exercício por cinco anos continuados antes de 1988.
Objetivava o legislador constituinte derivado, basicamente os da base
governista, eliminar o estoque de servidores não estáveis.

Se esta regra já era uma regra perversa, toma-se insuportavel a tentativa,
materializada neste projeto, de que esta regra se aplique aos empregados públicos
contratados a partir da publicação desta lei.
Ademais, seria um contra-senso supor que o Governo Federal nio iria
dimensionar com racionalidade suas contratações após a refonna constitucional,
tendo que se valer de demissões por excesso de quadros.
Por todo o exposto, apresentamos a presente emenda para sanar esta
distorção.
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Classificação:

projeto de Lei nO:
4811191

( ) Supressiva
() Substitutiva
( ) Aglutinativa () Modificativa
(X) Aditiva de incisos

I

ConriM'o de: TrablJlho, de Administração e SetViço Püb/ico
Partido
PDT

Deputado:

MIRO TEIXEIRA

UF
RJ

Página 1/3

lncluam-se os seguintes incisos ao art. 1° do Pf n° 4.811/98:

"Att. 1- $to regidos pela Lei n° 8.112, de 11 de dezembro de 1990, os
•

ocupllntes de cargos públicos de provimento efetivo das carreiras de:
........................................................

VI - Auditoria do Tesouro Nacional;
VI - Planejamento e Orçamento;
V. - Finanças e Controle;
IX - Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental;
X - Pesquisa em Ciência e Tecnologia;
XI- Desenvolvimento Tecnológico;
D - GesMo, Planejamento e Infra-Estrutura em Ciência e Tecnologia;
D - Fiscal de Defesa Agropecuária;
XIV - Supervisor Médico Pericial;
XV - Analista de Comércio Exterior;
XVI-1IIagistério Superior;
xtIII- MlIIgistfHio de 1° e ZO Grau;
xv. .. Fiscal de contribuições previdenciárias;
XIX - Fiscal do trabalho;
XX - INdico do trabalho;
XXI- Engenheiro do trabalho;
XXII- Médicos;
XXIII- Procuradores autárquicos;
XXIV - Outras carreiras a serem estabelecidas em lei específica...

Justificativa

o projeto
pessoal~ na

de fei em questão, discipfina o regime de emprego público de
administração federal direta, autárquica e fundacional.

58

o objetivo essencial do Governo ao inserir a possibilidade de contratação de
pessoal para emprego público na administração direta é, única e exclusivamente, a
eliminação da estabilidade para os servidores contratados sob regime do emprego
público, e mais, impedir a adoção de regras de previdência hoje prevalentes . p~ra o
setor púbfíco.
Não há qualquer pOSlçaO conceitual a fundamentar este projeto que
regulamenta a reforma administrativa.

o

regime estatutário, não contratual, sempre foi adotado para reger a
relação entre os servidores que atuassem nas áreas típicas de Estado e o Estado.
Várias são as implicações - restrições e direitos - decorrentes desta relação que
demandam um regime jurídico diferenciado em que a própria sociedade esteja
protegida dos desmandos dos governantes de plantão.

o

projeto em tela vai exatamente no sentido contrário. Desestrutura a
organicidade hoje existente e pennite o retomo ao estado caótico de coisas
existente antes da Constituição de 1988, que permitia a proliferação de cargos e
tabelas especiais, tomando impossível a racionalidade na implementação da
política de recursos humanos no âmbito do Governo Federal.
logo, o objetivo do Governo com este projeto não é outro senão tornar regra
geral a contratação sob a égide do regime celetista.

o art.

1° do projeto de lei em questão elenca as carreiras que, mesmo após a
malfadada reforma administrativa consubstanciada na Emenda Constitucional nO
19198, continuam regidas pelo Regime Jurídico Único - lei nO 8.112/90.

Só admite a aplicação do regime estatutário - Lei n° 8.112/90 - àquelas
carreiras cuja previsão está assegurada na Constituição Federal. Apenas as
carreiras jurídicas do Estado estão, pois, asseguradas.
Entendemos que o critério que deve ser adotado para se determinar quais
carreiras sejam submetidas ao regime estatutário é a natureza da atividade
desempenhada. Deve-se desconsiderar o caráter meramente financeiro que
norteou o Governo Federal no encaminhamento do projeto.
Desta forma, as carreiras que atuam em carreiras típicas do Estado, ainda
que não exdusivas, devem ser regidas pelo regime estatutário .
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Assim, as carreiras que atuam na área de fiscalização, de formulação de
políticas públicas, de elaboração orçamentária, de controle interno e externo, df

..

S9
finanças, de assessoramento e consultoria legislativa, de educação e saúde, de~em
ser incluídas no rol daquelas a serem regidas pelo regime estatutário.
A presente emenda tem, portanto, este objetivo.
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COMISSÃO DE TRABALHO, DE ADMINISTRAÇÃO E SERViÇO PÚBLICO

PROJETO DE LEI N° 4.811, DE 1998
(Do Poder Executivo)
Mensagem 1.309/98

Disciplina o regime de emprego
público do pessoal da Administração Federal
direta, Autárquica e fundacional.
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EMENDA N° 01
Dê-se ao inCiso V do art. 1° do projeto a seguinte redação,
renumerando-se o atual inciso para inciso VI :
UArt. 1°.......••..•• ••.. ... ..•..•.••.•••••...••• ....• •••••.•••••...... ..• ..• . .•... . . .. . ..• ••••
.................... ... ............... ... ................ ............................ ....... ..... . .
V - Oficiais de Chancelaria; e"

VI- ..................................................................................................... .... ............... . ....... . ...... ..... . ........ . . .

Sala das Comissões, em

de

dezembro

de 1998.
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PROJETO DE LEI N.o 4.811, DE 1998
Disciplina o regime de emprego público do pessoal da
Administração Federal direta, autárquica e
fundacional.
EMENDA MODIFICATIVA
Dê-se ao artigo 1° do projeto a seguinte redação:
"Art. 1°

São regidos pela Lei nO 8.112, de 11 de dezembro de 1990,
os ocupantes de cargos públicos de provimento efetivo das carreiras:
Advogado da União, Procurador da Fazenda Nacional e Assistente Juridico
da Advocacia-Geral da União, Procurador e Advogado dos órgãos

I

ól
vinculados à Advocacia-Geral da União, Defensor Público da União,
Policial Federal, Policial Rodoviário Federal, Policial Ferroviário Federal,
Tributação e Arrecadação, Fiscalização Tributária, Previdenciária e do
Trabalho, Orçamento, Finanças e Controle, Especialista em Políticas
Públicas e Gestão Governamental, Regulação e Fiscalização de Instituições
do Sistema Financeiro Nacional, Oficial de Chancelari a e de carreiras cujos
cargos sejam privativos de brasileiro nato."

JUSTIFICAÇÃO

•

Do projeto encaminhado pelo Poder Executivo da União, deixou de constar
outras carreiras de servidores que atuam em áreas essenciais da administração
relacionadas com as finanças do estado brasileiro: elaboração de políticas e
orçamentos públicos~ fiscalização e arrecadação de tributos e contribuições; execução
do fluxo de caixa~ administração da dívida pública; auditoria e fiscalização dos gastos
públicos; regulação e fiscalização do sistema financeiro nacional, compref:ndendo
seguros privados, mercado de valores mobiliários, companhias abertas, instituições
bancárias. Além dessas áreas não foram citadas no projeto original as carreiras de
fiscalização do trabalho e representação diplomática.
As atividades desenvolvidas por essas carreiras não encontram similares no
mercado de trabalho. Este fato tem como conseqüência direta a necessidade que os
servidores recrutados em concursos passem por programas de capacitação, de caráter
eliminatório, na Escola de Administração Fazendária, na Escola Nacional de
Administração Pública e No Instituto Rio Branco.
Aliás, os servidores dessas carreiras já estão incluídos no grupo considerado
como "atividades típicas de Estado", conforme o texto da Lei nO 6.185, de 1974, e suas
alterações. Da mesma forma, durante a tramitação da Emenda Constitucional da
Reforma Administrativa (E.c. n° 19/98) o Congresso Nacional aprovou, em 1° turno,
texto constitucional que contemplava as categorias tratadas nesta emenda. Em vista
desses fatos, o que era de se esperar é que o Estado Brasileiro, profundamente
remodelado pelas Emendas Constitucionais e da Ordem Econômica, reconhecesse
essas garantias como essenciais para outras atividades além daquelas relacionadas no
projeto original: advocac ia, policia e diplomacia.
Para o bom funcionamento do Estado Democrático de Direito, é importante que
os servidores públicos que efetivamente desenvolvem atividades exclusivas de Estado
nas diversas áreas elencadas nesta emenda, no âmbito do Poder Executivo, não

62
corram riscos de sofrerem constrangimentos no desenvolvimento de seus trabalhos.
Foi esse o sentido da redação dada ao art. 247 da CF, que prevê proteção especial aos
servidores que exerçam atividades exclusivas de Estado.
,
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E importante que as atividades mencionadas sejam objeto de salvaguardas que
não existem em nome do próprio servidor, mas em nome do interesse Público. O
Estado acautela, por esta Emenda Modificativa, as ações desenvolvidas por servidores
que possam contrariar outros interesses. E, além disso, trata-se de atividades
expressamente reconhecidas pelo Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado
como integrantes do Núcleo Estratégico e de Atividades Exclusivas, plenamente
coerente com as premissas em curso.
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Sala das Sessões, em

03 de ck~~{o

de

19~
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EMENDA ADITIVA AO PROJETO DE LEI N° 4811/98
Redação:
Acrescente-se
AGROPECUÁRIA".

ao

art.

1° o

inciso

"VI -

FISCAL

DE

DEFESA

"Art. 1° - São regidos pela Lei n° 8.112, de 11 de dezembro de 1990, os
ocupantes de cargos públicos de provimentos efetivos das carreiras:

63
I - Advogado da União, Procurador da Fazenda Nacional e Assistente
Jurídico da Advocacia-Geral da União;
]J[ - •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
][I][ - ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
~ - ............................•................................................................•••..•.•..•••.....•••.••••••...

- ..................................................................................................•.........••.•..............
VI - FISCAL DE DEFESA AGROPECUÁRIA.

~

JUSTIFICAÇÃO

A Lei n° 9620/98, que criou a carreira de Fiscal de Defesa Agropecuária,
fundamentou-se na premissa do poder executivo que se tratava da necessidade imperativa
do fortalecimento do núcleo estratégico do Governo federal, consoante exposição de
motivos ali consignada.
Ademais, o Ministério da Administração e Reforma do Estado - MARE
sempre considerou as atividades de fiscalização - aí incluídas aquelas relativas às normas
sanitárias objeto da Defesa Agropecuária - como atividades típicas de Estado. Não se
concebe, dessa forma, que o Governo federal estabeleça posições flutuantes nessa questão.
As atividades de fiscalização e inspeção objeto das ações de Defesa
Agropecuária são de importância estratégica aos interesses nacionais, com ênfase especial
nos portos, aeroportos, postos de fronteiras, refletindo-se diretamente na avaliação da
sanidade dos produtos vegetais e animais, na verificação de fraudes em suas composições e
na eventual existência de resíduos biológicos e' químicos. Além de garantirem a segurança
alimentar da população, tais atividades protegem nossa agricultura contra a introd~Ao de
pragas e doenças exóticas, e viabilizam a abertura de mercados de exportação, o qàlt:é de
especial relevância no estágio atual de economia globalizada, sem olvidar que, como
integrante da Organização Mundial do Comércio - OMC, o Brasil se compromete a
cumprir os rigorosos mandamentos relativos às questões zoofitossanitárias ditados por
aquele órgão.
Por tudo isso, é de inteira justiça que a atividade de Fiscalização de Defesa
Agropecuária seja considerada como típica de Estado.
(
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PROJETO DE LEI W

CLASSIFICAÇÃO
( ) SUPRESSIVA
() AGLUTINATIVA

N° 4811, de 1998

( ) SUBSTITUTIVA
() MODIFICATIVA

(x) ADITIVA DE

ICOMISSÃO DO TRABLAHO ADMINISTRAÇÃO E SERViÇO PÚBLICO
AUTOR
DEPUTADO ROBERTO BALESTRA

PARTIDO
PPB

UF
GO

PÁGINA
1/1

0

Dê-se ao inciso V, do art. 1 do PL n° 4.811, de 1998, do Poder Executivo a seguinte
redação, renumerando-se o atual inciso V, que passará a inciso VI:
"Art. 1° ............ ..... ..... ......... ... ... .. ... ...... .. ........ ... .
I - ............. ....... .. ... .. .... ....... ... ... ...... .. ...... ... ... ... ..
11 - .....•........... ..... ... .. ..... •..... .... ..... ... ........... .. ......
111 - ... ............ ...... ... ... ..... .......... ..... .... ....... .....•.....

IV - .. ...... .... ... .... ... .... ... ...... .... .. ...... .... .... .. ... ........ .
V - Agentes Fiscais das Agências Nacionais Reguladoras e de Fiscalização de
Setores Econômicos.
VI - de carreiras cujos cargos sejam privativos de brasileiro nato."

JUSTIFICA TIVA

a

Governo Federal desenvolveu novo modelo de atuação e vem instituindo a
montagem e implementação de Agências Nacionais Reguladoras e Fiscalizadoras de
determinados segmentos econômicos que requerem uma ação coordenada, eficaz,
independente e autônoma .
Foi assim com o setor de energia elétrica, através da ANEEL, do setor de
telecomunicaçôes , com a ANA TEL.
mesmo deverá ocorrer com relação às questôes de Defesa Agropecuária
(Sanidade Animal e Vegetal) , com a Vigilância e Fiscalização da Produção e
Comercialização de Medicamentos e com a Administração Fiscal e Arrecadação de Tributos
Federais.
Assim , não se concebe que os agentes fiscais dessas importantes Agências
Nacionais Fiscalizadoras, que requerem para o exercício de suas atividades, as
prerrogativas, deveres e direitos daqueles que exercem funções de Estado, outra vinculação
que não aquelas de ocupantes de cargos públicos de provimento efetivo regidos pela Lei n°
8.112/90, como vem ocorrendo até aqui , o mesmo acontecendo em todos os países
minimamente organizados.

a

c

ó5
Eis, portanto, as razões da justa inclusão das carreiras dos Agentes Fiscais no
escopo desta Lei.
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EMENDA AD I TIVA
De - se ao inciso V do a rt. 19 d o PL 4 .81 1 , de 1998 , do Pode
Executivo a geg uinte redação , renumerando - se o atual inciso V , q ue pas
sa r á a inciso VI :

" Art.

19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-

.. . . . .. . .. . .. .. . . . .. .. .. . . .. .. .. . . .. . .. .. .. . .. .. .. . . . . . . . .. . . . . .

rI -

. . . . .. .. . . . .. . . . .. . . .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. . . . .. . . . . . . . . . .

I

rII

IV -

. . .. .. . . . . . . . . .. . .. . . .. .. .. .. . . . . . . . . .. . .. .. . .. . . . . .. . . .. .. ..
.. .. . . . .. . . . .. . . .. . . .. . . . . . . . . . .. . .. .. . . . .. .. . . .. .. . . . . . .. .

L -_ __ _ _ __ _ _ _ _ __ __ _ _ __ __ __ _ _ __ __ __ _ _ __ __ __

__ _ _ _ _ _ _ _ _
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v -

Agentes F i sca i s das Ag~ n cias e Orgãos Nacionais Regula
dores e de Fiscalização d e Seto re s Econômicos .
VI - de ca r reiras , cujos cargos sejam pr i vat i vos de brasile'
ro nato "
JUSTIFICATIVA

o Governo Federal desenvolveu novo "modelo de atuação e ve
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instituindo a montagem e implementação de Ag~ncias Nacionais Regulado
ras e Fiscalizadoras de determinados segmentos econômicos que requerem
uma ação coordenada , eficaz, i ndependente e autônoma .
Foi assim com o se t or de energia elétrica , através da A EE
do setor de telecomunicaçôes , com a ANATEL .
O mesmo deverá oco rrer com relação aos segmentos de Defesa
Agropecuária (Sanidade An i mal e Vege t a l), Vigilâ n cia e Fiscalização da
Produção e Comercialização de Me dicamentos , Administração Fiscal e Arr
cadaçâo de Tr i b u tos Fede r ais das Contribuiçôes Previdenciárias e com
Fiscalização do Trabalho .
Assim , não se concebe que os Agentes Fiscais dessas impor
tantes Agências e Orgão s Nacionais Fiscalizadores , que requerem para o
exercicio de suas atividades, as prerrogativas, deveres e direitos da
queles que exercem funçôes de Agentes do Estado , out r a vinculação que
não aquelas de ocupantes de cargos públicos de provimento efetivo regi
dos pela Lei 8 .1 12/90 , como vem ocorrendo até aqui, o mesmo aco ntec end
em todos os pai~es minimamente organizados .
Eis , portanto , as razôes da justa inclusão das carreiras
destes Agentes Fiscais no escopo desta Lei.
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COMISSAO DE TRABALHO, DE ADMINISTRAÇÃO E SERViÇO PÚBLICO
50 8 LEGISLATURA - 4 8 SESSÃO LEGISLATIVA

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N° 4.811/98

Nos termos do art. 119, caput, I, do Regimento Interno da Câmara dos
Deputados, o Sr. Presidente determinou a abertura - e divulgação na Ordem do

•
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Dia das Comissões - de prazo para apresentação de emendas, a partir de
26/11/98, por cinco sessões. Esgotado o prazo, foram recebidas 25 (vinte e cinco)
emendas ao Projeto.
Sala da Comissão, em 07 de dezembro de 1998.
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Leila Machado C. de Freitas
p/ Secretária
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Artiao (19)

PÚBLIm

UBIRATAN AGUIAR

EMENDA AO ART.1°, DO PROJETO DE LEI N.4811198, DE INICIATIVA DO SENHOR
PRESIDENTE DA REPÚBUCA, OBJETO DE REQUERIMENTO DE RETIRADA POR
PARTE DO AUTOR, NA sESSAo DE 'Z1 DE JANEIRO DE 1999, REALIZADA NA

<:AMARA DOS DEPUTADOS.
ACRESCENTAR: "(...) CARREIRAS DO SERVIÇO EXTERIOR BRASILEIRO (ou)"
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JUSTIFICAÇÃ O
A Lei N. 3917, de 14 de julho de 1961, reestruturou o Ministério das Relaçoes
Exteriores, regulamentou a Carreira de Diplomata e criou a carreira de OfIciai de
Chancelaria, em seu A:rt.41 . Posteriormente, o Decreto-Lei N.69, de 21 de novembro de
1966, criou o Serviço Exterior Brasileiro (Diplomata, Oficial de Chancelaria e Assistente de
Chancelaria).
.
A restauraçao do Serviço Exterior Brasileiro ocorreu através da Lei N.7~"', de Xl
de junho de 1986 , que conceitua e institui o Regime Jurldico dos funcionários do Serviço
Exterior, que se constitui do corpo de funcionários permanentes, capacitados
profiSSionalmente como agentes do Ministério das Relações Exteriores, no Brasil e no
exterior (Art.10).
O regime jurldico dos funcionários do Serviço Exterior Brasileiro é o definido na
referida Lei N.7501/86 e, subsidiariamente , o dos funcionários públicos civis da Uni!o
(Art.5°).
A par do supra mencionado, a Lei N.8829, de 22 de dezembro de 1993, determina
no seu Art.1°, Parágrafo único,_ cite-se _ :

"Art.1· Constituem parta Integrante do Serviço ExterIor Brasileiro as
Carreiras da Diplomam, regulada pela Lei N.7601, da 'Z7 da junho de 1986, de Oficial
da Chancelaria e de Assistente de Chancelaria".
nparágrafo único. Somente poder!o ser designados para mlss6es
pennanentes no exterior os integrantes do Serviço Exterior Brasileiro, preservadas as

..

situaçOes previstas no artigo 68 da Lei N.7501 , de 27 de junho de 1986".

•

Aos servidores integrantes da Carreira de Oficial de Chancelaria, de nlvel
de formação superior, incumbem tarefas de natureza técnica e administrativa e aos da
Carreira de Assistente de Chancelaria, de nivel de formaçao média, tarefas de apoio
técnico e administrativo.
O Decreto N.1565, de 21 de julho de 1995, que regUlamenta a Lei N.8829I93,
dispOe nos seus artigos 1 ° e 2°, como se segue:

"Art.1° A Carreira de Oficial de Chancelaria, de nlvel de f 011 11&; lo
superior, e a Carreira de Assistente de Chancelaria, de nlvel de folllla;lo
Intermediário, criadas pela LaJ N.88Z9, de 22 de dezembro de 1993, constitlMm parta
integrante do Serviço Exterior, instituldo pela lei N.7601, da 27 de Junho de 1988".
~

'"

..

N

)(

'iij

uco

O)
O)

....

..Aft.2O O Serviço Exterior é composto, em ordem hierárquica e de
precedência, da Carreira de Diplomata, da Carreira de onelal de Chancelaria e da
Carreira de Assistente de Chancelaria".
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A presente EMENDA reconhece estender a aplicaçao do regime jurrdico instituldo
na Lei N.B112, de 11 de dezembro de 1990, às Carreiras do Serviço Exterior Brasileiro,
que por sua natureza diplomática e consular devem ser consideradas exclusivas de
Estado.
O Ministério das RelaçOes Exteriores é o órgao polftico-administrativo,
encarregado de auxiliar o Senhor Presidente ' da República na formulação da poIftlca

r

exterior do Brasil, assegurar sua execução e manter relaçOes com Governos estrangeiros
e Organismos Internacionais.
O cumprimento de tão relevante e séria responsabilidade, requer manter o Quadro
de Pessoal, permanente, existente no Ministério das RelaçOes Exteriores, sob o regime
jurldico denominado Serviço Exterior Brasileiro, instituldo na Lei N.7501 , de 27 de
, junho
de 1986, consolidado na Lei N.8829, de 22 de dezembro de 1993, que 'é regido,
subsidiariamente, pelo Estatuto dos funcionários públicos civis da Uniao.

É parte da consolidaçao do processo de institucionalizaçao da Administraçao
Pública, que proporcionará melhor condiçao ao Ministério das RelaçOes Exteriores de
manter um Quadro de Pessoal, permanente, preparado para o elevado exercIcio, interna
e externamente, de Missões representativas, de caráter permanente ou temporário, do
Serviço Exterior Brasileiro.
Nesse contexto, há que ressaltar as caracterlsticas especIficas das atividades e
tarefas pertinentes aos funcionários integrantes do Serviço Exterior Brasileiro, que exigem
tal providência, para que o Ministério das RelaçOes Exteriores possa ser dotado de uma
estrutura administrativa estável e competente, a fim de representar e defender os
interesses da segurança e do desenvolvimento nacional, no âmbito da polftica
extenor do Brasil.
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"VI - ,\_ditor-Fiscal do Tesouro Nadoaa" Fascal de Coatribuiç6a
Prnidentiírias, Fiscal do Trabalho f FiKal de Dereta A,ropecdria. "

JUSTIFICAÇÃO

O exercicio da fiscalizaçio decorre do poder de polícia - atividade do
EICado consistente em limitar o exercício dos direitos individuais em beneflcio do
iMet'eSle público. Ensina I pror.Maria S\'lvia di Pietro (m : Direito Administrativo.... cdiçlo.

a conceituaç!o de poder de policia:

1994. p. 94). com relaç!o

"Esse interesse publico diz

respeilo aos mais variados secores da

sociedade. lais como segurança. moral. saúde. meio ambiente. defesa do consumidor,
...,

pMrimõnio cultural. propriedade. Dai a divido da policia administrativa em vários

~
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ramos: policia de segurança, das florestas. das águas. de trinsito, sanitária etc.
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No direito brasileiro. encontra-se conceito legal de poder de poIicil no
II'tilo 78 do Código Tributário Nacional: "considera-se poder de polícia atividade da
MminiICraçJo püblica que, limitando ou disciplinando direilo. interesse ou liberdade.
"'lUla • prática de 110 ou abSfençlo de fato. em rujo de inleresse público concernente i

IIIW'IftÇl. 'hiaiene. à ordem. aos costumes. i disciplina da produçlo e do mercado,

10

exercício de atividades económicas dependentes de concesslo ou autorizaçlo do Poder
PíIbIico, • traDqüilidade pública ou

10

respeito á propriedade e aos direitos individuais

OU coletivos".

Entre as carreiras eleocadas neSla Emenda Aditiva. ressa.Jte-se a
imponincia estratégica para o Estado da fiscalizaçio de defesa ·agropecuária. A
qualidade dos . produtos vegetais e animais - nacionais e importados - que do
consumidos pela sociedade . brasileira dependem diretamente da atUlçlo do fbcaI de
defesa agropecuaria que. por atribuiçio do c:at8O, exaoúna as condições sanitúiu
daqueles produtos e a sua composiçlo. analisando. inclusive, a possibilidade de fraudes
.

.

e adulterações. bem como de eventuàt contaminaçlo por resíduos biológicos e quimicos.

\t

Adite-se.

aind~

que. além de prancir a ....raI'Iça alimentar da popdaQlo.

o fiac:al de defesa IjJOpeaiW atua no lCII~ido de evitar a lótroduçÍo de pnps -e

doeaç•• exóticu no

PÚI,

de viabilizar • çonqui ..1 de novo. merCIdot para OI 10lIO

pracIutoa &p'icolaa. i" lrtIIItI'G e indullrializadoa. pelo ccd.oIe de

....ir o rapeito
10lIO

101

IUI

qu.Hdede, e de

pIIime&roI meIkouuitiriot 101 quail devem

.,bm...·.. OI

produto.. em ruJo das normu da OrpniDÇlo Mulldill do CoaMrdo -

OMC.

cuja composiçlo o Bruil int.l.
Noce-ae que o exen:ic:io dai IUibuiçõea da poIlcÍI admiDilUltiVl, cujos

lIritJutOI alo • dilCricionariedade. •• ltO-CUadoriedade e • c:ocn:ibiIidade, pAI.'"
c:ondiçaea de trabalho que mantenham o apnte público protegido quanIO • iDIWada •

ma

Mei. do poder ec:on6mic:o e poIltico 110 lnibiro de

lUa ~, •

fi. de ptIIIÚr

que o inleresae da coletividade nIo seja preterido.
Alaim sendo,

OI

lII'vidorta públicoa que, ém dec:orrincil das Ilriblllçi1ea

do CUJO efetivo, exercem o poder de poIlci. admiaillrllÍvl, devem

r. IUII «*•• u

ildtád.1 entre u de reaime de CUJo (1II1l1"~ "cluaivu de F.ado
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EMENDA ADITIVA AO PROJETO DE LEI N- .. 811198

Redaçlo:
Acreacent.-ae 10 In. I- o inciso "VI- FISCAL DE DEFESA AGROPECUÁRIA"
"AIt. I- - SIo reaido. pela Lei ne 8 1\2. de \I de d6zembro de 1999. OI Da'pintes de
CIIJOI pUblico. de provimento. efetivOl das carreiru:
I- AcM ..... da UniIo. Proc:ul'lldor da Fa r
0en.I ela lJaiIo:

ria

Nacional e Ani. . . Juridico da AchooceQa-
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11- FISCAL DF DEFESA AGROPECUÁRIA."

0 · 0 · • • • • •• • • ••••••

"•

. _ _ _~_~ ".

72
JUSTIFICAÇÃO
A aari<:ultura brasileira. ,consoante a lei Agricola nO 8 I I 1/91 . nio e um fenómeno
ilOlldo que ocom eXcIuslvamente na ptoprieclack rural. mas envolve também um numero
sipific:at;vo de .,entes econômicos que atuam- nu cadeias ajJroprodutivas I produçjo primaria.
indúsaria. comércio: annaunamento, ~to e distribuiçio de produtos e insumos. etc)
Tudo ;110. f'az com que o IIfOnes&io brasileiro. seja um dos maiores do mundo: envolvendo
cerca de S rqiIh6es de propried.da rural&. 60 milaJVOindullrias (sendo 17 'mil só no ramo du
~) c:onp-epndo'24 milhões de empre!!'os e gerando receitas que suplanta 1/3 do nosso

PIB.

..,

~

.

N

.;
U CO
O')
O')

....

;::: 0)
.... ('1)

co '"
'I:t
,,0

O comércio de produtos aapicolas. tanto nacional corno internacional. face a
JIobelizlÇlo e o advento do Çódiao de Defesa do Consumidor. ,"eio a impor exi,,~ncilS sanjtjri.5
rieid'" tOl1lllldo I !'OIII soácdad. mais exiaente quanto a qualidade dos produtos de origem
lIIimaI e veptal: além do filO de que podem constituir oblliculos maiores que aquelas de cariter

tariflrio .
.É neeae contexto 'que 'o Bruil deve adequar 5UU condições de competitividadc,
Iipdu clirecamcnte I sanidade ' de ' oossos produtos agropecuários. de que trata a reforma e
modemizaç.Io de Defesa Aaropec:uária Nacional. Além do mais. as dimensões territoriais do pais
e U IUU illlll\lU fronteiru e diversificadas condições ecológicas. culturais e edafoclimiticlS
aiacm CltNturu iseis para o pronto atendimento aos episódios sanitários.

" Z
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Seliente-se .que o·excepcional retomo que a aaricultura tem proporcionado .ao pai&.
elpeCialmente no que tanle às nossas exportações - sendo o unico setor largamente superavitirio
da balança comercial bruileira: depcinde diretamente do aparelho fiscalizador do MA. integrado
.,.. FISCAIS DE DEFESA AGIlOPECUÁRIA que. atraves do seu trabalho. garantem a
q.wlHMee COIIipICitMdade'doI pIOdutonp;colu no men:ado mundial.
o.aaque-se &inda Icoiutibuiçlo efetiva desses tiscais para a scgura~ alimentar da
1lOIII populaç,lo .. priftci~ o trabalho de proteç!o da nossa agricultura contra a
.,· ... 1Ç1o de prqu e ~ exdricu.
Por tudo isso. fundamenlado nó.principio do zelo pcla coisa pUblica. especialmente a
qricultura, que e o maior pal~m6nio do nosso pai&. e que solicilo a essa valorosa Comissio e a
lodo o Par~to a inclusio di carreira 'de fISCAl. DE DEFESA AGROPECUÁRIA como
exd.asiva de Estado.

I

IlATA

(.\~ ,', '004/9S
PRo:n:TO"Ü~'lI:IN° ....1.1. DE 1991

Disciplina o regime de emprego publico do
pesacwl dá Altministraçlo Federal direta, autárquica
ef"t'jouL

Dkc ao 1ft. 1° cio .. ~ 'lCpUOIC redeçto:

MArt. 1°

SIo rqidoa pela Lei nO .1.112, de . ~1 de dezembro de \990, os
ooupIIdCI de c:arp públicos de provimCIiIo efetivo das carrcins de Advogado da

•

-----------------------------------------------------------------------------~ 9 ,

Unila, Procurador da Fazenda Nacional, Assiscence Juridico da Advocacia-Oeral
da Unilo, Procurador e Advogado dos orpn vinculados • Advoacia-OeraJ da
UniIo, Defensor Público da UniIo, Policial FedeiaI, Policial Rodoviàrio Federal,
Policial Ferroviirio Federal, Fiscais de Cadastro e Trib' .. açlo Rural e aquelas
cujos CaIJOS sejam privativos de bruileiro nato."
JUS I &FICA nv A

A presente c:menda tem por objetivo c:stender a aplicaçAo do
cetimc estatuWio i carreira de FiscaiS de Cadastro e Tribu1açlo Rural que, por SUl
natureza, deve ser considerada exclusiva de Estado e, injustifICadamente, foi
deIconsiderada na proposta do Poder E"ecutivo.

É inelutável a necessidade de concesslo de prantias especiais lOS
intqrances da carreira de Fiscal de Cadastro e TrilMaçlo Rural, nIo em seu próprio
beneftc:io, ma em nome do inceresse público, prescrvando-os ae qualquer conStran,imcnto
no exen:icio de SUIS ~, ruJo pela qual, esses servidores devem ser amparados por
um re,imc juridico estalUlário.

Sala da Comisslo, em

~ de L..\: ,I

.,<+ ~ '

de 1999.

Dep.hldo WelliDlfoD Dia,
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EMENDA ADITIVA AO PROJETO DE LEI N- 4.811/98

Acrescente-se ao artigo 1° o inciso VI :
VI - Auditor-tiscal.
Técnico do Tesouro Nacional. Fiscal de
contribuições Previdenciârias, Fiscal do Trabalho, Fiscal de Defesa
Agropecuária, Analista de Finanças c: Controle, Analista do Banco
Central do Brasil, Diplomata. Especialista em Políticas Públicas e
Gestão Governamenlal. Analistas e Técnicos da Carreira de Orçamento.
JVSTI FIC.-\Ç'\O .

O extinto Ministério da Administração e Retonna do Estado, nos vários
~umentos de lavra do seu entAo titular, Ministro Bresser Pereira,
sempre que discutia a caracterizaçAo das chamadas carreiras tipicas do
Estado, incluia entre elas todas as funções de fiscalização, de segwança,
4Ia diplomacia, de controle e gestAo públicas, entre outras.

• ' ar
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Argumentava-se da necessidade daquelas ca.- -i "8S serem prOlegidas por
cenos institutos para a garantia da consecuçA los interesses dó Estado.
Ao analisar o texto' proposto pelo Exécutivo li' PL 4.811/98, deparamós
. com a exclusão de várias carreiras antes ' " enominadas "Upicas de
Estado", sem qu,e entretanto, o próprio Execut: .., se desse ao trabalho de
explicar porque a radical mudança de opinião.
A presente Emenda tem ent40 a intenç40 de reintroduzir as carreiras
acima cümo 'ipicas do Estado. regidos pela Lei 8.112/90.
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E\.1ENDA ADITIVA AO PROJETO DE LEI N°" 811.98
. Redaçlo:
Acrescenta-se ao an o
inalO "VI· FISCAL DE DEFESA AGROPECUÁRIA" .
.. An . ,.- SIo regidos ptla lei 8 lI:!. de I I de dezembro de 1990. us ocupantes de wlOl
publicos de pro\'irnentos eletivos das carreiras:
I - Advo!!ados da L'nilo. Procurador da Fazenda Nacional e auilleme Juridico da
\dl·oeacia·Geral d3 L'n 40 .

'0 °

VI · FISC\l. Df DEFESA AGROPECU,\RI,\
JUSTlFIC Ac;' Ao
A lei n" 9620;98 . 'lue uiuu oi l:.meira de li~.J de Dclc~ .~r~uàri.. rundamentuu-.
na premissa do poder execulivo que se Irara\'a da necessidade imperlli\'a 10 ronalecimcnto do
nucleo eSlrarewico do guverno lederal. .:onSOlnte exposiç40 de moti\·os Ili consilfllda.
Ademais, u MinislelÍo di .\dministraçlo e Retorma do Ellado • MAAE sempre
~onsiderou as arÍ\idades de liscalizaçlu • ai incluidas Iquells retati\'u is nonirM SlllÍtiriu objeto
da Delesa At/ropeculIria • .:omo ali\'idades upicas de Estldo. '-/10 se concebe.·deua fonna. que o
t/o\'erno lederal eSlabeleça posições Ilutuantes nessa "ueSllo
As atividades de liscaliza.,:4" e inspe..Ill \,bjetu IIc Defesa ;\JNPCIQIiria do Jc
imponincia estrateyica lIOS inleresses nacionais. ~om tntise especial nos panos. 1IrOpOIt0l.
postos · de fronleiras. di."noslico 13boralorilll e analises listais. ret1etindo-se dirtlllDlnle na
aVlliaçlo da sanidade dos produlos I·e.etlls e Ininllis. na verificaçjo de ft'IUdeI _ ...
composições. nl \'erificaçlo de entradas de mlteriais trlnsl&Cnicos e na eventual exiIa__ de
reslduos qUlmicos e biológicos. !laranlindu dessa /orma I Slúde humana. ambienuI e I ........
alimentar di popullçlo Tais Iti\'idades proteiem nosSllgricuJtura contra I introcluçlo de .......
e doenças noticl. e \iabilizlm li abenura de mercados de expanlÇlo. u que e de apeciaI
relevincil no eltlllio Itual de economia globalizada. sem olvidar que. como i.......c da

•
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Organlzaçãu \fundial do Comercio -OMe. o Brasil se .:omprometc a .:umpnr ,' s n!!"I!Js, s
mandamentos relall\'os as questões zootitossaninirias ditados por aquele ór!!ão - . 'er Dcçrl!u
Presidencial
n° .I J3 5i94
. .'
. ,.
.:
. .. .
.
.
E patente cjue o poder de' polida administrãú;,·o.· , 'on'sagrado ao conjunto das atividnd( ~ .
sanitarias e titossanl:arias. contorme as diretrizes internacionais e as Il!is especlticas sobre estas
questões no pais. obriga que regime do emprego publico do pessoal investido nesses cargos
.conesponda as responsabilidades e Imt.nidades de atividades indelega\'eis tipicas de es\ado.
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E"'EMDA ADITIVA AO PROJETO DE LEI NO 4811/98
Diaciplina o regime do e~prego pGblico do pessoal de
r.deral direta, aut6rquica e rundacional.

ad.illi.tt.ç'~

ACRESCENTE-SE AO ART. 10 00 PROJETO DE LE I NO -,811, de
1998, INCISO VI COI'I A SEGUINTE REDAÇ~O :
"ART. 10 - sAo REGIDOS PELA LEI 8.112, DE 11 DE OEZEI'IBRO llE 1~90,
OS OCUPANTES OE CARGOS PÚBLICOS DE PROVII'IENTOS EFETIVOS Oh!
CAR
REIRAS :
I - ADVOGADOS DA UNIAo, PROCURADOR DA FAZENDA E ASSISTENTE JURfD!.
CO DA ADVOCACIA-GERAL DA UNzAo :
II -

.••••••••••••••••••••••• • •••••••••••••••

I II - ••••••.••.•.••.•..•. ..••••••.•••••.••••
I V - •• ••• ••••••••••••••••••• • •••••••••••••••
V - • •••••••••••••••••••••••••••••••••••• •• ••

VI - FISCAL . DE DEFESA AGROPECUARIA, FISCAL DE CONT,IBUIÇAo PREVI

DENCIAR~A, FISCA~ 00 TRABALHO , AUDITOR ' DO TESOURO NACIONAL E T~~

NICO 00 TESOURO NACIONAL."

SALA DA COMISS~O.EM 00 DE ABRIL DE '999.
JUS T I

f

I CAT I VA

PROJETO DE LEI NO 4.B11/98, do EXECUTIVO. DISCIPLINA O REG IRE
NA ADI'IINISTRKÇ~O FEDER~L DIRETA E INDIRETA, BEI'I CC"O. DEfINE
AS
CARREIRAS REGIDAS PALA LEI B. 112. DE 11 DE DEZEMORO DE 1990.
AO
CONSIDERAR OS CARGOS PÚBLICOS T!PICOS DE ESTADO, DESCONSIDEROU AS
ATIV O~~S OE . F T~ C~LI7Ar.C T ~ !BU T .R!' . TP'SAIH f g· · - "~EVIOENCIARIA
E IIGr" ~ ... 1,' .....

76:~_________________~_4

____________________

AS ATl VIOAOES DE Fl!)C AUlAÇAIl i . lI" .;" : 1.'. I ' •. .1 ::: \111 :.-;.1 AI.lllIflfl.a
ARIOS. s Ao ORGANIZAOAS SEGUNDO P'ilriL L · . :. .• · ' .' ;. .•• i:.iNIIIS, 0\ Hi1
OE GARA.NTIR AOS FUNCIONARIOS ::>001 ;;;lij ;.i)H:·" r" , ;J .. I" iRAilAL rlú r'ROa
GIOAS E,. RElAçAa AO POOrtf f;CO"i)i'lLC Q ,J. I!~L t I ÍLll .,11 AI'IBIENlE QE ulJ
AçAo. NE SSA SITUAçAO : (i) A TNVESTlOIlRA NfSSES CARGOS· SE FAZ. ·pol
CONCURSO P(jBLICO, (U) O TREt U,.EN TO PARA A INVfSTlOURA ' OCORRE
NO PAlCO OE OPERAÇAo E (Ui) A HIERAtCQIJIA t RIGIOA E AS
IIOR"A5
OE TRABALHO sAo OS INOICAOO R [~ OE AVA Ll AÇA0.
O POOER OE POLICIA DECORRf NTE DA lEGISlAÇAo QIIE RECULA A OE FE
SA AGROPECuARIA. FACULTA AOS TtCNICOS, NO EXERCICIO DE SUAS AfIVI
OAOES, ?ROIBIR. COORDENAR, SE QUESTR AR, REGISTRA~/CANC[LAR
PRODU
TOS E ESTABELECI~ENTOS, 3ENS E SERV I ÇOS AGROPECuARIOS. ~O
~"oQ
INTEIRO OS SERVIÇOS, DE ~U[ I RAT A ~ A DEFESA AGROPECUARIA Ir,. AS
I,.UNIOAOES E GARANTIAS PARA FA ZER CO,. UUE A5 LEIS ::lA ESP l C. IE-5f
JA,. APLICAOAS CO~ A ~ES~A FORÇ A SOBRE OS AGENTES j'AssIVEISOE CO~
TROLE •
POR OUTRO LADO, AS ATIVIOAOES OE ARRECADAÇAo l
FISCAL IZACAo
TRIBUTARIA E PREVIOENCIARIA S E~PR[ FORAI'I CONSIDERAOAS CO,.O . r lPI
CAS DE ESTADO. CO,. EFEITO, OE SOE A EOIClo DA lEI NU 6185/74, QUE
DEFINIU EI'I PRI,.EIRO 1'I0l'l[NTO AS OENO,.I NAOAS CARREIRAS ,IPICAS
OE
ESTAOO, QUE AS GATEGORIAS FUNCIONAI S VINCU LADAS CO,. AS TAREFAS OE
TRIBUTAÇlo, ARRECAOAÇAo E FI SCA LIZAÇ40 DE RECEITAS POBIICAS FORAI'I
SUB"ETIOAS AO REGI,.E ESTATU TARIO. CO,. RELAÇAo AOS FISCAIS 00 TRA
BALHO, QUE EXERCITA,. A ESSE NCIAL AT I VI OAE DE FISCALIZACAo OA APLf
CACAo OA LEGISLAÇAo TRAOALH ISTA, t I ~COI'IPREENSlvEL A NAo INClusAõ
DA CATEGORIA NO ROL OAS CA RR EIRA S Tl p ! CAS DE ESTADO. OESSA FOR,.A,
NOSSA PROPOSICAo INTENTA CORRI GI R O,.ISSOES QIIE CO~PRDI'IETEI'I A OE!
SIOAOE NOR,.ATIVA 00 PROJETO DE LEI.
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E SER VI O PUBLICO

IIRNAlDO FARIII DE S
lIIIIfaJ.1UdI

Dê·se ao ano IOdo Projeto de I el em eplgfdlt: a ~C g llllll': rnl.l\;lll
"Art. 1° • Slo Icgidos pela I.CI n" R l i:? ck 11 de de/.cmhm de I.I)C)(). os
ocupantes de cargos públicos de provImento etetl vo das , am!'trilS tle Ad""gack) da IJntAo,
procurador da Fazenda Nacional. Assistente Jurídico da Advocacla-(;eral da I)ntlo. PrOCurador
e Advogado dos órglos vinculldos à Advocacla.:Qeral da I Jnilo, Delensor Público da Unilo.
PoliCIaI Federal. Policial Rodoviário Federal. Policial FerrovIário ~edcróll . Fiscalizaçlo e
AlTecadaçlo Tributaria. Prcvv'" ~ ;,. ~ do Trabalho serv Idores .10 I'oo.kr Judiciáno, c a'l\~ lr~
cUJos r.J q~us ~J 'U'! . r
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JUSTlnCACÁO

Objetiva a presente emenda aplicar . o r~girne estatut!n~ . ás carreiru ~
servidores do poder Judiciírio que por sua natureza c peculiaridade c:speêlfica devem ser
eonsiderldas exclusivas de Estado, por exercerem a administraçlo da Justiça, nIo reconhecidas
no Projeto encaminhado pelo Poder Executivo.
Os servidores integrantes dessu carreiras devem ter uscpradas garantias
especiais - que nio podem ser compreendidas com pnvilégio. uma vez que nIo se trata de
beneficio pessoal - mas devem ser entendidu como de interesse público. para preservar esses
servidores das interfe~nciu externas indevidas. especialmente no que Se refere ao
desenvolvimento e processamento da Justiça, cuja prantia da imparcialidade nIo pode estar a
~ de qualquer inibiçlo ou constrangimento merecendo a devida proteçlo para o exerclcio
de importantes e complexas atividades.
NIo existe paralelo funcional com u deinais catCjoriu no Imbito plivado e
parda estreita relaçio com u carreiras encaminhadas pelo Poder Executivo na úea do direito
como u de Advogado da Unilo. Procurador e Advogado dos óralos vinculados' Advocacia·
Geral da Unilo. Defensor Público que necessitam do desempenho dos servidores como
E1creventes T6cnicos Judiciúios. Oficiais de Justiça, Auxiliares Judiciúio. T6cnicoI
Judiciúios e dentre outru carreiras funcionais do Quadro de Servidores do Poder Judiciúio,
para a administraçlo da Justiça.
Estas razlles jus!iticam plenamente a adoçlo de regime estatut!rio ls carreiras
de servidores do Poder Judici'rio, conforme disposto nesta emenda,
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A.cnIcenta-Ie.o 11'1, 1° o inciso ~vt - FISCAL DE DEFESA AOROPECUÁRIA"
" An. I" - SIo residol pela Ui DO, 112. de 11 de da8nbrO de 1999. OI OCUpaalel de
CIIJOI púbIicot de provimentos efetivoI cIu carreiru:
I· Mvopdos da Unito. Procurador da F. . . . NICionaI e Auiateate Juridico ela

,y"OOICi..o.al ela Unito:

.......................................................................................................................................................
VI- FISC-\L DE DEFESA AGROPECUÁRIA,"

JUSTIFICA11V A

O BnIiI •

pr_....

""adia;' de
ftbru • ... de daEIeI r . -cam lftIÍI de 1/3 cio PII, .volwndo' OII'CI de SeI'a. de
pIopi j.dedes naraiJ. llllil de 60 mil ..,oiDd6llriu. . . . l' IIIÜ 16 110 rIIIIO !lu exportai Del
um cios maiores produtora

1IF1II*.'ía.
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I

o saor emprega 24

rrulhôcs de trabalhadores com wna r~na carolllal que cOrTe'ronde a lISS I
20 bilhões am&als. a qual representa cerca de 40% do lo!';'; ... 7ecadado pc·lo nosso pais com ()
Clomá cio exterior.

!

A defesa &8JOPCt"'"- e o controle de qualidade dos produlos. sub!>rodulos. mswnos e saviÇCls
. . opcclWios e &gJo-industtiais sio elemenlos primordi ~~ ~:a a consolidaçio e evolllÇto
dlqudc 1CtOf. e sio fw1ç.Ocs de ESIado. soIxe as quais o Poder t .."Iico deve a.sswnir inlcgral
raponsabilidW .

...,
~

...

'"
.i;;

F_ a convenções e acordos internacionais. espcciabnenle no que lange ã.s diretrizes dJ
Orpnizeçlo MUlldial de Comércio - OMC. alrm da legislaç60 federal e regulamentos
refereat.es .. defesa agropecuária. compele i Unilo responder priv8livamente por:
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i) Cll1ICIerimçio das pragas e doenças. metodologIa de diagnóSllcos c controle
zoofilOUlllitírio: ii) Conbole de trinsilo internacIOnal e inlercs!adual dos arum&ls. vegetais e
lUa pII1CS. iDsumos aaropeeuirios e correlatos: lii) Ernissio de certificados zoofi!ossarulirios
iIIIaucioaaI e interesladual.e o controle do credenciarnenlo e coordenaçAo dos serviços de
defesa Slllitíria estaduais: iv) Campanhas nacionais de controle e erradicaçAo de pragas e
cIocaça; v) Regisu-o de fibricas dos produlos e inswnos utilizados na &gJopecuiria: vi) Políticas
de c:apecitaçJo. ciàlcia. lecnologia e cducaçJo wofilossanitária; e vii) An.iIise de n$CO de pragas

I

e ~-:..:..~:IS.
No llUII cstisio da economia g1obalizada. crescentes sio as blllTClfas nio alfandegirias que
lIIIdero diflc:ulc. o comércio. inlernacional de animais e vegetais. seus produlos e subprodutos. o
que obriga o pill a preparar-sc.convC1Úentement.e p.... enfrentar os obsr&culos causados pelas
~; mormenle no estágio ,cm que as e)(ponaçôes oriundas do setor agOcola sio
flwdllNJctai ... cscabili~ macroeconômica do BrasIl.
Medida corretivas, profundas e a cuno prazo. que VIsem a modemluçio do Estado para
QIDIprir adequ.damcnle seu papel na defesa agropecuina e no controle da qualld~:!: dos
produlos e lUbprodutos de origem· animal e vegetal. sio requendas urgentemenle.

N_ teatido. o excclcutiuimo Presidente da República teve. micianva de cnar no imbll ~ on
MA. canwin do FISCAL DE DEFESA AGROPECUARJA. com • honrosa disrin~ dI' qu~ t~
...-va do medida euencial ao fortalecimento do nilclco estralégico do Governo F..cIt..1 !MJItIDIO dpica de calo.

i

•

I

•

I

C.MCiro do iDtein justiça que a caneira de FISCAL DE DEFESA AGROPECUÁRIA seja
COIIIidonda cxclllliva de Estado. mormente no csQgio em que. sendo o BrasIl wn dos países
que det*D alidonDça DOI &gIOIIeg6c:ios do mundo. aJo pode prescindir. de modo algum de WD
fi"elizador da ·cultura fortalecido e estabilizado ara consolidar esta si~ .
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o Bra.~ , como todos sabem, ....-se ""potente face • incapacidade ...exatória de
soIuc:ionàfà. aftiti ...a. defICiêncIa. nesse IITlpOftante setor da asslstênoa pUblica A
queslflo li: Quem do. OI atingidos? Quem sofre nas filas Intérmlnas e com o
atendimento ineficaz? SIo os pobres, os desempregado' . os I xcluidos. O. outros .
a'minoria de equiMoedoI, só tomem call1ec:imenlO dessa realidade in~
pelo notic:i8rio aI8rmante. POI' iIIo, IX opomoI UIM redaçao ITlIIS justa para o
lIWlCionedo ~iIfo de lCI1a que os fI.ncioMrioa ,. c:ontratados em pIen8
lItMdade 001 estlbelec:irnel*ll eama citedoI devem pennaneo8f em lUaS ...agas
de modo. evita- um 11 ...... NI canduçIIo de 8IgumaI políticas MlONIi• .

Bras!li• . 09 de abril de 1999

COMISSÃO DE TRABALHO, DE AOMINISTRAÇAo E SERVIÇO PÚBLICO

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS
PROJETO DE LEI N° 4.811/98

Nos termos do art. 24, § 1°, combinado com o art. 166, e do art. 119,

•

caput, I, do Regimento Intemo da Câmara dos Deputados, o Sr. Presidente
determinou a reabertura - e divulgação na Ordem do Dia das Comissões - de prazo
para apresentaçAo de emendas, a partir de 31/03199, por cinco sessões. Esgotado
o prazo, foram recebidas 11 (onze) emendas ao Projeto.
Sala da ComissAo, em 12 de abril de 1999.

c.

i1 o. .VO'\.a ..c.... -R
&t /J.t fi .J ; J :,
. ~amélia Ribeiro Correi' dãAt~

Sectetária

COMISSÃO DE TRABALHO,
PÚBLICO

DE

ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇO

I - RELATÓRIO

o

projeto sob parecer destina-se a imp~~~. no serviço
público federal, o regime -dê emprego, retirado do ordenamento juridico, naquele
Imbito, desde a ediçlo da Lei n.o 8.112, de 11 de dezembro de 1990.
A proposta foi colocada na pauta de votaçõeS' quando da
recent~ r'lTlv('<,p,.jt"

~~".r~i"~ri"

'Por ~lt~

"p.

~t)n~~"~ fl

nn Âm"ito r.J!lI J,qqf':

•
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governista, deixou de ser votada, tendo sido anunciado seu recolhimento pOr parte dó
Poder Executivo, para posterior encaminhamento de novo projeto, t Sl:oimado dos
problemas que impediram sua apreciação no mês de janeiro próximo passado.'
Contudo, a mensagem retirando o projeto afinal não foi
encaminhada a esta Casa. Não obstante, a ameaça de seu envio levou a Comissão de
Trabalho, de Administração e Serviço Público a aprovar "indicação" destinada a
orientar o conteúdo do novo proJeto.
Este parecer teve como ponto de partida o teor daquela
indicação, enriquecido pelos intensos e proficuos debates realizados desde então.
Assinalam-se como principais novidades:
a) a inclusão de dispositivo (o § 4° do art. }o do substitutivo
apresentado à matéria) destinado a regularizar a situação de uma série de servidores
vitimados por inegável erro administrativo;
b) o restabelecimento do texto original do art. 3°,. renumerado
como 2° no dispositivo, cuja modificação se sugeria na aludida indicação.
c) a atribuição de nova estrutura ao art. 1° do texto
encaminhado à apreciação do Congresso Nacional;
d) o aperfeiçoamento do sistema normativo básico destinado
a disciplinar o regime que ora se restabelece no âmbito da União, inclusive
contemplando a extinção do emprego público entre as hipóteses de rompimento da
relaçlo trabalhista com a administração;
e) a supressão das restrições, intentadas no aludido
instrumento, relativas à aplicação da CLT ao emprego público, com as quais a
relatoria procurava preservar a reserva de iniciativa do Presidente da República em
relaçlo à matéria, por parecer de melhor alvitre que esse imperativo influencie ou
DIo a relaçlo juridica em ques1io, de forma casufstica, conforme a realidade a cada
ponto enfrentada.
Sobre o primeiro desses tópicos, convém desde Já aSsinalar
'
que foram admitidos nos quadros da administração pública, com fundamento no
instituto da contrataçlo temporária, desde a edição da Lei n.O 8.112, de 1990,
diversos servidores concllrsados, primeiro com apoio nesse estatuto, depois com
fulcro na Lei n.O8.745, de 9 de dezembro de 1993, muito embora os respectivos
'.
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31 .03 .99, por força do início de nova legislatura. Nesta segunda oportunIdade, foram
apresentadas 11 novas sugestões, subscritas pelos seguintes parlamentares:
a) Deputado Ubiratan Aguiar, autor da emenda n.o 01 /99;
b) Deputado Pedro Celso, autor da emenda n.o 02/99;
c) Deputado Moacir Micheleto, autor da emenda n.o 03/99;
d) Deputado Wellington Dias, autor da emenda n.o 04/99;
e) Deputado Zaire Rezende , autor das emendas n.os 05 e
06/99;

1) Deputado Marcus Vicente, autor da emenda n° 07/99;
g) Deputado Arnaldo Faria de Sá, autor da emenda n.o 08/99;
h) Deputado Aroldo Cedraz, autor da emenda n.o 09/99;
1) Deputado Darcisio Perondi , autor das emendas nOs 10 e

11/99.
No que diz respeito ao conteúdo, a grande malOna das

•

alterações propostas destina-se a acrescentar carreiras, cargos, categorias funcionais
ou atividades ao universo das que são marJtidas pela proposição nó regime
es!.atutário. Seguem esse propósito as emendas de n.os 1 a 8, 14 a 17 e 20 a 25,
apresentadas em 1998. Idêntico é o sentido das emendas de n.os 01 a 09, assinadas
no ano corrente.
Pretende que os empregos restnnJam-se às atividades de
suporte a emenda de n.o 9/98. Propõe impedir a adoção de regime de emprego a de
n.o 10/98. A de n.O 11/98 altera o percentual destinado a definir o desempenho do
empregado como insatisfatório, circunstância que justifica, nos tennos do original, a
demissão do servidor alcançado pelo novo regime. A de n.O 12/98 preocupa-se em
inibir a substituição de ·empregados demitidos sob a alegação de excesso de despesa.
A de n.o 13/98 postula, na mesma situação, a possibilidade de reintegração do
empregado demitido durante os cinco anos subseqüentes ao ato de despedida. A de
n.O 18/98 defende que a avaliação do empregado, para o fim de demissão por
insuficiência de desempenho, obedeça aos critérios que justificam a demissão do
ocupante de cargo público pelo mesmo motivo. A de n.o 19/98 intenta suprimir a
possibilidade de demissão do empregado em decorrência de excesso de despesa.
Por fim, as emendas de n.os 10 e 11/99 têm como propósito
legitimar a situação de empregados integrantes dos quadros de sociedade de
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economia mista cri~ por incorporação patrimonial, sob tutela jurldica anterior ao
texto da atual Carta.
Prestigiados pelas emendas de n.os 1/98, 2/98, 3198, 5198,
15/98, 16/98, 22/98, 03/99, 05/99, 07/99 e 08/99, os servidores voltados à
fiscalização do pagamento de tributos, do recolhimento de contribuições
previdenciárias e do cumprimento da legislação trabalhista foram os mais citados
pelos autores das emendas entre os que se pretende continuem ocupando cargos
públicos. As atividades de controle interno e externo também sensibilizaram
expressiva parcela do interesse que motivou a apresentação de emendas, delas se
encarregando as de n.Os 1/98,5/98,6/98, 7/98, 14/98, 16/98 e 05/99.
Essa, em stntese, a descrição do teor da proposiçlo e das
emendas que lhe foram oferecidas, bem como das circunstâncias de tramitaçlo do
projeto, podendo-se, portanto, passar à "preciação de seu mérito.
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Na Exposiçlo de Motivos que acompanha a proposta sob
parecer, os responsáveis por sua elaboração defendem a economicidade do regime
celetista em confronto com o regime estatutário. Contudo, por se fundar em
afirmativa de caráter especulativo, derivada exclusivamente do valor integral da
aposentadoria atribu'da ao servidor estatutário, a afirmativa precisaria, para que se
pudesse tomá-la inteuralmente em conta, ter sido demonstrada.
Na mesmo documento, alega-s" que o volume de
contribuições recolhidas de um servidor estatutário corresponde, pelas allquo1aS
atuais, a três anos r1.e beneficio previdenciário. Esse cálculo, evidentemente
distorcido, parte do pressuposto de que 510 admissiveis taxas de capitalizaçlo' nulas
para remunerar capital investido durante trinta ou trinta e cinco anos pelo
beneficiário, razão pela qual se deve assimilar a informação no minimo com cautela.
Outro ponto duvidoso reside nos supostos efeitos imediatos
produzidos pela implementação do projeto quanto ao reequilibrio das contas públicas

•
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no.lmbito da Unilo. Ocorre que a reduçlo de, gastos, pelo menos de acordo com o
raciocinio da alUdida EM, somente ocorrerá, aceitos os termos do projeto original,
depois de decorridos vinte ou trinta anos da data em que entrar em vigor a lei sob
exame. porque apenas ai se pode estimar estará em idade suficiente para
..posentadoria a grande maioria dos servidores submetidos a regime de emprego.

•

A quarta controvérsia diz respeito à natureza juridica do
regime de emprego no Ambito da administraçio pública. Pelo que determiMm os
arts. 37, fi e X, 49, IX, e 61, § 1°, fi, a e c, todos da Constituiçio, a relaçlo juridica
travada en~ a admini~ pública e seu empregado subordina-se inteiramente ao
que dispõe a lei, sendo a iniciativa dessa lei, no que diz respeito ao estabelecimento
de direitos e deveres, privativa do Presidente da República, a teor do aludido art. 61,
§ 1°, fi, c. Dai . a concluslo de que nIo se está, de fato, pelo teor do projeto
en~nhado

e pelo arcabouço constitucional que o condiciona, implementando
regime de natureza contratual entre servidor e administraçlo pública; o que se efetua
consiste, na verdade, em permitir que novo estatuto, de caracterlsticas bastante
distintas e muito menos .revestido de garantias, representado pela moldura nonnativa
da Consolidaçlo das Leis do Trabalho, possa ser aplicado à relacAn mantida en~
aquelas partes.

•

Um quinto aspecto a considerar é que, ao invés de nominar
claramente as unidades de atribuiçlo que serlo submetidas a novo regime, procedese de modo inverso, identificando-se apenas as que serio mantidas no sistema
anteriormente àplicável a todos os servidores federais. O correto, na opinilo do
relator, repousa em identificar aqueles cujo regime será modificado, pelo menos no
Ambito do Poder Executivo, o que nIo fez o Autor do projeto encaminhado e nIo se
promove na alternativa que aqui lhe é oferecida, em respeito às diversas
competências envolvidas na matéria.
Digà-se que a proposta sob exame Dlo se resbinge a
disciplinat o regime jurldico por ela introduzido, ultrapassando o âmbito da reserva
decompet!ncia do Presidente da República que dá suporte ao texto. De fato, DO
exercício da competência constitucional a que se reporta a alínea c do inciso TI do §
l° do an. 6t ·~ · nIo se cogita da criaçlo de cargo ou emprego, mas da apresentaçio de
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Nesse sentido, o substitutivo propõe SOluça0,
coru:ubstanciada em § 2° que se agrega ao art. 2° do texto (ttansfonnado em 1° na
prof05ta alternativa), que evita, de modo consistente, a subverslo de valores
resultante da dissociaçlo dos dois conceitos. Na fonna como claramente estabelecido
na l'fOposta do relator, admite-se Como ponto pacifico, t!In atrltII obdlbtdtl a
tUtm,. colUtllllcloNll, a impossibiHdade de se criarem empregos para o '
dese:nvolvirriento das atividades tidas como exclusivas de Estado, seja peltI
mtM'ljlcaçlo tio regime dos atMau c:rugos, seja pela crlaçlode empregos a des
COrtapo""", porque em uma c em outra hipótese estaria Sendo fraudada nIo
apellas a lei que se relata, como, principalmente, as leis aludidas no dispositivo em
q~itIo e a própria Carta Magna.

•

Pode-se tf89ar analogia, no particular, com a Lei nO 8.112, de
1990. Como se sabe, ~ ~o •.ao disciplinar o regime juridico único previsto
pela verslo original da ·Lei ·Maior, a&stou de seu Ambito osemprcgados de empresa
púbJ.ica e sociedade de ~nomill mista. Ao assim proceder, nIo fez o legislador
ordiDário mais do que .dar cumprimento ao comando constitucional .que impedia, na
~iilo,

a tutela de ~prcgados de empresa pública e de sociedade de economia
mis1a sob aquele regime. Evidentemente, embora incluida em lei ordinária, a
rcstJiçlo nIo poderia sofrer revogaçio por lei ordinária posterior, tendo em vista que
a 8Jmpliaçlo do citado campo romperia nIo com o texto lega~ , mas com a

Constitu~çIo.

Pede a reM,tpri_ a compmenslo dos servidores envolvidos e
dos colegas de Comisslo, tendo ~ vista. os acordos já encaminhados, pela
impC)SSibi1ida~ de repetir, no teM'!» final, a lista de categorias contempladas com a
ganntia, cuidado que constava 4c v~~ anteriores. A providência se tornou
neccmséria por um motivo simples: c;emo a definiçlo de quais sIo as atividades
~clusivas de Estado nIo é objeto da .proposiçlo em apreço, incluir wna lista,
qual.quer que fosse, importaria em contemplar uma situação momendnea, resultado
que fugiria dos propósitos do texto constitucional, segundo o qual a co"eltlçlo t!IItrt!
as
wuI4vels (Isto ~ o c"'" "~lIIsIvo" • tI1lvIdIIM e ti regime jMrúllctJ •

.iuu

•
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---------------------------------------------------------------.
fue se silbortlllUl 1 0 servidor ·qlle

ti

desellVOM) tem ctutúer pet7tlllllnlJe e- n40

IIJIDIIIS eplsódlco 011 eveIItIUII.

A relaçlo entre o n:gime e ·a atividade dita "exclusiva de
Estado" nIo se traduz por uma fotografia, de duraçlo momentânea, mas por um filme
que se prolonga indefinidamente. Em outros tetmos, para qualquer sentido que se
mova a relaçio das categorias "exclusivas de Estado" automaticamente sê moverá a
limitaçAo à previsão de regime de emprego. Adota-se, pois, um crItbIo de IUItIII'ftII
cotICellIud, Dlo uma mera enumeraçlo desprovida de lógica e de finalidade jurldica.
Com esse 'intuito, pro~se redaçlO (no art. 1°, § r, n, a, do substitutivo) que segue
com absoluta fidelidade o disposto no art. 247 da Lei Maior.
No que diz respeito à mat6ria contida DO campo de
preocupaçlo mais afeito às mudanças promovidas, sIo válidas as seguinv
ponderações:
a) há absoluta p1emência, sob pena de se dar margem ao
arbitrio, de se ver vinculado ao art. 169 da Constituiçlo o pemússivo previsto pelo
art. 4°, m, do projeto, o que justifica a nova redaçlo oonferida ao dispositivo;
b) como se afirmou anteriormente, ~m de reparo as
situações em que se caracterizou a admisslo de pessoal permanente, por meio de
rigoroso processo seletivo, para suprir necessidades putativamente denominadas de
"tetnporárias", provindo dai o art. r, § 4°, da alternativa aqui apn:seumda;
c) em sentido inverso, mas com o mesmo intuito de
aprimoramento, é acrescentada ao art. 4° (3° no substitutivo) a hipótese de
desligamento do empregado público pela extinçlo de seu emprego, visto que nIo há
justificativa plausível para que lhe seja aplicado o instituto da disponibiHdade;
d) pelo mesmo fundamento, nIo se vêem l'BZÕeS para que
perdure a previsão de processo administrativo como condiçlo para o desligamento do
titular de emprego público, bastando que o ato seja devidamente motivado e sejam
sustentáveis os fatos que consubstanciaram esse motivo, sob pena de nulidade, sendo
mais recomendável, mas nlo obrigatório, que tais elementos sejam obtidos com
obediência a ritos processuais nos quais se assegurem o contraditório e a ampla
, defesa. no intuito de evitar que sejam fRqüentemente impugnados em juizo os atos
.. de ruptura contratual;

90
e) ainda segundo a natureza do regime discipliMdo, o
desligamento a que se refere o dispo!>itivo mencionado no item anterior somente
deve se aplicar aos contratos por prazo indeterminado, visto que os contratos de
pericdo previamente estipulado seguem regras de ruptura contratual especifica;
f) por fim, cumpre sejam estabelecidas garantias minimas
quando da demissão de empregados por força de desempenho insuficiente, elidindose a abordagem de teor discrimiMt6rio contida na redação original, providência de
que se ocupa o art. 4°, IV, da alternativa sugerida pelo relator.
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São também de se assinalar, com o merecido destaque, o
aprimoramento da garantia prevista pelo art. 2°, § 1°, do texto original,
correspondente ao art. 1°, § '2°, n, do substitutivo apresentado, a introdução de nova
restrição à implantaçio do novo regime, relativa aos cargos de provimento em
comissão (art. 1°, § 2°, I, b, do substitutivo), a extensão, de forma coerente com o
sistema constitucional, das restrições na implantação do regime de emprego
originariamente SÓ aplicável ao Poder Executivo (art. tO, § 3°, do substítutivo), e a
definição de que as leis que realmente darão efeito prático ao regime criado nIo
podem ser objeto de medida provisória, em respeito ao art. 246 da Constituição (art.
4° do substitutivo).
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Deve-se também registrar que o § 2° do art. } ° do substitutivo
tem integral respaldo no texto constitucic .181. Assim como não se pode submeter a
regime de emprego servidor encarregado d.. atividade exclusiva de Estado, porque
isso acarretaria, na redução de garantias que a Constituição, no art. 247, determina
que sejam amplilultls, do mesmo modo não se pode conceber que se atribua a
servidor comissionado garantia de emprego, ainda que mitigada, se a Constituição se
refere a esses postos como de Uvre exoneração. De igual maneira, o aproveitamento
de servidor já regido pela Lei n.o 8.112, de 1990, em emprego público fragilizaria o
imperativo constitucional do ,emprego público, imperativo esse, por sinal, repetido 110
art. 3° do projeto original (aproveitado como 2° no substitutivo).
Quanto ao § 3° do art. 1°, é inicialmente necessário assin. l. r
que seu conteúdo nonnatiw incide sobre searas a rigor imunes a comandcK
provenientes de legislação ordinária. De fato, não· cabe, em principio, à legislaçlo
onlin4ria proposta pelo Sr. Presidente da República imiscuir-se na competancia

_
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privativa, por exemplo, da CAmIliB dos Deputados, a menos que haja MSpaldo
constitucional para tanto. Por essa raiJo é que o SIlbstltutIvo apresDllll40 • &dilw
de IlIj'bdr 110 pf'OC4fO legIsIatlvo d~stbuuIo 11 ptrNblç40 de trOntrIIlepI CIIjrJ ob}elo
-111 ti ~40 de empt'efo em rsfetYI . . . tIO Poúr Ext!Cllllvo, dai restringir-se a
aplicaçlo do art. 10, § 10, do substitutivo êquele Poder.

•

A mesma concluslo nIo se aplica ao contaúlo da norma
juridica que produz o emprego em seara alheia à anteriormente referida. As resbiçGes
do § 20 do art. lOdo substitutivo, todas fulcradas, como se viu, ·DO texto
constitucional, vinculam a criaçio de emprego ou a transfonnaçlo de carao em
emprego onde quer que essas atividades se operem. Também os órglos exclufdos da
abrangência do § lOdo art. lOdo substitutivo deverio obedecer ao disposto DO § 20
quando se propuserem a criar empregos ou a transformar seus cargos em empregos,
porque, se assim nIo procede~ incorrerlo em violaçio explici1a não aos termos da
le~ mas aos da Constituiçlo, na qual a nonna legal se baseou para emitir seus
comandos. Justifica-se, assim, a apresentaçIo do § 30 do art. 10 da proposta
alternativa, porque, sem esse cuidado, poderia parecer aos desavisados que a nova lei
pennite a órglos públicos nIo sujeitos à autoridade do Presidente da República o
descumprimento da Carta Magna Pelo bem da clareza do texto legal, é mai, do que
recomendável que se afaste esse resultado.
Antes de se concluir o presente parecer, cumpre enfitiar o j'
citado art. 4° do texto alternativo. NIo há dúvida nenhuma de que o projeto em
ques1lo ~ ~ lfD ta:ID COlUtltwcltJlIIJI posIDIDr tIO MIl _1"$.
Em decorrência, nIo poderá o mesmo ser objeto de medida provisória, nem em sua
origem, nem em suas complementa.ç&s. Entendimento conttúio levaria à coacluslo
de que é fácil o descumprimento do art. 246 da Constituiçlo: basta que • lei
regulamentadora se limite a wn único artigo, remetendo toda a mat6ria a
regulamef1.t~ f' ;' lpi<: r·· tl~tpriore!;, à.c; q1)al~ ~,.(l !;~ ~1'\1t ('3ria a restriçlo constitucional.
Em nome do bom senso, é melhor eV1Wl es~ ~esultado absurdo, pareceodo de ótimo
alvitre que se registre com clareza, no projeto em questlo, a obedilDcia 10
imperativo constitucional, de forma a nAo suscitar interpretações distorcidas de seu
teor.
Estes, portamo,. os sólidos motivos que . . .,.." •
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Reputam-se aprovadas, total OU parcialmente, por se
compatibilizarem com a peça produzida pelo relator, as emendas de nOs 1198, 2/98,
3198, 4198, 5198, 6198, 7198, 8198, 9198, 15/98, 16198, 17198, 20198, 22198, 23198,
02199,03/99,05/99,06/99,07199,08/99 e 09/99.
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Consideram-se rejeitadas. por incompatíbilidade com aquele
•
texto, as de nOs 10198, 11/98, 12/98, 13/98, 14/98, 18/98, 19/98,21/98,24/98,25198,
1199,04/99, 10/99 e 11199.

lJItIllUta(lO Jovair Arantes

Relator

•

1° SUBSTITUTIVO OFERECIDO PELO RELATOR

PROJETO DE LEI N° 4.811, DE 1998
Disciplina o regime de empregb
público do pessoal da administraçIo
federal direta, autárquica e fundacional,
e dá outras providências.

o CORgi eIIO Nacional decreta:
Art. 1°. O pessoal admitido para emprego público ..
IdministaitÇlo federal direta, autárquica e fundacional teri sua relaçlo de trabelbo
regida pelo Decret,,..T1~ . , '

93
user em
Trabalho - e legislaÇ10 traba1hista correlata. naquilo que a 1ei hio disp
contrário.
§ l° Leis especificas disporlo sobre a criaçlo dos emp rep
do
de q~ trata esw lei no imbito dai administraçlo direta. autárquica e fundacional
s.
Poder Executivo, bem como sobre a transformação dos atuais cargos em emprego
§ rÉ vedado:
1- súbmeter ao regime de que trata esta lei:
a) servidores que, em decorr!ncia das atn'buiçõe5 de ~
das leis
cargo efelÍvo, desenvolvam atividades exclusivas de Estado, nos termos
mencioJWb;s no art. 247 da Constituiçlo Federa1~
b) cargos públicos de provimento em coQlisslo;
II - alcançar, nas leis a que se refere o § 1·, servidores
ectiva
regidos pela Lei n.o 8.112, de 11 de dezembro de 1990, à data da resp
publicaçlo.

•

§ 3° Estende-se o disposto-no § r à criaçlo de empregos ou •
transformaçio de cargos em empregos nlo abrangidas pelo § l°.
§ 4° A critério da administraçlo, aplica-se o regime previsto
dos
no caput, de acordo com o disposto nesta lei, ao pessoal admitido nos termos
nO 8.74S, de 9
ar1s. 232 a 23S da Lei nO 8.112, de lIde dezembro de 1990, ou da Lei
isto, desde
de dezembro de 1993, cujo tempo de exercicio supere o inicialmente prev
zado por
que a contratiçlo tenha ocorrido mediante processo seletivo externo reali
meio de provas ou de provas e titulos.

A contratação de pessoal para emprego público
orme
dtN a' ser precedida de CODCurso público de provas ou de provas e titulos, conf
a natureza ea complexidade do emprego.
Art.

r

#

Art. 3°. O contrato de trabalho por prazo indeteuninedo
8epintes
somente será rescindido por ato unilateral da administraçlo pública nas
hipóteses:
I - prática de falta grave, dentre as elencadas no art 482 da

CLT;

n ·..

aCUlim1açlo ilegal de cargos,

p6blicu;

-

empregos

ou ftmç8cs

94
m-

necessidade de redução de quadro de pessoal, por
excesso de despesa, nos termos da lei complementar a que se refere o art. 169 da
Co; ':tituiçl.o;

IV - insuficimcia de desempenho, apurada em procedimento
'UaJ se assegurem pelo menos um recurso hierárquico dotado de efeito
suspensivo, que será apreciado em 30 (trinta) dias, e o prévio conhecimento doSo
pedr6es minimos exigidos para continuidade da relaçlo de emprego,
obrigatoriamente estabelecidos de acordo com as peculiaridades das atividades
exercidas;
v - extinção do emprego, mediante lei especificamente
destinada a essa finalidade, ou, na 'hipótese do art. 1°, § 3°, nos termos de i nstrumento
correspondente ao utiliVldo para a criaçlo do prego o para a transformaçlo do
cargo que o tenha originado.
Art. 4° Aplica-se às leis a que se referem os arts. 1°, § 1°, e
3°, V, o disposto no art. 246 da Constituiçlo Federal.
Art. 5° Esta lei entra em vigor na

ta de sua publicaçlo.

Art. 6° Revogam-se as . posições em contrário.

COMPLEMENTAÇÃ

D VO O

A votação do projeto
lei em eplgrafe pela Comisslo de
Trabalho, de Administraçlo e Serviço Público, realiVlda na reunião ordinária de 22 de
junho de 1999, resultou na aprovaçlo do substituti o do relator, com aperfeiçoamentos que
lbe foram sugeridos na ocasião.

cn
cn

A presente peça tem como intuito apresentar ao Plcnério da
Comisslo e ao Plenário da Casa o texto resultante dessas alterações, que passa a integrar o
respectivo processo como sendo a redaçlo aprovada pela Comisslo de Trabalho, de
Mministraçlo e Serviço Público em re)açlo •
ria, o exercicio de sua compethcia
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Nesse sentido, foram acatadas pela relatoria as

!

.!guintes

modificações :
. a) a alteração do art. 1°, § 2°, n, do substitutivo, no sentido de
é a data em que
tomar mais claro que a data de publicação ali identificada como referencial
empregos, efeito
forem publicadas as leis que criem empregos ou transformem cargos em
o Luiz Antonio
que se obtém pelo uso de expressão plural, sugerido pelo nobre Deputad
Fleury;

•
•

b) a supressão do art. 3°, V, do substitutivo, em decorrência de
bancada de seu
proposta apresentada pelo nobre Deputado Avenzoar Arruda, com apoio da
não prevista na
partido, tendo em vista que se trata de matéria introduzida pela relatoria e
termos, o Poder
proposta original, o que deixa subented ido que o maior interessado em seus
texto aludido,
Executivo, não tem por ela o devido apreço, possibilitando-se a retirada do
ição.
em nome do entendimento, sempre saudável , com os Parlamentares de opos
Em decorrência da alinea ·h supra, elidiu-se da redação final a
alusão feita ao dispositivo no art. 4°.
Por oportuno, releva registrar que o texto agora apresentado altera
ou de suprimir
também o art. 1°, caput, do substitutivo, no qual a relatoria deix
maio de 1943,
impropriedade cometida pelo original. É que o Decreto-Iei nO 5.452, de l° de
tio somente, a norma juridica
nIo representa a Consolidação das Leis do Trabalho,
Decreto-Iei, mas
que a aprovou. Logo, o empregado público não será regido pelo aludido
de mérito, no
pela Consolidação das Leis do Trabalho . Como não há qualquer alteração
oria que este
particular, em relação ao texto aprovado pela ComissãO, entende a relat
documento é a oportunidade adequada para que se corrija o equívoco.
Estas, portanto, as razões que autorizam a apresentação, em anexo,
iço Público na
do texto aprovado pela Comissão de Trabalho, de Administraçlo e Serv

mas,

reunilo ordinária de 22 de j unho de 1999 .
Sala da Comissão, em

J l.
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_ ...... utado Jovair Arantes
Relator
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SUBSTITUTIVO OFERECIDO PE,LO RELATOR
PROJETO DE LEI N° 4.811, DE 1998

Disciplina o regime de emprego
público do pessoal da administração federal
direta. autárquica e fundacional, e dá outras
providências.

O Congresso Nacional decreta:
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Art l°. O pessoal admitido para emprego público na administraçlo
federal direta, autárquica e fundacional terá sua relação de trabalho regida pela '
Consolidaçlo das Leis do Trab!\lho, aprovada pelo Decreto-Lei nO 5.452, de 1° de maio de
1943, e legislação trabalhista correlata, naquilo que a lei não dispuser em contrário.
§ 1° Leis especificas dispomo sobre a criação doS: empregos de que
trata esta lei no âmbito da administraçlo direta. autárquica e fundacional do Poder
Executivo, bem como sobre a transfonnaçlo dos atuais cargos em empregos.
§ 2° É vedado:
I - submeter ao regime de que trata esta lei:
a) servidores que, em decorrência das atribuições de seu cargo
I
efetivo, desenvolvam atividades exclusivas de EstadO., nos tennos das leis mencionadas no
. art. 247 da Constituiçlo Fcdcral;
b):CIlJOS públicos de provimento em comis5lo;
n - alcançar, DltSleis. que se refere o § 1°, servidores regidos pela
Lei n.° 8.112, de 11 de cte.0lbr0 dc,:tMO,.u datas das respectivas publiçaçõe5.
§, 3~ BstendC.tSC~ o disposto no § 2° à criação de empregos ou à
transfonnaçlo de cargoseaa:emprep..nIo,abrangidas pelo § 1°.

§ 4° A critm:da administração, aplica-se o regime previsto no
copUI, de acendo com o disposto nGCfl&!'Jci.,. lO'pessoal admitido nos tennos dos arts. 232 a
,235 da Lei n" 8.112, de n 'de .dezcmbro;de,1990, ou da Lei n° 8.745. de 9 de dezembro de
1993, cujo tem~. eXGtçicio supere o inicialmente previsto, desde que a contratação tenha
oconi\À~ medior.ie processo seletivo extemo realizado por meio de provas ou de provas e
titulos.,

•

•
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Art. 2° A cont rataç ão de pessoal para emp rega públ ico deverá ser
conforme a natu reza e a
prec edid a de conc urso públ ico de provas ou de provas e títulos,
com plex idad e do emp rego .
Art. 3°. O cont rato de trabalho por prazo inde term inad o !;omente
intes hipóteses :
será resc indid o por ato unilateral da adm inist raçã o pública nas segu
I - práti ca de falta grave, dent re as elen cada s no art. 482 da CLT;
II - acum ulaç ão ilegal de cargos, emp rego s ou funções públicas;
III - nece ssida de de redu ção de quad ro de pessoal, por exce sso de
da Con stitu ição ;
desp esa, nos term os da lei com prem enta r a que se refere o art . 169
IV - insu ficiê ncia de dese mpe nho, apur ada em procediffit~nto no

•
•

o suspensivo, que será
qual se assegurem pelo menos um recurso hierá rqui co dota do de efeit
míni mos exigic:os para
apre ciad o em 30 (trinta) dias, e o prévio conh ecim ento dos padr ões
os de acor do com as
cont inuid ade da relação de emp rego , obri gato riam ente estab e lecid
pecul iaridades das ati vida des exer cida s .
Art. 4° Aplica-se às leis a que se refere o art. 1°, § 1°, o disp osto no
art . 246 da Con stitu ição Federal.
Art. 5° Esta lei entra em vigo r na data de sua publicação.
Art . 6° Rev ogam -se as disp osiç ões em cont rário .

PARECER DA COMISSÃO
, em
A Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público
substitutivo, do
reunião ordinária realizada hoje, opinou pela APROVAÇÃO , com
, 3/98 , 4/9B , 5/98,
Projeto de Lei nO 4.811/98, e das emendas de nOs 1/98, 2/98
8, 2/99, 3/99, 5/99,
6/98 , 7/98 , 8/98 , 9/98 , 15/98, 16/98, 17/98, 20/98, 22/98, 23/9
ição das emendas
6/99, 7/99, 8/99 e 9/99 , apresentadas na Comissão; e pela reje
24/9 8,25 /98, 1/99,
de nOs 10/98, 11/98, 12/98, 13/98, 14/98, 18/98, 19/9 8,21 /98,
voto do Dt~putado
4/99, 10/99 e 11/99, apresentadas na Comissão, contra o
Jovair Arantes, que
Vivaldo Barbosa, nos termos do parecer do Relator, Deputado
.apresentou complementação de voto .
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Foram apresentados 2 destaques: o de n° 1 foi prejudicado e
o de nO 2
foi rejeitado.
Estiveram presentes os senhores Deputados:
José Múc io Monteiro, Presidente; Laíre Rosado, Jair Men
eguelli e
Marcus Vicente, Vice-Presidentes ; Ricardo Noronha, Roberto
Argenta, Jos é Carlos
Vieira, Paulo Rocha, Jova ir Arantes, Herculano Anghi netti,
Vanessa Grazziotin,
Paulo Paim, Pedro Henry, Enivaldo Ribeiro, Pedro Eugênio
, Avenzoar Arruda,
Medeiros, Pedro Celso, Alexandre Santos, Pedro Corrêa, Luci
ano Castro, Zaire
~ezende, Vald omi ro Meger, Viva ldo Barbosa, Luiz
Antônio Fleury e Rodrigo Maia.
'.
Sala da Comissão, em 22 de junh o de 1999.
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Deputado JOS E MO elO MONTEIRO
Presidente
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SUBSTITUTIVO ADOTADO
Disciplina o regime de emprego
público do pessoal da administração federal
direta. autárquica e fundacional, e dá OUll'aS
providências.

o CO .lrm o Nacio.al decreta:
Art. 1°. O pessoal admitido para emprego público na administraçio
1 fedem) dima, autárquica e fundacional terá . sua relaçlo' de trabalho regida pela
Coasolidaçlo das Leis do Trabalho, apro~ pelo Decreto-Lci nO S.4S2, de
l° de maio de
1943. e legislação trabalhista correlam naquilo que a lei Dia dispuser em cont
tário.
§ 10 Leis especificas disporio sobre a criaçio dos empregos de que
trata esta lei no âmbito da administraÇio direta, autirquica e fimd
acional do Poder
Executivo, bem como sobre a mmsform'çlo dos atuais CIIJOs em emplegos.

•
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§ 2° É vedado:
I - submeter ao regime de que trata esta lei:
a) servidores

q~e ,

em decorrência das atribuições de seu cargo

efetivo, desenvolvam atividades exclusivas de Estado, nos termos das leis mencionadas no
.....

art. 247 da Constituição Federal;

b) cargos públicos de provimento em comissão;

r

11 - alcançar, nas leis a que se refere o § 1°, servidores regidos pela

Lei n.o 8.112, de 11 de dezembro de 1990, às datas das respectivas publicações.
§ 3° Estende-se o disposto no § 2° à criação de empregos ou à
transfonnação de cargos em empregos não abrangidas pelo § 1°.
§ 4° A critério da administração, aplica-se o reglme previsto no
capul, de acordo com o disposto nesta lei, ao pessoal admitido nos termos dos arts. 232 a

f

235 da Lei n° 8.112, de 11 de dezembro de 1990, ou da Lei n° 8.745, de 9 de dezembro de
1993, cujo tempo de exercício supere o irúcialmente previsto, desde que'a contratação tenha

•

ocorrido mediante processo seleti vo externo realizado por meio de provas ou de provas e
titulos.

•

Art. 2° A contratação de pessoal para emprego público deverá ser

precedída de concurso público de provas ou de provas e títulos, conforme a natureza e a
complexidade do emprego.
Art. 30 O contrato de trabalho por prazo indeterminado somente

será rescindido por ato unilateral da admini stração pública nas seguintes hipóteses:
I -. prática de fal ta grave, dentre as lencadas no art. 482 da CLT;
TI - acumulação ilegal de cargos, empregos ou funções públicas;

~'(I

() t ,

In - necessidade de redução de quadro de pessoal, por excesso de

despesa, nos termos da lei complementar a que se refere o art. 169 da Constituiçã:o;
IV - insuficiência de desempenho, apurada em procedimento no
qual se assegurem pelo menos um recurso hierárquico dotado de efeito suspensivo, que será
apreciado em 30 (trinta) dias, e o prévio conhecimento dos padrões 'mínimos exigidos para
continuidade da relação de emprego, obrigatoriamente estabelecidos de acordo com 'aS
peculiaridades das ativiciades .exercidas.

*:
.
.'
Art. 4° Aplica-se às leis a que se refere o art. tO, § tO, o disposto no

rt.

246 da Constituição Federal.
Art. 5° Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

r

n
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Art. 6° Revogam-se as disposições em contrário .
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Deputado JO E MUC IO MONETEIRO
Presidente
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DECLARAÇÃO
BARBOSA

DE

VOTO

DO

DEPUTADO

VIVALDO

o PDT

não pode dar o voto favorável a este Projeto. Desde a
votação da emenda constitucional que acabou com a estabi lidade do
trabalhador, o PDT tem lutado desesperadamente para evitar o castigo que
tem sido imposto aos servidores, aposentados e trabalhadores em geral.
Agora, com a votação deste Projeto. seguida à votação do outro de número
248, completa-se uma página triste na vida do serviço público em nosso
,
pais.
Além do mais, este Projeto em especial deixa de especificar as
condições pelas quais se in corre em insuficiência de desem penho. Ao não
prever as hipóteses em lei. deixa-se ao arbítrio do administrador da época
fixar tais condições.
Esta lei não preenche o requisito básico da norma jurídica que é
a previsibilidade para que cada agente saiba como se comportar para o
adequado cumprimento da norma e fazer os cálculos dos riscos de sua
violação.
Sala da Comissão, em 22/06/1999.

l/~~~~

Deputado VIVALDO BARBOSA

•

•
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PARECER DO RELATOR DESIGNADO PELA MESA, EM SUSTITUIÇÃO À
COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E JUSTiÇA E DE REDAÇÃO AO PROJETO DE
LEI N° 4.811, DE 1998
O SR. PAULO MAGALHÃES (PFL-BA. Para emitir parecer. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o Projeto de Lei nO 4.811, de
1998, originário do Poder Executivo, disciplina o regime de emprego público do
pessoal da administração federal direta, autárquica e fundacional.
Segundo a Exposição de Motivos nO 64, de 1998, que o acompanha, tem ele
por escopo adotar o modelo celetista para a grande maioria dos empregos efetivos

•

no serviço público. Assim,

os servidores públicos passariam a ter, na legislação

trabalhista, o regime comum e, no regime estatutário da Lei nO 8.112, de 1990, o
regime especial.
Para tanto, o projeto enumera, no art. 1°, quais as carreiras que serão
regidas pelo regime estatutário. Por via de exceção, todas as demais ali não
compreendidas ficarão submetidas ao regime do Decreto Lei nO 5.452, de 1943, ou
seja, á Consolidação das Leis do Trabalho,

como explicitado no caput do art. 2°.

No § 1° desse artigo, consta que essa submissão alcançará o pessoal admitido após
a data de vigência desta lei.

O art. 3° estabelece a obrigatoriedade do concurso público para a
contratação de pessoal para emprego público, e o art. 4° trata das hipóteses de
dispensa desse pessoal.
Para justificar a medida , argumenta-se na exposição de motivos:

102
"Esta fórmula confere maior flexibilidade à relação de
emprego no âmbito do Estado, a par de transferir ao regime
previdenciário comum os servidores regidos pela legislação
traçalhista.

Tais

vantagens

representam

considerável

economia para as finanças públicas em momento crucial de
ajuste de contas, dado o déficit da Previdência do setor
público, incapaz de se auto-sustentar, por falha estrutural de
concepção. "

(. ..)
De acordo com o art. 32, 111, alínea "a", do Regimento Interno, cabe a esta
Comissão examinar o projeto, as emendas e o substitutivo, sob os aspectos da
constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa.
Sob esse enfoque, é de se realçar que estão cumpridas as disposições
pertinentes à constitucionalidade, no que diz respeito à competência da União para
legislar sobre o assunto, nos termos do art. 48, inciso IX, da Constituição Federal.
Ainda sobre a constitucionalidade das proposições, desta feita à luz do art. 61 da
Carta Política, que trata da iniciativa legislativa, o assunto está a merecer algumas
observações.
De acordo com o § 1°, inciso
Presidente da República

11, alínea "c" desse artigo, compete ao Sr.

iniciativa privativa das leis que disponham sobre

~
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servidores públicos da União e Territórios, seu Regime Jurídico, provimento de
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cargos, estabilidade e aposentadoria.
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o projeto nenhuma alteração introduz no Regime Estatutário da Lei nO 8.112,
de 1990, apenas enumera no art. 10 quais cargos e carreiras permanecem
submetidos a esse regime. Em relação exclusivamente a esses cargos e carreiras
a enumeração é na prática ineficaz, haja vista que os mesmos já estão vinculados
ao Regime Jurídico da referida lei.
O art. 2° pretende, por via de exceção, que as atividades não compreendidas
no art. 1° sejam exercidas sob

a forma de empregos públicos, regidos pela

Consolidação das Leis do Trabalho, com as modificações previstas no art. 4°, que
trata de dispensa de empregado público, a contar da vigência da lei em que vier a
se converter o projeto.
Ocorre que a abrangência dada ao art. 2° traz, como conseqüência, sua
inconstitucionalidade por vício de iniciativa.

É que a prevalecer a redação ali

prevista poder-se-á argumentar que estarão submetidos ao regime celetista, a partir
da admissão, não só todos os demais servidores do Poder Executivo não
relacionados no art. 1°, mas também, sem exceção, todos os servidores do Poder
Legislativo, do Poder Judiciário, do Ministério Público e do Tribunal de Contas da
União.
A inconstitucionalidade resulta da violação de disposições constitucionais
que asseguram expressamente aos Poderes Legislativo e Judiciário a iniciativa
privativa de leis que disponham sobre a criação e extinção de cargos que são da
essência do princípio da separação e da

i"dep~ndência

dos Poderes, inscrito no

art. 2° da Lei Maior, competência constitucional também conferida ao Ministério
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Público e ao Tribunal de Contas da União, em razão da autonomia administrativa e
funcional que lhes é reconhecida constitucionalmente.
Os dispositivos que se têm por violado são: art. 51, Inciso IV; art. 52, Inciso
XIII; art. 96, Inciso I, alínea "e" ,e Inciso 11, alínea "b"; art. 127, § 2°; e art. 73, caput
da Constituição.
Note-se que o § 2°, do art. 2°, subordina a criação e remuneração dos
empregos públicos à disciplina a ser estabelecida em lei específica . Mais uma vez,
a prevalecer a redação dada no caput do art. 2°, a exigência contraria aqueles
dispositivos, em especial, aos que dizem respeito ao Poder Judiciário, ao Ministério
Público e ao Tribunal de Contas da União, já que para esses a Constituição só
....
N
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admite a criação de cargos e não de empregos .
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Em relação ao Poder Legislativo, embora a Constituição lhe autorize criar,
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transformar e extinguir não só cargos, mas também empregos devido às
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peculiaridades de seus serviços, não pode a Lei Ordinária, mesmo dispondo sobre
regime juridico, invadir esfera de.eompetência constitucional privativa do Congresso
para impor-lhe unicamente o regime de emprego público.
A fim de sanar o vicio apontado, sugerimos emenda de redação ao art. 2° do
projeto com o objetivo de suprimir a expressão "no exercício de atividades não
compreendidas nas carreiras a que se refere o artigo anterior", e para corrigir
impropriedades quanto à técnica legislativa.
No que tange ao substitutivo, sugerimos a supressão do art. 6° para
adequá-lo à lei Complementar nO 95, de 1998, que dispõe sobre a elaboração e

•
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redação, a alteração e a consolidação das leis , conforme determina o parágrafo
único do art. 59 da Constituição Federal , e estabelece normas para a consolidação
dos atos normativos que menciona . Esta lei, a teor do seu art. 9°, torna
desnecessária a cláusula de revogação genérica ali prevista.
Diante do exposto , votamos pela constitucionalidade, juridicidade e boa
técnica legislativa do Projeto de Lei nO 4.811, de 1998, das emendas de nOs 1/1998
a 25/1998 , e emendas nOs 1/1999 a 11 /1999, e do substitutivo da Comissão de
•

Trabalho e Administração e Serviço Público, nos termos das emendas anexas.
É o relatório , Sr. Presidente.

o SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - O relatório é pela sua aprovação.
PARECER ESCRITO ENCAMINHADO À MESA

COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E JUSTiÇA E DE REDAÇÃO

•

I - RELATÓRIO

o projeto de lei em epígrafe,

originário do Poder Executivo,

"Disciplina o regime de emprego público do pessoal da Administração Federal
direta, autárquica e fundacional."
Segundo a Exposição de Motivos nO 64, de 1998, que o
acompanha, tem ele "por escopo adotar o "modelo celetista" ·para a grande
maioria dos empregos efetivos no serviço público". Assim, os servidores públicos
passariam a ter na legislação trabalhista o

regime comum e, no regime

estatutário da Lei nO 8.112, de 1990, o regime especial.
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cargos públicos das carreiras que desenvolvem atividades exclusivas de Estado,
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referidas na lei complementar de que trata o art. 41 , 111, da Constituição Federal e
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enumera quais são essas atividades (Emendas nOs 04/98, 05/98, 08/98).
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propostas para dispor que atos do Procurador-Geral da República, do Presidentes
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da Câmara dos Deputados, Senado Federal, do Supremo Tribunal Federal e do
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Tribunal de Contas da tJnião definirão os cargos que serão regidos pelo regime
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estatutário (Emendas nOs 06/98 e 07/98 , com idêntica redação) .
A Emenda nO09/98 estabelece que serão regidos pela CLT
os empregos públicos de caráter temporário ou de suporte operacional.

A

Emenda nO 10/98 suprime o art. 2 0 .
Modificam o art. 4° as Emendas nOs 11/98, para reduzir o

•

percentual de pontuação e alterar o prazo estabelecidos para avaliação do
desempenho; 12/98, para determinar a extinção do emprego cujo titular for
dispensado pela necessidade de redução de quadro de pessoal, por excesso de
despesa, e vedar a criação de funções iguais ou correlatas pelo prazo de quatro
anos; 13/98, para dispor sobre a preferência de reintegração, pelo prazo de cinco
anos, para quem for dispensado pela razão antes referida; 18/98, para estender
aos empregados públicos as mesmas garantias asseguradas no inciso III do art.
41 da C. F. aos servidores públicos estáveis, em caso de demissão; e 19/98, para
suprimir o inciso 111.
As Emendas 10/99 e 11/99 alteram os arts. ~ e 3°, para
preservar a forma de admissão dos atuais empregados das sociedades, cujo
controle pertença à União, limitando-se a segunda emenda àqueles que prestem
serviços na área de saúde.

•

É esse, em síntese, o conteúdo das emendas.

-

o projeto de lei foi distribuído às Comissões de Trabalho, de
Administração e Serviço Público; e de Constituição e Justiça e de Redação e
tramita em regime de urgência, nos termos do art. 155 do Regimento Interno.

•
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Na primeira Comissão, recebeu Substitutivo tendente a
subordinar a criação dos empregos a que se refere o projeto a leis específicas; a
vedar a aplicação do regime celetista aos servidores que, à data da publicação
dessas leis, se encontrarem no regime estatutário da Lei nO 8112, de1990; definir
a situação juríidica de servidores admitidos por contrato temporário, cujo tempo
de contratação vem sendo sucessivamente

prorrogado; e a estabelecer as

hipóteses de rescisão, por ato unilateral da administração pública, de contrato de
trabalho por prazo indeterminado.

É o relatório.

11 - VOTO DO RELATOR

,

De acordo (;om o art. 32, inciso 111, alínea a, do Regimento
Interno, cabe a esta Comissão examinar o projeto, as emendas e o Substitutivo

sob os aspectos de constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa.
Sob esse enfoque, é de se realçar que estão cumpridas as
disposições pertinentes à constitucionalidade no que diz respeito à competência
da União para legislar sobre o assunto, nos termos do art. 48,

inciso IX, da

Constituição Federal.
Ainda sobre a constitucionalidade das proposições, desta
feita

à luz do art. 61 da Carta Política, que trata da iniciativa legislativa, o
•

assunto está a merecer algumas observações:

De acordo com o § 1°, IncIso 11 , alínea

c desse artigõ,

compete ao Presidente da República iniciativa privativa das leis que disponham
sobre servidores públicos da União e Territórios, seu regime jurídico, provimento
de cargos, estabilidade e aposentadoria.

o projeto nenhuma alteração introduz no regime estatutário
da Lei nO 8112, de 1990. Apenas enumera, no art. 1°, quais cargos e carreiras
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permanecem submetidos a esse regime. Em relação exclusivamente esses
cargos e carreiras, a enumeração é, na prática,

ineficaz,

haja vista que os

mesmos já estão vinculados ao regime jurídico da referida lei.

o

art. ~ pretende, por via de exceção, que as atividades

não compreendidas no art. 1° sejam exercidas sob a forma de empregos públicos,
regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho, com as modificações previstas
no art. 4° (que trata de dispensa de empregado público), a contar da vigência da
lei em que vier a se converter o projeto.
Ocorre que a abrangência dada ao art. 2° traz, como
conseqüência,

sua

inconstitucionalidade, por vício de iniciativa.

É que,

a

prevalecer a redação ali prevista, poder-se-á argumentar que estarão submetidos
ao regime celetista, a partir da admissão, não só todos os demais servidores do
Poder Executivo não relacionados no art. 1°, mas também , sem exceção, todos
os servidores do Poder Legislativo, do Poder Judiciário, do Ministério Público e do
Tribunal de Contas da União.
A inconstitucionalidade resulta da violação de disposições
constitucionais que asseguram , expressamente,

aos' Poderes Legislativo e

Judiciário a iniciativa privativa de leis que disponham sobre a criação e extinção
de cargos, que são da essência do princípio da separação e da independência
dos Poderes, inscrito no art. 2° da Lei Maior, competência constitucional também
conferida ao Ministério Público e ao Tribunal de Contas da União em razão da
autonomia administrativa e funcional que lhes é reconhecida constitucionalmente.
Os dispositivos que se tem por violados são os arts. 51, inciso IV, 52, inciso XIII ,
96, incisos I, alínea e e

11 , alínea b, 127, § ~ e 73, caput, da Constituição

Federal.
Note-se que o § 2° do

art. 2° subordina a criação e

remuneração dos empregos públicos à disciplina a ser estabelecida em fél
..,

específica.
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Mais uma vez, a prevalecer a redação dada ao caput do art. 2°, a

exigência contraria aqueles dispositivos, em especial aos que dizem respeito ao
Poder Judiciário, Ministério Público e Tribunal de Contas da União, já que para

•

111
estes a Constituição só admite a criação de cargos e não de empregos. Em
relação ao Poder Legislativo, embora a Constituição lhe autorize criar, transformar
e extinguir não só cargos. mas também empregos, devido às peculiaridades de
seus serviços, não pode a lei ordinária, mesmo dispondo sobre regime jurídico,
invadir esfera de competência constitucional privativa das Casas do Congresso
Nacional, para impor-lhes unicamente o regime de emprego público.
A fim de sanar o vício apontado, sugerimos emenda de
redação ao art. 2° do projeto, com o objetivo de suprimir a expressão "no
exercício de atividades não compreendidas nas carreiras a que se refere o artigo
anterior", e para corrigir impropriedade quanto à técnica legislativa.
No que tange ao Substitutivo, sugerimos a supressão do art.
6°, para adequá-lo à Lei Complementar nO 95, de 1998, que "Dispõe sobre a

,

elaboração, a redação, a alteração e a consolidação das leis, conforme determina
o parágrafo único do art. 59 da Constituição Federal, e estabelece normas para a
consolidação dos atos normativos que menciona". Esta lei, a teor do seu art. 9°,
tomou desnecessária a cláusula de revogação genérica ali prevista.
Diante

do

exposto,

votamos

pela

constitucionalidade,

juridicidade e boa técnica legislativa do Projeto de Lei nO 4.811, de 1998, das
Emendas nOs 01198 a 25/98 e 01/99 a 11/99 e do Substitutivo da Comissão de
Trabalho, de Administração e Serviço Público, nos termos das emendas anexas.

Sala da Comissão, em

de

de 1999.

Deputado Paulo Magalhães

•

Relator
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COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E JUSTiÇA E DE REDAÇÃO

PROJETO DE LEI N° 4.811, DE 1998

Disciplina o regime de emprego público
do pessoal da Administração Federal direta,
autárquica e fundacional

EMENDA MODIFICATIVA

~

Dê-se ao art.2° do projeto a seguinte redação:

'"
'><"
'i;
N

UCIO

cn
cn

"Art. ~ É regido pela Consolidação das Leis do Trabalho,

::11>
CION

aprovada pelo Decreto-Lei nO 5.452, de 1° de maio de 1943,
e legislação trabalhista correlata, naquilo .que a presente lei
não disponha em contrário, o pessoal admitido na
Administração Federal direta, autárquica e fundacional para
empregos públicos.
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Sala da Comissão, em

de

Deputado
Relator

de 1999.
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COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E JUSTiÇA E DE REDAÇÃO

SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI N° 4.811, DE 1998

Disciplina o regime de emprego público
do pessoal da Administração Federal direta,
autárquica e fundacional

SUBEMENDA SUPRESSIVA
Suprima-se o art.6° do Substitutivo.

Sala da Comissão, em

de

de 1999.

Relator
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) "elefoa",
exis lir.

Eluc ubraç ão,lu cubra ção

Elegi a - Nome de poem eto consa grado ao luto e à
tristeza, tem o acent o no i, longo por corres ponde r
ao di tango grego e L.
Eléia - Adjet ivo pátrio : eleta . eleáti co .
Eleiç oeiro , e leitor eiro - Prove niente s de temas
difere ntes (de eleiçã o a prime ira, de eleito r a segunda ), amba s as palav ras têm o mes mo se ntido ;
, di z-se de proce dim ento que tem por único fim captar votos - sentid o pejora tivo. :Jortanto; a prime ira
é a mais usada .
"Elen car" - É deixa r-se influe ncia r muita acentuada mente pelo inglês pôr-se a criar verbo s como
"li sta r" (fazer lista), "rolar" , (fazer rol), "elenc ar"
(fazer elencol e. o qu e é mais humi lhant e, em
substi tuição de verbo s ou de locuções legíti ma s e
sempr e u sadas . co mo "agili zar" 10U. aind a pior.
"agili sa r"l por agilit ar (toma r ágil. a li geira r. ganhar facilid ade de movim entos. desen volve r ), "urgenci ar" por apres sa r , "eficientizar" por toma r
eficaz , efcth'ar, "maxi mizar " por l'Glorizar. super a·
valia r, super sll/lla r, "minI mizar " por desl'Glorr::ar.
depreciar , su6am liar.
Parec e-nos levian o esse proce dimen to, a meno s
qu e esteja mos a despe dir-n os do nosso id ioma:
quand o esse di a ch(>gar. iremo s pôr de lado cala lo ·
gar, enum e rar. inl'en tar. arrola r. para usa r exclusivam ente "elenc a r"; excl usiva me nte, porqu e a
predil eção fi nO\id ade e ao erro é propo rciona l à
ignoni.ncia e tem sido muito forte nos dias que
estam os vivendu. dIas de despr ezo fi gram áti ca e
ao vocab ul a rio da hn gua que a inda se fala em
nosso paIs.
:\ão crem os na propo sitada delibe ração de derro car o ,·e m ác ul o. mas, com aceita r verbo s que taI S,
vamo s em breve dizer "li\Ta r" com o se ntid o de
"asse ntar em livro", "regis t ra r", "reser var", "in screve r-se ", exata mente como faz o inglês ILO book J:
é compo rtame nto norm al esse do inglês , m as quem
tem e m mente defen der t a is criaçõ cs em portu guês
não pode dizer que nosso vocab ul á ri o é rico. Vejamos aonde pod(' levar- nos esse procedi mento : "OSsar", lIrar ossos 1/0 bone)", "botar ", calçar botas 110
boot J; "pina r", pôr pin o e m Ito pirr J; "pipar " , transport a r em pipa 1/0 pipe J; "pla nar", em vez de plane Jar 110 plan J; "brin queda r'·. em lugar de brinca r Ito
play ); ""au ar" (tu ford) , em vez de l'adear, passa r a
l'au; "vaca r" (to poo/l, por "fazer um a vaca"; "corda r" (to rope l, por "ama rrar com çorda "; "mãozar"
los.
(to hand i, por entreg ar; e muito s outro s exemp
esse
Se ri co de palav ras é nosso idiom a, por que
com portam ento de esmol eiro?
Eletr o - Este ele mento comp onent e, que a outro se
junta num compo sto se m hífen, já não deve trazer
o c etimo l ógico antes de Ir. Não há coe rência em
que se escrev a sem o c elétrico, elelric isla, elelrólise,
elelro cutar, eletriz ar, elet romol or, eletroposili vo,
para que depois se escrev a eleclrôn ica, eleclroscó·

pio, eleclr oímã, electr olllag n ético, eleclr odinâ lllico,
electr oqu Ílnica.
Quan do um dia a ortog ra fia de no ssas pabw a s
irá ser estud ada a séri o? Até lá, pobre s de nossa s
crianç as, pobre s dos estran geiros que preten dem
apren der n osso idiom a, pobre s de nós qu e fomos
alfabe tizado s.
Elétr odo - V. ânodo .
Eletr olisa r - V. ecol/o mizar .

Eletr ônio - V. iônio.
"Elet ro-ôn ibus" - V. trOleblls .
Elísio , Elise u - No s in gu la r como n o pl ura!. próprio perso nativo ou mitológico, este nome é escrit o
com a termi nação ia . Assim e no étimo grego c no
latim ; o Elísio. os Elísio s.
Existe o nome Eliseu , como sub stanti \'0 propri o,
como su bstan tivo comu m e como adjet i,'o I feminino eliséia l. mas a prime ira de stas forma s termin :l
em la e não em eo.
Elite - Esta pala\T a. empre gada qU ~lndo ,e quer
indica r o que ha de mai:; fino n a socied adl' ou em
qualq uer classe , e consid e rada por J oão Ribeir o
I \'. o dicion ario do Fon secal" galici smo inútil . pOI S
temo, escol". E ela entre tanto tão usado e t ão
"aceit a por quase todas as lmgu as mode rnas" I Espasa l, qu e podem os co nsi dera- la pa lav ra tecni ca.
da ciênci a. dando -lhe, nesse sentid o. acolhi d o no
portu guês. ":\ess e sentid o·, dissem os , porqu e em
francê s e emp regad a també m para espec ificar o
que há de melho r em qualq uer gê ne ro: "J'ai eu
I'élite de se, livres, de sa biblio thequ e" IDiction ·
na/re de I'Acadclllie Fral/ ç'a ise . 18841.
O acent o agudo que as vezes se vê sob re o "('''
imcia l deve- se ao esere "er francê s; uma vez aceiw
a palaw a no nosso idi om3. (':;se sinal jo n[jo se
justifi ca. como tambe m inútei s se tornam as aspas. A pala\T a é parox ítona.
Elitis ta - :\ão vemo s o que estran har em ('I/I/s/o
Vária s são as idéias que n no sso sufixo /sta pode
dar a uma pala\T a (Gram ..\felod ica, ~ 630. 1,.
entre as quais a de parI /duna . de teonc o . O usar
algué m a pal a \Ta com certa pilada de deprec iação
nã o lhe imped e a forma ção e uso. Exi stente uma
palav ra, e existe nte o s ufixo que empre ste ao derivado a idéia de seja da . não tenha mos duvid a em
acei t á-lo. Dicio nário portu guês nenhu m até hoje
apa rece u que troux esse todo s os deriva dos de nossos nome s.
EI-rc i - O artigo el era com um a Portu ga l e a
Espan ha; assoc iou -se de tal man ei ra ao nosso rei
que, enqua nto o la passa va para a, o los para os
etc., não houve forças que os sepa rassem . Hoje e
apena s empre gado em el·rei (o rei) e em o Eldor ado.
Eluc ubraç ão,lu cubra ção - Em portu guês, como
em latim , existe m as duas palav ras. Lucllb rar <'
ob rar com luz, ou seja, traba lhar com luz artifi-
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REDAÇAO FINAL
PROJETO DE LEI N° 4.811-C, DE 1998
Disciplina o regime de emprego público
do pessoal da administração federal
direta, autárquica e fundacional, e dá
outras providências.
O CONGRESSO NACIONAL decreta:

•

Art.
administração

1 ° O pessoal admitido para emprego público na
federal

direta,

autárquica

e

fundacional

terá

sua relação de trabalho regida pela Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nO 5.452, de 1° de malO de
1943,

e

legislação

trabalhista correlata,

naquilo que a

lei

nao dispuser em contrário.
1 ° Leis específicas disporão sobre a

§

empregos

de

que

trata

esta

Lei

no

âmbi to

da

criação dos
administração

direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo, bem como
sobre a transformação dos atuais cargos em empregos.
2° É vedado:

§

•

I - submeter ao reglme de que trata esta Lei:
a)
seu

cargo

Estado,

servidores que, em decorrência das atribuições de
efetivo,

nos

termos

desenvolvam
das

leis

atividades

mencionadas

no

exclusivas
art .

247

de
da

Constituição Federal;
b) cargos públicos de provimento em comissão;
11 - alcançar, nas leis a que
anterior,

servidores

regidos

pela

Lei

sei
nO

refere o parágrafo
8.112,

de

dezembro de 1990, às datas das respectivas publicações.
§

11

de

r)

3° Estende-se o disposto no parágrafo anterior à

criação de empregos ou à transformação de cargos em empregos
não abrangidas pelo

GFR 31723004 .., IJUN/99)

§

1°.
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CÂMARA DOS DEPUTADOS

4° A critério da administração, aplica-se o reglme

§

previsto

no

pessoal

de

caput,

admitido nos

acordo

com o

termos dos

disposto

arts .

232

nesta

a

235

Lei,

ao

Lei

n°

da

8.112, de 11 de dezembro de 1990, ou da Lei nO 8.745, de 9 de
dezembro

1993,

de

cUJo

tempo

,

,

exerC1ClO

de

supere

o

inicialmente previsto, desde que a contratação tenha ocorrido
mediante

processo

seletivo

externo

realizado

por

melO

de

provas ou de provas e títulos.
Art.

2°

contratação

A

de

pessoal

para

emprego

público deverá ser precedida de concurso público de provas ou
de provas e títulos,

conforme a natureza e a complexidade do

emprego .

o

Art.

indeterminado

somente

contrato
será

trabalho

de

por

prazo

rescindido por ato unilateral

da

administração pública nas seguintes hipóteses:

~-

prática

elencadas no art.

de

grave,

as

dentre

..

1

yQillSCL.

~

482 da Consolidação das Leis do Trabalho -

'---~---CLT;

acumulação

11

falta

ilegal

de

cargos,

empregos

ou

funções públicas;
111

necessidade de redução de quadro de pessoal ,

-

por excesso de despesa,

nos termos da lei complementar a que

se refere o art. 169 da Constituição Federal ;
IV
procedimento

insuficiência
no

qual

se

de

assegurem

desempenho,
pelo

apurada

menos

um

em

recurso

hierárquico dotado de efeito suspensivo, que será apreciado em
trinta

dias ,

exigidos

e

para

o

prévio

conhecimento

continuidade

da

dos

relação

padrões
de

,

.

mlnlmos
emprego,

obrigatoriamente estabelecidos de acordo com as peculiaridades
das atividades exercidas .

GF R 3 17 23 004 ") (JUN/99\
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Art. 4° Aplica-se às leis a que se refere o §
art.

1°

desta

Lei

Art.

5°

o

disposto

no

art.

1° do

246

da

Constituição

vlgor

na

data

Federal.
Esta

Lei

entra

publicação.
Sala das Sessões, em

Relator

•

GFR 31723004 .., IJU N/99l
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IPRJE§KDÊNCKA DA CÂMARA DO§ DJEIPlUT ADO §
§JECRJETARKA=GJERAJL DA MJE§A
RESULlADO DA ORDEM DO DIA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE
Quarta-feira, 10 de novembro de 1999. (14:00)
- - - - - -

Seção de Autógrafos

Pág ina: 001

MATÉRIA SOBRE A MESA:
1 - Requerimento de Urgência (art. 155, RICO):
- Requerimento de Srs. Líderes solicitando, nos termos do art. 155 do RICO, urgência para
a apreciação do Projeto de Lei nO 1.288/99, que autoriza o Poder Executivo a conceder
apoio financeiro aos Municípios que instituírem programas de garantia de renda mínima
associado a ações socioeducativas."
RETIRADO DE PAUTA, DE OFíCIO.
- Requerimento de Srs. Líderes solicitando, nos termos do art. 155 do RICO , urgência para
a apreciação do Projeto de Lei nO 1.562/99, o qual "Altera a Lei nO 4.737, de 15 de julho de
1965, que institui o Código Eleitoral, e a Lei nO 9504, de 30 de setembro de 1997, que
estabelece normas para as eleições", a fim de proibir coligações nas eleições
proporcionais. "
RETIRADO DE PAUTA, DE OFíCIO.

ORDEM DO DIA:

Item 1
PL. 4811-8/98

•

Autor:

PODER EXECUTIVO

Ementa:

Disciplina o regime de emprego público do pessoal da Administração Federal
direta, autárquica e fundacional.
APROVADO:
- o Requerimento de Srs . Líderes solicitando o encerramento da discussão;
- o Substitutivo adotado pela Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço
Público, ressalvados os Destaques ;
VOTAÇÃO NOMINAL: SIM=282 NÃO=109 ABSTENÇÃO=O TOTAL= 391

- a Emenda de Plenário nO8, com parecer pela aprovação;
- o Requerimento de Srs . Líderes solicitando votação em globo dos Destaques
Simples.
REJEITADO:
- as Emendas de Plenário nOs de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 9, com parecer pela rejeição;
- os Destaques Simples (votação em globo);

GER 3.17 .23 004-2 (JUN/99)
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Página : 002

Seção de Autógrafos
- a Emenda de Plenário nO 2, objeto de Destaque de Bancada (PT);

- a Emenda de Plenário n° 7, objeto de Destaque de Bancada (PSB/PC do B);
- a Emenda de Plenário nO 5, objeto de Destaque de Bancada (PT);
- a Emenda n° 6, objeto de Destaque de Bancada (PDT);
- a Emenda de Plenário nO 3, objeto de Destaque de Bancada (PT) .
PREJUDICADO:
- o projeto original;
- as Emendas oferecidas ao projeto original.

Resultado: A MATÉRIA VAI AO SENADO FEDERAL.

Item 2
PL. 0934-A/99
Autor:

SENADO FEDERAL

Ementa:

Dispõe sobre anistia de multas aplicadas pela Justiça Eleitoral em 1998.
APROVADO:
- o Requerimento de Srs . Líderes solicitando a retirada de pauta do Projeto.

Resultado: RETIRADO DE PAUTA, A REQUERIMENTO DE SRS. LíDERES.

•

Item 3
PEC 0082-C/95
Autor:

CARLOS MOSCONI e OUTROS

Ementa:

Altera os arts. 34, 35, 156, 160, 167 e 198 da Constituição Federal e o Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias, para assegurar os recursos mínimos para
o financiamento das ações e serviços públicos de saúde, (conforme Redação do
Vencido elaborada pela Comissão Especial).
APROVADO:
- a Proposta de Emenda à Constituição em segundo turno;
VOTAÇÃO NOMINAL: SIM =4 16 NÃO=3 ABSTENÇÃO=1

- a Emenda de Redação .

Resultado: A MATÉRIA VAI AO SENADO FEDERAL.

GER 317 .23004-2 IJUN/99)
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PROJETO DE N° 4.811-B, DE 1998
(DO PODER EXECUTIVO)

CONTINUAÇÃO DA DISCUSSÃO, EM TURNO ÚNICO, DO
PROJETO DE LEI N° 4.811-A, DE 1998, QUE DISCIPLINA O REGIME DE
EMPREGO PÚBLICO
DO PESSOAL DA ADMINISTRAÇÃO FEDERAL
,
DIRETA, AUTARQUICA E FUNDACIONAL; TENDO PARECERES DAS
COMISSÕES: DE TRABALHO, DE A DMIN ISTRAÇÃO E SERViÇO
PÚBLICO PELA APROVAÇÃO DESTE, DAS EMENDAS DE N°S 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 15, 16, 17, 20, 22, 23, DE 1998; E 2, 3, 5, 6, 7, 8 E 9 DE 1999,
APRESENTADAS NA COMISSÃO, COM SUBSTITUTIVO; E PELA
REJEIÇÃO DAS EMENDAS DE N°S 10, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 21 , 24, 25 DE
1998 E 1, 4, 10, 11 DE 1999, APRESENTADAS NA COMISSÃO, CONTRA
DO
DEPUTADO
VIVALDO
BARBOSA.
COM
O
VOTO
COMPLEMENTAÇÃO DE VOTO DO RELATOR (RELATOR: SR. JOVAIR
ARANTES); E DO RELATOR DESIGNADO PELA MESA EM
SUBSTITUIÇÃO À CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE REDAÇÃO ,
PELA CONSTITUCIONALIDADE, JURIDICIDADE E BOA TÉCNICA
LEGISLATIVA, DESTE, DAS EMENDAS DE N°S 1 A 25 DE 1998 E I A
11 DE 1999, E DO SUBSTITUTIVO DA COM1SSÃO DE TRABALHO, DE
ADMINITRAÇÃO E SERVIÇO PÚBLICO, COM EMENDA E
SUBEMENDA. (RELATOR: SR. PAULO MAGALHÃES).
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HÁ ORADORES INSCRITOS

DECLARO ENCERRADA A DISCUSSÃO

°

-----,

CÂMARA

DOS

DEPUTADOS

REQUERIMENTO

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara dos Deputados:

Requeremos, nos termos regimentais, o encerramento da
discussão do Projeto de Lei nO 4.811-8/98, do Poder Executivo.

Sala das Sessões, em

de novembro de 1999.
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(SE HOUVER EMENDAS)

o PROJETO FOI EMENDADO

PARA OFERECER PARECER ÀS EMENDAS, EM SUBSTITUlÇÃO À
COMISSÃO DE TRABALHO ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇO PÚBLICO,
CONCEDO A PALAVRA AO DEPUTADO JOVAIR ARANTES ................... .

PARA OFERECER PARECER ÀS EMENDAS, EM SUBSTITUIÇÃO À
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE REDAÇÃO, CONCEDO
A PALAVRA AO DEPUTADO PAULO MAGALHÃES .................................. .

PASSA-SE À VOTAÇÃO

. ',..
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PROJETO DE LEI N° 4811, DE 1998
Disciplina o regime do emprego
público do pessoal da Administração
Federal direta, autárquica e fundacional.

EMENDA ADITIVA N°

•

Acrescentem-se ao rói previsto no art. l° do
Projeto de Lei os servidores ocupantes de cargos públicos de provimento
efetivo da carreira de Sanitarista, da carreira de especialista do Banco
Central do Brasil e da carreira de Oficial de Chancelaria, os seguintes
servidores:
I - médicos sanitaristas;
11 - médicos veteriná rios;
111 - engenheiros Agrônomos;
IV - engenheiros civis;

•

v - farmacêuticos e bioquímicos;
VI - químicos;
VII - biólogos;
VIII- analistas;
IX - inspetores e agentes executivos de comissão
de valores mobiliários;
X - analistas e agentes executivos da
superintendência de seguros privados;
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XI - oficial de chancelaria.
JUSTIFICATIVA

Embora
se
deva
reconhecer o louvável esforço do relator da proposta emendada junto à
Comissão de Trabalho, no sentido de conferir ao rol de categorias
"exclusivas de Estado" um alcance mais coerente com os propósitos e as
características do Poder Público, o segmento da saúde pública
infelizmente restou esquecido em sua peça alternativa. Isso não poderia
ter acontecido. Nesse sentido, de nada serve o argumento dos que,
mantendo uma visão obtusa do tema, pretendem encontrar profissionais
que desempenham no setor privado atividades similares aos servidores
empenhados no campo da saúde pública.
A afirmação se justifica porque não só as técnicas
empregadas servem para distinguir o público e o privado. Também a
discrepância de propósitos se presta a essa finalidade. Não se pode
confundir a ação de um médico de hospital privado ou em um consultório
por ele mantido com o mister dos profissionais voltados à profilaxia e à
medicina preventiva no âmbito da administração pública.

o

I.

exemplo clássico e histórico sempre deve ser
invocado. Talvez tivesse sido dizimada a população da cidade do Rio de
Janeiro se às atividades do Dr. Osvaldo Cruz não tivesse sido atribuído
um rol de prerrogativas absolutamente exclusivas de Estado. Se o nosso
grande infectologista não contasse com o aparato coercitivo mantido pela
administração pública, não teriam sido suficientes as heróicas e
inigualáveis qualidades pessoais que o tornaram um dos maiores nomes
do nosso passado.
São situações dramáticas como essa
que, espera-se, ajudem os nobres Pares a entender a urgente e inadiável
necessidade de incorporar ao brilhante substitutivo da Comissão de
Trabalho a emenda aqui justificada
Outrossim, a emenda também contempla os
especialistas do Banco Central do Brasil, nas atividades exercidas de
formulação, execução e acompanhamento da política monetária; controle
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das operações de crédito em todas as suas formas; formulação, execução e
acompanhamento da política cambial e de relações financeiras com o
exterior, organização, disciplinamento e fiscalização do Sistema
Financeiro Nacional e ordenamento do mercado financeiro; emissão de
papel-moeda e de moeda metálica e execução dos serviços do meio
circulante. São atribuições exclusivas de Estado contempladas nos arts.
21, VIII e art. 192 da Constituição Federal. São indelegáveis e não têm
similaridade com quaisquer outras desenvolvidas pelos demais entes,
sejam públicos ou privados.
E, se ao Banco Central estão reservadas
incumbências exclusivas de Estado, por conclusão óbvia, seus servidores
devem estar incluídos nas Carreiras Exclusivas de Estado.
Os servidores que integram as "carreiras
exclusivas de Estado", para o exercício de suas altas responsabilidades,
são expostos a pressões de toda natureza, já que contrariam interesses
alheios, e mesmo contrários aos do Estado e lidam com informações
privilegiadas e protegidas pelo sigilo legal. Por isso, os servidores do
Banco Central precisam, no exercício de suas atividades, de salvaguardas,
frente às pressões de interesses poderosos, eventualmente contrariados.

•

Para evitar a fragilização e a perda de isenção, os
servidores devem ser recrutados por critérios mais rigorosos de seleção,
sempre baseados nos princípios de impessoalidade e continuidade do
serviço público.
Tais servidores devem estar protegidos por regras
específicas de ascensão e de remuneração, capazes de proporcionar a
adequada estabilidade funcional, indispensável ao aprimoramento e
qualidade dos serviços executados.
E, acima de tudo, os servidores integrantes dessas
carreiras devem se submeter a regras especiais para efeito de demissão
por insuficiência de desempenho, sob pena de estarem irremediavelmente
vulneráveis a interesses menores. Tais servidores devem continuar sob a
égide da Lei 8.112, de 1990, com a possibilidade de demissão apenas por
processo administrativo, e não por simples avaliação de desempenho.

:3
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Conclui-se, assim, que os servidores do Banco
Central, por exercerem atribuições rigorosamente indelegáveis e
extremamente sensíveis em face da afirmação da soberania nacional,
devem estar relacionados no elenco das carreiras exclusivas de Estado.

•

•

Neste caso, também estão incluídos, na emenda, os
oficiais de chancelaria, por tratar-se de carreira de nível superior, cujos
membros são sujeitos a regime jurídico especial, que lhes acarreta
obrigações e deveres superiores àqueles exigidos dos demais servidores, e
cujo exercício exige alta qualificação profissional, domínio de línguas
estrangeiras e formação específica para o exercício de representação
diplomática, ministrada pelo Instituto Rio Branco e pela ENAP.
Não se pode conceber que sejam contemplados os
Diplomatas sem que igualmente o sejam os Oficiais de Chancelaria,
carreira do Serviço Exterior Brasileiro que, pelas suas atribuições,
compartilha com os Diplomatas, em caráter supletivo, a representação da
soberania brasileira no exterior, com alto grau de responsabilidade pela
administração consular, dentre outras atribuições de relevância.
A Carreira Oficial de Chancelaria, atualmente
regida pela Lei 8.829/93, por integrar o Serviço Exterior Brasileiro,
demanda a mesma proteção conferida aos Diplomatas, com os quais os
Oficiais de Chancelaria atuam conjuntamente, quer na Secretaria de
Estado, quer nas Missões Diplomáticas e Repartições Consulares,
atendendo a uma população estimada em 1,5 milhão de nacionais
brasileiros residentes no exterior, aos quais se somam cerca de 3,5
milhões que anualmente viajam para fora do Brasil, administrando renda
consular em torno de 25 milhões de dólares anuais, por meio do exercício
de atividades nas áreas consular e de imigração.
Atuam igualmente os Oficiais de Chancelaria nas
áreas de comunicações e informações sigilosas (segredos de Estado estratégica para o País), cultural, comercial, administrativa,
orçamentária, financeira, política e informática. A estes aspectos,
acrescente-se o fato de que mais de cem Oficiais de Chancelaria portam
títulos de Vice-Cônsules, cinco dos quais como titulares de ViceConsulados, e todos devidamente acreditados como agentes do Governo
brasileiro junto aos governos e/ou organismos internacionais sob a égide
da Convenção de Viena sobre Relações Diplomáticas e Consulares.
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A relevância dos Oficiais de Chancelaria para o
exercício da soberania brasileira é demonstrada pela multiplicidade de
tarefas a eles destinadas no âmbito de nossas Representações
Diplomáticas, e cujo exercício é incompatível com a relação trabalbista e
com a inexistência de garantias especiais no exercício do cargo.
,

A luz do que precede,
inclusão dos Oficiais de Cbancelaria como
amplamente respaldada pela especificidade
certamente engrandece e fortalece ainda
Brasileiro e a instituição como um todo, é
emenda.

e cônscio da importância da
carreira típica de Estado,
de suas atribuições, o que
mais o Serviço Exterior
que encaminho a presente

Sala das S ssões, em 10 de _",",""",to de 19 9.

•

5

GER 3.17 .23 .004-2 (MA I/98)

•

~ ~
/

,

CÂMARA DOS DEPUTADOS

PROJETO DE LEI N° 4.811, DE 1998

-

EMENDA MODIFICATIVA AO SUBSTITUTIVO DA COMISSÃO DE TRABALHO,
DE ADMINISTRAÇÃO E SERViÇO PÚBLICO

Dê-se, à alínea" a" do inciso 1 do § 2° do art. 1°, a seguinte redação:

•

Art. 1°. ...... .
§ 2°. É vedado:
1 - submeter ao regime de que trata esta Lei :
a) servidores que, em decorrência das suas atribuições,
desenvolvam atividades exclusivas de Estado, nos tennos das
leis mencionadas no art. 247 da Constituição Federal, ou cujas
atribuições envolvam o exercício de atividades típicas de
Estado, assim consideradas aquelas que estejam incluídas dentre
as competências da União definidas nos art. 21 , 184, 194, 205 ,
21 1, 215, 216, 218, 225, 227, 230 e 23 I da Constituição
Federal.

JUSTIFICAÇÃO

Visa a presente emenda delimitar a aplicação do regime juridico celetista,
vedando a sua aplicação aos servidores responsáveis pelo exercício das atividades típicas de
Estado, ou seja, aquelas que compete ao Estado exercer, independente de ser ou não atribuição
exclusiva do Estado.
Impõe-se evitar que atividades como as tarefas dos órgãos reguladores nas áreas
de energia, transportes e comunicações sejam exercidas por servidores celetistas. Da mesma
forma, as atividades de estatística, geografia e cartografia, de classificação indicativa de
diversões públicas, defesa civil, gerenciamento de recursos hídricos, exploração de serviços e
instalações nucleares, desapropriação de terras por interesse social, seguridade social - saúde,
previdência e assistência -, educação, proteção do patrimônio histórico, cultural, artístico e
documental, desenvolvimento cientifico, pesquisa e capacitação tecnológicas, proteção do meio
ambiente, proteção à inrancia, à adolescência e ao idoso, e proteção aos índios, a cargo da
União, devem ser exercidas por servidores protegidos pela relação estatutária, à medida que
nessas atividades é que se verifica a maior pressão oriunda dos interesses do fisiologismo e do
c1ientelismo, uma vez que são serviços públicos essenciais oferecidos pelo Estado à Sociedade.
Dessa forma, restariam sujeitos ao regime celetista apenas aqueles servidores
cujas atividades não integram esses conjuntos de atribuições, ou seja, exercem as atividades
materiais subalternas - apoio operacional, serviços auxiliares - os quais, em grande medida, já
são hoje passíveis de terceirização.
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Com isso, estaremos protegendo o servidor que necessita dessa proteção,
delimitando o alcance de cada regime - celetista ou estatutário - seguindo o critério do interesse
público, sem a preocupação imediatista que orienta a idéia de reduzir os gastos públicos por
meio da contratação de servidores celetistas.

I

Sala das Sessões,

Deputado

•

P

~\

Celso

J
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PROJETO DE LEI N° 4.811, DE 1998

()

-

EMENDA ADITIVA AO SUBSTITUTIVO DA COMISSÃO DE TRABALHO, DE
ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇO PÚBLICO

Inclua-se, no art. 3° do Substitutivo da CT ASP, o seguinte parágrafo:

§ ... .. O emprego objeto da redução prevista no inci so 111 deste
artigo será considerado extinto, vedada a criação de cargo,
emprego ou função com atribuições iguais ali assemelhadas
pelo prazo de 4 anos, ou a contratação de pessoas fisicas ali
jurídicas prestadoras de serviço para o exercício das mesmas
atividades. "

JUSTIFICAÇÃO

A demissão de servidores por excesso de despesa precisa ser regulamentada
com muita cautela. Ressalte-se que, para evitar desvios, a Emenda Constitucional nO 19/98
previu que o servidor estável demitido teria o seu cargo extinto, vedada a criação de cargo ou
emprego com atribuições iguais ou assemelhadas por prazo de 4 anos. Ora, é preciso que
também em relação a empregos públicos se assegure regra que impeça favorecimentos ou
punições indevidas, a pretexto da redução de despesas. Esta regra há de ser a mesma prevista no
§ 6° do art. 169 da CF, ou seja, desligado o servidor, deve-se considerar o emprego extinto e
vedar a criação de novo emprego para a mesma atribuição pelo prazo e 4 anos, evitando-se
assim o mau uso dessa forma de demissão.
Sala das Sessões,

Deputad

Lí r

~

uo acha
Vice-Líder do PT

/

(

Deputado Paulo Paim
PT-RS

/~

~

06putádo ea..
PT DF

sé Pimentel
PT-CE

p
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PROJETO DE LEI N° 4.811, DE 1998

C ~JVVO)
EMENDA ADITIVA AO SUBSTlTUTIVO DA COMISSÃO DE TRABALHO, DE
ADMINISTRAÇÃO E SERViÇO PÚBLICO

Inclua-se, no art. 3° do Substitutivo da CT ASP, os seguintes parágrafos:

Art. 3°....... .

§ 1°. O empregado público admitido por concurso público e
dispensado por necessidade de redução do quadro de pessoal
por excesso de despesa poderá, sem prejuízo das parcelas
indenizatórias e demais direitos decolTentes da rescisão do
contrato de trabalho, em caso de necessidade da Administração,
ser reintegrado no serviço público, pelo prazo de 5 anos a contar
do desligamento, com preferência sobre quai squer outras
contratações para emprego de atribuições iguais ou
assemel hadas.
§ 2°. ão se aplica o disposto no parágrafo antelior ao servidor
desligado em conseqüência da adesão a programa de
desligamento voluntário ou incentivado."

JUSTIFICAÇÃO

•

Uma vez operada a demissão do servidor ocupante de emprego público.
concursado, por necessidade de redução de despesa, é lícito que se assegure a esse servidor
preferência em caso necessidade de contratação de pessoal, para a mesma função , em prazo de
até 5 anos. Ressalte-se que, para a evitar desvios, a Emenda Constitucional n° 19/98 previu que
o servidor estável demitido teria o seu cargo extinto, vedada a criação de cargo ou emprego com
atribuições iguais ou assemelhadas por prazo de 4 anos. Ora, é preciso que também em relação a
empregos públicos se assegure regra que impeça favorecimentos ou unições indevidas, a
pretexto da redução de despesas.
~
Sala das Sessões,

_ _8

Vice-Líder do P

Deputart ........ 'Jld.n oar Arruda
-PB
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EMENDA MODIFICATIVA AO SUBSTITUTIVO DA COMISSÃO DE TRABALHO,
DE ADMINISTRAÇÃO E SERViÇO PÚBLICO

Dê-se, aos mClsos UI e IV do art. 3° do Substitutivo da CT ASP, a segumte
redação:

Art. 3°. .. .. ...

lU - necessidade de redução de quadro de pessoal, por excesso
de despesa, nos telmos da Lei Complementar a que se refere o
art. 169 da Constituição, e observado, no que couber, o disposto
na Lei nO9.801 , de 14 de junho de 1999.
IV - insuficiência de desempenho, observado o disposto na Lei
Complementar de que trata o art. 41 , § 1°, inciso \11 da
Constituição Federal."

JUSTIFICAÇÃO

Visa a presente emenda submeter o processo de desligamento do servidor
celetista por insuficiência de desempenho e excesso de gastos aos mesmos procedimentos e
critérios adotados para o servidor estável ou estatutário.
Isto porque, sendo causa desse desligamento situação idêntica, não pode haver sob pena de afronta ao princípio constitucional da isonomia - tratamento diferente em razão,
unicamente, do regime jurídico do servidor ser ou não o estatutário.
A demissão por excesso de gastos, assim, deverá observar, no que couber, o
disposto na recentemente aprovada Lei nO 9.801 /99, que prevê como requisitos para esta
demissão, no caso do servidor estável, a exigência de ato normativo prévio, motivando a
demissão e os critérios para tanto, em cada órgão ou entidade, e como critérios gerais para
escolha dos demitidos a idade, a renda e o tempo de serviço.
Ora, como o celetista precede, na demissão, o servidor estável, mas, desde que
concursado, tem preferência a permanecer no serviço público após o desligamento dos nãoestáveis e não concursados e ocupantes de cargos em comissão, é lícito que essa demissão seja
orientada, quando necessário, pelos mesmos critérios impessoais, sob pena de instaurar-se a
possibilidade de demissão persecutória, o que é inaceitável.
E, quanto à demissão por insuficiência de desempenho, também não se justifica
diferenciação que torne mais fácil a demissão do servidor celetista, posto que o que estará em
discussão é o mesmo tipo de comportamento frente aos interesses da administração.
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Em face dessa necessidade que responde à questão maior que é proteger a
sociedade, mais do que ao servidor, a presente emenda merece ser aprov da.
Sala das Sessões,

Dtputid~ P~
PT-DF

PP5/k
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EMENDA N°
AO SUBSTITUTIVO AO PL N° 4.811/98
(Do Sr. Fernando Coruja e outros)

Dê-se ao IncIso IV do art. 3° do mencionado substitutivo a seguinte
redação :
"Art. 3° ...

•

IV - insuficiência de desempenho apurada em procedimento cujos termos e
critérios são definidos na lei complementar que regulamenta o inciso 111 do art. 41
da Constituição Federal.

Justificativa

Entendemos que a avaliação de desempenho do servidor deve seguir os
parâmetros estabelecidos na legislação específica. A nova redação do inciso 11 1
do art. 41 da Constituição Federal estabelece que os servidores estáveis somente
poderão perder o cargo por insuficiência de desempenho, assegurada ampla
defesa, consoante as normas específicas estabelecidas em lei complementar.

•

Vale lembrar que o Presidente da República já encaminhou o texto de
projeto de lei complementar de n° 248, de 1998, disciplinando a matéria,
recentemente aprovado pelo Plenário da Câmara dos Deputados.
Logo, não é razoável supor que as normas sistematizadas de avaliação de
desempenho que se aplicam aos servidores estáveis não se aplicam aos
servidores que por conta da reintrodução do regime celetista na administração
direta, autárquica e fundacional , deixam de ser estáveis. Como avaliar
diferentemente o desempenho de um e outro servidor, apenas pelo fato de um ser
estável e outro não? Como supor que apenas um parágrafo de um determinado
artigo pode encerrar os elementos objetivos suficientes de avaliação de dado
servidor?

GER 20.01.0050.5 - (ABR/9 1)
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Assim , para conferir um pouco de lógica a este quadro dantesco que se
inaugurará na administração pública federal é imperioso que a aferição do
desempenho do servidor regido pelas normas trabalhistas leve em consideração o
conjunto de normas de que trata a lei complementar que regulamentará o inciso 111
do art. 41 da Carta Magna.

~JAuk

Sala das Sessões,

•

1 de ~ de 1999

Dep. Fernando Coruj

\
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PROJETO DE LEI N° 4.811-A, DE 1998
(Substitutivo)

..

Disciplina o regime de emprego
público do pessoal da administração f ederal
direta, autárquica e fundacional, e dá
outras providências.

•

EMENDA DE PLENÁRIO N° - --f--- -

A alínea a, constante do inciso I, § 2°, conforme artigo 1° do
substitutivo ao PL 4.811/98 adotado pela CTASP passa a vigorar com a
seguinte redação:

Art.

10 ........................... ................................................... .

§ 2o

..........................................•.............•..........................

I - ..................................................................................... .

•

a) Servidor público ocupante de cargo efetivo ou alocado aos órgãos
transformados em Agencia Executiva ou Organização Social e os demais que,
em virtude das atribuições de seu cargo efetivo, desenvolvam atividades
exclusivas de Estado, nos termos das
leis mencionadas no art. 24 7 da
Constituição Federal.

JUSTIFICAÇÃO

o regime vinculante proposto pelo antigo artigo

I ° do projeto - RJU, a
despeito do que expressa o Plano Diretor de Reforma do Estado, abarcava
num escopo reduzido e inexpressivo a macro política inerente à definição de
atividades laborativas centradas nas formulações do Estado.
As atividades exclusivas, respaldadas pelo texto do § único do artigo
247 da CF, são aquelas que envolvem o poder de Estado. São as atividades
que garantem diretamente que as leis e as políticas públicas sejam cumpridas e
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•

•

financiadas. Integram este setor as forças armadas, a polícia, a agência
arrecadadora de impostos - as tradicionais funções do Estado - , e também as
agências reguladoras, as agências de financiamento, fomento e controle dos
serviços sociais e da seguridade social.
Os serviços, falsamente denotados não-exclusivos, são aqueles em que o
Estado tem responsabilidade provedora, mas que, como não envolvem o
exercício do poder extroverso do Estado, podem ser também o oferecidos pelo
setor privado e pelo setor público não-estatal. Este setor compreende os
serviços privado e pelo setor público não estatal. Este setor compreende os
serviços de educação, de saúde, culturais e de pesquisa cientifica.
Independentemente de sua denominação incorreta de não-exclusiva,
configuram essas carreiras regimes mistos de administração Estado-público. A
essa parte oficial fica embutida, por aspectos legais e orgânicos, vínculo
estatal, já que promovem e elaboram políticas, muita vezes restritas, de
Governo.
Nesse quadro, tanto atividades exclusivas como serviços não exclusivas
guardam em seus parâmetros funcionais o contexto de produção das
atividades do Estado.
Uma estratégia essencial ao se reformar o aparelho do estado é reforçar
o núcleo estratégico e os serviços não-exclusivos - agentes responsáveis pela
implementação das demandas de guarda das políticas de Estado - e ocupá-los
por servidores públicos competentes, treinados ou reciclados. Por servidores
que estejam identificados como ethos do serviço público, entendido como o
dever de servir ao cidadão. Nestas áreas, a carreira e a estabilidade devem ser
asseguradas por lei, embora os termos careira e estabilidade devem ser
entendidos de modo mais flexível, se comparados com os correspondentes que
existiam na tradicional administração burocrática.
No caso específico das atividades exclusivas e dos serviços não
exclusivos, mesmo a administração podendo ser descentralizada, necessitasse
configuração de caráter mantenedor de prerrogativas funcionais, quais sejam
mecanismos de atuação laboral que tomem o servidor um agente
comprometido com as normas de limitantes das funções do Estado e contrárias
a qualquer tipo de proposta atentatórias às suas funções.
A questão da propriedade é essencial. No núcleo estratégico, nas
atividades exclusivas e nos serviços não exclusivos, a propriedade será, por
definição, estatal, mesmo oferendo, no último caso, permissões
administrativas publicizadas.
Duas principais instituições serão usadas para implementar esta
reforma: no domínio das atividades exclusivas, a idéia é criar Agências
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Executivas, e no das atividades não-exclusivas, como Organizações Sociais.
Ambas necessitam de instrumentos compartilhadores com as políticas do
Estado.
Por fim, procuramos suprimir a hipótese de que esses agentes de estudo
e implementação do modelo de Estado com planejamento estratégico façam
vinculo à CLT, no que tange o presente projeto.
Posto isso, oferecemos a presente emenda que, além de reposicionar as
carreiras notadamente de Estado, antes excluídas do texto inicial, concede aos
servidores dos futuros órgãos de Estado conferidos como Organização Social
e Agência Executiva receituário abrigado no que expressa o § único do artigo
247 da CF.

Sala das Sessões, em _ _./_--..:/_ _
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EMENDA DE PLENÁRIO AO PL 4.811-A/98, DO PODER EXE

Acrescente-se parágrafo único ao art. 3° do
Projeto de Lei n° 4.811, de 1998, com a seguinte redação:

"Art. 3° ...............................................

I

TIVO

itutivo do

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

I - .........................................................................................._
II - .......................................................................................... .
III - ...........................................................................................

1\1 - .........................................................................................

Parágrafo único
Excluem-se da obrigatoriedade dos
procedimentos previsto no caput do art. 3° as contratações de pessoal
decorrentes da autonomia de gestão de que trata o parágrafo 8° do art. 37, da
Constituição Federal.

Sala das Sessões, em

2~

de outubro de 1999.
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EMENDA DE PLENÁRIO AO PL 4.811-A/98, DO PODER EXECUTIVO

JUSTIFICAÇÃO

Com a promulgação da Reforma Administrativa, foi aberto
caminho para a modernização de estruturas de órgãos do Estado.
A Marinha já vinha há alguns anos aplicando uma forma de
gerenciamento diferenciado para algumas de suas Organizações
responsáveis pela prestação de serviços às instituições navais, mediante
contrato de gestão, com fixação de metas e com uma relativa autonomia
gerencial.
Com base na experiência acumulada pela Marinha, o Poder
Executivo encaminhou ao Congresso Nacional proposição já transformada
em Lei nO 9.742, de 1° de dezembro de 1998, dispondo sobre a autonomia de
gestão das Organizações Militares Prestadoras de Serviço da Marinha.
A autonomia propugnada no mencionado diploma legal deverá
ser aplicada nas áreas industriais, de apoio de base e de pesquisa, dentre
outras.
O Projeto de Lei 4.811/98, que disciplina o regime de emprego
público, deixou de particularizar as características especiais da mão-de-obra
que venha a ser contratada pelas Organizações sujeitas a Contrato de
Gestão.
Assim, é sugerido um parágrafo único ao art. 3° estabelecendo
que a mão-de-obra contratada com base no contrato de gestão de que trata o
§ 8° do art. 37 da Constituição Federal não está sujeita as regras
estabelecidas no caput do art. 3°.

Sala das Sessões, em

0217

de outubro de 1999.
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Acrescente-se parágrafo único ao art. 3Q do Substitutivo do
Projeto de Lei

n~

-L8\ I. de \998, com a seguinte redação :
"Art. 3Q -

...•.. ...•....• . . . . ..•.•..••......•....•. . ...•.. ... • .. . .. .....•...•.... . ••. .•.. .

I - .......... ...... .... .. ......... ............. .......... ... ..... ...... ..... .. .. .. .. .

•

II -... .......... .... .. .................. ........................................... ... .

III - ..................... .... .. .. .. ..... ,........ ....... ................... .... ..... ..
IV - . ... ........................ ...... .... .. ... ........ ......... ..... .. ... ..... .. ... .

.

Pará!:,'Tafo Unico - Excluem-se da obrigatoriedade dos
e as contratações de pessoal decorrentes da

procedimentos prevIstos no caput

autonomia de gestão de que trata o parát,'Tafo 8Q, do art. 37, da Constituição Federal.

JlJSTIFICA TIV A

o

presente Substitutivo do

rroj~to

de Lei

n~

-+81 I. de 1998. que

disciplina o regime de emprego público. deixou de panicularizar as características especiais
da mão-de-obra que \ enha a ser contratada pelas Orgamzações sUJeitas a Contrato de
Gestão .
Na autonomia de gestão. que prima pelo cumprimento de metas de
desempenho. as restrições de demissão de que trata o artigo ] 0 e seus incisos, constituem
entrave à tlexibilidade pretendida.
ASSim,

e sugerido um

parágrato único ao art . 3Q estabelecendo que a

mão-de-obra contratada com base no contrato de gestão. de que trata o

~

8Q • do art . 3

Constituição Federal. não está sujeita as regras estabelecidas no caput do ano3Q.

da

,

,

•

,,

•

•

Jl:STIFICA TIV:\.
Com a promulgação da Refonna Administrativa. foi aberto caminho
para a modernização de estruturas de órgãos do Estado.
A Marinha .ia \·inha há alguns anos

aplicando uma forma de

gerenCIamento diferenciado para algumas de suas Organizações responsáveis

pela

prestação de serviços as instituições na\ais. mediante contrato de gestão, com fixação de
meta!> e com uma relativa autonomIa gerenciaL
Com base na experiência acumulada pela Marinha, o Poder
Executivo encaminhou ao Congresso Nacional Proposição já transfonnada na Lei

n~

9.72'+,

de 1~ de dezembro de 1998, dispondo sobre a autonomia de gestão das Organizações
Militares Prestadoras de Serviço da Marinha
A autonomia propugnada no mencionado diploma legal deverá ser
aplicada nas áreas industriais. de apoIo de base e de pesqUIsa. dentre outras.
O presente Projeto de Lei

n~

'+811. de 1998. que disciplina o regime

de emprego publico. deixou de particularizar as características especiais da '"ão-de-obra
que venha a ser contratada pelas Orgamzações sujeitas a Contrato de Gestã
Assim ,

e sugerido um parágrafo único ao art . 3~

mão-de-obra contratada com base no contrato de gestão de que tr a o

que a
~

82 do art. 37 da

Constituição Federal não esta sujeIta a reLrras estabelecidas no
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EM VOTAÇÃO O SUBSTITUTIVO ADOTADO PELA COMISSÃO DE
TRABALHO, DE
ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇO PÚBLICO,
RESSALVADOS OS DESTAQUES

(ver fichas do sistema eletrônico de votação)

(SE APROVADO) - FICAM PREJUDICADOS
PRINCIPAL E AS EMENDAS A ELE OFERECIDAS.

O

PROJETO

~

-

-

- - - --

Y a ll ? (
•

RESULTADO DE VOTAÇA-O:

PAINEL

NA O

RESIJLTAIJO FIN AL
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SIM
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RETIFICAÇOES

"
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EM VOTAÇÃO AS EMENDAS DE PLENÁRIO WS . t

. . . . . ..... .......... .

..

... ........................... ... .. ........ .......... ..... ..... ... .. ........ ..... ... .. ....... ......... , COM PAR
ECE R FA VORA VEL
AQUELES QUE FOREM PELA APROVAÇÃO PERMANEÇAM COM
O SE ACHAM .

.... ... ...... .... .. .. ..... ................ ....... ...... .. ... .................. .... .. ...... ...... ....., COM PAR
ECER CONTRARIO.
AQUELES QUE FOREM PELA APROVAÇÃO

,

RMANE AM CO
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CÂMARA

DOS

DEPUTADOS

{A

REQUERIMENTO

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara dos D

Requeremos, nos termos do Art. 162, XIV, do Regimento Interno,
a votação em globo dos dest~ques simples apresentados ao Projeto de Lei
nO 4.811-8/98, do Poder Executivo.
\

\

Sala das Sessões, em

GER 3.17.23.004-2 (JUN/96)

de novembro de 1999.

CÂMARA

DOS

DEPUTADOS

REQUERIMENTO DE DESTAQUE
PARA VOTAÇAO EM SEPARADO
(Substitutivo ao PL N° 4.811/98)

Senhor Presidente:

Requeiro, nos termos regimentais, destaque para ~ tação em separado da
expressão ", bem como sobre a transformação dos atuais c gos em empregos." contida
na parte final do § lOdo art. 10 e da expressão "ou à transformação de cargos em
empregos" contida no § 30 do art . lOdo mencionado Substitutivo com o objetivo de
suprimi-las.
Ressalte-se que a supressão de expressões contidas em dois dispositivos
distintos justifica-se pela identidade de matérias tratadas.

se+Q",,\,~

Sala das Sessões, 1~ de ~de 1999

Dep. Fer an

GEA 20.01.0050.5 - (ABA/91)

~uj

PDT/S)

CÂMARA DOS DEPUTADOS

REQUERIMENTO DE DESTAQUE

Senhor Presidente,

Requeremos, nos termos do artigo 161, II , do Regimento Interno,
destaque para votação em separado da emenda nO 4 oferecida ao
Substitutivo da Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço
Público ao Projeto de Lei n° 4.811 , de 1998.

Sala das Sessões, em

Deputado J
Líde

GF R 317230042 IJU N/99\

- - - -- - -------
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CÂMARA DOS
DEPUTADOS

P R O JE T O DE L E I N°
4.811, DE 1998

(f~,v.IJ )

EMENDA ADITIVA A
O SUBSTITUTIVO DA
COMISSÃO DE T R A B
ADMINISTRAÇÃO E
ALHO, D E
SERVIÇO PÚBLICO

Inclua-se. no art. 3° do
Substitutivo da CTASP
. os seguintes parágrafos

:

Art. 3° ... ... . .

§ 1°. O empregado pú
blico admitido po r co
ncurso público e
dispensado po r necess
idade de redução do qu
adro de pessoal
por excesso de despes
a po de rá sem prejuí
zo das parcelas
indenizatórias e demai
s direitos decorrentes
da rescisão do
contrato de trabalho, em
caso de necessidade da
Administração,
ser reintegrado no serv
iço público, pelo prazo
de 5 anos a contar
do desligamento , com
preferência sobre qu
ai sq ue r outras
contratações para em
prego de atribuiçõe
s iguais ou
assemelhadas.
§ 2°. Não se aplica o di
sposto no parágrafo an
terior ao servidor
desligado em conseq
üência da adesão a
pr og ra m a de
desligamento voluntário
ou incentivado."

JU S T IF IC A Ç Ã O

•t

I

Um a vez operada a
demissão do servidor
concursado, po r necess
ocupante de emprego
idade de redução de de
público,
spesa, é lícito que se
preferência em caso ne
assegure a es se servid
cessidade de contrataçã
or
o de pessoal. para a m es
até 5 anos. Ressalte-se
m a função. em prazo de
que, para a evitar desvio
s, a Emenda Constituci
o servidor estável demiti
onal nO 19/98 previu qu
do teria o seu cargo extin
e
to
,
ve
atribuições iguais ou as
dada a criação de cargo
semelhadas po r prazo de
ou emprego co m
4 anos . Ora, é preciso qu
empregos públicos se
e também em relação a
assegure regra que im
peça favorecimentos ou
pretexto da redução de
unições indevidas, a
despesas.
Sa la das Sessões,

Deputado./.tO~

Li

Vice-Líder do P
./
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CÂMARA

DOS

DEPUTADOS

REQUERIMENTO DE DESTAQUE
PARA VOTAÇÃO EM SEPARADO
(Substitutivo ao PL N° 4.811/98)

Senhor Presidente:

Requeiro, nos termos regimentais, destaque para votação em separado do
inciso III do art. 3° do Substitutivo ao ao PL n° 4.811 /98, com o objetivo de suprimi-lo .

h

.$e.

",,6..-0

Sala das Sessões, 1~ de agosto de 1999
//""'

I
~ ruja (PDT/SC)
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CÂM ARA DOS DEP UTA DOS

PR OJ ET O DE LE I N° 4811, DE 1998
Disciplina o regi me do emp rego
público do pessoal da Adm inis traç ão
Fede ral dire ta, autá rqui ca e fund acio nal.

EM EN DA AD ITI VA N°

•

~IJ! Itt'1 'V

Acr esce ntem -se ao rói pre vist o no art. l° do
Pro jeto de Lei os serv ido res ocu pan tes de carg os púb lico s de pro
vim ento
efetivo da car reir a de San itar ista , da car reir a de esp ecia lista do
Ban co
Cen tral do Bra sil e da car reir a de Oficial de Cha nce lari a, os
seg uint es
serv ido res:
I - médicos san itar ista s;
11 - médicos vete riná rios ;
111 - eng enh eiro s Agr ôno mos ;
IV - eng enh eiro s civis;

•

•

V - farm acê utic os e bioq uím icos ;
VI - quím icos ;

VII - biólogos;
VII I- ana lista s;
IX - insp etor es e age ntes exe cuti vos de com issã o
de valo res mob iliá rios ;

x -

ana list as e age ntes exe cuti vos da
sup erin tend ênc ia de seg uro s priv ado s;

GER 3.17.2 3.004 -2 (MAI/ 98)
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DE PU TA DO S

XI - oficiai de ch an ce la ri a.

JU ST IF IC A TI V A

Em bo ra
se
de va
re co nh ec er o louvável es fo rç o do
re la to r da pr op os ta em en da da ju
nt o à
Co m is sã o de Tr ab al ho , no se nt
id o de co nf er ir ao rol de ca te
go ri as
"e xc lu si va s de Es ta do " um al ca nc
e mais co er en te com os pr op ós ito
s e as
ca ra ct er ís tic as do Po de r Pú bl
ic o, o se gm en to da sa úd e
pú bl ic a
in fe liz m en te re st ou es qu ec id o em
su a pe ça al te rn at iv a. Isso nã o po
de ri a
te r acontecido. ;\lesse se nt id o,
de na da se rv e o ar gu m en to do
s qu e,
m an te nd o um a visão ob tu sa do
te m a, pr et en de m en co nt ra r pr of
is si on ai s
qu e de se m pe nh am no se to r pr iv
ad o at iv id ad es si m ila re s aos se
rv id or es
em pe nh ad os no ca m po da sa úd e
pú bl ic a.
A af ir m aç ão se ju st ifi ca po rq ue
nã o só as té cn ic as
em pr eg ad as se rv em pa ra di st in
gu ir o pú bl ic o e o pr iv ad o. Ta
m bé m a
di sc re pâ nc ia de pr op ós ito s se
pr es ta a essa finalidade. :\fão
se po de
co nf un di r a aç ão de um médico de
ho sp ita l pr iv ad o ou em um co ns ul
tó ri o
po r ele m an tid o com o m is te r do
s pr of is si on ai s vo lta do s à pr of ila
xi a e à
m ed ic in a pr ev en tiv a no âm bi to da
ad m in is tr aç ão pú bl ic a.

\

o

•

ex em pl o clássico e hi st ór ic o se
m pr e de ve se r
invocado. Ta lvez tivesse sido di zi
m ad a a po pu la cã o da ci da de do
Rio de
.Janeiro se às atividade~ do Dr.
O sv al do C ru z nã o tivesse sido at
ri bu íd o
um rol de pr er ro ga tiv as ab so lu ta
m en te exclusivas de Es ta do . Se
o nosso
gr an de infectologista nã o co nt as
se com o ap ar at o co er ci tiv o m an
tid o pela
ad m in is tr aç ão pú bl ic a, nã o te
ri am sido suficientes as he ró
ic as e
inigualáveis qu al id ad es pessoais
qu e o to rn ar am um dos m ai or es
no m es
do nosso pa ss ad o.
Sã o si tu aç õe s dr am át ic as como
es sa
que, es pe ra -s e, aj ud em os no br es
Pa re s a en te nd er a ur ge nt e e in
ad iá ve l
ne ce ss id ad e de in co rp or ar ao
br ilh an te su bs tit ut iv o da C o m
is sã o de
Tr ab al ho a em en da aq ui ju st if ic
ad a
O ut ro ss im , a em en da ta m bé m
co nt em pl a os
especialistas do Banco C en tr al
do Br as il, nas at iv id ad es ex er
ci da s de
fo rm ul aç ão . ex ec uç ão e ac om pa nh
am en to da política m on et ár ia : co
nt ro le

GER 3.17.23.0 04- 2 (MAI /98)
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da s op er aç õe s de cr éd ito em to da
s as su as fo rm as ; fo rm ul aç ão , exec
ução e
ac om pa nh am en to da política ca
m bi al e de relações fin an ce ira s
com o
ex te rio r, or ga ni za çã o, di sc ip lin
am en to e fiscalização do Si
st em a
Fi na nc ei ro Nacional e or de na m en
to do m er ca do fin an ce iro ; em is sã
o de
pa pe l-m oe da e de moeda metál
ica e execução dos serviços do
meio
ci rc ul an te . São at rib ui çõ es exclus
ivas de Es ta do co nt em pl ad as no
s ar ts .
21, V II I e ar t. 192 da C on st itu iç
ão Fe de ra l. São indelegáveis e nã
o tê m
si m ila ri da de com qu ai sq ue r ou
tr as desenvolvidas pelos de m ai
s en te s,
se ja m públicos ou pr iv ad os .

•

E, se ao Banco C en tr al es
tão re se rv ad as
in cu m bê nc ia s exclusivas de Es ta
do , po r co nc lu sã o óbvia, seus se
rv id or es
devem es ta r incluídos nas C ar re ir
as Exclusivas de Es ta do.
Os se rv id or es qu e in te gr am
as "c ar re ir as
exclusivas de Es ta do ", pa ra o ex
ercício de su as al ta s re sp on sa bi lid
ad es ,
são expostos a pressões de to da
na tu re za , já qu e co nt ra ri am in te
re ss es
alheios, e mesmo co nt rá ri os ao
s do Es ta do e lidam com in fo
rm aç õe s
pr iv ile gi ad as e pr ot eg id as pelo
sigilo legal. Po r isso, os se rv id
or es do
Banco C en tr al pr ec is am , no exercí
cio de su as at iv id ad es , de sa lv ag ua
rd as ,
fr en te às pressões de interesses po
derosos, ev en tu al m en te co nt ra ri ad
os .
Pa ra ev ita r a fragilização e a pe rd
a de isenção, os
se rv id or es devem se r re cr ut ad os
po r cr ité rio s mais rigorosos de se
leção,
se m pr e ba se ad os nos princípios
de im pe ss oa lid ad e e co nt in ui da
de do
serviço público.
t

•

Ta is se rv id or es de ve m es ta r pr ot eg
id os po r re gr as
específicas de ascensão e de re
m un er aç ão , ca pa ze s de pr op or ci
on ar a
ad eq ua da es ta bi lid ad e funciona
l, indispensável ao ap ri m or am
en to e
qu al id ad e dos serviços executados
.
E, ac im a de tu do , os se rv id or es in
te gr an te s de ss as
ca rr ei ra s de ve m se su bm et er a re
gr as especiais pa ra efeito de de m
is sã o
po r insuficiência de de se m pe nh o,
so b pe na de es ta re m ir re m ed ia ve
lm en te
vulneráveis a in te re ss es menores
. Ta is se rv id or es de ve m co nt in ua
r so b a
égide da Lei 8.112, de 1990, com
a po ss ib ili da de de de m is sã o ap en
as po r
processo ad m in is tr at iv o, e não po
r si m pl es av al ia çã o de de se m pe nh
o.

GER 3 .17 .23 .00 4-2 (MA I /981

\

I

I

r

,
,

.

f

v

....-

~'\., v

i

I..

CÂM ARA DOS DEP UTA DOS

Conclui-se, assim, que os serv ido res do Banco
Cen tral , por exercerem atribuições rigo rosa men te indelegáveis
e
extr ema men te sensíveis em face da afir maç ão da sob eran ia nac
ional,
devem esta r relacionados no elenco das car reir as exclusivas de Esta
do.
Neste caso, tam bém estão incluídos, na emenda, os
oficiais de cha nce lari a, por trat ar-s e de car reir a de nível sup erio r,
cujos
membros são sujeitos a regime jurí dico especial, que lhes aca
rret a
obrigações e deveres sup erio res àqueles exigidos dos dem ais servidor
es, e
cujo exercício exige alta qualificação profissional, domínio de líng
uas
estr ang eira s e formação específica par a o exercício de rep rese
ntaç ão
diplomática, min istr ada pelo Inst itut o Rio Bra nco e pela ENAP.
Não se pode con ceb er que seja m contemplados os
Diplomatas sem que igualmente o sejam os Oficiais de Cha nce
lari a,
car reir a do Serviço Ext erio r Brasileiro que, pelas sua s atribuiç
ões,
com par tilh a com os Diplomatas, em car áte r supletivo, a rep rese ntaç
ão da
sob eran ia bra sile ira no exte rior , com alto gra u de resp ons abil idad
e pela
adm inis traç ão con sula r, den tre out ras atri bui çõe s de relevância.
A Car reir a Oficial de Cha nce lari a, atua lme nte
regida pela Lei 8.829/93, por inte gra r o Serviço Ext erio r Bra
sileiro,
dem and a a mesma proteção con feri da aos Diplomatas, com os qua
is os
Oficiais de Cha nce lari a atu am con jun tam ente , que r na Sec reta
ria de
Estado, que r nas Missões Diplomáticas e Rep arti çõe s Con sula
res,
atendendo a um a população esti mad a em 1,5 milhão de nac
ionais
brasileiros residentes no exterior, aos qua is se som am cerc a
de 3,5
milhões que anu alm ente viaj am par a fora do Brasil, adm inis tran do
ren da
con sula r em torn o de 25 milhões de dól ares anuais, por meio do exe
rcício
de atividades nas áre as con sula r e de imigração.
Atu am igu alm ente os Oficiais de Cha nce lari a nas
área s de comunicações e informações sigilosas (segredos de Est
ado estratégica par a o País), cult ura l, comercial, adm inis trat
iva,
orç ame ntár ia, fmanceira, política e info rmá tica . A estes asp
ectos,
acrescente-se o fato de que mais de cem Oficiais de Cha nce lari a por
tam
títulos de Vice-Cônsules, cinco dos qua is como titu lare s de
ViceConsulados, e todos dev idam ente acre dita dos como age ntes do Gov
ern o
brasileiro jun to aos governos e/ou org anis mos inte rna cion ais sob
a égide
da Convenção de Viena sob re Relações Diplomáticas e Con sula res.
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A relevância dos Oficiais de Cha nce lari a par a o
exercício da sob eran ia bra sile ira é dem ons trad a pela multiplicid
ade de
tare fas a eles des tina das no âmb ito de nossas Representaç
ões
Diplomáticas, e cujo exercício é incompatível com a relação trab alhi
sta e
com a inexistência de gar ant ias especiais no exercício do carg o.
À luz do que precede, e cônscio da imp ortâ ncia da

inclusão dos Oficiais de Cha nce lari a como
amp lam ente resp alda da pela especificidade
cert ame nte eng ran dec e e fortalece aind a
Brasileiro e a instituição como um todo, é
emenda.

car reir a típica de Estado,
de sua s atri bui çõe s, o que
mais o Serviço Ext erio r
que enc ami nho a pre sen te

sões, em 10 de

gl

to de 19 9.
/

,
•
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REQUERIMENTO DE DESTAQUE
(BANCADA DO PT)
<

•

Senhor Presidente,

Requeremos, nos termos do artigo 161 , II e § 2°, do Regimento
Interno, destaque para votação em separado da emenda n° 2 oferecida ao
Substitutivo da Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço
Público ao Projeto de Lei n° 4.811 , de 1998.

•

Sala das Sessões, em

Deputado
L í u.vJl/lY"'G~

~~-1?(,~
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CÂMARA DOS DEPUTADOS

REQUERIMENTO DE DESTAQUE
(BANCADA DO PT)

Senhor Presidente,

Requeremos, nos termos do artigo 161 , II e § 2° do Regimento
Interno, destaque para votação em da Emenda de Plenário de n° O ~ ,
apresentada ao Substitutivo da Comissão de Trabalho, de Administração
e de Serviço Público, sobre o Projeto de Lei n° 4.8l1-A, de 1998, que
"disciplina o regime de emprego público do pessoal da administração
federal direta, autárquica e fundacional " .

•
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PRO JET O DE LEI N° 4.811, DE 1998

EME NDA MOD IFIC A TIV A AO SUB STIT UTI VO DA COM ISSÃ
O DE TRA BAL HO,
DE ADM INIS TRA ÇÃO E SER VIÇ O PÚB LIC O

Dê-se. à alíne a" a" do inciso I do § 2° do art. 1°, a seguinte redação:
Art. 1°....... .

§ 2°. E vedado:
I - submeter ao regime de que trata esta Lei :
a) servidores que, em decorrência das suas atribuições,
desenvolvam atividades exclusivas de Estado, nos termos das
leis mencionadas no art. 247 da Constituição Federal, ou cujas
atribuições envolvam o exercício de atividades típicas de
Estado, assim consideradas aquelas que estejam incluídas dentre
as competências da União definidas nos art. 21, 184. 194, 205 ,
211 , 215, 216, 218, 225, 227, 230 e 231 da Constituição
Federal.

JUS TIFI CAÇ ÃO
Visa a presente emenda delimitar a aplicação do regime jurídico
celet ista
vedando a sua aplicação aos seItVÍdores responsáveis pelo exercício
das atividades típic as de
Estado. ou seja, aquelas que compete ao Estado exercer, independente
de ser ou não atribuição
exclusiva do Esta do.
Impõe-se evitar que atividades como as tarefas dos órgãos reguladores
nas áreas
de energia, transportes e comunicações sejam exercidas por servidore
s celetistas . Da mesm a
forma, as atividades de estatística, geografia e carto grafi a de class
ificação indicativa de
diversões públicas, defesa civil, gerenciamento de recursos hídricos,
exploração de serviços e
instalações nucleares, desapropriação de terras por interesse social,
seguridade social - saúde.
previdência e assistência -, educação , proteção do patrimônio histó
rico, cultural, artístico e
docwnental, desenvolvimento cientifico, pesquisa e capacitação tecno
lógicas, proteção do meio
ambiente, proteção à i.n1ancia, à adolescência e ao idoso , e proteção
aos indios, a cargo da
União, devem ser exercidas por servidores protegidos pela relação
estatutária, à med ida que
nessas atividades é que se verifica a maior pressão oriunda dos inter
esses do fisiologismo e do
clientelismo, uma vez que são serviços públicos essenciais oferecidos
pelo Estado à Sociedade.
Dessa forma, restariam sujeitos ao regime celetista apenas aqueles
servidores
cujas atividades não integram esses conjuntos de atribuições, ou seja,
exer cem as atividades
materiais subalternas - apoio operacional, serviços auxiliares - os quais
, em grande medida, já
são hoje passíveis de terceirização.
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Com isso, estaremos protegendo
o servidor que necessita dessa
delimitando o alcance de cada regim
proteção ,
e - celetista ou estatutário - seguindo
o critério do interesse
público , sem a preocupação imediat
ista que orienta a idéia de reduzir
os gastos públicos po r
meio da contratação de servidores cel
etistas.
Sala das Sessões.
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REQUERIMENTO DE DESTAQUE
(Da Bancada do Bloco PSBLPC do ~)
·K

Senhor Presidente,

Requeremos, nos termos do art. 161, § 2° do Regimento
Interno, Destaque para Votação em Separado para a Emenda de
Plenário n°
() ~
, apresentada ao PL 4.811/98, que
disciplina a regime de emprego público do pessoal da Administração
Federal.

Sala das Sessões, em 10 de novembro de 1999
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PSB/PE

Deputada Vanessa Grazziontin
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PROJETO DE LEI N° 4.811-A, DE 1998
.
(Substitutivo)

Disciplina o regime de emprego
público do pessoal da administração fede ral
direta, autárquica e fundacional, e dá
outras providências.

EM EN DA DE PLENÁRIO N° - - - f - - - -

•

A alín ea a, constante do inciso I, § 2 0 , con form e artigo lOd
o
substitutivo ao PL 4.811/98 adotado pela CTA SP pas sa a vIgo
rar com a
seguinte reda ção :

~.

1o

...... ...... ...... ...... ...... ...... . ...... ...... ...... ...... ...... ......

..... .

~ ~o ...•.. ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
.....

I - ......................................................................................

•

a) Ser vido r público ocupante de cargo efetivo ou alocado aos órg
ãos
transformados em Agenci{1' Executiva ou Organização Soc ial e os dem
ais que,
em virtude das atribuições de seu cargo efetivo, desenvolvam
atividades
exclusivas de Estado, nos termos das
leis mencionadas no art. 247 da
Constituição Federal.

JUSTIFICAÇÃO

o regi me vinculante proposto pelo antigo artigo 1° do projeto - RJU, a

despeito do que exp ress a o Plano Dire tor de Ref orm a do Estado,
aba rcav a
num esco po redu zido e inexpressivo a mac ro polí tica iner ente à defi
niçã o de
atividades labo rati vas centradas nas form ulaç ões do Estado.
As atividades exclusivas, resp alda das pelo texto do § único do
artigo
247 da CF, são aquelas que env olve m o pod er de Estado. São as
ativ idad es
que gara ntem dire tam ente que as leis e as polí tica s púb lica s seja m cum
prid as e

II

I

CÂM ARA DOS DEP UTA DOS

•

[manciadas. Integram este setor as forças armadas, a polícia, a
agência
arrecadadora de impostos - as tradicionais funções do Estado - , e tam
bém as
agências reguladoras, as agências de financiamento, fomento e con
trole dos
serviços sociais e da seguridade social.
Os serviços, falsamente denotados não-exclusivos, são aqueles em que
o
Estado tem responsabilidade provedora, mas que, com o não env
olvem o
exercício do pod er extroverso do Estado, podem ser tam bém o oferecid
os pelo
setor privado e pelo setor público não-estatal. Este setor compree
nde os
serviços privado e pelo setor público não estatal. Este setor compree
nde os
serviços de educação, de saúde, culturais e de pesquisa
cientifica.
Independentemente de sua denominação incorreta de não-exc
lusiva,
configuram essas carreiras regimes mistos de administração Estado-p
úblico. A
essa parte oficial fica embutida, por aspectos legais e orgânicos,
vinculo
estatal, já que promovem e elaboram políticas, muita vezes rest
ritas, de
Governo.
Nesse quadro, tanto atividades exclusivas como serviços não exclusi
vas
guardam em seus parâmetros funcionais o contexto de prod
ução das
atividades do Estado.
Uma estratégia essencial ao se reformar o aparelho do estado é refo
rçar
o núcleo estratégico e os serviços não-exclusivos - agentes respons
áveis pela
implementação das demandas de guarda das políticas de Estado - e
ocupá-los
por servidores públicos competentes, treinados ou reciclados. Por
servidores
que estejam identificados como ethos do serviço público, entendid
o como o
dever de servir ao cidadão. Nestas áreas, a carreira e a estabilidade
devem ser
asseguradas por lei, embora os termos careira e estabilidade dev
em ser
entendidos de mod o mais ftexível, se comparados com os corresponde
ntes que
existiam na tradicional administração burocrática.
No caso específico das atividades exclusivas e dos serviços
não
exc lusi vos , mes mo a administração podendo ser descentralizada, nec
essitasse
configuração de caráter mantenedor de prerrogativas funcionais, qua
is seja m
mecanismos de atuação laboral que tom em o servidor um
agente
comprometido com as normas de limitantes das funções do Estado e
contrárias
a qualquer tipo de proposta atentatórias às suas funções.
A questão da propriedade é essencial. No núcleo estratégico,
nas
atividades exclusivas e nos serviços não exclusivos, a propriedade
será, por
definição, estatal, mesmo oferendo, no último caso, perm
issões
administrativas publicizadas.
Duas principais instituições serão usadas para implementar
esta
reforma: no domínio das atividades exclusivas, a idéi a é criar
Agências
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Executivas, e no das atividades não-exclusivas, com o Organizações
Sociais.

Am bas nec essi tam de inst rum ento s com part ilha dore s com as
polí tica s do
Estado.
Por fim, proc uram os sup rim ir a hipó tese de que esse s age ntes de
estu do
e imp lem enta ção do mod elo de Esta do com plan ejam ento estr atég
ico faça m
vinc ulo à CLT , no que tang e o pres ente projeto.
Pos to isso, ofer ecem os a pres ente eme nda que, além de repo sici ona
r as
carreiras nota dam ente de Estado, ante s exc luíd as do text o inic ial,
con ced e aos
serv idor es dos futuros órgã os de Esta do con feri dos com o Organiz
ação Social
e Agência Executiva rece ituá rio abri gad o no que exp ress a o § únic
o do arti go
247 da CF.

Sala das Ses sões , em _ _/_ _/_ _
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REQUERIMENTO DE DESTAQUE
(BANCADA DO PT)

-

Senhor Presidente,

Requeremos, nos termos do artigo 161 , II e § 2°, do Regimento
Interno, destaque para votação em separado da emenda n° 5 oferecida ao
Substitutivo da Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço
Público ao Projeto de Lei n° 4.811 , de 1998.

Sala das Sessões, em

Deputado
Líde

~l-/ \AJ~ 9~~
J~u - lí~ elo
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PRO JET O DE LEI N° 4.811, DE 1998

EME I\DA MOD IFIC ATI VA AO SUB STIT UTI VO DA COM ISSÃ
O DE TRA BAL HO,
DE ADM INIS TRA ÇÃO E SER VIÇ O PÚB LICO

redação:

•

Dê-se. aos mClsos

[lI

e IV do

art.

3° do Substitutivo da CT ASP. a segumte

Art. 30. ...... .

lU - necessidade de redução de quadro de pessoal. por excesso
de desp esa nos tenn os da Lei Complementar a que se refere o
art. 169 da Constituição. e observado. no que couber.
o disposto
na Lei nO9 .801 , de 14 de junh o de 1999 .
IV - insuficiência de desempenho. observado o disposto na Lei
Complementar de que trata o art. 41. § l°. inciso III da
Constituição Federal."

JUS TIFI CAÇ ÃO
Visa a presente emenda submeter o processo de desligamento
do servidor
celetista por insutlciéncia de desempenho e excesso de gastos aos
mesmos procedimentos e
critérios adotados para o servidor estável ou estatutário .

•

Isto porque. sendo causa desse desligamento situação idên tica não pode
haver sob pena de afronta ao princípio constitucional da isonomia - trata
mento diferente em razão,
unicamente. do regime juridico do servidor ser ou não o estatutário.
A demissão por excesso de gastos. assim, deverá observar. no que
couber. o
disposto na recentemente aprovada Lei nO 9.801/99. que prevê
como requisitos para esta
demissão. no caso do servidor estável, a exigência de ato norm
ativo prévio. motivarIdo a
demissão e os critérios para tanto. em cada órgão ou entidade. e
como critérios gerais para
escolha dos demitidos a idade. a renda e o tempo de serviço.
Ora como o celetista precede. na demissão. o servidor estáveL mas.
desde que
concursado, tem preferência a permanecer no serviço público após
o desligamento dos nãoestáveis e não concursados e ocupantes de cargos em comissão. é lícito
que essa demissão seja
orientada, quando necessário, pelos mesmos critérios impessoais.
sob pena de instaurar-se a
possibilidade de demissão perse cutó ria o que é inaceitável.
E, quanto à demissão por insuficiência de desempenho, também não
se justi fica
diferenciação que tome mais fácil a demissão do servidor celet ista
posto que o que estará em
discussão é o mesm o tipo de comportamento frente aos interesses da
administração.

GER 3.172 3.004 -2 (MAI /9S)
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REQUERIMENTO DE DESTAQUE PARA VOTAÇÃO
EM SEPARADO DA BANCADA DO PDT
(Substitutivo ab""Pt NU 4.81 t/98r

Senhor Presidente:

( Requeiro, nos termos do art. 161 § 2°, destaque para votação em separado a
Emenda nO rL que dá nova redação ao inciso IV do art. 3° do Substitutivo ao PL n°
4.811/98 .

Sala das Sessões,

•
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EMENDA N°
AO SUB STI TUT IVO AO PL N° 4.811/98
(Do Sr. Fer nan do Cor uja e outr os)

c, l {

Dê-se ao IncIso IV do art. 3° do mencionado substitutivo
a seguinte
redacão:

I
I

I

"Art. 3° ...

I

I

•

I
I
I

IV - Insuficiência de des emp enh o apurada em procedim
ento cujos termos e
critérios são definidos na lei com plem enta r que regulamenta
o IncIso III do art. 41
da Constltulcão Federal.

Jus tific ativ a

Entendemos que a ava liaçã o de desempenho do servidor dev
e seguir os
parâmetros estabelecidos na legi slaç ão especifica. A nova
redação do inciso III
do art . 41 da Constituição Federal estabelece que os servidor
es estáveis somente
poderão perd er o cargo por insuficiência de desempenho.
assegurada amp la
defesa. consoante as normas esp ecif icas estabelecidas em lei
complementar.

•

Vale iembrar que o Pres iden te da República Já encaminho
u o texto de
projeto de lei complementar de nO 248 . de 1998 . di scip
linando a matéria .
recentemente aprovado pelo Plen ário da Câmara dos Deo utad
os .
Logo . não é razoável sup or que as normas sistematizadas de
ava liaçã o de
desempenho que se aplicam aos servidores estáveis não
se aplicam aos
servidores que por conta da rein trod uçã o do regime celetista
na administração
direta. autárquica e fundacional. deixam de ser está
veis . Como ava liar
diferentemente o desempenho de um e outro servidor . ape nas
oelo fato de um ser
estável e outro não ? Como sup or que apenas um parágrafo
de um dete rmin ado
artigo pode encerrar os elem ento s objetivos suficientes de
avaliação de dad o
serv idor ?
/
/
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Assim , para conferir um pou co de lógica a este qua dro dan
tesc o que se
inaugurará na administração púb lica federal é imp erio so
que a afer ição do
des emp enh o do serv idor regido pela s norm as trab alhis tas leve
em con side raçã o o
conjunto de norm as de que trata a lei com plem enta r que regu
lam enta rá o incis o 111
do art. 41 da Carta Magna.

Sala das Sessões,

~~mb

Jde ~ de 1999

/l

Dep. Fernando Coruja;(PpT~)
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CÂMARA DOS DEPUTADOS

REQUERIMENTO DE DESTAQUE
(BANCADA.EQ.-PT)

•

Senhor Presidente,

Requeremos, nos termos do artigo 161, II e § 2°, do Regimento
Interno, destaque para votação em separado da emenda n° 3 oferecida ao
Substitutivo da Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço
Público ao Projeto de Lei n° 4.811 , de 1998.

Sala das Sessões, em

•
Deputad
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CÂMARA DOS DEPUTADOS

REQUERIMENTO DE DESTAQUE
(BANCADA DO PT)

Senhor Presidente,

Requeremos, nos termos do artigo 161 , II e § 2° do Regimento
Interno, destaque para votação em da Emenda de Plenário de n° O 3
apresentada ao Substitutivo da Comissão de Trabalho, de Administração
e de Serviço Público, sobre o Projeto de Lei n° 4.811-A, de 1998, que
"disciplina o regime de emprego público do pessoal da administração
federal direta, autárquica e fundacional" .

•

GER 3.17.23.004-2 (MA 1198)

I
I

CÂ M AR A DO S DE PU
TA DO S

I

I

PR OJ ET O DE LEI N° 4.811, DE 19
98

o

--

EMENDA ADITIVA AO SUBSTITU
TIVO DA CO M IS SÃ O DE TRAB
ALHO, DE
ADMINISTRAÇÃO E SE RV IÇ O
PÚBLICO

Inclua-se. no art . 3° do Substitutivo
da CT ASP, o seguinte parágrafo:
"Art. 3° ... .... .

•

§ .... O emprego objeto da redução
prevista no inciso III deste
artigo será considerado extinto,
vedada a criação de cargo ,
emprego ou função com atribuiçõ
es iguais ou assemelhadas
pelo prazo de 4 anos . ou a contr
atação de pessoas físicas ou
jurídicas prestadoras de serviço pa
ra o exercício das mesmas
atividades. "

JU ST IF IC AÇ ÃO
A demissão de servidores po r ex
cesso de despesa precisa ser regula
com muita cautela. Ressalte-se qu
mentada
e, para evitar desvios. a Emenda
Constitucional nO 19/98
previu que o servidor estável demi
tido teria o seu cargo extinto. veda
da a criação de cargo ou
emprego com atribuições iguais ou
assemelhadas por prazo de 4 anos.
Ora. é preciso que
também em relação a emprego~
públicos se assegure regra que im
peça favorecimentos ou
punições indevidas. a pretexto da led
uç ão de despesas. Esta regra há de
ser a mesma prevista no
§ 6° do art . 169 da CF , ou seja, de
sligado o servidor, deve-se conside
rar o emprego extinto e
vedar a criação de novo emprego
para a mesma atribuição pelo pra
zo e 4 anos , evitando-se
assim o mau uso dessa forma de de
missão.
Sa la das Sessões,

Deputado Paulo Paim
PT-RS
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PROJETO DE LEI N° 4.811, DE 1998.
,

EMENDAS DE PLENARIO

Foram apresentadas NOVé Emendas
Plenário, as quais nos compete apreciar quanto à
constitucionalidade,
juridicidade
e
técnica
legislativa, a saber:

- Emenda Aditiva n° 1, do Deputado
Konder Reis, amplia o rol de categorias "exclusivas
de Estados"·,

- Emenda modificativa n° 2, do Deputado
José Genuíno, submete a aplicação do regime
jurídico celetísta os servidores que desenvolveram
atividades típicas de Estado;
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CÂMARA DOS DEPUTADOS

- Emenda Aditiva nO 3, do Deputado José
Genuíno, estabelece que o cargo objeto de extinção
por excesso de despesa não poderá ser recriado pelo
prazo de 4 anos;

Emenda aditiva n° 4, do Deputado José
Genuino, preve a possibilidade de reintegração do
servidor dispensado, pelo prazo de 5 anos a contar
do desligamento.

- Emenda Modificativa n° 5, do Deputado
José Genuíno, visa a submeter o processo de
desligamento do servidor celetista por insuficiência
de desempenho e excesso de gastos aos mesmos
procedimentos e critérios adotados para o servidor
estável;
/

- Emenda nO 6, do Deputado Fernando
Coruja, esclarece que a insuficiência de desempenho
será apurada em procedimento fixado em Lei
complementar que regulamentará o inciso 111 do art.
41 da Constituição Federal;
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- Emenda n° 7, do Deputado Eduardo
Campos, cuidam dos servidores ocupantes de cargo
efetivo ou alocado nos órgãos transformados em
Agência Executiva ou Organização Social;

Emenda nO 8 , do Deputado Inocêncio de
Oliveira,
exclui
da
obrigatoriedade
dos
procedimentos previstos na Lei, as contratações de
pessoal decorrentes da autonomia de gestão.
,

E o Relatório.
V oto do Relator

Ao examinarmos à constitucionalidade e
juridicidade, constatam-se todos os pressupostos
constitucionais e jurídicos atinentes à matéria.
Quanto à técnica legislativa, não há reparos
de relêvo a fazer.
Pelas mecedentes razões, manifesto meu
voto pela constatucionalidade, jurudicidade e boa
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CÂMARA DOS DEPUTADOS

técnica legislativa das t-Jcvé- emendas oferecidas em
plenário ao PL n° 4.811, de 1298.
0 .':: L'ú/~ /~
.

--

Sala das sessõe
Deputad
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o maga
Relator.
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EM VOTAÇÃO A

-

DAÇÃO FINAL.

AQUELES QUE FO

M PELA APROVAÇÃO PERMANEÇAM COMO SE ACHAM.

(

A MATÉRIA VAI AO SENADO FEDERAL.

•
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FOLHA DE INSCRIçÃO PARA DISCUSSÃO, EM TURNO ÚNICO, DO PROJETO
DE LEI DE N° 4.811 , DE 1998
(REGIME DE EMPREGO PÚBLICO)

RELAÇÃO DE INSCRIçÃO DOS ORADORES CONTRÁRIO À MATÉRIA
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FOLHA DE INSCRIçÃO PARA DISCUSSÃO, EM TURNO ÚNICO, DO PROJETO
DE LEI DE N° 4.811, DE 1998
(REGIME DE EMPREGO PÚBLICO)

RELAÇÃO DE INSCRIçÃO DOS ORADORES A FAVOR DA MATÉRIA
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EM VOTAÇÃO O PROJETO.

AQUELES QUE

•

REM PELA APROVAÇÃO PERMANEÇAM COMO SE ACHAM.

r

EM VOTAÇÃO AS EMENDAS N°S 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15, 16, 17, 20, 22, 23 ,
DE 1998; E 2, 3, 5, 6, 7, 8 E 9 DE 1999, APRESENTADAS NA COMISSÃO
DE TRABALHO, DE ADM lSTRAÇÃO E SERVIÇO PÚBLICO, COM
PARECER PELA APROV AÇ O, RESSALVADOS OS DESTAQUES.
AQUELES QUE FOREM PELA AP OVAÇÃO PERMANEÇAM COMO SE ACHAM .
(ver fichas do sistema eletrônico de votação)

•

EM VOTAÇÃO AS EMENDAS N°S 10, 11 , 12, 13, 14, 18, 19, 21 , 24, 25 DE
1998 E 1, 4, 10, 11 DE 1999, COMPARECER PELA REJEIÇÃO,
APRESENTADAS
NA
CO SSÃO
DE
TRABALHO,
DE
ADMINISTRAÇÃO E SERVlÇ
PÚBLICO, RESSALVADOS OS
DESTAQUES.
AQUELES QUE FOREM PELA APROVAÇÃO ERMANEÇAM COMO SE ACHAM .
(ver fichas do sistema eletrônlc de votação)
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CÂMARA

DOS

DEPUTADOS

REQUERIMENTO

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara dos Deputados:

Requeremos, nos termos regimentais, a retirada da Ordem do Dia
do Projeto de Lei n° 4.811-A/98, do Poder Executivo.

Sala das Sessões, em
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de 1999.

CÂMARA

DOS

DEPUTADOS

REQUERIMENTO

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara dos Deputados:

Requeremos, nos termos regimentais, a retirada da Ordem do Dia do Projeto de
Lei nO 4.811/98, do Poder Executivo.

Sala das Sessões, em

23 de junho de 1999.
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Submeta-se ao Plenário.

CÂMARA

DOS

DEPUTADOS

Em

/

/ 99

Presidente

REQUERIMENTO

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara dos Deputados:

Requeremos, nos termos do Art. 155 do Regimento Interno,
urgência para apreciação do Projeto de Lei n° 4.811/98, do Poder Executivo, que
"Disciplina o regime de emprego público do pessoal da Administração Federal
direta, autárquica e fundacional".

Sala das Sessões, em

4-

de maio de 1999.

~'Dep. Arnaldo Madeira
Líder do Govern
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RESULTADO DE VOTAÇA-O:

PAINEL

- ES
RETIFICAÇO

•,

RESULTADO FINAL

SIM
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PROJETO DE N° 4.811-A, DE 1998
(DO PODER EXECUTIVO)

DISCUSSÃO, EM TURNO ÚNICO, DO PROJETO DE ,LEI N°
4.811, DE 1998, QUE DISCIPLINA O REGIME DE EMPREGO PUBLICO
DO PESSOAL DA ADMINISTRAÇÃO FEDERAL DIRETA, AUTÁRQUICA
E FUNDACIONAL; TENDO PARECER DA COMISSÃO DE TRABALHO,
DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇO PÚBLICO PELA APROVAÇÃO
DESTE, DAS EMENDAS DE N°S I, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15, 16, 17, 20, 22,
23, DE 1998; E 2, 3, 5, 6, 7, 8 E 9 DE 1999, APRESENTADAS NA
COMISSÃO, COM SUBSTITUTIVO; E PELA REJEiÇÃO DAS
EMENDAS DE N°S 10, 11 , 12, 13, 14, 18, 19, 21 , 24, 25 DE 1998 E 1,4, 10,
11 DE 1999, APRESENTADAS NA COMISSÃO, CONTRA O VOTO DO
DEPUTADO VIVALDO BARBOSA. COM COMPLEMENTAÇÃO DE
VOTO DO RELATOR (RELATOR: SR. JOV AIR ARANTES). PENDENTE
DE PARECER DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE
REDAÇÃO
~
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PARA OFERECER PARECER, EM SUBSTITUIÇÃO À COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE REDAÇÃO, CONCEDO A PALAVRA
AO DEPUTADO PAULO MAGALHÃES ............ .. ......... ............................. .... .. .

HÁ ORADORES INSCRITOS

DECLARO ENCERRADA A DISCUSSÃO

~
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PROJETO DE N° 4.811-A, DE 1998
(DO PODER EXECUTIVO)

•

DISCUSSÃO, EM TURNO ÚNICO, DO PROJETO DE LEI N°
4.811 , DE 1998, QUE DISCIPLINA O REGIME DE EMPREGO PÚBLICO
DO PESSOAL DA ADMINISTRAÇÃO FEDERAL DIRETA, AUTÁRQUICA
E FUNDACIONAL; TENDO PARECER DA COMISSÃO DE TRABALHO.
ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇO PÚBLICO PELA APROVAÇÃO DESTE,
DAS EMENDAS DE N°S 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15, 16, 17, 20, 22, 23, DE
1998; E 2, 3, 5, 6, 7, 8 E 9 DE 1999, APRESENTADAS NA COMISSÃO,
COM SUBSTITUTIVO; E PELA REJEIÇÃO DAS EMENDAS DE N°S 10,
11 , 12, 13, 14, 18,19, 21 , 24, 25 DE 1998 E l , 4, 10, 11 DE 1999,
APRESENTADAS NA COMISSÃO, CONTRA O VOTO DO DEPUTADO
VIVALDO BARBOSA. COM COMPLEMENTAÇÃO DE VOTO DO
RELATOR (RELATOR: SR. JOVAIR ARANTES). PENDENTE DE
PARECER DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE
REDAÇÃO.

~~~

•

c,

A'IlJe,

PARA OFERECER PARECER, EM SUBSTITUIÇÃO À COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE REDAÇÃO, CONCEDO A PALAVRA
AO DEPUTADO ... .f!. ~. ~~~ro ..... ~.'....~ . ( ..~ ...~ .~ ........
I •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

NÃO HAVENDO ORADORES INSCRITOS

DECLARO ENCERRADA A DISCUSSÃO
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PROJETO DE N° 4.811-A, DE 1998
(DO PODER EXECUTIVO)

•

DISCUSSÃO, EM TURNO ÚNICO, DO PROJETO DE LEI N°
4.811 , DE 1998, QUE DISCIPLINA O REGIME DE EMPREGO PÚBLICO
DO PESSOAL DA ADMINISTRAÇÃO FEDERAL DIRETA, AUTÁRQUICA
E FUNDACIONAL; TENDO PARECER DA COMISSÃO DE TRABALHO,
DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇO PÚBLICO PELA APROV AÇÃO
DESTE, DAS EMENDAS DE N°S 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15, 16, 17, 20, 22,
23, DE 1998; E 2, 3, 5, 6, 7, 8 E 9 DE 1999, APRESENTADAS NA
COMISSÃO, COM SUBSTITUTIVO; E PELA REJEIÇÃO DAS
EMENDAS DE N°S 10, 11 , 12, 13, 14, 18, 19, 21 , 24, 25 DE 1998 E 1, 4, 10,
11 DE 1999, APRESENTADAS NA COMISSÃO, CONTRA O VOTO DO
DEPUTADO VIVALDO BARBOSA. COM COMPLEMENTAÇÃO DE
VOTO DO RELATOR (RELATOR: SR. JOVAIR ARANTES). PENDENTE
DE PARECER DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE
REDAÇÃO .

•
NÃO HAVENDO ORADORES INSCRITOS

DECLARO ENCERRADA A DISCUSSÃO

CÂMARA DOS DEPUTADOS

REQUERIMENTO

Senhor Presidente,

Requeremos a Vossa Excelência, nos termos regimentais,
a retirada do Projeto de Lei n° 4.811 , de 1998, da pauta da presente
sessão.

Sala das Sessões, em 15 de setembro de 1999.

Deputado
Líd

•
tJ ºf

vJ

iJ.,c ~

VJv~- ~~ cLoPÍ

GF R 317230042 (JU N/99\

~

-

-------

--

- - - -

(SE HOUVER EMENDAS)

o PROJETO FOI EMENDADO

PARA OFERECER PARECER ÀS EMENDAS , EM SUBSTITUIÇÃO À
COMISSÃO DE TRABALHO ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇO PÚBLICO,
CONCEDO A PALAVRA AO DEPUTADO JOV AIR ARANTES .... ... ... .... ..... .

•

PARA OFERECER PARECER ÀS EMENDAS, EM SUBSTITUIÇÃO À

~~~;~~:;~g~;0!r~g~~.m~Y~~.t.~~r:.r~t!~:. ~~~.~ ~~~

PASSA-SE À VOTAÇÃO

REQUERIMENTO

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara dos Deputados:

Requeremos, nos termos regimentais, a retirada da Ordem do Dia do
Projeto de lei nO 4.811-A/98, do Poder Executivo.

Sala das Sessões, em J-ode s tembro de 1999 .
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PROJETO DE N° 4.8t1-A, DE 1998
(DO PODER EXECUTIVO)

DISCUSSÃO, EM TURNO ÚNICO, DO PROJETO DE LEI N°
4.811, DE 1998, QUE DISCIPLINA O REGIME DE EMPREGO PÚBLICO
DO PESSOAL DA ADMINISTRAÇÃO FEDERAL DIRETA, AUTÁRQUICA
E FUNDACIONAL; TENDO PARECER DA COMISSÃO DE TRABALHO,
DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇO PÚBLICO PELA APROVAÇÃO
DESTE, DAS EMENDAS DE N°S 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15, 16, 17, 20, 22,
23, DE 1998; E 2, 3, 5, 6, 7, 8 E 9 DE 1999, APRESENTADAS NA
COMISSÃO, COM SUBSTITUTIVO; E PELA REJEiÇÃO DAS
EMENDAS DE N°S 10, 11 , 12, 13, 14, 18, 19, 21 , 24,25 DE 1998E 1,4, 10,
11 DE 1999, APRESENTADAS NA COMISSÃO, CONTRA O VOTO DO
DEPUTADO VIVALDO BARBOSA. COM COMPLEMENTAÇÃO DE
VOTO DO RELATOR (RELATOR: SR. JOV AIR ARANTES). PENDENTE
DE PARECER DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE
REDAÇÃO.
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PARA OFERECER PARECER, EM SUBSTITUIÇÃO À COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE REDAÇÃO, CONCEDO A PALAVRA
AO DEPUTADO PAULO MAGALHÃES .... ........................ .. ............................ .

HÁ ORADORES INSCRITOS

DECLARO ENCERRADA A DISCUSSÃO

\

.~

CÂMARA

DOS

}

DEPUTADOS

REQUERIMENTO

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara dos Deputados:

Requeremos,
nos termos do Art.
117,
inciso VI,
do
Regimento Interno, a retirada da Ordem do Dia do proj eto de
Lei n o

tI-. 51 I1 -.L}

/~

't

Sala das Sessões, em

GER 3.1723004-2 (JUN/96)
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PROJETO DE N° 4.811-A, DE 1998
(DO PODER EXECUTIVO)

DISCUSSÃO, EM TURNO ÚNICO, DO PROJETO DE ,LEI N°
4.811 , DE 1998, QUE DISCIPLINA O REGIME DE EMPREGO PUBLICO
DO PESSOAL DA ADMINISTRAÇÃO FEDERAL DIRETA, AUTÁRQUICA
E FUNDACIONAL; TENDO PARECER DA COMISSÃO DE TRABALHO,
DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇO PÚBLICO PELA APROVAÇÃO
DESTE, DAS EMENDAS DE N°S I, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15, 16, 17, 20, 22,
23, DE 1998; E 2, 3, 5, 6, 7, 8 E 9 DE 1999, APRESENTADAS NA
COMISSÃO, COM SUBSTITUTIVO; E PELA REJEIÇÃO DAS
EMENDAS DE N°S 10, 11 , 12, 13, 14, 18, 19, 21 , 24, 25 DE 1998 E 1, 4, 10,
11 DE 1999, APRESENTADAS NA COMISSÃO, CONTRA O VOTO DO
DEPUTADO VIVALDO BARBOSA. COM COMPLEMENTAÇÃO DE
VOTO DO RELATOR (RELATOR: SR. JOV AIR ARANTES). PENDENTE
DE PARECER DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE
REDAÇÃO.
'~
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PARA OFERECER PARECER, EM SUBSTITUIÇÃO À COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE REDAÇÃO, CONCEDO A PALAVRA
AO DEPUTADO PAULO MAGALHÃES ... ... ............ .... ... ... .... .......... ......... ....... .

,

HA ORADORES INSCRITOS

DECLARO ENCERRADA A DISCUSSÃO

· ' . '. ... - ..

..

.. ...

..

CÂMARA

DOS

DEPUTADOS

REQUERIMENTO

Senhor Presidente,

Nos termos regimentais, requeiro a Vossa Excelência, A
RETIRADA DE PAUTA DO PROJETO DE LEI

No1 Jk 1I

, de l'h

< constante do

item ~ da Ordem do Dia de hoje, para melhor análise da matéria por parte da
f

nossa Bancada.

Sala das Sessões, em --;'(

DeputadO_-I--:-,-....;...l_ r _ _ _ _ __

GER 3.17.23.004-2 (JUN/96)

IL ~
PROJETO DE N° 4.811-A, DE 1998
(DO PODER EXECUTIVO)

DISCUSSÃO, EM TURNO ÚNICO, DO PROJETO DE LEI N°
4.811 , DE 1998, QUE DISCIPLINA O REGIME DE EMPREGO PÚBLICO
DO PESSOAL DA ADMINISTRAÇÃO FEDERAL DIREI A, AUTÁRQUICA
E FUNDACIONAL ~ TENDO PARECER DA COMISSÃO DE TRABALHO,
DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇO PÚBLICO PELA APROVAÇÃO
DESTE, DAS EMENDAS DE N°S 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15, 16, 17, 20, 22,
23 , DE 1998; E 2, 3, 5, 6, 7, 8 E 9 DE 1999, APRESENTADAS NA
COMISSÃO, COM SUBSTITUTIVO~ E PELA REJEIÇÃO DAS
EMENDAS DE N°S 10, 11 , 12, 13, 14, 18, 19, 21 , 24, 25 DE 1998 E 1, 4, 10,
11 DE 1999, APRESENTADAS NA COMISSÃO, CONTRA O VOTO DO
DEPUTADO VIVALDO BARBOSA. COM COMPLEMENTAÇÃO DE
VOTO DO RELATOR (RELATOR: SR. JOV AIR ARANTES). PENDENTE
DE PARECER DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE
REDAÇÃO.

•

PARA OFERECER PARECER, EM SUBSTITUIÇÃO À COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE REDAÇÃO, CONCEDO A PALAVRA
AO DEPUTADO PAULO MAGALHÃES .......................................................... .

HÁ ORADORES INSCRITOS

DECLARO ENCERRADA A DISCUSSÃO

.

•

CÂMARA DOS DEPUTADOS

COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E JUSTiÇA E DE REDAÇÃO

PROJETO DE LEI N° 4.811, DE 1998

Disciplina o regime de emprego público
do pessoal da Administração Federal direta,
autárquica e fundacional.
Autor: Poder Executivo
Relator: Deputado Paulo Magalhães

I - RELATÓRIO

o projeto de lei em epígrafe,

originário do Poder Executivo,

"Disciplina o regime de emprego público do pessoal da Administração Federal
direta, autárquica e fundacionaL"

•

Segundo a Exposição de Motivos nO 64, de 1998, que o
acompanha, tem ele "por escopo adotar o "modelo celetista" para a grande
maioria dos empregos efetivos no serviço público" . Assim, os servidores públicos
passariam a ter na legislação trabalhista o

regime comum e, no regime

estatutário da Lei nO 8.112, de 1990, o regime especial.
Para tanto, o projeto enumera, no art. 1°, quais as carreiras
que serão regidas pelo regime estatutário. Por via de exceção, todas as demais
ali não compreendidas ficarão submetidas ao regime do Decreto-Lei nO 5.452 , de
1943 - Consolidação das Leis do Trabalho, como explicitado no caput art. 2°. No

§ 1° deste artigo, consta que essa submissão alcançará o "pessoal admitido após
a data de vigência desta lei".
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o

art. 3° estabelece a obrigatoriedade de concurso público

para a contratação de pessoal para emprego público e o art. 4° trata de hipóteses
de dispensa desse pessoal.
Para justificar

a medida, argumenta-se na exposição de

motivos:
"Essa fórmula confere maior flexibilidade à relação de
emprego no âmbito do Estado, a par de transferir ao regime
previdenciário comum os servidores regidos pela legislação
trabalhista.
Tais vantagens representam considerável
economia para as finanças públicas, em momento crucial de
ajuste de contas, dado o déficit da previdência ' do setor
público, incapaz de se auto-sustentar, por falha estrutural
concepção. "

de

Durante a legislatura passada, foram apresentadas na
Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público, no prazo regimental ,
vinte e cinco emendas, quais sejam as de números:
~

'"

..

N

)(

01/98

' jij

uCIO

(Deputado

Eduardo Campos) ; 02/98 (Deputado

cn
cn

Arnaldo Faria de Sá); 03/98 (Deputado Pedro Henry) ; 04/98

::"'It
CIOM

a 13/98, tendo as de nOs 04/98 e 08/98 e as de nOs 06/98 e

o

07/98 idêntica redação (Deputada Maria Laura) ; 14/98

.'!!...J

(Deputado Paulo Rocha); 15/98 e 16/98 ( Deputado Hélio

....-(7)
-::t

~Z

.30..

Rosas e outros); 17/98 e 25/98 (Deputado Severino
Cavalcanti); 18/98 a 20/98 (Deputado Miro Teixeira) ; 21/9.
(Deputado Agnelo Queiroz); 22/98 (Deputado Geddel Vieira
Lima e outros) ; 23/98 Gilvan Freire) ; 24/98 (Deputado
Roberto Balestra).
Reaberto o prazo na presente legislatura, o projeto recebeu
onze emendas na mesma Comissão, quais sejam as de números:

01/99 (Deputado Ubiratan Aguiar); 02/99 (Deputado Pedro
Celso) ;

03/99

(Deputado

Moacir

Michelletto);

04/99

(Deputado Wellington Dias); 05/99 e 06/99 ( Deputado Zaire
Rezende);

07/99

(Deputado

Marcus

Vicente) ;

08/99

(Deputado Arnaldo Faria de Sá); 09/99 (Deputado Aroldo
Cedraz) ; 10/99 e 11/99 (Deputado Darcísio Perondi) .
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Relativamente ao conteúdo da emendas, a maioria propõe a
inclusão de servidores de outros cargos ou carreiras no regime estatutário.
Tratam do assunto as emendas de números 01/98, 02/98, 03/98, 04/98 , 05/98,
06/98, 07/98, 08/98, 14/98, 15/98, 16/98, 17/98, 20/98, 21/98, 22/98, 23/98, 24/98,
25/98, 01/99, 02/99, 03/99, 04/99 , 05/99, 06/99, 07/99 , 08/99 e 09/99.
Verifica-se que a maior parte dessas emendas demonstra
preocupação em inserir no regime estatutário servidores voltados, em especial ,
para as seguintes atividades: a) de fiscalização e arrecadação tributária,
previdenciária e do trabalho, de orçamento e finanças e de controle interno e
externo (Emendas nOs 01/98, 02/98, 03/98, 05/98 , 14/99, 15/98, 16/98, 20/98 ,
22/98 , 02/99, 05/99, 07/99 e 08/99) ; b) de fiscalização de defesa agropecuária
(Emendas nOs 05/98, 17/98, 20/98, 23/98, 02/99, 03/99, 05/99, 06/99 , 07/99 e
09/99) ; c) de fiscalização de cadastro e tributação rural (Emenda n° 04/99) ; d) de
fiscalização das agências nacionais reguladoras e de fiscalização de setores
econômicos (Emendas nOs 24/98 e 25/98)

e)

de especialista em políticas

públicas e gestão governamental (Emendas nOs 05/98,

20/98, 22/98 e 05/99).

Pretendem incluir no mesmo regime: os oficiais de chancelaria (Emenda nO 21/98 ,
22/98 e 01/99) ; carreiras diversas pertencentes ao Poder Executivo (Emenda nO
05/98 e 20/98).

•

Ainda sobre a inclusão de carreiras no regime da Lei nO
8.112, de 1990, tem-se: a) atividade de elaboração legislativa (Emenda nO 05/98) ;
b) servidores do Poder Judiciário ( Emenda nOs 05/98 e 08/99); e c) ocupantes de
cargos públicos das carreiras que desenvolvem atividades exclusivas de Estado,
referidas na lei complementar de que trata o art. 41 , 111 , da Constituição Federal e
enumera quais são essas atividades (Emendas nOs 04/98, 05/98, 08/98).

Há

propostas para dispor que atos do Procurador-Geral da República, do Presidentes
da Câmara dos Deputados, Senado Federal, do Supremo Tribunal Federal e do
Tribunal de Contas da União definirão os cargos que serão regidos pelo regime
estatutário (Emendas nOs 06/98 e 07/98 , com idêntica redação) .
A Emenda nO 09/98 estabelece que serão regidos pela CLT
os empregos públicos de caráter temporário ou de suporte operacional.
Emenda n° 10/98 suprime o art. 2°.
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Modificam o art. 4° as Emendas nOs 11/98, para reduzir o
percentual de pontuação e alterar o prazo estabelecidos para avaliação do
desempenho; 12/98, para determinar a extinção do emprego cujo titular for
dispensado pela necessidade de redução de quadro de pessoal , por excesso de
despesa, e vedar a criação de funções iguais ou correlatas pelo prazo de quatro
anos; 13/98, para dispor sobre a preferência de reintegração, pelo prazo de cinco
anos, para quem for dispensado pela razão antes referida; 18/98, para estender
M

aos empregados públicos as mesmas garantias asseguradas no inciso 111 do art.

"'"

41 da C.F. aos servidores públicos estáveis, em caso de demissão; e 19/98, para

~

'"
'iij

uCIO
Q)
Q)

....

suprimir o inciso 111.

;::0

.... 10

CIOM
~

As Emendas 10/99 e 11/99 alteram os arts. 2° e 3°, par'

,...0

"" Z
~....J

.30.

preservar a forma de admissão dos atuais empregados das sociedades, cujo
controle pertença à União, limitando-se a segunda emenda àqueles que prestem
serviços na área de saúde.

É esse, em síntese, o conteúdo das emendas.

o projeto de lei foi distribuído às Comissões de Trabalho, de
Administração e Serviço Público; e de Constituição e Justiça e de Redação e
tramita em regime de urgência, nos termos do art. 155 do Regimento Interno.
Na primeira Comissão, recebeu Substitutivo tendente a
subordinar a criação dos empregos a que se refere o projeto a leis específicas; •
vedar a aplicação do regime celetista aos servidores que, à data da publicação
dessas leis, se encontrarem no regime estatutário da Lei nO 8112, de 1990; definir
a situação juríidica de servidores admitidos por contrato temporário, cujo tempo
de contratação vem sendo sucessivamente

prorrogado; e a estabelecer as

hipóteses de rescisão, por ato unilateral da administração pública, de contrato de
trabalho por prazo indeterminado.
É o relatório.
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Poder Executivo não relacionados no art. 1°, mas também , sem exceção, todos
os servidores do Poder Legislativo, do Poder Judiciário, do Ministério Público e do
Tribunal de Contas da União.
A inconstitucionalidade resulta da violação de disposições
constitucionais que asseguram , expressamente, aos Poderes Legislativo e
Judiciário a iniciativa privativa de leis que disponham sobre a criação e extinção
de cargos, que são da essência do princípio da separação e da independência
dos Poderes, inscrito no art. 2° da Lei Maior, competência constitucional também
conferida ao Ministério Público e ao Tribunal de Contas da União em razão da
autonomia administrativa e funcional que lhes é reconhecida constitucionalmente.
Os dispositivos que se tem por violados são os arts. 51 , inciso IV, 52, inciso XIII ,
96, incisos I, alínea e e 11, alínea b, 127, § ~ e 73 , caput, da Constituição
Federal.
Note-se que o § 2° do art. 2° subordina a criação e
remuneração dos empregos públicos à disciplina a ser estabelecida em lei
específica.

Mais uma vez, a prevalecer a redação dada ao caput do art. 2°, a

exigência contraria aqueles dispositivos, em especial aos que dizem respeito ao
Poder Judiciário, Ministério Público e Tribunal de Contas da União, já que para
estes a Constituição só admite a criação de cargos e não de empregos. Em
relação ao Poder Legislativo, embora a Constituição lhe autorize criar, transformar

•

e extinguir não só cargos, mas também empregos, devido às peculiaridades de
seus serviços, não pode a lei ordinária, mesmo dispondo sobre regime jurídico,
invadir esfera de competência constitucional privativa das Casas do Congresso
Nacional, para impor-lhes unicamente o regime de emprego público.
A fim de sanar o vício apontado, sugerimos emenda de
redação ao art. 2° do projeto, com o objetivo de suprimir a expressão "no
exercício de atividades não compreendidas nas carreiras a que se refere o artigo
anterior", e para corrigir impropriedade quanto à técnica legislativa.
No que tange ao Substitutivo, sugerimos a supressão do art.
6°, para adequá-lo à Lei Complementar nO 95, de 1998, que "Dispõe sobre a
elaboração, a redação, a alteração.e a consolidação das leis, conforme determina
o parágrafo único do art. 59 da Constituição Federal , e estabelece normas para a
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De acordo dom o art. 32, inciso 111 , alínea a, do Regimento
Interno, cabe a esta Comissão examinar o projeto, as emendas e o Substitutivo
sob os aspectos de constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa.
Sob esse enfoque, é de se realçar que estão cumpridas as
disposições pertinentes à constitucionalidade no que diz respeito à competência
da União para legislar sobre o assunto, nos termos do art. 48, inciso IX, da
Constituição Federal.
Ainda sobre a constitucionalidade das proposições, desta
feita

à luz do art. 61 da Carta Política, que trata da iniciativa legislativa, o

assunto está a merecer algumas observações:
De acordo com o § 1°,

inCISO

11, alínea c desse artigo,

compete ao Presidente da República iniciativa privativa das leis que disponham
sobre seNidores públicos da União e Territórios, seu regime jurídico, provimento
de cargos, estabilidade e aposentadoria.

o projeto nenhuma alteração introduz no regime estatutário
da Lei nO 8112, de 1990. Apenas enumera, no art. 1°, quais cargos e carreiras
permanecem submetidos a esse regime. Em relação exclusivamente esse.
cargos e carreiras, a enumeração é, na prática, ineficaz,

haja vista que os

mesmos já estão vinculados ao regime jurídico da referida lei .

o

art. 2° pretende, por via de exceção, que as atividades

não compreendidas no art. 1° sejam exercidas sob a forma de empregos públicos,
regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho, com as modificações previstas
no art. 4° (que trata de dispensa de empregado público) , a contar da vigência da
lei em que vier a se converter o projeto.
Ocorre que a abrangência dada ao art. 2° traz, como
conseqüência,

sua

inconstitucionalidade, por vício de iniciativa.

É que,

a

prevalecer a redação ali prevista, poder-se-á argumentar que estarão submetidos
ao regime celetista, a partir da admissão, não só todos os demais servidores do
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consolidação dos atos normativos que menciona". Esta lei, a teor do seu art. 9°,
tomou desnecessária a cláusula de revogação genérica ali prevista.
Diante

do exposto,

votamos

pela

constitucionalidade,

juridicidade e boa técnica legislativa do Projeto de Lei nO 4.811, de 1998, das
Emendas nOs 01/98 a 25/98 e 01/99 a 11/99 e do Substitutivo da Comissão de
Trabalho, de Administração e Serviço Público, nos termos das emendas anexas.

Sala da Comissão, em

de

de 1999.

Deputado Paulo Magalhães
Relator
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COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E JUSTiÇA E DE REDAÇÃO

PROJETO DE LEI N° 4.811, DE 1998

Disciplina o regime de emprego público
do pessoal da Administração Federal diret~
autárquica e fundacional

EMENDA MODIFICATIVA

Dê-se ao art.2° do projeto a seguinte redação:
"Art. 2° É regido pela Consolidação das Leis do Trabalho,
aprovada pelo Decreto-Lei nO 5.452, de 1° de maio de 1943,
e legislação trabalhista correlata, naquilo que a presente lei
não disponha em contrário, o pessoal admitido na
Administração Federal direta, autárquica e fundacional pane
empregos públicos.

Sala da Comissão, em

de

Deputado
Relator
~
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COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E JUSTiÇA E DE REDAÇÃO

SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI N° 4.811, DE 1998

Disciplina o regime de emprego público
do pessoal da Administração Federal direta,
autárquica e fundacional

SUBEMENDA SUPRESSIVA

Suprima-se o art.6° do Substitutivo.

Sala da Comissão, em

de

Relator

90534500.148
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Parecer [a\'0 1"5ve1 do relator, Dep . JOVAIR ARAN TES n este com substitutivo € as emendas de N9s

01/ 11~ ,
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Aprovado o pare c er favorável 00 relator , Dep . JOVAIR ARANTES a este com substitutivo é as eme ndas de
n9s 01/98 , 02/98 , 03/98 , 04/98 , 05/98 , 06/98, 07/98 , 08/98 , 09/98 , 15/98 , 16 /98 , 17/98, 20/98, 22/98,
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Discussão em Turno Único .
Aprovado o Requerimento do Der · Arnaldo
Ol'dem do Dia, deste projeto .

~ I adeira ,

Lider do Governo , solicitando a retirada de pautil, da

MESA
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vai
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imprimi r ,

la aprovação deste,
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19/98,

21/98,
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25/98,

Comissão de Trabalho ,

e das emendas

16/98, 17/98, 20/98,

24/98,

Vivaldo Barbosa.
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Co m i ssão de Constituição e Justiça e de
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Aprovado requerimento do Dep . Inocªncio Oliveira, Lfder do PFL, e outros , solicitando a retirada de

04 . 08.99

pauta da Ordem do Dia deste projeto .

Discussão em Turno Único .
Adiada a discussão, em face do encerramen t o da sessao .

11.08 . 99

PLENÁRIO
Discussão em Turno Único .
. ão apreciado, em razão da aprovação do Requerimento de retirada de pauta , da Qrdem do !lia, do item n S)

~S . 08 . 99

01 com Urgªncia Cons tit ucional.

l) I . 09 . ~) 9

PI.ENÁRIO
Discussão em Turno Único .
);ão apreciado , em razão da aprovaçao do Requerimento ele retirada de pauta , da Ordem do Dia, do item no
01 com Urgência Consti tu cional .

PLENÁRIO (09 : 00 horas)
II 2 . 09 . l ) 9

Discussão em Turno Único.
i\ão apreciado , em razão da aprovaçao cio Requerimento de retiradJ de pautJ , da Ordem do Dia, do item n9
0 1 com Urgência Constitucional.
ContinuJ . ... .... . .
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PLENÁRIO
15.09.99

21.09 . 99

Discussão e m Turno Onico.
Re tiroelo ele pauta, de o fí c io.

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE REDAÇÃO
Parec e r do relator , Dep . PAULO ~~GALHÂES, pela Constitucionalidade, Juridicidade e Técnica
Legislativa deste e das emendas N9s 01/98 a 25/98 e 01/99 a 11/99 e do substitutivo adotado
na CTASP, nos termos da emenda e da subsemenda apresentadas.

PLENÁRI O
Oh .

l(l.')~)

Disc u ssão em Turno Onico .
,\LI i ~d,! ~ d lscuss5o, em face do e ncer romento do Sessilo .
PLENÁIUO

13.10 . 99

Discuss50 em Turno Onico .
/\d j atl,! ~ el i sCll s são , de ofício.
PL ENÁR I O

1 9. 1 O . l) 9

Discussélo em Turno rJnico .
.\eI i .lei,! ,! eI i. sc u ssão , em face elo e ncerram e nto ela .Sessão.
PLENi\RIO

::0. 10 . 99

Discussão em Tur no Onico .
/\d i ada a discussão, em face do e ncer r amen t o da Sessão .

Continua . . . . . . . . . . . . . . -
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Seção d e S inopse

4.811/98

Contlfluo çou

(Verso da folha n9 () 3)
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MJUAMENTO

PLENÁRIO
28.10 . 99

Discussão em Turno Único .
Aprovado o Requerimento do Dep . Daulo Rocha , na nualj.dade de Lider do PT , solicitando a r e tirada de nauta ,
da Ordem do Dia , deste projeto.

PLENÁRIO
03.11.99

Discussão em Turno Único .
Designação do Relator , Deo . Paulo Maaalhães , para

~roferir

parecer em substituição a CeTR , aue

concluj

pela constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa , com emenda .
Discussão do projeto pelos Dep . Ave nzoar Arruda , Ursicino nueiroz , Fer nando Coruia , Manoel. Cos tro, Dr . Ro sinha e Ronaldo Vasconcellos .
Adiada a continuação da discussão , em face do encerramento da Sessão .

PLENÁRIO
04.11.99

( 9:00 horas)

Discussão em Turno Único .
Não apreciado , em face da não - conclusão da aDreciação do it em 1 da nauta , na

Or~em

do Dia, com

ura"incia

Constitucional .
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PROJETO N2

CEL . Seção de Sinopse

--

Continuação

4. ~ 11/90

•

l·NDAMENTO
./

.•

PRONTO PARA A ORDEM DO DIA
I

04.11.99

lO lido e vai a imprimir,

i

tendo pareceres: da Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público pela

aprovação deste, com substitutivo, e das emendas de n?s 1/98, 2/98, 3/98, 4/98, 5/98, 6/98, 7/9R,

. R/9q,

9/98,15/98,16/98,17/98,20/98,22/98,23/98,2/99, 3/99, 5/99, 6/99, 7/99, 8/99 e 9/99, apresentadas na
Comissão, e pela rejeição das de n?s 10/98, 11/98, 12/9Q, 13/98, 14/98, 18/98, 19/98,21/98,24/98,25/98,
1/99, 4/99,

10/99 e 11/99, com complementação de voto, contra o voto do Dep. lIivaldo Barbosa; e do relator

designado pela Mesa em substituição à Comissão de Constituição e Justiça e de Redação, pela
I idade, juridicidade e técnica

constituciona

legislativa deste, das emendas de n?s 1/98 a 25/98 e 1/99 a 11/99 e do subs

titutivo da Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público, nos termos das emendas anexas.
(PL 4.811-B/98).

PLENÁRIO
09.11.99

Continuação da Discussão em Turno Único.
Discussão do projeto nelos Dep. Waldomiro Fioravante, Ayrton Xerêz, Pompeo de Mattos, ~ellinaton Dias
Saulo Pedrosa.
Rejeitado o Requerimento do Dep. Arnaldo Faria de sá, solicitando a nrorroaaçao da Sessão Dor O~ hora.
Adiada a continuação da discussão, em f ace do encerramento da Sessão.
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COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E JUSTiÇA E DE REDAÇÃO

PROJETO DE LEI N° 4.811, DE 1998

Disciplina o regime de emprego público
do pessoal da Administração Federal direta,
autárquica e fundacional.
Autor: Poder Executivo

•

Relator: Deputado Paulo Magalhães

•
I - RELATÓRIO

o projeto de lei em epígrafe,

originário do Poder Executivo,

"Disciplina o regime de emprego público do pessoal da Administração Federal
direta, autárquica e fundacionaL"
Segundo a Exposição de Motivos nO 64 , de 1998, que o

•

acompanha, tem ele "por escopo adotar o "modelo celetista" para a grande
maioria dos empregos efetivos no serviço público". Assim, os servidores públicos
passariam a ter na legislação trabalhista o regime comum e, no regime
estatutário da Lei nO 8.112, de 1990, o regime especial.
Para tanto, o projeto enumera, no art. 1°, quais as carreiras
que serão reg idas pelo regime estatutário. Por via de exceção, todas as demais
ali não compreendidas ficarão submetidas ao regime do Decreto-Lei nO 5.452, de
1943 - Consolidação das Leis do Trabalho, como explicitado no caput art. 20. No

§ 1° deste artigo, consta que essa submissão alcançará o "pessoal admitido após
a data de vigência desta lei".

GER 3 .17.23. 004-2 (MAI/98 )
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o

art. 3° estabelece a obrigatoriedade de concurso público

para a contratação de pessoal para emprego público e o art. 4° trata de hipóteses
de dispensa desse pessoal.
Para justificar

a medida, argumenta-se na exposição de

motivos:
"Essa fórmula confere maior flexibilidade à relação de
emprego no âmbito do Estado, a par de transferir ao regime
previdenciário comum os servidores regidos pela legislação
trabalhista.
Tais vantagens representam considerável
economia para as finanças públicas, em momento crucial de
ajuste de contas, dado o déficit da previdência · do setor
público, incapaz de se auto-sustentar, por falha estrutural de
concepção. "

•

Durante a legislatura .passada, foram apresentadas na
Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público, no prazo regimental ,
vinte e cinco emendas, quais sejam as de números:
01/98

(Deputado

Eduardo

Campos) ; 02/98

(Deputado

Arnaldo Faria de Sá) ; 03/98 (Deputado Pedro Henry); 04/98
a 13/98, tendo as de nOs 04/98 e 08/98 e as de nOs 06/98 e
07/98 idêntica redação (Deputada Maria Laura) ; 14/98
(Deputado Paulo Rocha) ; 15/98 e 16/98 ( Deputado Hélio
Rosas e outros) ; 17/98 e 25/98

(Deputado Severino

Cavalcanti); 18/98 a 20/98 (Deputado Miro Teixeira) ; 21/98

•

(Deputado Agnelo Queiroz) ; 22/98 (Deputado Geddel Vieira
Lima e outros) ; 23/98 Gilvan Freire) ; 24/98 (Deputado
Roberto Balestra).
Reaberto o prazo na presente legislatura, o projeto recebeu
onze emendas na mesma Comissão, quais sejam as de números:
01/99 (Deputado Ubiratan Aguiar) ; 02/99 (Deputado Pedro
Celso) ;

03/99

(Deputado

Moacir

Michelletto);

04/99

(Deputado Wellington Dias) ; 05/99 e 06/99 ( Deputado Zaire
Rezende);

07/99

(Deputado

Marcus

Vicente);

08/99

(Deputado Arnaldo Faria de Sá) ; 09/99 (Deputado Aroldo
Cedraz) ; 10/99 e 11/99 (Deputado Darcísio Perondi).

GER 3 .17.23.004-2 (MAI /98 )
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Relativamente ao conteúdo da emendas, a maioria propõe a
inclusão de servidores de outros cargos ou carreiras no regime estatutário.
Tratam do assunto as emendas de números 01/98 , 02/98, 03/98, 04/98 , 05/98 ,
06/98,07/98 , 08/98, 14/98 , 15/98 , 16/98 , 17/98,20/98,21/98,22/98, 23/98 , 24/98 ,
25/98 , 01/99 , 02/99 , 03/99 , 04/99 , 05/99 , 06/99 , 07/99 , 08/99

e 09/99 .

Verifica-se que a maior parte dessas emendas demonstra
preocupação em inserir no regime estatutário servidores voltados, em especial ,
para as seguintes atividades: a) de fiscalização e arrecadação tributária,

•

previdenciária e do trabalho, de orçamento e finanças e de controle interno e
externo (Emendas nOs 01/98, 02/98, 03/98, 05/98 , 14/99, 15/98 , 16/98 , 20/98 ,
22/98 , 02/99 , 05/99 , 07/99 e 08/99) ; b) de fiscalização de defesa agropecuária

(Emendas nOs 05/98 , 17/98 , 20/98 , 23/98 , 02/99, 03/99 , 05/99 , 06/99 , 07/99 e

•

09/99) ; c) de fiscalização de cadastro e tributação rural (Emenda n° 04/99) ; d) de

fiscalização das agências nacionais reguladoras e de fiscalização de setores
econômicos (Emendas nOs 24/98 e 25/98)

e)

de especialista em políticas

públicas e gestão governamental (Emendas nOs 05/98 , 20/98, 22/98 e 05/99) .
Pretendem incluir no mesmo regime: os oficiais de chancelaria (Emenda nO 21/98,
22/98 e 01/99); carreiras diversas pertencentes ao Poder Executivo (Emenda nO
05/98 e 20/98) .

Ainda sobre a inclusão de carreiras no regime da Lei nO
8.112, de 1990, tem-se: a) atividade de elaboração legislativa (Emenda nO 05/98) ;

•

b) servidores do Poder Judiciário ( Emenda nOs 05/98 e 08/99); e c) ocupantes de
cargos públicos das carreiras que desenvolvem atividades exclusivas de Estado,
referidas na lei complementar de que trata o art. 41 , 111, da Constituição Federal e
enumera quais são essas atividades (Emendas nOs 04/98 , 05/98 , 08/98) .

Há

propostas para dispor que atos do Procurador-Geral da República, do Presidentes
da Câmara dos Deputados, Senado Federal , do Supremo Tribunal Federal e do
Tribunal de Contas da União definirão os cargos que serão regidos pelo regime
estatutário (Emendas nOs 06/98 e 07/98 , com idêntica redação) .
A Emenda nO 09/98 estabelece que serão regidos pela CLT
os empregos públicos de caráter temporário ou de suporte operacional.
Emenda nO 10/98 suprime o art. 2°.

GER 3.17 .23 .004-2 (MAI /98 )
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Modificam o art. 4° as Emendas nOs 11/98, para reduzir o
percentual de pontuação e alterar o prazo estabelecidos para avaliação do
desempenho; 12/98, para determinar a extinção do emprego cujo titular for
dispensado pela necessidade de redução de quadro de pessoal, por excesso de
despesa, e vedar a criação de funções iguais ou correlatas pelo prazo de quatro
anos; 13/98, para dispor sobre a preferência de reintegração, pelo prazo de cinco
anos, para quem for dispensado pela razão antes referida; 18/98, para estender
aos empregados públicos as mesmas garantias asseguradas no inciso 111 do art.

41 da C.F. aos servidores públicos estáveis, em caso de demissão; e 19/98 , para
suprimir o inciso 111.

•

As Emendas 10/99 e 11/99 alteram os arts. 2° e 3°, para
preservar a forma de admissão dos atuais empregados das sociedades, cujo
controle pertença à União, limitando-se a segunda emenda àqueles que prestem
serviços na área de saúde.

•

É esse, em síntese, o conteúdo das emendas.

o projeto de lei foi distribuído às Comissões de Trabalho, de
Administração e Serviço Público; e de Constituição e Justiça e de Redação e
tramita em regime de urgência, nos termos do art. 155 do Regimento Interno.
Na primeira Comissão, recebeu Substitutivo tendente a
subordinar a criação dos empregos a que se refere o projeto a leis específicas; a

•

vedar a aplicação do regime celetista aos servidores que, à data da publicação
dessas leis, se encontrarem no regime estatutário da Lei nO 8112, de 1990; definir
a situação juríidica de servidores admitidos por contrato temporário, cujo tempo
de contratação vem sendo sucessivamente

prorrogado; e a estabelecer as

hipóteses de rescisão, por ato unilateral da administração pública, de contrato de
trabalho por prazo indeterminado.
É o relatório.

GER 3 .17.23.004-2 (MA 1/ 98 )
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11- VOTO DO RELATOR

De acordo dom o art. 32, inciso 111 , alínea a, do Regimento
Interno, cabe a esta Comissão examinar o projeto, as emendas e o Substitutivo
sob os aspectos de constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa.
Sob esse enfoque, é de se realçar que estão cumpridas as
disposições pertinentes à constitucionalidade no que diz respeito à competência
da União para legislar sobre o assunto, nos termos do art. 48,

inciso IX, da

Constituição Federal.
Ainda sobre a constitucionalidade das propOSlçoes, desta
feita

à luz do art. 61 da Carta Política, que trata da iniciativa legislativa, o

•
assunto está a merecer algumas observações:

De acordo com o § 1°, IncIso li, alínea c desse artigo ,
compete ao Presidente da República iniciativa privativa das leis que disponham
sobre servidores públicos da União e Territórios, seu regime jurídico, provimento
de cargos, estabilidade e aposentadoria.

o

projeto nenhuma alteração introduz no regime estatutário

da Lei nO 8112, de 1990. Apenas enumera, no art. 1°, quais cargos e carreiras
permanecem submetidos a esse regime. Em relação exclusivamente esses

•

cargos e carreiras, a enumeração é, na prática, ineficaz,

haja vista que os

mesmos já estão vinculados ao regime jurídico da referida lei.

o

art. 2° pretende, por via de exceção, que as atividades

não compreendidas no art. 1° sejam exercidas sob a forma de empregos públicos,
regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho, com as modificações previstas
no art. 4° (que trata de dispensa de empregado público) , a contar da vigência da
lei em que vier a se converter o projeto.
Ocorre que a abrangência dada ao art. 2° traz, como
conseqüência,

sua

inconstitucionalidade, por vício de iniciativa.

É que,

a

prevalecer a redação ali prevista, poder-se-á argumentar que estarão submetidos
ao regime celetista, a partir da admissão, não só todos os demais servidores do

G ER 3.17.23 .004-2 (MA I/98)
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Poder Executivo não relacionados no art. 1°, mas também, sem exceção, todos
os servidores do Poder Legislativo, do Poder Judiciário, do Ministério Público e do
Tribunal de Contas da União.
A inconstitucionalidade resulta da violação de disposições
constitucionais que asseguram , expressamente,

aos Poderes Legislativo e

Judiciário a iniciativa privativa de leis que disponham sobre a criação e extinção
de cargos, que são da essência do princípio da separação e da independência
dos Poderes, inscrito no art. 2° da Lei Maior, competência constitucional também
conferida ao Ministério Público e ao Tribunal de Contas da União em razão da
autonomia administrativa e funcional que lhes é reconhecida constitucionalmente.

•

Os dispositivos que se tem por violados são os arts. 51 , inciso IV, 52 , inciso XIII ,
96, incisos I, alínea e e
Federal.

li , alínea b, 127, §

~

e 73 , caput,

da Constituição

•
Note-se que o § 2° do

art. 2° subordina a criação e

remuneração dos empregos públicos à disciplina a ser estabelecida em lei
específica.

Mais uma vez, a prevalecer a redação dada ao caput do art. 2°, a

exigência contraria aqueles dispositivos, em especial aos que dizem respeito ao
Poder Judiciário, Ministério Público e Tribunal de Contas da União, já que para
estes a Constituição só admite a criação de cargos e não de empregos. Em
relação ao Poder Legislativo, embora a Constituição lhe autorize criar, transformar
e extinguir não só cargos, mas também empregos, devido às peculiaridades de
seus serviços, não pode a lei ordinária, mesmo dispondo sobre regime jurídico,

•

invadir esfera de competência constitucional privativa das Casas do Congresso
Nacional, para impor-lhes unicamente o regime de emprego público.
A fim de sanar o vício apontado, sugerimos emenda de
redação ao art. 2° do projeto, com o objetivo de suprimir a expressão "no
exercício de atividades não compreendidas nas carreiras a que se refere o artigo
anterior", e para corrigir impropriedade quanto à técnica legislativa.
No que tange ao Substitutivo, sugerimos a supressão do art.
6°, para adequá-lo à Lei Complementar nO 95, de 1998, que "Dispõe sobre a
elaboração, a redação, a alteração e a consolidação das leis, conforme determina
o parágrafo único do art. 59 da Constituição Federal, e estabelece normas para a

GER 3 .17.23.004-2 (MA1 / 98 )
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consolidação dos atos normativos que menciona". Esta lei, a teor do seu art. 9°,
tomou desnecessária a cláusula de revogação genérica ali prevista.
Diante do exposto, votamos

pela constitucionalidade,

juridicidade e boa técnica legislativa do Projeto de Lei nO 4.811 , de 1998, das
Emendas nOs 01/98 a 25/98 e 01/99 a 11/99 e do Substitutivo da Comissão de
Trabalho, de Administração e Serviço Público, nos termos das emendas anexas.

Sala da Comissão, em

de

de 1999.

Deputado Paulo Magalhães

•

Relator

GER 3 .17. 23 .004· 2 (MA I/98 )
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COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E JUSTiÇA E DE REDAÇÃO

PROJETO DE LEI N° 4.811, DE 1998

Disciplina o regime de emprego público
do pessoal da Administração Federal direta,
autárquica e fundacional

•
EMENDA MODIFICATIVA

Dê-se ao art.2° do projeto a seguinte redação :
"Art . 2° É regido pela Consolidação das Leis do Trabalho ,
aprovada pelo Decreto-Lei nO 5.452, de 1° de maio de 1943,
e legislação trabalhista correlata, naquilo que a presente lei
não disponha em contrário, o pessoal admitido na
Administração Federal direta, autárquica e fundacional para
empregos públicos .

Sala da Comissão, em

de

Deputado Paul
Relator

GER 3 .17.23 .004-2 (/,,';1/ 9 3,
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COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E JUSTiÇA E DE REDAÇÃO

SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI N° 4.811, DE 1998

Disciplina o regime de emprego público
do pessoal da Administração Federal direta,
autárquica e fundacional

•
SUBEMENDA SUPRESSIVA

Suprima-se o art.6° do Substitutivo.

Sala da Comissão, em

de

Relator

90534500.148
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SECRETARIA-GERAL DA MESA
COORDENAÇÃO DE APOIO AO PLENÁRIO
SEÇÃO DE AUTÓGRAFOS

,

MATERIA APRECIADA
l'tItI

NA SESSAO
,

EXTRAORDINARIA
DO DIA 28/10/99
(QUINTA-FEIRA)
(às 9h)

111 atvot. salll
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REQUERIMENTO

Senhor Presidente.

Requeremos a Vossa Excelência, nos tennos
regimentais, a retirada do(a) q,8 J 1 } ~ -8
, constante
da pauta da presente sessão.
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CÂMARA

DOS

DEPUTADOS

REQUERIMENTO

Senhor Preside te.

Requeremos a Vossa Excelência, nos tennos
regimentais, a retirada doe a) P l 4 ~ J J J ~ ~
, constante
da pauta da presente sessão~~ _

•

Sala das Sessões, em

:2 4- J Jo I ~ l

CÂM ARA DOS DEP UTA DOS

PR OJ ET O DE LE I N° 4811, DE 1998
Disciplina o regime do emprego
público do pessoal da Adm inist raçã o
Fed eral dire ta, autá rqui ca e fundacional.

EM EN DA AD ITI VA N°

I

~ i It íVvt<'

Acr esce ntem -se ao rói prev isto no art. 1° do
Pro jeto de Lei os serv ido res ocu pan tes de carg os púb lico s de pro
vim ento
efetivo da car reir a de San itar ista , da car reir a de esp ecia lista
do Ban co
Cen tral do Bra sil e da car reir a de Ofi cial de Cha nce lari a, os
seg uint es
serv ido res:
I - méd icos san itar ista s;
11 - méd icos vete riná rios ;
111 - eng enh eiro s Agr ôno mos ;
IV - eng enh eiro s civis;

•

•

V - farm acê utic os e bioq uím icos ;
VI - quím icos ;
VII - biólogos;
VII I- ana lista s;
IX - insp etor es e age ntes exe cuti vos de com issã o
de valo res mob iliá rios ;
X - ana list as e age ntes exe cuti vos da
sup erin tend ênc ia de seg uro s priv ado s;
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XI - oficial de cha nce lari a.
I

JUS TIF ICA TIV A

•

I

I
I

Em bor a
se
dev a
reco nhe cer o louvável esforço do rela tor da pro pos ta eme nda da
jun to à
Com issã o de Tra balh o, no sen tido de con feri r ao rol de cate
gor ias
"ex clus ivas de Est ado " um alca nce mais coe ren te com os pro pós
itos e as
cara cter ísti cas do Pod er Púb lico , o seg men to da saú de
púb lica
infe lizm ente rest ou esq uec ido em sua peç a alte rna tiva . Isso não
pod eria
ter aco ntec ido. Nesse sentido, de nad a serv e o arg um ent o
dos que ,
man tend o uma visão obt usa do tem a, pre tend em enc ont rar pro fiss
iona is
que des emp enh am no seto r priv ado ativ idad es sim ilar es aos serv
ido res
emp enh ado s no cam po da saú de púb lica .
A afir maç ão se just ific a por que não só as técn icas
emp reg ada s serv em par a dist ing uir o púb lico e o priv ado . Tam
bém a
disc rep ânc ia de pro pós itos se pre sta a essa finalidade. Não
se pod e
con fun dir a açã o de um médico de hos pita l priv ado ou em um con
sult ório
por ele man tido com o mis ter dos pro fiss iona is volt ado s à pro fila
xia e à
med icin a pre ven tiva no âmb ito da adm inis traç ão púb lica .

o

•

exemplo clássico e hist óric o sem pre dev e ser
invocado. Tal vez tivesse sido dizi mad a a pop ulaç ão da cida de do
Rio de
Jan eiro se às ativ idad es do Dr. Osv aldo Cru z não tivesse sido
atri buí do
um rol de pre rrog ativ as abs olu tam ente exclusivas de Esta do. Se
o nosso
gra nde infe ctol ogis ta não con tass e com o apa rato coe rcit ivo man
tido pela
adm inis traç ão púb lica , não teri am sido sufi cien tes as heró
icas e
inig ualá veis qua lida des pessoais que o torn ara m um dos mai ores
nom es
do nosso pas sad o.
São situ açõ es dra mát icas com o essa
que , esp era- se, ajud em os nob res Par es a ente nde r a urg ente e
inad iáve l
nec essi dad e de inc orp ora r ao bril han te sub stitu tivo da Com
issã o de
Tra balh o a eme nda aqu i just ific ada
Out ross im, a eme nda tam bém con tem pla os
especialistas do Ban co Cen tral do Bra sil, nas ativ idad es exe rcid
as de
form ulaç ão, exe cuç ão e aco mpa nha men to da política mon etár ia;
con trol e

.

~

/
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das operações de créd ito em toda s as suas formas; form ulaç ão, exe
cução e
aco mpa nha men to da política cam bial e de relações fina nce iras
com o
exterior, org aniz açã o, disciplinamento e fiscalização do Sist
ema
Fin anc eiro Nacional e ord ena men to do mer cad o fina nce iro; emi
ssão de
papel-moeda e de moeda metálica e execução dos serviços do
meio
circulante. São atri bui çõe s exclusivas de Estado con tem plad as nos
arts .
21, VII I e art. 192 da Constituição Fed eral . São indelegáveis e não
têm
sim ilar idad e com qua isqu er out ras desenvolvidas pelos dem ais
entes,
sejam públicos ou priv ado s.
E, se ao Banco Cen tral estão rese rva das
incu mbê ncia s exclusivas de Estado, por conclusão óbvia, seus serv
ido res
devem esta r incluídos nas Car reir as Exclusivas de Esta do.
Os serv idor es que inte gra m as "ca rrei ras
exclusivas de Est ado ", par a o exercício de suas alta s resp ons abil
idad es,
são expostos a pressões de toda natu reza , já que con trar iam inte
resses
alheios, e mesmo con trár ios aos do Est ado e lida m com info rma
çõe s
privilegiadas e pro tegi das pelo sigilo legal. Por isso, os serv idor
es do
Banco Cen tral prec isam , no exercício de sua s atividades, de salv agu
ard as,
frente às pressões de interesses poderosos, eve ntu alm ente con trar iado
s.
Par a evit ar a fragilização e a per da de isenção, os
servidores devem ser recr utad os por crit ério s mais rigorosos de
seleção,
sem pre baseados nos princípios de imp esso alid ade e con tinu idad
e do
serviço público.
t

Tai s serv idor es devem esta r pro tegi dos por reg ras
específicas de ascensão e de rem une raçã o, capazes de pro por cio
nar a
ade qua da esta bili dad e funcional, indispensável ao apr imo ram
ent o e
qua lida de dos serviços executados.
E, acim a de tudo , os serv ido res inte gra ntes des sas
car reir as devem se sub met er a reg ras especiais par a efeito de dem
issão
por insuficiência de desempenho, sob pen a de esta rem irre med iave
lme nte
vulneráveis a interesses menores. Tai s serv idor es devem con tinu ar
sob a
égide da Lei 8.112, de 1990, com a possibilidade de dem issã o ape
nas por
processo adm inis trat ivo , e não por simples avaliação de des emp enh
o.

3
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Conclui-se, assim, que os servid
ores do Banco
C en tr al , po r exercerem atribui
ções rigorosamente indelegáve
is e
ex tr em am en te sensíveis em face
da af irm aç ão da so be ra ni a naci
onal,
devem es ta r relacionados no elenco
das ca rr ei ra s exclusivas de Estado
.
Neste caso, ta m bé m estão incluído
s, na emenda, os
oficiais de ch an ce la ria , po r tr at ar
-s e de ca rr ei ra de nível su pe ri or ,
cujos
membros são sujeitos a regime
ju rí di co especial, qu e lhes ac ar
re ta
obrigações e deveres su pe rio re s àq
ueles exigidos dos demais servidor
es, e
cujo exercício exige al ta qualifica
ção profissional, domínio de lín
guas
es tr an ge ir as e formação específic
a pa ra o exercício de re pr es en
ta çã o
diplomática, m in is tr ad a pelo In st itu
to Rio Branco e pela ENAP.
Não se pode co nc eb er qu e sejam co
ntemplados os
Diplomatas sem qu e igualmente
o sejam os Oficiais de C ha nc el
ar ia ,
ca rr ei ra do Serviço Ex te ri or Bra
sileiro que, pelas suas atribuiçõ
es,
co m pa rt ilh a com os Diplomatas, em
ca rá te r supletivo, a re pr es en ta çã o
da
so be ra ni a br as ile ira no ex te rio r,
com alto gr au de re sp on sa bi lid ad
e pela
ad m in is tr aç ão consular, de nt re ou
tr as atribuições de relevância.

•

A C ar re ir a Oficial de C ha nc el ar
ia , at ua lm en te
regida pela Lei 8.829/93, po r in
te gr ar o Serviço Ex te ri or Brasi
leiro,
de m an da a mesma proteção conf
erida aos Diplomatas, com os qu
ais os
Oficiais de C ha nc el ar ia at ua m co
nj un ta m en te , qu er na Se cr et ar ia
de
Estado, qu er nas Missões Dip
lomáticas e Repartições C on su
la re s,
atendendo a um a popuJação es
tim ad a em 1,5 milhão de naci
onais
brasileiros residentes no exterio
r, aos qu ai s se somam cerca de
3,5
milhões qu e an ua lm en te vi aj am pa
ra fora do Brasil, ad m in is tr an do re
nd a
co ns ul ar em to rn o de 25 milhões de
dó la re s anuais, po r meio do exercí
cio
de atividades na s ár ea s co ns ul ar e
de imigração.
A tu am igualmente os Oficiais de
C ha nc el ar ia na s
ár ea s de comunicações e inform
ações sigilosas (segredos de Es ta
do estratégica pa ra o País),
cu ltu ra l, comercial, ad m in is tr
at iv a,
or ça m en tá ri a, rmanceira, polític
a e informática. A estes aspe
ctos,
acrescente-se o fato de qu e mais de
cem Oficiais de C ha nc el ar ia po rt
am
títulos de Vice-Cônsules, cinco
dos qu ai s como tit ul ar es de V
iceConsulados, e todos de vi da m en te
ac re di ta do s como agentes do G ov
er no
brasileiro ju nt o aos governos e/ou
organismos in te rn ac io na is sob a ég
ide
da Convenção de Viena so br e Relaç
ões Diplomáticas e C on su la re s.
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A relevância dos Oficiais de Cha nce lari a par a o
exercício da sob eran ia bra sile ira é dem ons trad a pela mul tipl icid
ade de
tare fas a eles destinadas no âmb ito de nossas Rep rese ntaç
ões
Diplomáticas, e cujo exercício é incompatível com a relação trab alh
ista e
com a inexistência de gar anti as especiais no exercício do carg o.
,

A luz do que pre ced e, e cônscio da imp ortâ ncia da
inclusão dos Oficiais de Cha nce lari a como car reir a típica de Est
ado ,
amp lam ente resp alda da pela especificidade de sua s atribuições,
o que
cert ame nte eng ran dec e e fortalece ain da mais o Serviço Ext
erio r
Brasileiro e a instituição como um todo, é que enc ami nho a pre
sen te
eme nda .

sões, em 10 de . gl to de 19 9.

~II-:*~~~/ /'
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PRO JET O DE LEI N° 4.811, DE 1998

-

EME NDA MOD IFIC A TIV A AO SUB STIT UTI VO DA COM ISSÃ
O DE TRA BAL HO,
DE ADM INIS TRA ÇÃO E SER ViÇ O PÚB LIC O

Dê-se, à alínea ali do inciso I do § 2° do art. 1°, a seguinte redaç ão:
11

Art. l°. ...... .
§ 2°. É vedado:

I - submeter ao regime de que trata esta Lei:
a) servidores que, em decorrência das suas atribuições,
desenvolv am atividades exclusivas de Estado, nos termos das
leis mencionadas no art. 247 da Constituição Federal, ou cujas
atribuições envolvam o exercício de atividades tipicas de
Estado, assim consideradas aquelas que estejam incluídas dentre
as competências da União definidas nos art. 2 1, 184, 194, 205 ,
211, 215, 216, 218, 225, 227, 230 e 231 da Constituição
Federal.

JUS TIFI CAÇ ÃO
Visa a presente emen da delimitar a aplicação do regime jurídico
celetista,
vedando a sua aplicação aos selfVidores responsáveis pelo exercício
das atividades típic as de
Estado, ou seja, aquelas que compete ao Estado exercer, independente
de ser ou não atribuição
exclusiva do Esta do.
Impõe-se evitar que atividades como as tarefas dos órgãos reguladores
nas áreas
de energia, transportes e comunicações sejam exercidas por servidore
s celetistas. Da mesma
forma, as atividades de estatística, geografia e cartografia, de class
ificação indicativa de
diversões públicas, defesa civil , gerenciamento de recursos hídricos,
exploração de serviços e
instalações nucleares, desapropriação de terras por interesse social,
seguridade social - saúde,
previdência e assistência -, educação , proteção do patrimônio histó
rico, cultural, artístico e
documental, desenvolvimento cientifico, pesquisa e capacitação tecno
lógicas, proteção do meio
ambiente, proteção à inIancia, à adolescência e ao idoso , e proteção
aos índios, a cargo da
União, devem ser exercidas por servidores protegidos pela relação
estatutária, à medida que
nessas atividades é que se verifica a maior pressão oriunda dos inter
esses do fisiologismo e do
clientelismo, uma vez que são serviços públicos essenciais oferecidos
pelo Estado à Sociedade.
Dessa forma, restariam sujeitos ao regime celetista apenas aqueles
servidores
cujas atividades não integram esses conjuntos de atribuições, ou seja,
exer cem as atividades
materiais subalternas - apoio operacional, serviços auxiliares - os quai
s, em grande medida, já
são hoje passíveis de terceirização.
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Com isso, estaremos protegendo
o servidor que necessita dessa pro
delimitando o alcance de cada regim
teção,
e - celetista ou estatutário - seguindo
o critério do interesse
público , sem a preocupação imediat
ista que orienta a idéia de reduzir
os gastos públicos po r
meio da contratação de servidores ce
letistas .
Sala das Sessões,

o Paulo Roc a
er do P

u~d
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PR OJ ET O DE LE I N° 4.811, DE
1998

--

EMENDA ADITIVA AO SU BS TI
TU TI VO DA CO M IS SÃ O DE TR
AB AL HO , DE
AD M IN IS TR AÇ ÃO E SE RV IÇ O
PÚ BL IC O

Inclua-se. no art . 3° do Substitutivo
da CT ASP, o seguinte parágrafo:
"Art. 3° .. .... ..

§ .. .. O emprego objeto da redução
prevista no inciso III deste
artigo será considerado extinto, ve
dada a criação de cargo ,
emprego ou função com atribuiçõ
es iguais ou assemelhadas
pelo prazo de 4 anos, ou a contrata
ção de pessoas físicas ou
jurídicas prestadoras de serviço pa
ra o exercício das mesmas
atividades. "

JU ST IF IC AÇ ÃO
A demissão de servidores por exce
sso de despesa precisa ser regula
com muita cautela. Ressalte-se qu
mentada
e. para evitar desvios, a Emenda
Constitucional nO 19/98
previu que o servidor estável demi
tido teria o seu cargo extinto, veda
da a criação de cargo ou
emprego com atribuições iguais ou
assemelhadas por prazo de 4 anos.
Ora, é preciso que
também em relação a emprego;; pú
blicos se assegure regra que impe
ça favorecimentos ou
punições indevidas. a pretexto da 1e
dução de despesas. Esta regra há de
ser a mesma prevista no
§ 6° do art . 169 da CF , ou seja, de
sligado o servidor, deve-se conside
rar o emprego extinto e
vedar a criação de novo emprego
para a mesma atribuição pelo prazo
e 4 anos , evitando-se
assim o mau uso dessa forma de demi
ssão.
Sala das Sessões,

o ocha
Vice-Líder do PT
Deputado Paulo Paim
PT-RS
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P R O JE T O DE L E I N°
4.811, DE 1998

(~~~)

E M E N D A A D IT IV A A
O S U B S T IT U T IV O D
A C O M IS S Ã O DE T R
ABALHO, DE
A D M IN IS T R A Ç Ã O E
S E R V IÇ O P Ú B L IC O

Inclua-se, no art. 3° do Su
bstitutivo da CT ASP , os
seguintes parágrafos :
A rt . 3° ... ... ..

§ 1° . O empregado pú
blico admitido por conc
urso público e
dispensado por necessid
ade de redução do quad
ro de pessoal
por excesso de despes
a poderá, sem prejuízo
das parcelas
indenizatórias e demai
s direitos decorrentes
da rescisão do
contrato de trabalho , em
caso de necessidade da
Administração,
ser reintegrado no serviç
o público. pelo prazo de
5 anos a contar
do desl igamento , com
preferência sobre quai
squer outras
contratações para em
prego de atribuiçõe
s iguais ou
assemelhadas.
§ 2° . ão se aplica o di
sposto no parágrafo ante
rior ao servidor
desligado em conseq
üência da adesão a
programa de
desligamento voluntário
ou incentivado."

••

JU S T IF IC A Ç Ã O

Um a vez operada a de
missão do servidor oc
concursado, po r necess
upante de emprego pú
idade de redução de de
blico,
sp
esa, é lícito que se asse
preferência em caso ne
gure a esse servidor
cessidade de contrataçã
o de pessoal, para a mes
até 5 anos. Ressalte-se
ma função , em prazo de
que, para a evitar desvio
s,
a
E
m
enda Constitucional n°
o servidor estável demiti
19/98 previu que
do teria o seu cargo extin
to , vedada a criação de
atribuições iguais ou asse
cargo ou emprego com
melhadas po r prazo de
4 anos. Ora, é preciso
empregos públicos se
que também em relação
assegure regra que un
a
peça favorecimentos ou
pretexto da redução de de
unições indevidas, a
spesas.
"1
Sala das Sessões,

Deputado·AO.~

Lí
o Paulo Ro
Vice- Líder do

,/
.
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PRO JET O DE LEI N° 4.811, DE 1998
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EMENDA MOD IFIC ATI VA AO SUB STIT UTI VO DA COM ISSÃ
O DE TRA BAL HO,
DE ADM INIS TRA ÇÃO E SER VIÇ O PÚB LIC O

Dê-se. aos

InCIS OS

redação:

III e IV do art. 3° do Substitutivo da CT ASP , a seguinte

Art. 30. ..... ..

III - necessidade de redução de quadro de pessoal. por excesso
de desp esa nos tennos da Lei Complementar a que se refere o
art. 169 da Constituição. e observado. no que couber, o disposto
na Lei nO9.801 , de 14 de junho de 1999 .
IV - insuficiência de desempenho. observado o disposto na Lei
Complementar de que trata o art. 4 I. § 1°. inciso III da
Constituição Federal."

JUS TIFI CAÇ ÃO
Visa a presente emenda submeter o processo de desligamento do
servidor
celetista por insuficit!ncia de desempenho e excesso de gastos aos
mesmos procedimentos e
critérios adotados para o servidor estável ou estatutário .

•

Isto porque. sendo causa desse desligamento situação idên tica não pode
haver sob pena de afronta ao princípio constitucional da isonomia - tratament
o diferente em razão ,
unicamente. do regime jurídico do servidor ser ou não o estatutário.
A demissão por excesso de gastos. assim., deverá observar. no que
couber, o
disposto na recentemente aprovada Lei nO 9.801 /99, que prevê como
requisitos para esta
demissão , no caso do servidor estável, a exigência de ato normativo
prévio, motivando a
demissão e os critérios para tanto. em cada órgão ou entidade. e como
critérios gerais para
escolha dos demitidos a idade, a renda e o tempo de serviço.
Ora, como o celetista precede. na demissão. o servidor estável, mas.
desde que
concursado, tem preferência a pennanecer no serviço público após
o desligamento dos nãoestáveis e não concursados e ocupantes de cargos em comissão . é lícito
que essa demissão seja
orientada, quando necessário, pelos mesmos critérios impessoais, sob
pena de instaurar-se a
possibilidade de demissão persecutória o que é inaceitável.
E, quanto à demissão por insuficiência de desempenho, também não se
justifica
diferenciação que torne mais fácil a demissão do servidor celetista posto
que o que estará em
discussão é o mesmo tipo de comportamento frente aos interesses da admi
nistração .
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Em tàce dessa necessidade que responde à questão maior que é proteger a
sociedade. mais do que ao servidor. a presente emenda merece ser aprovada.
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EMENDA N°
AO SUB STIT UTI VO AO PL N° 4.81 1/98
(Do Sr. Fernando Coruja e outr os)

,

l

/l/ li'V\0

Dê-se ao IncIso IV do art. 3° do mencionado substitutivo
a seg uint e
redação :
"Art. 3° ...

IV - insuficiência de desempenho apurada em procedimento
cujos termos e
critérios são definidos na lei complementar que regu lamenta
o inciso III do art . 41
da Constituicão Federal.
Justificativa

Entendemos que a avaliação de desempenho do servidor dev
e seg uir os
parâmetros estabelecidos na legislação específica. A nova reda
ção do inciso 111
do art . 41 da Constituição Federal estabelece que os servidor
es estáveis som ente
poderão perd er o cargo por insuficiência de desempenho.
assegurada ampla
defesa. consoante as normas específicas estabelecidas em lei
complementar.
Vale lembrar que o PreSidente da República Já encaminho
u o texto de
projeto de lei c omp l em~ntar de nO 248 . de 1998 . disciplin
ando a matéria.
recentemente aprovado pelo Plenário da Câmara dos Deputad
os.
Logo . não é razoável supor que as normas sistematizadas de
avaliação de
desempenho que se aplicam aos servidores estáveis não
se aplicam aos
servidores que por conta da reintrodução do regime celetista
na administração
direta. autárquica e fundacional , deixam de ser estáveis
. Como ava liar
diferentemente o desempenho de um e outro servidor . apenas
pelo fato de um ser
estável e outro não ? Como supor que apenas um parágrafo
de um dete rmin ado
artigo pode encerrar os elementos objetivos suficientes de
avaliação de dad o
serv idor ?

GER 20 .0 1.0050 .5 - (ABR/91)
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Assim , para conferir um pouco
de lógica a este quadro dantes
co que se
inaugurará na administração
pública federal é imperioso qu
e a aferição do
desempenho do servidor regido
pelas normas trabalhistas leve
em consideração o
conjunto de normas de que trata
a lei complementar que regulam
entará o inciso 111
do art. 41 da Carta Magna.

Sala das Sessões,

~'umb

1 de ~ de 1999

t

2
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PR O JE TO DE LE I N° 4.811-A,
D E 1998
.
(Substitutivo)

Disciplina o regime de em pr eg
o
pú bl ico do pe ss oa l da administraçã
o fed er al
direta, autárquica e fundaciona
l, e dá
outras providências.

EM EN D A D E PL EN Á R IO N° --1----

A al ín ea a, constante do inciso
I, § 2 0 , co nf on ne artigo lO do
substitutivo ao PL 4.811/98 adot
ado pe la CTASP pa ss a a vIgora
r co m a
seguinte redação:

Art. 10 .............................................
................................. .
§ 2o

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . ...

... ... .

I - ...................................................
.................................. .

a) Servidor público ocupante de ca
rgo efetivo ou alocado aos órgãos
transformados em Ag en ci a Executiv
a ou Organização Social e os demai
s que,
em virtude das atribuições de se
u cargo efetivo, desenvolvam ativ
idades
exclusivas de Estado, nos termos
das
leis mencionadas no art. 24 7 da
Constituição Federal.

JU ST IF IC A Ç Ã O

o regime vinculante proposto pelo antigo artigo 1°

\
I

do projeto - RI U , a
despeito do qu e expressa o Plan
o Diretor de Re fo nn a do Estado
, ab ar ca va
nu m escopo re du zi do e inexpressiv
o a macro política inerente à defin
ição de
atividades laborativas centradas na
s fo nn ul aç õe s do Estado.
A s atividades exclusivas, respalda
das pe lo texto do § único do artig
o
247 da CF, sã o aquelas que envo
lvem o po de r de Estado. São as
at iv id ad es
que ga ra nt em diretamente que as le
is e as políticas públicas se ja m cu m
pr id as e

I

\

I
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financiadas. In te gr am este setor
as forças armadas, a polícia, a
ag ên ci a
arrecadadora de impostos - as tradi
cionais funções do Es ta do - , e ta
m bé m as
agências reguladoras, as agências
de frnanciamento, fomento e cont
role do s
serviços sociais e da seguridade so
cial.
Os serviços, falsamente denotados
não-exclusivos, são aqueles em qu
eo
Estado te m responsabilidade prov
edora, mas que, co m o nã o en vo
lv em o
exercício do po de r extroverso do Es
tado, po de m ser ta m bé m o of er ec id
os pe lo
setor privado e pelo setor públ
ico não-estatal. Este se to r co m pr
ee nd e os
serviços privado e pelo setor públ
ico não estatal. Este se to r co m pr
ee nd e os
serviços de educação, de saúd
e, culturais e de pe sq ui sa ci
entifica.
Independentemente de su a de
nominação incorreta de nãoexclusiva,
co nf ig ur am essas carreiras regimes
mistos de administração Estado-p
úblico. A
essa parte oficial fica embutida,
po r aspectos legais e orgânicos,
ví nc ul o
estatal, já que pr om ov em e elab
oram políticas, m ui ta ve ze s restr
itas, de
Governo.
N es se quadro, tanto atividades ex
clusivas co m o serviços nã o ex cl us
iv as
gu ar da m em seus parâmetros fu
ncionais o contexto de pr od uç
ão da s
atividades do Estado.
U m a estratégia essencial ao se refo
rmar o aparelho do estado é re fo rç
ar
o núcleo estratégico e os serviços
não-exclusivos - agentes re sp on sá
ve is pe la
implementação das demandas de
guarda das políticas de Es ta do - e
oc up á- lo s
po r servidores públicos competent
es, treinados ou reciclados. Po r se
rv id or es
que estejam identificados como et
hos do serviço público, entendido
co m o o
dever de se rv ir ao cidadão. Nestas
áreas, a carreira e a es ta bi lid ad e de
ve m se r
asseguradas po r lei, embqra os
termos careira e estabilidade de
ve m se r
entendidos de m od o mais flexível,
se comparados co m os co rr es po nd
en te s qu e
existiam na tradicional administra
ção burocrática.
N o ca so específico das atividad
es exclusivas e dos serviços nã
o
ex cl us iv os , m es m o a administraçã
o podendo se r descentralizada, ne
ce ss ita ss e
configuração de caráter mantenedo
r de prerrogativas funcionais, quai
s se ja m
m ec an is m os de atuação labora
l que to m em o se rv id or um
ag en te
comprometido co m as normas de lim
itantes das funções do Es ta do e co
ntrárias
a qualquer tipo de proposta atentató
rias às suas funções.
A questão da propriedade é es
sencial. N o nú cl eo estratégico,
na s
atividades exclusivas e nos serviç
os não exclusivos, a pr op rie da de
será, po r
definição, estatal, mesmo of
erendo, no último caso, pe
rm is sõ es
administrati va s publicizadas.
D ua s principais instituições se
rão usadas pa ra im pl em en ta r
es ta
reforma: no domínio das ativid
ades exclusivas, a id éi a é cr ia r
Ag ên ci as

GER 3.17.23.004-2 (MAII98)
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Executivas, e no das atividades nã
o-exclusivas, como Organizações
Sociais.
Ambas ne ce ss ita m de instrumen
tos compartilhadores co m as po
líticas do
Estado .
Po r fim, procuramos suprimir a hi
pótese de que esses agentes de es
tu do
e implementação do modelo de Es
tado co m planejamento estratégico
fa ça m
vinculo à CLT, no que tange o pres
ente projeto.
Posto isso , oferecemos a presente
em en da que, al ém de re po si ci on ar
as
carreiras notadamente de Estado,
antes excluídas do texto inicial, co
nc ed e ao s
servidores dos futuros órgãos de Es
tado conferidos co m o Organizaçã
o Social
e Agência Executiva receituário ab
rigado no que ex pr es sa o § único
do ar tig o
247 da CF.

Sala das Sessões, em _ _ /_ _/
__
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EM EN DA DE PL EN ÁR IO AO PL
4.811-A/98, DO PODER EXE

Ac re sc en te -s e pa rá gr af o ún
ic o ao ar t. 3° do
Pr oj et o de Le i nO 4.811, de 19
98, co m a se gu in te re da çã o:

"Art. 3° .......................................
............

I ...................................................
II - .............................................
...
III - ..........................................
......

TIVO

itu tiv o do

.........................................

........................................_

...........................................

...........................................

I" - ................................................
.........................................

Pa rá gr af o um co
Ex clu em -s e da ob rig at or ie
da de do s
pr oc ed im en to s pr ev is to no
ca pu t do art. 3° as co nt ra ta
çõ es de pe ss oa l
de co rre nt es da au to no m ia de
ge st ão de qu e tra ta o pa rá gr af
o 8° do ar t. 37 , da
Co ns tit ui çã o Fe de ra l.

•

Sala da s Se ss õe s, em

Zj

de ou tu br o de 19 99 .

-"::::J.iJ....-Jf- -- or-
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i

/

,

\
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EMENDA DE PLENÁRIO AO PL 4.811-A/98, DO PODER EXECUTIVO

JUSTIFICAÇÃO

Com a promulgação da Reforma Administrativa, foi aberto
caminho para a modernização de estruturas de órgãos do Estado.
A Marinha já vinha há alguns anos aplicando uma forma de
gerenciamento diferenciado para algumas de suas Organizações
responsáveis pela prestação de serviços às instituições navais, mediante
contrato de gestão, com fixação de metas e com uma relativa autonomia
gerencial.
Com base na experiência acumulada pela Marinha, o Poder
Executivo encaminhou ao Congresso Nacional proposição já transformada
em Lei nO 9.742, de 1° de dezembro de 1998, dispondo sobre a autonomia de
gestão das Organizações Militares Prestadoras de Serviço da Marinha.
A autonomia propugnada no mencionado diploma legal deverá
ser aplicada nas áreas industriais, de apoio de base e de pesquisa, dentre
outras.
O Projeto de Lei 4.811/98, que disciplina o regime de emprego
público, deixou de particularizar as características especiais da mão-de-obra
que venha a ser contratada pelas Organizações sujeitas a Contrato de
Gestão.
Assim , é sugerido um parágrafo único ao art. 3° estabelecendo
que a mão-de-obra contratada com base no contrato de gestão de que trata o
§ 8° do art. 37 da Constituição Federal não está sujeita as regras
estabelecidas no caput fito art. 3°.

,. . , / [ J

Sala das Sessões, em ,;/- Y de outubro de 1999.
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:-RA8AUCl AOI'IINSITRAÇAO E SERVIço POIIllCO
SE\lERWO CAVALCAtnl

..,
~

Emcnda:ao Projeto dc Ici n' 4 S 11 . Ilc 1 ~98 .

..

N

)(

'i;;

Sejam inlrOduzidas. no:an. \. do Projcto. :lS SC!iuintCS modific:lçaes:

o co
~
~

....
....
....

cn

co C'?
"'It

.. z
.... 0

I " a climinaçlo da conjunç~o Adillva · c· no fin31 do inciso IV;

00

11 , a incluslo d3 c:arrcira de "Fiscal de DeCesa Allropecuária·. como
inCISO \" desse 3n110. acrcscida :I exprCss~o ~nal dcfinidora da C:lfTelra 11:1 conjunçAo aditiva
., cu;

.!l ..J

.3 Q..

10 • a renumeraç!o do inciso V do anllo. pova inciso VI
ruSTtFlcAçAo
Visa I presente emendll inc1us!o dOI lervidores intelrl"tel da carreira
de Fiscal de DeCesl Ap'Opccuíria encre,as que. n:l Corml do In. I' do Projeto. comp6em u
carreiras considendu ·Atividades Tipicu de Estado·
.
A nAo-inclus!o dess:l C:lfTelr:l entre:ll consider3das "Ativilllldes Típicas de
Est3do" ~onslltui equivoco que o Projeto do Poder E"ecuU\'o esti a cons3arar. desde
quando esse Poder. oatravés justamente do MintSlcrio doa Adminislt:lçlo Federal e ReCorma do
Estado ,MARE. assim entende a natureu das CunçOes cometidu aol encUTClldo1 da
fiscalizaçlo apopeeúria. Tanto isso e eUlo que as publicaçOes do MAllE desipadu
· Cademoa MAR! da JlcConna do Estado· deiu ver que do. aJinaI•• Atividades Tlpicu de
Estado·. 31 inaentes l iNpeçIo e fiscaiizaçlo. Iiaadu i obMfVinc:ia du normal colllllftlCl
de :acordol FilOsaanilirios. vinculados às b:arrciras filCli. existentes entre os paiaes
membro. do MERCOSUL e da OMC.
A presente emenda. j:i por que pretende corriair o equivoco minalado.
merece. por essa funJament31lõ1.Üo. ser 3prov3da.
S3131lJ CIlllIISSào J e: Tr:lb3lho...11: Allnllnlst9ÍcàO ~ S\!I'\'IÇO Pú
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Partido
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MIRO TEIXEIRA
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PAlio. 1/2

--- -_ .. - --_.--- --- --_._--- --- - - - - -- -

Acrescente-se a expressão "nos tetm08 fIx.dos pela lei complement.r
que regulamenta o inciso IR dQ .,1_ 41 da ConsUtuiçlo
parte final do
parágrafo único do art. 4° do PI . ri" 4.811198, logo após a expressA0 "avaliaçlo
anual de pessoa/", que passa a ter a seguinte redaçAo:

Fede,.," ,

·M. 4- ..
Parágrafo único. Considera-se desempenho insatisfatóno aquele em que .os níveis
de qualidade e produtividade do trabalho, assiduidade e pontualidade no seNiço,
presteza e iniciativa, aproveitamento em programas de capacitaçlo, administraçAo
do tempo e uSC adequado dos equipamentos de seNiço pelo empreglJClo estejam
abaixo de quarenta por cento crd pontuaçAo máxima admitida em avaliaçAo anual de
pessoal, nos termos findos pela lei comp,.",."t6i, que regulamenta o Inciso •
do.tt. 41 da Constitu/çlo Fed«'a/.·

Justiflcativ.
Entendemos q\Je a avaliação de desempenho do servidor deve seguir OI
parâmetros estabelecidos na legislaçAo específica.·A nov~ redaçAo do inciso 111 do
art 41 da ConstituiçAo Fedefal estabelece que os servidores 8st6veil somente
poderAo perder o caigo por insuficiência de desempenho, asaegurada ampla
defesa, consoante as normas específicas estabelecidas em lei complementar.
Vale lembrar ClUf.t o Presidente da República jé encaminhou o texto de projeto
de lei complementar de ri" 248, dê 1998, disciplinando a matéria.
Logo, não é r dlMvel supor qU6 as normas sistematizadas de avaliação de
desemperhl que se aplicam aos s8fVidores estáveis não se aplicam aos servidores
que por conta da reintroollçAo do regime celetista na administraçAo direta,
autárquica e fundado!);!I, neixao, de ser estáveiS. Como avaliar djferent~mente o
desemperho de um e oub-o seNidoc', apenas pelo fato de um ser estável e outro
não ? Corno supor qua apenas IJIIl parágrafo de um determinado artigo pode
enctHTSI' os elementos oI)J61Ivos suficis"tes de avaliaçAo de dado servidor 1
Assim, para conferir 11M pouco de lógica a este quadro dantesco que se
inaugurará na administral.:ão púhlica federal é imperioso que a aferição do
desempenho do servlú.Jf /tigido pelas normas trabalhistas leve em consideração o
conjunto de Mimas de Q4 W\ "'ata a lei complelTlt:lntar que regulamentará o inciso 111
do art 41 da Carta Uaç,na.
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Suprima-se o inciso 111 do art. 4- do Pl rf' 4811198, renumerando·se

(I \

demais.

o art: "'- do prOjeto '" In questAo elell<".a, ah'oj'!es ,1.3 :..lIlS 11 'GISO~ , as hlp.\tesfls
de dispensa de empregado público, mediante process..l administrativo,

o inciso 111 que se pretende suprimir, dispOe, ".'bls
"Art, 4"' '"

111 - neoess«tade de t1Kfuç/ I() da 'luadfO ~ fXJ'í> :i,)iJ/,

POI tl l,l;()SSU

du IlctSPdSd; •

A reduçAo do quadro de pessoal por excesso de gastes dentro ela IÓ{'jlca do!
dnquaIificaçAo e minimizaçAo do aparelho de t:stado, fOI Instll'ldo no te;cto
00Mtituci0naI atrava da Emenda Constitucional rf' 19198, que introduziu inCISO 11
ao § J- do 8rt. 169.

A. ic ltençAo

~

leQi:llador ao insenr este dh.poSlti·/O toi o de atingir os
seNidores nAo estáveis hoje existentes, Ou sel'*, aqueles 4U6 Ingre$$éll am no
S8fV~ pUblico ~ a Carta de 1988 por wncurso público e que élinda não haVIam
concluído o estégi6 probatóno, e aqueles que. tendo Ingressado sem concurso
antes da Carta de 1
'968. não haviam preenchido os requisitos estabelecidos pelo
art, 19 do ADCT - eX8f'CÍcio p<l( cinco anos continuados antes de 1988
Objetivava o legislador constituinte den'lado. basi<:amer,te
governista, eliminar o ~0GU8 de seNidores nao estávEIls,

0:0

d4 base

Se esta regra já era uma regra peNefsa, toma-se Insupi)ltáv..1 a tenlaltvcl,
materializada neste projeto. de que esta regra se aplique aos empregados públicos
contratados a partir da pubhe-.açAo desta lei,

Ademais, seria "'" contr.senso sopar que o Governo f8(jel ai nao Iria
dimensionar com racionahlJade suas cOlltrataçêas após a reformél constrtllclCoflal,
tendo que se valer de demi:lsc)es por excesso de quadros,
Por todo o expostJ, apresentamos a pf6sente O1l,lOlldcl pdla Seillar estél
distOlOl'dça\oio,

;J

,IAíIIã...,.
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Emenda lI':~cW qlw~p
ClUsllkaçio:

I , SUprt 111 .. I'~
l'AoIuaNIM I ) MocIIIIcMMi
IX' A dMMl de ___

p,otIto de Lei 11':

IIc_r

"111M

I
lo de: naI»Iho, di Adll. . . . ~. ~o PIMIIco

:_:O_UIII_r:_~_:EJRA
_ _ _ _ _ _ _ _':.o_utkIo_T
__
':
_ _ _....1,...... l/l

'--_ _ _

IncIuam-se o. seguinte. incisos ao art. 1- do PI ,.,. 4.811198:

"Att. 1· s.o reg~ ".,. Lei ,.- '.112, de 11 de .....",., de 11to, oe
oc"".,.,.. de CII'f1N ;Wbllcoa ,. ptOtI'Mltto .t.tJvo da c~ de:

..._--_._..................................•

M- ~ do TaoulO NKIoMI;
\li .'••
"to • ~fO;
_ - FlnMç••• ConttoM;

01"•••

IX • E........ .... PoIItJca PIlbllcu • GaMo Govem.",.",.,;
X- ,... ".,_ .... Clfllcla. Tacnologle;
XI· DeeeIwoIvImMfO Tacnol6glco;
D·
PIa,.ejamanfO
CIfnc:• • Tacnoloflla;
, . . FJe eM de OI'••• AfltopacuMla;

.1ntr.&tIvfu,. ....

all"',

XIV· ~ ".dlco 1WIc1al;
XV • Anel' la de ComItcIo Extarlor,

nt· .....Mrlo Supetlor,
XW· 1....'*10 de , •• J- Gt'au;
XW· FlKalde contrlbulçde. pravIdettcMn..;
XIX - RKM do ".",ho;
XX - 111
do tlabalho;
JO(J. Engenheúo do trabalho;
JOtJI.llh"oa;
JtXij ·l'roaItadotN alMrqulcoe;
1OtN. 0utIu
..,.bllnclde..... 1aI ••paclffca. •

'*0

c"""•• ..,.".

Juellftcatlva

o projeto de

lei em questjc)r disciplina o regime da ampIego público da
pnnoeI na administração federal direta, autjrquica • fundacional.

O ob;etNo essencial do Governo ao lnur1r a poe.ibllldada de contrll8Çlo di
P III C8I J*II MIpi"8gO público na edrniniICraçto direta '. WIiat • ~. e
eIIminaçIo di! estabilidade par. os servidores c:ontrat.dot lOb regime do amprago
~•• ,.... impe1ir. adoçIo da regi. da PlavlcMncia hoje praV81."NI per'I o
Mtorpúbllco.

MIo h6 qualquer posiçlo oonoeitu./ • ~ .... projeto que

resp

"amai lia • reforma administrativa.

O regime estatutérior nIo COIlbatual. ~ foi edotedo pera reger e
re'-çIo entre os setvidores que atuassem nu ..... trplca. da EII8do • o EII8do.
V*i.. do as implicaç6es - restriç6es e direitos - dec:orrentn delta rel8çlo que
demandam um regime jurldic:o dif8l...aado em que a próprie sociedade • ...,.
~ doi desmandos dos governanta de plantio.
O pro;ato em tela vai exatamente no sentido contr*1o. OeMltNUa e
OI~ hoje existente e permite o retomo ao ..lado ce6tlco di cola.
exi.......... di! ConstituiçIo da 1988. que pennttill • proIlferlÇlo da cape
tabela ••
lom8Ildo ~rv.l e rwc::ioIlllidIIde na ImplllftlflleolO de
poIitiol de reanos humanos no 6mbito do Gcrtemo Fedarll.

JJ8Ci...

so - - - - - - - - - - - - - -- - -_ ..__._. ...._........_... .... _.... .. _. _..__..... _.._._..
=
logo, o obfetivo do Governo ('.ofTl 9sla prolelo ntlo ~ OI 11m ~onall 10/1 ,ar f\~-Jra
geral 8 oontratação sob a égide do regime (,.8lellsla.

o art. ,. do projelo de lei em questAo efanca as carrollas que, Im,smo "'Ixis a
malfadada reforma administrativa consubslanclada na Emenda Consllloclonal nO
19r'98, continuam regidas pelo Regime Jundico ÚOICO · l aI nO A.112J90.

Só admite a aplicaçio do regime estatutário • lei nO

112/90 . àqllftlall
,.ca-'e...w·...raa
... a.eja previsao eslé assegurada na ConStituição Fedetal. Apttt18S as
carreiras jl,ridicas do Estado estac, pois, asseguradas.
Entendemos

ij

que o aitécio qUe deve ser adotado para se del901llnar quais

~C8I"'rrnl..
liliras sejam submetidas ao regime eslaMátio é a nalurft:la (/a allVf(1itl1e
~ Oeve-se desconsiderar o caráter mefamenlo financ.elfO que
norteou o Gmemo Federal no encaminhamento do projeto.

Desta funna, as carreiras que aluam em carreiras típicas c.kl fSlado. ainda
que nIo exclusivas, de.em ser regidas pelo regime estaMário.

Assim, as carreiras que atuam na área de fiscalizaçAo, de formulação lIe
poIlticas públicas, de elabolação orçamentária, de controle interno e externo, de
finanças, de 8ssesSOOil118nto e consullona legislativa, de educ',açAo e saÚde, devem
ser indufdas no rol daquelas a serem regidas pelo regIme eslaMáno
A presente emenda lem, portanto, esle objetivo.
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-------------------------------------------------------------------------EMENDA N-01
06-.. ao inciso V do 1ft. ,. do projeto. seguinte reclaçAo,
renumerando-se .0 ltUaI inciso pata inciioVl :
.

"M. 1. ....................................................... .......... :.................... .
••• . • • - . .. . .. ... .............. 0'0 •••••••••• • • • • 0.0.' ................ . . .. .. . ....... .... ........... . .

.

v - vncaais de. Chlncelari.· .'
VI- ...... ,............

0 ' 0 • • • • • • • "' • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Sala das Comiss6es. em
,\

i \~. (\

de deze.bro

de 1998.

.<'

0_, ~.~

' ~I"""II"I'" ~ \

PROJETO DE LEI N.o4.81I, DE 1998
DiKiplina o rqime de emprclO público do pesSOll da
AdministreçAo Federal direta, autárquic:a e
fundacional .

EMEN'DA MODIFICATIVA
Dê-se ao artigo 1° do projeto a sepinte redlÇlo:
"Art. 1°
SIo rqidos pela Lei n° '.112, de 11 de dezembro de 1990,
os ocupantes de ,*p públicol de provimallO efetivo da c:aneiru:
Ali vopdo da Unilo, Proc:uredor da F..... Nacionll e AaillCnII Juridico
da AdvOtacia-Oeral da Unilo, PrOCUI1Idor • AdYGpdo doi 61..,.
vinculados • AdvOtacia-Oeral da Unilo. DeCenlOr PUblico da Unilo,
Policial Federal, Policial Rodoviirio FedetaI. PoIic1a1 FerroVi6rio FedcraI,
Tributaçlo e Arre wiçlo, Filc:alinçlo TribudN, Previdenc:i6riI e do
Trabalho, Orçamento. FiftInÇU • Controle. EspeNIisIa em PoIItic:a1
Públicas e GestIo Govell........... R.1IIçIo • FiICIIlaçlD clt lnItituiçOa
do Sisí~ Financeiro Nacional. 0ficiII de ChInceIIriI. de Clmiru c:ujoI
CIII~()! ~jam privativos de brasileiro nato."

52
JUSTIFICAÇAo

Do prl)jeto

e~cl;l1liQhado ~I<?

Poder. Executivo da União, deixou de Constar
outras carreiras de serviaores que - ituarn em éreas essenciais· da administraç~o
relacionadas com as finanças do estado brasileiro: elaboraçto de pollticas e
orçamentos públicos; fiscalizaçlo e arrecadaçlo de tributos e contribuiçOes; execução
do fluxo de caixa; administração da divida pública; auditoria e fiscalizaçlo dos gastos
públicos; regulaçlo e fiscalizaçlo do sistema financeiro nacional, compreendendo
seguros privados, mercado de valores mobiliários, companhias abertas, instituiçOes
bancárias. Além dessas áreas nlo foram citadas no projeto original as carreiras de
fiscalização do trabalho e representação diplomática.
As atividades desenvolvidas por essas carreiras nlo encontram similares no
mercado de trabalho. Este fato tem como conseqoancia direta a necessidade que os
servidores recrutados em concursos passem por programas de capacitação, de caráter
eliminatório, na Escola de Administração Fazendária, na Escola Nacional de
Administração Pública e No Instituto Rio Branco.
Aliás. os servidores dessas carreiras já estão incluídos no grupo considerado
como ."atividades típicas de Estado", conforme o texto da lei nO 6.185, de I974, e suas
alterações. Da mesma tbrma. durante a tramitação da Emenda Constitucional da
Retorma Administrativa (E.c. nO 19/98) o Congresso Nacional aprovou, em l-turno,
teltto constitucional que contemplava as categorias tratadas nesta emenda. Em vista
desses fatos. o que era de se esperar é que o Estado Brasileiro, profundamente
remodelado pelas Emendas Constitucionais e da Ordem Econômica, reconhecesse
essas garantias como essenciais para outras atividadeS além daquelas relacionadas no
projeto original : advocacia, policia e diplomacia.
Para o bom funcionamento do Estado Democrático de Direito, é importante que
os servidores públicos que efetivamente desenvolvem atividades exclusivas de Estado
nas diversas áreas elencadas nesta emenda, no âmbito do Poder Executivo, nlo
corram riscos de sofrerem constrangimentos no desenvolvimento ' de seus trabalhos.
Foi esse o sentido da redaçlo dada ao art. 247 da CF, que preva proteçlo especial aos
servidores que exerçam atividades exclusivas de Estado.
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nlo existem em nome do próprio servidor, mas em nome do interesse Público. O
Estado acautela, por esta Emenda Modificativa, as açOes desenvolvidas por servidores
que · possam contrariar outros interesses.' E,. além disso, trata-se de atividades
expressamente reconhecidas pelo Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado
como integrantes do Núcleo Estratégico e de Atividades E)(c1usivas, plenamente
coerente com as premissas em curso.
Sala das Sessões, em 0.3 de
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.,.iJs nFICAçÁO
A Lei u' 9610/9~. que criou • carreira de Fiscal de Def"a Agropecuiria.
fundam~nlou·n na prtmi..a do poder ntruti\lo '4ue H tratava da aecenidad~ imperativa
do fortllledmento do núcleo f~t.a'~~i<:o do Governo fedenlJ. couoaate u posiflo de
motivo. ali consignada.
Ademais. o Ministério da Admini.traçlo e Reforma do Estado - MAU
srmpre considerou a. atividades de n.callzaçlo • ai incluida aquela relativa " aorma
sanitária. objeto da Defesa Alropecuária • como atividades tlpica de [.tado. Nlo H
concebt, desta forma. que o GOvelllO federal utabeleç. pos~6a nutaa.ta aeua quatlo,
A. atividades de fiscaUuçlo e In.peçlo objeto da IÇ6a de Defesa
Ag.opecuitia .10 de importlacia tstratqica aOl iaterena andoaaia, com fDfaH especial
no. portOl. aeroporto.. po.to. de froateira. refletlado-H diretamerlte aa avallaçl o da
,anidade dos produto. vegetais e IInimal.. na verifkaçAo de frauda e. IUI. compo.~4a e
na eventual uistlncla de reslduo. biológico. e qulmicoa. AWm de garaDtlrem a IfIUraD~a
aUmrntar da popula~lo. tais atividada protqe. a .... agricultura co.tra • latrod~o de
praga. e doença. nótica. e viabillulll a llbertura de mercado. de uportaçlo, o q.~ de
,.pedal relevAnei. no estáiPo ataal de ecoDomla aJoballuda, SHI olvidar que. como
integrante da O'llaniu~lo ,\'nlldia' do Comércio - OMC. o Brasil H compromete a
cumprir os rigolo,os !lI~",h .. ~ t " , ,' ~ 'tlotlivü' h quest6es zoofitouaaitáriu ditadOl por
aquele ó, glo.
Por lud', iuo, é fI, ;lIldr" justiça que a
' \/ll "Pf(ulÍi'Í1I «' j. ; ' ,>n .~ i, ! "",. .J!l ~U,' I" :í r)i t ~ clt Fitado.
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FiIcaiI das Ag6nciu Nacionai. Reeuladcn. , de FiscalizlÇAo de

v - Agentes

Setores Econ6micoI.
'
"
VI - de carreIrU cujoI cargo. sejam privlllvo. de Inlileiro nato.·

JUSTIFICATIVA

O Govemo FederII dIHnvOIY.u novo modelo de atueçlo , vem instituindo a
nontIgem , I~ de Agtnci8. NICionaII Reguladora , FlICIUZldorI. d'
letetmlnatto- segmentN econ6miCoI que ,.....,.,..., uma açIo coordenada. .flcaz.
ndependel\te , ,.. '·ltOf\'II.
rol .uern
o Htor de lMIgIa 116tric:a. atrtvt. de ANeel. do setor de

com

tllecomuniceç6el. Ct)m , ANATEl..
'
(l ''''lIII0 . . . . 0CI0nIW com "'JÇIo AI queat5ea de 0... Agropecuária
S.,.:cIede AnlmII \ VegeIII)., c:ortI • VIgIIIndI • FIacaIIzaçIo da ProduçAo e
:om wtlall·,:.ç'" de .,!edIc.MIentaI. cIIm • AcIminIInçAo FIIcaIe Anç.adeçlo 4t Tributo.
:~W,..

..

, .• IIm, nIn .. concebe __QUe OI . , . . fIIcIII dnqI impoItMtet Agtnc:la.
:11Ci1lMil Fj.tc . . lOrft, QUe ,..,..... pn o' _dcIo de ' .,.. lllividldel• •1
IIM'Og.aa. ctevon" 'j • dINitoI dequ,11I que ___ ~. de EItIIdo. outre vIncuIaçIo
1UI11Io . . . . de
de C8!IO' püblkolde PlDiI.menIo aMuo regidos.,... Lei n'
1.11:1.1VO. llOfM vem ocorrendO ... aqui, o miamo IOOftIICIIsdO .... todo. OI ptis"
1ini
organI::adoI.
fJ •• por1Mto. .. ra6I. da justa indullo das carNIt8, doI .Agent" Fiscais no
tlCt ')O de,ta Lei.
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SEVERINO CAVALCANTI
1IJIII.atliDGI

EMENDA ADITIVA
oi-se ao inciso V do art. 19 do PL 4.811, de 1998, do Pode
Executivo a seguinte redação, renu~erando-se o atual inoiso V, que pãs
sará a inciso VI:
-Art. 19 •••••••••••••••. ..•.•. • ..••••••..••.......
I
II -

III -

·. .. .. ...... .. ...... . . . . . . .. . . .. . . .. . . . . .. . . .
·...................... ..... ........ ....... ..
'

· ............. .. .... ................. .. ..... .
· ............................................ .

IV V - Agentes Fiscais das Agencias e Orgãos Nacionais Regula
dores e de FiscalizaçÃo de Setores Econômicos.
.
VI - de carreiras, cujos cargos sejam privátivos de brasile;
ro nato·
JUSTIFICATIVA
O Governo Federal desenvolveu novo ;'modelo de atuação e ver
instituindo a montagem e implementaçÃo de ~gências Nacionais Regulado - .
ras e Fiscalizadoras de determinados segmentos econômicos que requerem
uma ação coordenada, eficaz, independente e autônoma.
Foi assim com o setor de energia elétrica, através da ANEE,
do setor de telecomunicações, com a ~NATEL.
O me.mo deverá ocorrer ,com ' relação aos segmentos de Defesa
Agropecuária (Sanidade Animal e Vegetal), Vigilãncia e Fiscalização da
ProduçÃo e ComerCializaçÃo de Medicamentos, Administração Fiscal e Arr~
cadação de Tributos Federais das Contribuições PrevidenCiárias e com ê
FiscalizaçÃo do Trabalho.
Assim, nÃo se concebe que os Agentes Fiscais dessas impor tante. Agincias e Orgãos Nacionais Fiscalizadores, que requerem para o
exerclcio de suas atividades, as prerrogativas, deveres e direitos da quele. que exercem funções de Agentes do Estado, outra vinculação que
nÃo aquelas de ocupantes de cargos pÚbl i cos,de provimento efetivo regidos pela Lei 8.112/90, como vem ocorrendo até aqui, o mesmo acontecendc
em todos os palses minimamente organizados.
Eis, portanto, as razôes da justa inclusão das carreiras
destes Agentes Fiscais no escopo desta Lei.
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COMISSAO DE TRABALHO, DE ADMINISTRAÇAo E SERVIÇO PÚBLICO soa LEGISLATURA· 4- SEssAO LEGISLATIVA

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS
PROJETO DE LEI tf' ".811/98
Nos termos do art. 119. eaput, I, do Regimento Intemo Cf" CAmara doi
Deputados, o Sr. Presidente determi~ a abertura • e divulgaçlo na Ordem do
Dia das Comiss6es • de prazo para aprasentação de emendat, a pertlr de
26111198, por cinco ..ssOes. Esgotado o prazo, foram recebida. 25 (vinte. cinco)
emendas ao Projeto.
Sala da COmisaAo, em 07 de dezembro de 1998.
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ACRBSCEHTAR: "( ••) CARREIRAS DO SERVIÇO EXTERIOR aMe" "RO

c_r
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CÂM ARA DOS DEP UTA DOS

PR OJ ET O DE LE I N° 4811, DE 1998
Disciplina o regi me do emp rego
público do pessoal da Adm inis traç ão
Fede ral dire ta, autá rqui ca e fund acio nal.

EM EN DA AD ITI VA N°

Acr esce ntem -se ao rói prev isto no art. l° do
Pro jeto de Lei os serv idor es ocu pan tes de carg os púb lico s de pro
vim ento
efetivo da car reir a de San itar ista , da car reir a de esp ecia lista do
Ban co
Cen tral do Bra sil e da car reir a de Oficial de Cha nce lari a, os
seg uint es
serv ido res:
I - médicos san itar ista s;
11 - médicos vete riná rios ;
111 - eng enh eiro s Agr ôno mos ;
IV - eng enh eiro s civis;
•

•

V - farm acê utic os e bioq uím icos ;

,

VI - quím icos ;
VII - biólogos;
VII I- ana lista s;

IX - insp etor es e age ntes exe cuti vos de com issã o
de valo res mob iliá rios ;

x -

ana lista s e age ntes executivos da
sup erin tend ênc ia de seg uro s priv ado s;
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XI - oficial de ch an ce la ria .
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Em bo ra
se
de va
re co nh ec er o louvável esforço do
re la to r da pr op os ta em en da da ju
nt o à
Comissão de Tr ab al ho , no se nt
id o de co nf er ir ao rol de ca te
go ria s
"exclusivas de Es ta do " um al ca nc
e mais co er en te com os pr op ós ito
s e as
ca ra ct er ís tic as do Po de r Públ
ico, o segmento da sa úd e
pú bl ic a
infelizmente restou esquecido em
su a peça al te rn at iv a. Isso nã o po
de ri a
te r acontecido. ~esse sentido,
de na da se rv e o ar gu m en to do
s qu e,
m an te nd o um a visão ob tu sa do te
m a, pr et en de m en co nt ra r profissi
onais
qu e de se m pe nh am no se to r pr iv
ad o at iv id ad es si m ila re s aos se rv
id or es
em pe nh ad os no ca m po da sa úd e
pública.
A af ir m aç ão se ju st ifi ca po rq ue nã
o só as técnicas
em pr eg ad as se rv em pa ra di st in gu
ir o público e o pr iv ad o. Ta m bé
m a
di sc re pâ nc ia de propósitos se
pr es ta a essa finalidade. Não
se po de
co nf un di r a aç ão de um médico de
hospital pr iv ad o ou em um co ns ul
tó rio
po r ele m an tid o com o m is te r do
s profissionais voltados à pr of ila
xi a e à
medicina pr ev en tiv a no âm bi to da
ad m in is tr aç ão pública.

o

•

exemplo clássico e histórico se m
pr e deve se r
invocado. Talvez tivesse sido di zi
m ad a a po pu la çã o da ci da de do
Rio de
.Janeiro se às atividade~ do Dr. O
sv al do C ru z não tivesse sido at ri
bu íd o
um rol de pr er ro ga tiv as ab so lu ta
m en te exclusivas de Estado. Se o
nosso
gr an de infectologista não co nt as se
com o ap ar at o coercitivo m an tid
o pela
ad m in is tr aç ão pública, não te
ri am sido suficientes as he ró
ic as e
inigualáveis qu al id ad es pessoais
qu e o to rn ar am um dos m ai or es
no m es
do nosso pa ss ad o.
São si tu aç õe s dr am át ic as como
es sa
que, espera-se, aj ud em os no br es
Pa re s a en te nd er a ur ge nt e e in ad
iá ve l
necessidade de in co rp or ar ao
br ilh an te su bs tit ut iv o da C om is
sã o de
Tr ab al ho a em en da aq ui ju st if ic ad
a
O ut ro ss im , a em en da ta m bé m
co nt em pl a os
especialistas do Banco C en tr al
do Brasil, nas at iv id ad es ex er ci
da s de
formulação, execução e ac om pa nh
am en to da política monetária~ co
nt ro le
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da s op er aç õe s de cr éd ito em to da
s as su as fo rm as ; fo rm ul aç ão , ex
ecução e
ac om pa nh am en to da política ca
m bi al e de relações fin an ce ira s
com ()
ex te rio r, or ga ni za çã o, di sc ip lin
am en to e fiscalização do Si
st em a
Fi na nc ei ro Nacional e or de na m en
to do m er ca do fin an ce iro ; emis
são de
pa pe l-m oe da e de moeda metál
ica e execução dos serviços do
meio
ci rc ul an te . São at rib ui çõ es exclus
ivas de Es ta do co nt em pl ad as no
s ar ts .
21, V II I e ar t. 192 da C on st itu iç
ão Fe de ra l. São indelegáveis e nã
o tê m
si m ila ri da de com qu ai sq ue r ou
tr as desenvolvidas pelos de m ai
s en te s,
se ja m pú bl ic os ou pr iv ad os .

\

\

\

•

E, se ao Banco C en tr al es
tã o re se rv ad as
in cu m bê nc ia s exclusivas de Es ta
do , po r co nc lu sã o óbvia, seus se
rv id or es
devem es ta r in cl uí do s na s C ar re ir
as Exclusivas de Es ta do.
O s se rv id or es qu e in te gr am
as "c ar re ir as
exclusivas de Es ta do ", pa ra o ex
ercício de su as al ta s re sp on sa bi
lid ad es .
são expostos a pressões de to da
na tu re za , já qu e co nt ra ri am in te
re ss es
alheios, e mesmo co nt rá ri os ao
s do Es ta do e lid am com in fo
rm aç õe s
pr iv ile gi ad as e pr ot eg id as pelo
sigilo legal. Po r isso, os se rv id
or es do
Banco C en tr al pr ec is am , no exer
cício de su as at iv id ad es , de sa lv ag
ua rd as ,
fr en te às pr es sõ es de in te re ss es po
de ro so s, ev en tu al m en te co nt ra ri ad
os .
Pa ra ev ita r a fragilização e a pe rd
a de isenção, os
se rv id or es de ve m se r re cr ut ad os
po r cr ité rio s mais rigorosos de se
leção,
se m pr e ba se ad os nos pr in cí pi os
de im pe ss oa lid ad e e co nt in ui da
de do
serviço público.
•
Ta is se rv id or es de ve m es ta r pr ot
eg id os po r re gr as
específicas de as ce ns ão e de re
m un er aç ão , ca pa ze s de pr op or ci
on ar a
ad eq ua da es ta bi lid ad e funciona
l, in di sp en sá ve l ao ap ri m or am
en to e
qu al id ad e do s serviços ex ec ut ad os
.
E, ac im a de tu do , os se rv id or es in
te gr an te s de ss as
ca rr ei ra s de ve m se su bm et er a
re gr as especiais pa ra efeito de de
m is sã o
po r in su fic iê nc ia de de se m pe nh o,
so b pe na de es ta re m ir re m ed ia ve
lm en te
vu ln er áv ei s a in te re ss es menores
. Ta is se rv id or es de ve m co nt in ua
r so b a
égide da Lei 8.112, de 1990, com
a po ss ib ili da de de de m is sã o ap en
as po r
processo ad m in is tr at iv o, e não po
r si m pl es av al ia çã o de de se m pe nh
o.
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Conclui-se, assim, que os se rv id
or es do Banco
C en tr al , po r exercerem atribui
ções rig or os am en te indelegáve
is e
ex tr em am en te sensíveis em face
da af irm aç ão da so be ra ni a naci
onal,
devem es ta r relacionados no elenco
das ca rr ei ra s exclusivas de Estado
.
Neste caso, ta m bé m estão incluído
s, na em en da , os
oficiais de ch an ce la ria , po r tr at ar
-s e de ca rr ei ra de nível su pe ri or ,
cujos
membros são sujeitos a regime
ju rí di co especial, qu e lhes ac ar
re ta
obrigações e deveres su pe rio re s àq
ueles exigidos dos de m ai s servidor
es, e
cujo exercício exige al ta qualifica
ção profissional, domínio de lín
guas
es tr an ge ir as e formação específic
a pa ra o exercício de re pr es en
ta çã o
diplomática, m in is tr ad a pelo In st itu
to Rio B ra nc o e pela ENAP.
Não se pode co nc eb er qu e se ja m
co nt em pl ad os os
Diplomatas sem que igualmente
o sejam os Oficiais de C ha nc el
ar ia ,
ca rr ei ra do Serviço Ex te ri or B
rasileiro que, pelas suas at rib ui
çõ es ,
co m pa rt ilh a com os Diplomatas, em
ca rá te r supletivo, a re pr es en ta çã o
da
so be ra ni a br as ile ir a no ex te rio r,
com alto gr au de re sp on sa bi lid ad
e pela
ad m in is tr aç ão co ns ul ar , de nt re ou
tr as atribuições de relevância.

•

A C ar re ir a Oficial de C ha nc el ar
ia , at ua lm en te
regida pela Lei 8.829/93, po r in
te gr ar o Serviço Ex te ri or Brasi
leiro,
de m an da a mesma proteção conf
erida aos Diplomatas, com os qu
ais os
Oficiais de C ha nc el ar ia at ua m
co nj un ta m en te , qu er na Se cr et ar
ia de
Estado, qu er nas Missões Dip
lomáticas e Repartições C on su
la re s,
at en de nd o a um a população es
tim ad a em 1,5 milhão de naci
onais
brasileiros residentes no exterio
r, aos qu ai s se so m am ce rc a de
3,5
milhões qu e an ua lm en te vi aj am pa
ra fora do Brasil, ad m in is tr an do re
nd a
co ns ul ar em to rn o de 25 milhões de
dó la re s anuais, po r meio do exercí
cio
de atividades nas ár ea s co ns ul ar e
de imigração.
A tu am igualmente os Oficiais de
C ha nc el ar ia na s
ár ea s de comunicações e inform
ações sigilosas (segredos de Es ta
do estratégica pa ra o País),
cu ltu ra l, comercial, ad m in is tr
at iv a,
or ça m en tá ri a, fmanceira, polític
a e in fo rm át ic a. A estes aspe
ctos,
acrescente-se o fato de qu e mais de
cem Oficiais de C ha nc el ar ia po rt
am
títulos de Vice-Cônsules, cinc
o dos qu ai s como tit ul ar es de
ViceConsulados, e todos de vi da m en te
ac re di ta do s como ag en te s do G ov
er no
brasileiro ju nt o aos governos e/ou
organismos in te rn ac io na is sob a
égide
da Convenção de Viena so br e Rela
ções Diplomáticas e C on su la re s.

GER 3 .17 .23 .00 4-2 (MAI /98)

A \.
I

I

,' \

CÂM ARA DOS DEP UTA DOS

A relevância dos Oficiais de Cha nce lari a par a o
exercício da sob eran ia bra sile ira é dem ons trad a pela multiplicid
ade de
tare fas a eles destinadas no âmb ito de nossas Representaç
ões
Diplomáticas, e cujo exercício é incompatível com a relação trab alhi
sta e
com a inexistência de gar ant ias especiais no exercício do cargo.
À luz do que precede, e cônscio da imp ortâ ncia da

inclusão dos Oficiais de Cha nce lari a como
amp lam ente resp alda da pela especificidade
cert ame nte eng ran dec e e fortalece aind a
Brasileiro e a instituição como um todo, é
emenda.

car reir a típica de Estado,
de sua s atribuições, o que
mais o Serviço Ext erio r
que enc ami nho a pre sen te

sões, em 10 de g98to de 19 9.
/
,
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PRO JET O DE LEI N° 4.811, DE 1998

EME NDA MOD IFIC ATI VA AO SUB STIT UTI VO DA COM ISSÃ
O DE TRA BAL HO,
DE ADM INIS TRA ÇÃO E SER VIÇ O PÚB LIC O

Dê-se. à alíne a" a" do inciso I do § 2° do art. 1°. a seguinte redação :
Art. 1°...... ..
§ 2°. E vedado:
I - submeter ao regime de que trata esta Lei :
a) servidores que. em decorrência das suas atribuições,
desenvolvam atividades exclusivas de Estado. nos termos das
leis mencionadas no art. 247 da Constituição Federal, ou cujas
atribuições envolvam o exercício de atividades tipicas de
Estado, assim consideradas aquelas que estejam incluídas dentre
as competências da União definidas nos art. 21. 184. 194, 205 ,
211 , 215, 216, 218, 225, 227, 230 e 231 da Constituição
Federal.

JUS TIFI CAÇ ÃO

•

Visa a presente emen da delimitar a aplicação do regime juríd ico
celetista.,
vedando a sua aplicação aos se~dores responsáveis pelo exercício
das atividades típic as de
Estado. ou seja, aquelas que comp ete ao Estado exercer. independe
nte de ser ou não atribuição
exclusiva do Esta do.
fmpõe-se evitar que atividades como as tarefas dos órgã os regulador
es nas áreas
de ener gia trans pone s e comunicações sejam exercidas por servi
dores celetistas. Da mesm a
forma, as atividades de estatística, geografia e carto grafi a de
classificação indicativa de
diversões públicas, defesa civil , gerenciamento de recursos hidricos,
expl oraç ão de serviços e
instalações nucleares, desapropriação de terras por interesse social,
segu ridad e social - saúde,
previdência e assistência -, educação, proteção do patrimônio histó
rico, cultural. artístico e
documental, desenvolvimento cientifico, pesquisa e capacitação tecno
lógicas, proteção do meio
ambiente, proteção à inlancia, à adolescência e ao idoso , e prote
ção aos indios, a cargo da
União, devem ser exercidas por servidores protegidos pela relação
estatutária, à med ida que
nessas atividades é que se verifica a maio r pressão oriunda dos inter
esses do fisiologismo e do
clientelismo, uma vez que são serviços públ icos essenciais oferecidos
pelo Estado à Sociedade.
Dessa forma, restariam sujeitos ao regime celetista apen as aqueles
servidores
cujas atividades não integram esses conj unto s de atribuições, ou
seja, exer cem as ativi dade s
materiais subalternas - apoio operacional. serviços auxiliares - os quais
, em grande medida, já
são hoje passíveis de terceirização.

GER 3.172 3 .004-2 (MAI /98)
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Com isso, estaremos protegendo
o servidor que necessita dessa
delimitando o alcance de cada regim
proteção ,
e - celetista ou estatutário - seguindo
o critério do interesse
público , sem a preocupação imediat
ista que orienta a idéia de reduzir
os gastos públicos po r
meio da contratação de servidores ce
letistas .
Sala das Sessões.
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P R O JE T O DE LEI N
° 4. 81 1, DE 1998

EMENDA ADITIVA
AO SU B ST IT U T IV O
DA C O M IS SÃ O D E
T R A B A L H O , DE
A D M IN IS T R A Ç Ã O
E SE R V IÇ O P Ú B L IC
O

I
Inclua-se. no ar t. 3° do
Substitutivo da C T ASP
, o seguinte parágrafo:
"Art. 3° .. ... .. .

§ .... O em pr eg o objeto
da redução pr ev is ta no
inciso III deste
artigo será co ns id er ad
o extinto. ve da da a
cr ia çã o de cargo,
emprego ou função co
m atribuições iguais
ou as se m el ha da s
pelo prazo de 4 anos .
ou a contratação de pe
ssoas físicas ou
ju rí di ca s pr es ta do ra s de
serviço pa ra o exercíci
o da s m es m as
atividades ."

JU ST IF IC A Ç Ã O
A demissão de servid
ores po r excesso de de
com muita cautela. R
spesa pr ec is a ser re gu
essalte-se que. pa ra ev
la m en ta da
ita
r desvios, a E m en da
previu que o se rv id or
Constitucional nO 19/9
estável demitido teria
8
o seu cargo extinto. ve
emprego co m atribuiç
da da a criação de carg
ões iguais ou as se m el
o ou
ha da s po r pr az o de 4
também em relação a
an
os
. O ra é preciso que
emprego~ pú bl ic os
se assegure re gr a que
punições indevidas. a pr
im pe ça favorecimento
etexto da 1edução de de
s ou
sp
es
as
.
E
sta re gr a há de ser a m
§ 6° do ar t. 169 da C F,
es m a pr ev is ta no
ou seja, desligado o se
rv id or, deve-se co ns id
vedar a criação de novo
er ar o em pr eg o extinto
emprego para a m es m
e
a atribuição pelo praz
assim o m au uso de ss a
o e 4 anos , evitandoforma de demissão.
se
Sa la das Sessões.

Deputado Paulo Paim
PT-RS

I~
V~N tilLéi&~seé Pimen
tel

PT-CE
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P R O JE T O DE L E I N°
4.811, DE 1998
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E M E N D A A D IT IV A
A O S U B S T IT U T IV O
DA C O M IS S Ã O DE T
R A B A L H O , DE
A D M IN IS T R A Ç Ã O E
S E R V IÇ O P Ú B L IC O

Inclua-se. no art. 3° do
Substitutivo da CTASP
. os seguintes parágrafos
:
Art. 30. ...... .

§ lO. O empregado pú
blico admitido por co
ncurso público e
dispensado por necess
idade de redução do qu
adro de pessoal
por excesso de despes
a po de rá sem prejuí
zo das parcelas
indenizatórias e demai
s direitos decorrentes
da rescisão do
contrato de trabalho. em
caso de necessidade da
Administração,
ser reintegrado no serviç
o público. pelo prazo de
5 anos a contar
do desligamento , com
preferência sobre quai
squer outras
contratações para em
prego de atribuiçõe
s iguais ou
assemelhadas.
§ 2°. Não se aplica o di
sposto no parágrafo an
terior ao servidor
desligado em conseq
üência da adesão a
programa de
desligamento voluntário
ou incentivado ."

JU S T IF IC A Ç Ã O

••
Um a vez operada a
demissão do servidor
concursado. po r necess
ocupante de emprego
idade de redução de de
público,
sp
es
a, é lícito que se asse
preferência em caso ne
gure a esse servidor
cessidade de contrataçã
o de pessoal. para a m es
até 5 anos . Ressalte-se
m a função. em prazo de
que, para a evitar desvio
s, a Emenda Constituci
o servidor estável demiti
onal n° 19/98 previu qu
do teria o seu cargo extin
e
to , vedada a criação de
atribuições iguais ou as
cargo ou emprego co m
semelhadas po r prazo de
4 anos. Ora, é preciso qu
empregos públicos se
e também em relação a
assegure regra que im
peça favorecimentos ou
pretexto da redução de
unições indevidas, a
despesas .
Sala das Sessões,

Deputado/JO:se"
Li
o Paulo Ro
Vice-Líder do P
/
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PRO JET O DE LEI N° 4.81 1, DE 1998

EME~DA MOD IFIC ATI VA AO SUB STIT UTI VO DA COM
ISSÃ O DE TRA BAL HO,

DE ADM INIS TRA ÇÃO E SER ViÇ O PÚB LIC O

Dê-se. aos

inCIS OS

redação :

1II e IV do art. 3° do Substitutivo da CT ASP , a segumte

Art. 3° . ... ... .

III - necessidade de redução de quadro de pessoal. por excesso
de desp esa nos termos da Lei Complementar a que se refere o
art. 169 da Constituição. e observado. no que couber. o disposto
na Lei nO 9.801 , de 14 de junh o de 1999 .
IV - insuficiência de desempenho. observado o disposto na Lei
Complementar de que trata o art. 41. § lO, inciso III da
Constituição Federal."

JUS TIFI CAÇ ÃO

Visa a presente emenda submeter o processo de desligamento
do servidor
celetista por insuficiência de desempenho e excesso de gastos aos
mesmos procedimentos e
critérios adotados para o servidor estável ou estatutário .

•

Isto porque. sendo causa desse desligamento situação idên tica não pode
haver sob pena de afronta ao princípio constitucional da isonomia - trata
mento diferente em razão,
unicamente. do regime jurídico do servidor ser ou não o estatutário.
A demissão por excesso de gastos. assim. deverá observar. no que
couber. o
disposto na recentemente aprovada Lei nO 9.801/99. que prevê
como requisitos para esta
demissão. no caso do servidor estáveL a exigência de ato norm
ativo prévio, motivando a
demissão e os critérios para tanto. em cada órgão ou entidade. e
como critérios gerais para
escolha dos demitidos a idade. a renda e o tempo de serviço.
Ora como o celetista precede. na demissão. o servidor estável, mas.
desde que
concursado, tem preferência a permanecer no serviço público após
o desligamento dos nãoestáveis e não concursados e ocupantes de cargos em comissão. é lícito
que essa demissão seja
orien tada quando necessário, pelos mesmos critérios impessoais.
sob pena de instaurar-se a
possibilidade de demissão perse cutó ria o que é inaceitável.
E. quanto à demissão por insuficiência de desempenho, também não
se justi fica
diferenciação que tome mais fácil a demissão do servidor celet ista
posto que o que estará em
discussão é o mesmo tipo de comportamento frente aos interesses da
administração.
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Em face dess a necessidade que respo nde à questão maio r que
é proteger a
sociedade. mais do que ao servidor. a presente emen da merece ser apro
vada .
Sala das Sessões.
/
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EMENDA N°
AO SUB STI TUT IVO AO PL N° 4.811/98
(Do Sr. Fern and o Coruja e outr os)

Dê- se ao IncIso IV do art. 3° do men cion ado subs titut
ivo a seg uint e
reda cão :

IV - insu ficiê ncia de des emp enh o apu rada em proc edim
ento cujos term os e
critérios são defi nido s na lei com plem enta r que regu lam enta
o InCISO 11 1 do art. 41
da Con stltu icão Federal.

Justificativa

Ente nde mos que a ava liaçã o de des emp enh o do serv idor
dev e seg uir os
parâ met ros esta bele cido s na legi slaç ão espe cífic a. A nov a
reda ção do incis o III
do art. 41 da Con stitu ição Fed eral esta bele ce que os serv idor
es está veis som ente
pod erão perd er o cargo por insu ficiê ncia de des emp enh
o . asse gura da amp la
defe sa . con soa nte as norm as esp ecíf icas esta bele cida s em
lei com plem enta r.
Vale lem brar que o Pres iden te da Rep ublic a Já enc ami nho
u o texto de
projeto de lei com plem enta r de nO 248. de 1998. diSC
iplinando a mat éria .
rece ntem ente apro vad o pelo Plen ário da Câm ara dos Deo utad
os
Log o. não é razoável sup or que as norm as siste mat izad as
de ava liaçã o de
des emp enh o que se aplic am aos serv idor es estáveiS
não se apli cam aos
serv idor es que por conta da rein trod uçã o do regi me cele
tista na adm inist raçã o
direta. autá rqui ca e fund acio nal. deixam de ser está
veis . Com o ava liar
dife rent eme nte o des emp enh o de um e outr o serv idor . ape nas
oelo fato de um ser
estável e outr o não ? Com o sup or que ape nas um pará graf
o de um dete rmin ado
artig o pod e enc erra r os elem ento s objetiVOs sufi cien tes
de ava liaçã o de dad o
serv idor ?

.--

/
/

,p-~/~ -.~
I
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Assim , para conferir um pouco de lógica a este quadro dantesc
o que se
inaugurará na administração pública federal é imperioso
que a aferição do
desempenho do servidor regido pelas normas trabalhistas leve
em consideração o
conjunto de normas de que trata a lei complementar que regulam
entará o inciso 111
do art. 41 da Carta Magna.

Sala das Sessões,

~~mk

Jde ~ de 1999

;/ l

Dep. Fernando corui;<PçYF/
,

•

•
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PRO JET O DE LEI N° 4.811-A, DE 1998
(Substitutivo)

Disciplina o regime de emprego
público do pessoal da administração fede ral
direta , autárquica e fundacional, e dá
outras providências.

EM EN DA DE PLE NÁ RIO N° - - f - - - -

A alínea a, constante do inciso I, § 2°, conforme artigo IOd
o
substitutivo ao PL 4.811/98 adotado pela CTASP pas sa a vIgorar
com a
seguinte redação:

.Art. 10 .............................................................................................................. .

§ 2o

..................................................................................... . ..............................
........... .

I - ...................................................................................................................................................................... .

•

a) Servidor público ocupante de cargo efetivo ou alocado aos órgãos
transformados em Agencia' Executiva ou Organização Social e os dem
ais que,
em virtude das atribuições de seu cargo efetivo, desenvolvam ativ
idades
exclusivas de Estado, nos termos das
leis mencionadas no art. 247 da
Constituição Federal.

JUS TIF ICA ÇÃ O

o regime vinculante proposto pelo antigo artigo

IOdo projeto - RJU, a
despeito do que expressa o Plano Diretor de Reforma do Estado,
aba rcav a
num escopo reduzido e inexpressivo a macro política inerente à defi
nição de
atividades laborativas centradas nas formulações do Estado.
As atividades exclusivas, respaldadas pelo texto do § único do artig
o
247 da CF, são aquelas que envolvem o pod er de Estado. São as
atividades
que garantem diretamente que as leis e as políticas públicas sejam cum
pridas e

CÂM ARA DOS DEP UTA DOS

financiadas. Integram este setor as forças armadas, a polícia,
a agê ncia
arrecadadora de impostos - as tradicionais funções do Estado - , e
tam bém as
agências reguladoras, as agências de financiamento, fomento e con
trole dos
serviços sociais e da seguridade social.
Os serviços , falsamente denotados não-exclusivos , são aqueles em que
o
Estado tem responsabilidade provedora, mas que , com o não env
olve m o
exercício do pod er extroverso do Estado, pod em ser tam bém o oferecid
os pelo
setor privado e pelo setor público não-estatal. Este seto r compree
nde os
serviços privado e pelo setor público não estatal. Este seto r compree
nde os
serviços de educação, de saúde, culturais e de pesq uisa
cientifica.
Independentemente de sua denominação inco rret a de não
-exclusiva,
configuram essas carreiras regimes mistos de administração Estado-p
úblico. A
essa parte oficial fica embutida, por aspectos legais e orgânico
s, vínculo
estatal, já que prom ove m e elaboram políticas, mui ta vezes rest
ritas , de
Governo.
Nesse quadro , tanto atividades exclusivas como serviços não exclusi
vas
guardam em seus parâmetros funcionais o contexto de prod
ução das
atividades do Estado.
Um a estratégia essencial ao se reformar o aparelho do estado é refo
rçar
o núcleo estratégico e os serviços não-exclusivos - agentes respons
áveis pela
implementação das demandas de guarda das políticas de Estado - e
ocu pá-l os
por servidores públicos competentes, treinados ou reciclados. Por
servidores
que estejam identificados como ethos do serviço público , entendid
o como o
dever de servir ao cidadão. Nestas áreas, a carreira e a estabilidade
dev em ser
asseguradas por lei, emb ola os termos careira e estabilidade
dev em ser
entendidos de mod o mais ftexível, se comparados com os corresponde
ntes que
existiam na tradicional administração burocrática.
No caso específico das atividades exclusivas e dos serviços
não
exclusivos , mes mo a administração podendo ser descentralizada, nec
essitasse
configuração de caráter man tene dor de prerrogativas funcionais , qua
is seja m
mecanismos de atuação laboral que tom em o servidor um
agente
comprometido com as norm as de limitantes das funções do Estado e
contrárias
a qualquer tipo de proposta atentatórias às suas funções.
A questão da propriedade é essencial. No núc leo estratégico,
nas
atividades exclusivas e nos serviços não exclusivos , a prop ried ade
será, por
definição, estatal, mesmo oferendo, no último caso, perm
issõ es
administrativas publicizadas.
Duas principais instituições serão usadas para imp lem enta r
esta
reforma: no dom ínio das atividades exclusivas, a idéi a é criar
Agê ncia s

GER 3,1

CÂM ARA DOS DEP UTA DOS

Executivas, e no das atividades não-exclusivas, com o Organizações
Sociais.

Am bas nec essi tam de inst rum ento s com part ilha dore s com as
polí tica s do
Estado.
Por fim, proc uram os sup rim ir a hipó tese de que esse s age ntes de
estu do
e imp lem enta ção do mod elo de Esta do com plan ejam ento estr atég
ico faça m
vinc ulo à CLT , no que tang e o pres ente proj eto.
Pos to isso , ofer ecem os a pres ente eme nda que, além de repo sici ona
r as
carr eira s nota dam ente de Estado, antes exc luíd as do text o inicial,
con ced e aos
serv idor es dos futuros órgã os de Esta do con feri dos com o Organiz
ação Social
e Agência Executiva rece ituá rio abri gad o no que exp ress a o § únic
o do arti go
247 da CF.

Sala das Ses sões , em
/ -/ ----
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EMENDA DE PLENÁRIO AO Pl 4.811-A/98, DO PODER EXE

Acrescente-se parágrafo único ao art. 3° do
Projeto de lei n° 4.811, de 1998, com a seguinte redação:

"~rt.

TIVO

,

titutivo do

:30 ........................................................................................... .
I •...........................................................................................

II - ...........................................................................................

III - ...........................................................................................
1\1 - .........................................................................................

Parágrafo UnlCO Excluem-se da obrigatoriedade dos
procedimentos previsto no caput do art. 3° as contratações de pessoal
decorrentes da autonomia de gestão de que trata o parágrafo 8° do art. 37, da
Constituição Federal.
f

Sala das Sessões , em '[ )

__

de outubro de 1999.

.J. di/UJ~i ~~ Lfll~·· JfL
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EME NDA DE PLE NÁR IO AO PL 4.811-A/98 , DO PODER EXE
CUTIVO

JU ST IFI CA ÇÃ O

Com a prom ulga ção da Ref orm a Adm inis trat iva, foi
abe rto
cam inho para a mod erni zaç ão de estr utur as de órgã os do
Esta do.
A Mar inha já vinh a há algu ns ano s apli can do uma form
a de
gere ncia men to dife renc iado para algu mas de sua
s Org aniz açõ es
resp ons áve is pela pres taçã o de serv iços às inst ituiç ões
nav ais, med iant e
con trat o de ges tão, com fixa ção de met as e com uma
rela tiva auto nom ia
gere ncia l.
Com bas e na exp eriê ncia acu mul ada pela Mar inha , o
Pod er
Exe cuti vo enc ami nho u ao Con gres so Nac iona l prop osiç
ão já tran sfor mad a
em Lei nO 9.742, de 1° de dez emb ro de 1998, disp ond o sob
re a auto nom ia de
ges tão das Org aniz açõ es Mili tare s Pre stad oras de Ser viço
da Mar inha .
A auto nom ia prop ugn ada no men cion ado dipl oma lega l
dev erá
ser apli cad a nas área s indu stria is, de apo io de bas e e de
pes quis a, den tre
outr as.
O Pro jeto de Lei 4.811/98 , que disc iplin a o regi me de emp
reg o
púb lico , deix ou de part icul ariz ar as cara cter ístic as esp ecia
is da mão -de- obra
que ven ha a ser con trat ada pela s Org aniz açõ es suje itas
a Con trat o de
Ges tão.
Ass im , é sug erid o um pará graf o únic o ao art. 3° esta bele
cen do
que a mão -de- obra con trat ada com bas e no con trat o de ges
tão de que trat a o
§ 8° do art. 37 da Con stitu ição Federal não está suje
ita as regr as
esta bele cida s no cap ut do art. 3°.

n/i}

Sala das Ses sõe s, em ,:?,-.v de outu bro de 1999.
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Acre scen te-se paráb'Tafo únic o ao art. 3 Q do Subs titut ivo do
Proj eto de Lei nQ -+811. de 1998 , com a segu inte reda ção :
!l Art . 3~-

... ... ..... ...... .. ..... ........... ... .... .... .......... ... ..... ............. ...

I - .... .. .. ...... ..... .... .. .. .... ......... ....... .. .. ..... .. ......... .. ... .. ... .... .

•

rI -...... .... ...... ... .......... ... ... ...... ....... .... ...... ... ........ ....... ....... .
I I I - .......... .... ... ..... ... .............. ..... .... ....... ... .... ............ ... .... .
IV - .... ... .. ... ..... ............. ..... .. .... .. .............. .'" ... ........ ..... .... .

I
I

Paráb'Tafo Unic o - Excl uem -se da obri gato ried ade dos

I

,

proc edim ento s prev istos no capu t

as cont rataç ões de pess oal deco rren tes da

auto nom ia de gest ão de que trata o paráb'Tafo 8Q, do an o 37, da
Con stitu ição Fede ral.

JUSTIFICA TIV A

o

•

pres ente Subs titut ivo do Proj eto de Lei n!! -+81 I. de 1998 .
que
disc iplin a o regim e de emp rego públ ico. deix ou de pani cula rizar
as cara cteri stica s espe ciai s
da mão -de- obra que \ enha a ser cont ratad a pela s O rgan izaç
ões s Ujeitas a Con trato de
Gest ão .
Na auto nom ia de gest ão. que prim a pelo cum prim ento de meta
s de
dese mpe nho. as restr içõe s de dem issão de que trata o artig o
3° e seus incis os, cons titue m
entr ave à tlexi bilid ade prete ndid a.
•

Assi m, é suge rido um pará graf o únic o ao art . 3Q esta bele cend o
que a
mão -de- obra cont ratad a com base no cont rato de gest ão. de que
trata o ~ 8Q • do art. 3 da
Con stitu içào Fede ral. nào está suje ita as regr as estab elec idas no
capu t do art . .3 Q.

I

I

I

•

•

•

Jl:S TIF ICA TIV A
Com a prom ulga ção da Refo nna Adm inist rativ a. foi aber to cam
inho
para a mod erni zaçã o de estru turas de órgãos do Esta do.
A Mar inha .ia \'inha há algu ns anos

aplic ando uma form a de

gere ncIa men to difer enci ado para algu mas de suas Orga niza
ções resp onsá veis
pela
pres taçã o de serv iços as insti tuiçõ es na\a is. med iante cont rato
de gest ão. com fixaç ão de
meta~ e com uma relat iva auto nom ia uerencial.
Com base na expe riênc ia acum ulad a pela Mar inha . o Pode
r
Exec utivo enca minh ou ao Con gres so Nac iona l Prop osiç ão ja tran
sfon nada na Lei n~ 9.72-+,
de I ~ de deze mbr o de 1998. disp ondo sobr e a auto nom ia de
gest ão das Orga niza ções
Mili tares Pres tado ras de Serv iço da Mar inha

e

A auto nom ia prop ugna da no men cion ado dipl oma lega l deve ra
ser
<lplIcada nas área s industriaIs. de apoIo de base e de pesquIsa. dent
re outr as.
O pres ente Projeto de Lei

n~

-+811. de 1998. que

disciplin~o

regime

/
de emp rego públ ico, deix ou de parti cula rizar as cara cterí stica
s espe ciais da ' ão-d e-ob ra
que venh a a ser cont ratad a pela s Orga mza ções suje itas a Con trato
de Gest ã .
Assi m , e suge rido um para graf o únic o ao art. 3~
que a
mão -de- obra contratrrda com base no cont rato de gest ão de que
tr a o ~ 8~ do art. 37 da

Con stitu ição Federal não esta sujeita a reL'TaS esta bele cida s no

I

~~)
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CÂMARA DOS DEPUTADOS

-

REDAÇAO FINAL
PROJETO DE LEI N° 4.811-C, DE 1998
Disciplina o regime de emprego público
do pessoal da administração federal
direta, autárquica e fundacional, e dá
outras providências.
O CONGRESSO NACIONAL decreta:

•

Art.
administração

1 ° O pessoal admitido para emprego público na
federal

direta,

autárquica

e

fundacional

terá

sua relação de trabalho regida pela Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nO 5.452, de l° de ma10 de
1943,

e

legislação

trabalhista correlata,

naquilo que a

lei

não dispuser em contrário.
1 ° Leis específicas disporão sobre a

§

empregos

de

que

trata

esta

Lei

no

âmbi to

da

criação dos
administração

direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo, bem como
sobre a transformação dos atuais cargos em empregos.
2° É vedado:

§

•

I - submeter ao reg1me de que trata esta Lei:
a)
seu

cargo

Estado,

servidores que, em decorrência das atribuições de
efetivo,

nos

termos

desenvolvam
das

leis

atividades

mencionadas

no

exclusivas
art.

247

de
da

Constituição Federal;
b) cargos públicos de provimento em comissão;
11 - alcançar, nas leis a que se refere o parágrafo
anterior,

servidores

regidos

pela

Lei

nO

8.112,

de

11

de

dezembro de 1990, às datas das respectivas publicações.
§

3° Estende-se o disposto no parágrafo anterior à

criação de empregos ou à transformação de cargos em empregos
não abrangidas pelo

GFR 3 17 23 004 'IJLJ N/99\

§

l°.

2
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4° A critério da administração, aplica-se o reglme

§

previsto
pessoal

no

caput,

admitido

de

nos

acordo

termos

com o

dos

disposto

arts.

232

nesta

a

235

da

Lei,

ao

Lei

nO

8.112, de 11 de dezembro de 1990, ou da Lei nO 8.745, de 9 de
dezembro

1993,

de

cUJo

tempo

.

,

exerC1ClO

de

supere

o

inicialmente previsto, desde que a contratação tenha ocorrido
mediante

•

processo

seletivo

externo

realizado

por

melO

de

provas ou de provas e títulos .

2°

Art.

A

contratação

de

pessoal

para

emprego

público deverá ser precedida de concurso público de provas ou
de provas e

títulos,

conforme a natureza e a complexidade do

emprego.

o

Art.

indeterminado

somente

contrato
,

sera

de

trabalho

rescindido

por

ato

por

prazo

unilateral

da

administração pública nas seguintes hipóteses:
I

-

prática de falta grave, dentre as enumeradas no

art. 482 da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT;
acumulação

11

•

ilegal

de

cargos,

empregos

ou

funções públicas;
111

-

necessidade de redução de quadro de pessoal,

por excesso de despesa ,

nos termos da lei complementar a que

se refere o art. 169 da Constituição Federal;
IV
procedimento

insuficiência
no

qual

se

de

desempenho,

assegurem

pelo

apurada

menos

um

em

recurso

hierárquico dotado de efeito suspensivo, que será apreciado em
trinta

dias,

exigidos

e

para

o

prévio

conhecimento

continuidade

da

dos

relação

padrões

mínimos
emprego,

de

obrigatoriamente estabelecidos de acordo com as peculiaridades
das atividades exercidas.
Parágrafo
procedimentos

GF R 3172300.1 'IJlJ N/991

único.

previstos

no

Excluem-se
caput as

da

obrigatoriedade

contratações

de

dos

pessoal

3
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decorrentes da autonomia de gestão de que trata o § 8° do art.
37 da Constituição Federal.
Art.
art.

1°

desta

4° Aplica-se às leis a que se refere o §

Lei

o

disposto

no

art.

246

1° do

da

Constituição

na

data

Federal.
Art.

5°

Esta

Lei

entra

em

vlgor

publicação.
Sala das Sessões, em 10

.Df.P

•

CF R 3 17 23 004 ') I.JUN/99l

Rela
P4ULD

o

embro de 1999

"
Iv)

A (9)1 LH-~

s:

de

sua

PS-GSE/ 3Lj.3 /99

Brasília,11

de novembro de 1999 .

Senhor Secretário,

Encaminho

a

Vossa

Excelência,

a

fim

de

ser

submetido à consideração do Senado Federal, nos termos do art.
134 do Regimento Comum, o incluso
de 1998,
emprego

do Poder Executivo,
público

do

pessoal

Projeto de Lei

o qual
da

"Disciplina o

administração

n O 4.811,
regime de

federal

autárquica e fundacional, e dá outras providências",

de acordo

com o caput do art . 65 da Constituição Federal.
Atenciosamente,

•
Deputad

UBIRATAN AGUIAR

Primeiro-Secretário

A Sua Excelência o Senhor
Senador RONALDO CUNHA LIMA
Primeiro-Secretário do Senado Federal
N E S T A

direta,

•

Disciplina o regime de emprego público
do pessoal da administração federal
direta, autárquica e fundacional, e dá
outras providências.

o

CONGRESSO NACIONAL decreta:

Art.
administração

1 ° O pessoal admitido para emprego público na
federal

direta,

autárquica

e

fundacional

terá

sua relação de trabalho regida pela Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nO 5.452, de l° de ma10 de
1943,

e

legislação

trabalhista correlata,

naquilo que a

lei

não dispuser em contrário.
.
- dos
cr1açao

Leis específicas disporão sobre a
empregos
direta,

de

que

trata

esta

Lei

no

âmbito

da

administração

autárquica e fundacional do Poder Executivo, bem como

sobre a transformação dos atuais cargos em empregos.
2° É vedado:

§

•

I - submeter ao reg1me de que trata esta Lei:
a)
seu

cargo

Estado,

servidores que, em decorrência das atribuições de
efetivo,

nos

termos

desenvolvam
das

leis

atividades

mencionadas

no

exclusivas

de

247

da

art.

Constituição Federal;
b) cargos públicos de provimento em comissão;
II - alcançar, nas leis a que se refere o parágrafo
anterior,

servidores

regidos

pela

Lei

nO

8.112,

de

11

de

dezembro de 1990, às datas das respectivas publicações.
§

3° Estende-se o disposto no parágrafo anterior à

criação de empregos ou à
não abrangidas pelo § 1 ° .

transformação de cargos em empregos

2

4° A critério da administração, aplica-se o

§

previsto
pessoal

caput,

no

de

admitido nos

acordo
termos

com o

dos

disposto

arts.

232

nesta

a

235

reg~me

Lei,

ao

da Lei

nO

8.112, de 11 de dezembro de 1990, ou da Lei nO 8.745, de 9 de
dezembro

1993,

de

cUJo

tempo

de

exercício

supere

o

inicialmente previsto, desde que a contratação tenha ocorrido
mediante

processo

seletivo

externo

realizado

por

me~o

de

provas ou de provas e títulos.
Art.

A

2°

contratação

de

pessoal

para

emprego

público deverá ser precedida de concurso público de provas ou
de provas e

títulos,

conforme a natureza e a complexidade do

emprego.

o

Art.
indeterminado

somente

contrato

de

trabalho

será rescindido por

por

prazo

ato unilateral

da

administração pública nas seguintes hipóteses:
I

-

prática de falta grave, dentre as enumeradas no

art. 482 da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT;
acumulação

II

ilegal

de

cargos ,

empregos

ou

funções públicas;
III

-

necessidade de redução de quadro de pessoal,

por excesso de despesa,

nos termos da lei complementar a que

se refere o art. 169 da Constituição Federal;

IV
procedimento

insuficiência
no

qual

se

de

assegurem

desempenho,
pelo

apurada

menos

um

em

recurso

hierárquico dotado de efeito suspensivo, que será apreciado em
trinta

dias,

exigidos

e

para

o

prévio

conhecimento

continuidade

da

dos

relação

padrões
de

mínimos
emprego,

obrigatoriamente estabelecidos de acordo com as peculiaridades
das atividades exercidas.
Parágrafo

,

.

un~co.

procedimentos previstos

no

Excluem-se da

caput as

obrigatoriedade

contratações

dos

de pessoal

J

3

decorrentes da autonomia de gestão de que trata o § 8 ° do art.

37 da Constituição Federal.
Art.
art.

1°

,

4° Aplica-se as leis a que se refere o § 1 ° do

desta

Lei

Art.

5°

o

disposto

no

art.

246

da

Constituição

vl.gor

na

data

Federal.
Esta

Lei

entra

em

de

sua

publicação.

cÂMARA DOS DEPUTADOS,

11

de novembro de 1999 .
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PROJEe

T A

Disciplina o regime de emprego público do pessoal da Administração Federal direta, autárquica e fundacional .

PODER EXECUTIVO
(MENSAGEM N9 1. 309/98)

Sancionado ou promulgado

ANOAMENTO

MESA
Despacho:

Publicado no Diário Oficiai de

~s

Comissões de Trabalho, de Administração e Serviço Público;
e de Constituição e Justiça e de Redação (Art. 54) - Art. 24,
11.

Vetado

PLENÁRIO

oco.Q!iJ.fJl f ..33, rág.Dj.~ col.Qál- ...
~; OCD -P.d.::J120!13._ , pág.~~col. ...QL,~

18.11.Y8

f. 1ido e val a imprimir.

19.11.98

COORDENAÇÃO DE COMISSOES PERMANENTES
Encaminhado a Comissão de Tr aba lho, de Administração e Serviço Público.
cmnssÃo DE TRABALHO, DE ADrUNISTRAÇÃO E SERVIÇO PÚBLICO

25 .11.9 8

Distribuido ao relator, Dep. JOVAIR ARANTES.

COMISSÃO DE TRABALHO, DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇO PÚBLICO
26 .11. 98

Prazo para apresentação de emendas: 05 sessoes.

VIDE-VERSQ •...........
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PL. 4.811/98

COMISSÃO DE TRABALHO, DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇO POBLICO
07.12.98

Foram apresentadas 25 (vinte e cinco) emendas, assim distribuidas: 01, pelo Dep. Eduardo Campos; 01 , pelo
Dep. Arnaldo Faria de sá; 01, pelo Dep. Pedro Henry; la, pela Dep. ;1aria Laura; 01, pelo Dep. Pedro Rocha;
02, pelo Cepo Hélio Rosas; 02, pelo Dep. Severino Cavalcant~; 03, pelo Dep. Miro Teixeira; 02, pelo Dep.
Agnelo Queiroz; 01, pelo Dep. Gilvan Freire e 01, pelo Dep. Roberto Balestra.

':

COMISSÃO DE TRABALHO, DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇO POBLICO
30.03.99

Distribuido ao relator, Dep. JOVAIR ARANTES.

COMISSÃO DE TRABALHO, DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇO POBLICO •" .
31.03.99

Prazo para apresentação de emendas: 05 sessoes.

12.04.99

COMISSÃO DE TRABALHO, DE ADMINISTRAÇÃO E 'SERV1CO 'PÚBLICO
Fora~ apresentadas
11 (ONZE) emendas assim distribuidas: Emenda 01 pelo Dep. UBIRATAN AGUIAR; emenda 02,
pelo Dep. PEDRO CELSO; emenda 03, pelo Dep. MOACIR MICHELLETTO; emenda 04, pelo Dep. WELLINGTON DIAS;
emenda 05 e 06, pelo Dep. ZAIRE REZENDE; emenda 07, pelo Dep. MARCUS VICENTE; emend~ 08, ~elo Dep. AF~ALDO
FARIA DE SÃ ; emenda 09, pelo Dep. AROLDO CEDRAZ ; emenda 10 e 11, pelo Deo. DARCISIO PERONDI.

04.05.99

PLENÁRIO
Apresentação de Requerimento pelos Dep. Inocêncio Oliveira, Líd e r do PFL; Ne lson Pro e nça, em a po iam e nto; João
Almeida, em apoiamento; Odelmo Leão, Líder do PPB e Robert0 Jefferson, Líd e r do PTB, s olicit a ndo, n os t e rmos

ÔCD Ot-,2S- f!1!i:

I
I

/,

,I

I

do art. 155 do RI, URGENCIA para este projeto .

,

18.05.99

pGVJ.t109J;

001.

OJ.-.

PLENÁRIO
Aprovado o Requerimento dos Senhores Líderes, apresentado na sessao do dia 04.05.99, que solicit a , no s termos
,
do artigo 155 do RI, URGENCIA para este projeto.
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COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE REDAÇÃO
19.05.99

Distribuido ao relator, Dep. PAULO MAGALHÃES.

COMISSÃO DE
15.06.99

TRABALHO, DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇO POBLICO

Parecer favorável do relator, Dep. JOVAIR ARANTES a este com substitutivo é

emendas de N9s 01 / 9S,

8S

02/9 8 , 03/98, 04/98, 05/98, 06/98, 07/98, 08/98, 09/98, 15/98, 16/98, 17/98, 20/ 9 8, 22/98, 23/9 8 ,
02/99, 03/99, 05/99, 06/99, 07/99, 08/99, 09/99 apresentadas na Comissão; Contrario ~as emendas n9s
12/98, 13/98, 14/98, 18/98, 19/98, 21/98, 24/98, 25/98, 01/ 9 9, 04/99, 10/99 e
10/98, 11/98,
11/ 99 ,. apres e ntada s na Comissão.

22.06.99

COMISS!iO DE <r:RABALHO, DE ADMINISTRAÇ.r:.O E 'SBRVIÇO :POBLICO
Aprovado o parecer favorável do relator~ Dep. JOVAIR ARANTES a este com ~ubstitutivo é , as emendas de
n9s 01/98, 02/98~ 03/98~ 04/98, 05/98, 06/98, 07/98, 08/98, 09/98, 15/98, 16/98,17/98,20/98, 22/98,
23/98,02/99', 03/99, 05/99, 06/99, 07/99~ 08/99 e 09/99~ aprese~tadas na Comissão. e contririo ~s emen
,

'

de n9s 10/98, 11/98, 12/98, 13/98, 14/98, 18/98, , 19/98, 21/98, 24/98, 25/98, 01/99, 04/99, 10/99,

e

11/99, apresentadas na Comissão, contra o v oto do Dep. Vivaldo Barbosa

PLE NÁRIO
23 .06. 99

Discus sã o e m Turno Onico.
Aprovado o Requerimento do Dep. Arnaldo Madeira, Líder do Governo, solicitando a retirada de
Ordem do Dia, deste projeto..
qa ,

/"J

oaJ1J!JJI)J).L,

(J,

da

O

2!Jh,J..

pa;{

paut~

,co1.JU

MESA
23.06.99

t. 1 ido e vai a impri mir,
la aprovação deste,
8/98,

9/98,

1 5/98,

com substitutivo,
1 6/98,

sentadas na Comissão,
19/98,

21/98,

24/98,

Vivaldo Barbosa.

I

tendo parecer da Comissão de Trabalho,

1 7/98,

e pela
25/98,

e das emendas de n?s

2 O/98,

22/98,

A (~().«) 8

2/99,

rejeição das emendas de n?s
1/99,4/99.

10/99 e

1/98, 2/98,
3/99,

5/99,

3/98,
6/99,

4/98,
7/99,

5/98,

Vide Verso

6/98,

13 /99. e 9/99,

10/98,11/98,12/98,13 / 98,14/98,

11/99, apresentadas na Comissão,

p~

7/98,
a p r~
18/98,

contra o voto do Dep.

Pendente de parecer da Comissão de Constituição e Justiça e de Redação.

(PL 4.811-A/98).
CD I 3 . 2 1 0 1 0 4 1 I!

23/98,

de Administração e Serviço Públ ico,
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Continuação
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Verso
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04 . 08.99

PLENÁRIO
Aprovado requerimento do Dep . Inocêncio Oliveira, Líder do PFL, e outros, solicitando a retirada de
pauta da Ordem do Dia deste projeto.

11.08 . 99

PLENÁRIO
Discussão em Turno Gnico .
Adiada a discussão, em face do encerramento da sessao.

25.08.99

01.09.99

PLENÁRIO
Discussão em Turno Gnico.
Não apreciado, em razão da aprovação do Requerimento de retirada de pauta, da Grdem do Dia, do item n9
01 com Urgência Constitucional.

PLEi,ÁRIO
Discussão em Turno Gnico .
Não apreciado, em razão da aprovaçao do Requerimento de retirada de pauta, da Ordem do Dia, do item n9
01 com Urgência Constitucional .

02.09.99

PLENÁRIO (09:00 horas)
Discussão em Turno Gnico .
Não apreciado, em razão da aprovação do Requerimento de retirada de pauta, da Ordem do Dia, do item n9
01 com Urgência Constitucional.

Continua .... . .... .
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15.09.99

PLENÁRIO
Discussão em Turno Gnico.
Retirado de pauta, de ofício.

21.09.99

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE REDAÇÃO
Parecer do relator, Dep. PAULO ~~GALHÂES, pela Constitucionalidade, Juridicidade e Técnica
Legislativa deste e das emendas N9s 01/98 a 25/98 e 01/99 a 11/99 e do substitutivo adotado
na CTASP, nos termos da emenda, e da subsemenda apresentadas.

06.10.99

PLENÁRIO
Discussão em Turno Gnico.
Adiada a discussão, em face do encerra mento da Sessão .

13. 10. 99

PLE\,JÁRIO
Discussão em Turno Gnico .
Adiada a discussão, de ofício.

19.10.99

PLENÁRIO
Discussão em Turno Gnico.
~di~da a discussão, em face do encerramento da Sessão.

20 .1 0 . 99

PLENÁRIO
Discussão em Turno Gnico.
Adiada a discussão, em face do encerramento da Sessão.

Continua ............................ .
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PLENÁRIO
Discussão em Turno único.
Aprovado o Requerimento do Dep . ~aulo Rocha, na ~ualidade de Líder do PT, solicitando a retirada de pauta,
da Ordem do Dia, deste projeto.

PLENÁRIO
03.11.99

Discussão em Turno único.
Designação do Relator, DeD. Paulo Maqalhães, para ~roferir parecer em substituição a CC.TR, aue

conclui

pela constitucionalidade, juridicidade e boa técnica leqislativa, com emenda.
Discussão do projeto pelos Dep. Avenzoar Arruda, Ursicino 0ueiroz, Fernando Coruia, Manoel Ca stro, Dr . ~osinha e Ronaldo Vasconcellos.
Adiada a continuação da discussão, em face do encerramento da Sessão.

PLENÁRIO (9:00 horas)
04.11.99

Discussão em Turno único.
Não apreciado, em face da não - conclusão da aoreciação do item 1 da nauta, na Or0em no Dia, com

uraência

Constitucional.
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PRONTO PARA A ORDEM DO DIA
04. I I .99

t

I ido e vai a imprimi r,

tendo pareceres:

da Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Públ ico pela

aprovação deste, com substitutivo, e das emendas de n?s 1/98, 2/98, 3/9~, 4/98, 5/98, 6/98,

8/9~,

7/9R,

9/98,15/98,16/98,17/98,20/98,22/98,23/98,2/99, 3/99, 5/99, 6/99,7/99,8/99 e 9/99, apresentadas na
Comissão, e pela rejeição das de n?s 10/98, 11/98, 12/9q,

13/98,

14/98, 18/98,

19/98,21/98, 24/9Q,

25/9~,

1/99,4/99,10/99 e 11/99, com comple mentação de voto, contra o voto do Dep. I/ivaldo Ba rbosa; e do relator
designado pela Mesa em substituição ã Comissão de Constituição e Justiça e de Redação,
I idade,

juridicidade e técnica

pela

constituciona

legislativa deste, das emendas de n?s 1/98 a 25/98 e 1 / 99 a 11/99 e do subs

titutivo da Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Públ ico, nos termos das e mendas anexas.
(PL 4.811-B/98).

PLENÁRIO
09.11.99

Co ntinuação da Discussão em Turno Único.
Discussão do projeto ~elos Dep. Waldomiro Fioravante, Ayrton Xerêz, ~ompeo de Mattos, 'vellinaton Dias
Saulo Pedrosa.

e

Prejudicado o Requerimento do Dep. AUlaldo F.aria de sá, solicitando a ororroaaçao da Sessão Dor 01 hora.
Adiada a continuação da discussão, por falta de ·'auorum".

PLENÁRIo

10.11.99

Continuação da discussão em Turno Único.
Ap r ovado o Requerimento do Dep. Arnaldo Madeira, T.íder do governo e outros, solicitando o encerramento da
discussão deste projeto .
Encerrada a discussao.
Apresentação de 09 Emendas de Plenário
Reis e outro, Emendas n9s: ? a 5 pelo~ assim di~tribuídas: Emenda n9 01 Dela Dep. An tô nio Carlos Konder
Dep. Jose r,enoíno e outros, Emenda n9 6 cela Deo. ~ernando Coruja .
e outros, Emenda n9 7 pelo Dep. Eduardo
Campos e outros, Emenna n9 08 o. elo De9· Arna l~
<ta Madeira e
outros
e Emenda n9 9 pelo DeD .
Continua
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10.11.99

PLENÂRIO
Continuação da página anterior .
Designação do Relator, Dep. Jovair Arantes, para proferir parecer as Emendas de plenário, em substituição
à CTASP, que conclui pela aprovação da Emenda ~9 8 e rejeição das Emendas n9s: 1 a 7 e n9 9.
Designação do Relator, Dep. Paulo Magalhães , para nroferir parecer às Emendas de Plenário, em

substitui-

ção à CCJR, que conclui pela constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa.
Encaminhamento da votação pelos Dep. Avenzoar Arruda e Fernando Coruja.
Em votação o Substitutivo do Relator da CTASP, ressalvados os destaques: AP~OVADO .
Verificação da votação, solicitada pelo Dep. ~alter Pinheiro, na aualidade de Lider do ~T: SIM-282
NÂO - 109; ABST-O; TOTAL-391: APROVADO O SUBSTITUTIVO .
Em votação a Emenda de Plenário n9 08 , com pErecer favorável: APROVADA .
Em votação as Emendas de plenário n9s: 1 a 7 e n9 9, com pareceres contrários, ressalvados os desta0ues:
REJEITADAS .
Aprovado o Requerimento do DeD. Arnaldo Madeira , Líder do qoverno e outros , solicitando a votação
qlobo dos destaques simples .
Em votação a matéria destacada: REJEITADA .
?
de DVS do DeD.
Em votação a Emenda de plenário n9 .. , objeto
objeto de D\TS do DeD .
Em votação a Emenda de plenário n9 7 ,
5 , objeto de l)VS do Den.
Em votação a Emenda de plenário n9
n9 6, obj~to de DVS do DeD.
Em votação a Emenda de plenário
n9 3 , objeto de DVS do Deo.
Em votação a Emenda de plenário
demais nroDosições.
prejudicado o projeto inicial e as
pelo Relator, Dep.
oferecida
Final,
Redação
Em votação a
Vai ao Senado Federal.
(PL . n9 4 . 811-C/98)
MESA
AO SENADO FEDERAL, ATRA~S DO OF.
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José Genoíno e outro: RF..TF.I'T'ADA.
Eduardo Camnos: RB,TEI'I'AnA.
A
,Tosé Geno íno e outro: RBJ"I'-T' '\lJ .
'):'ernando coruja : PBJB 1:'1' 11.1) '\ •
REJEIT ADA .
,Tosé Genoíno e outro :' - ----- .l>.PROVII.DA ,

em

