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a administraçl!o de etapa complementar. também preparatória ao exercício do cargo.
mas com os candidatos já nomeados. Com isso. os candidatos que detenham cargos na
Administração são obrigados a imediatamente tomar posse e entrar em exerclcio. para
cumprir esta etapa. sem que possam fazer uso dos prazos previstos no an. 13 e 15 da Lei
8.112/90. destinados à posse e entrada em exercício. A presente emenda visa afastar este
problema. determinando que o prazo para a posse no cargo somente seja encerrado após
o término das atividades discentes complementadres. de modo que o servidor possa
contar com o prazo necessário para adotar todas as proviMncias necessárias à
investidura definitiva no cargo para o qual foi selecionado e preparado.
Sala das Sessõcs.
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MEDIDA PROVISÓRIA N° 1.480·31
Altera a redação de dispositivos das Leis nO 8.112. de
11 de dezembro de 1990. e 8.911. de 11 de julho de
1994. para instituir os Décimos Incorporados. e dá
outras providências.
EMENDA MODIFICATIVA

Dê-se ao "caput" do artigo 15 a seguinte redação:

"Art. 15. Os candidatos aprovados na primeira etapa de concurso público
para provimento de cargos na Administração Pública Federal. fafilo jus.
durante o programa de formação. a título de auxílio financeiro. a oitenta
por cento do vencimento básico e das vantagens legais de naturC't.a
permanente do cargo a que estiver concorrendo. conforme definido em
regulamento. "
JUSTIFICAÇÃO
A regra proposta não é apenas meritória. como a1tamente necessária para
assegurar uma retribuição minimamente digna ao candidato que se submeta ao processo
de formação para ingres o em cargo público. É bom lembrar que bolsas de estudo a nlvel
de pós graduação. situação que se pode considerar assemelhadas. estabelecem valores
que vão de R$ 750 a R$ 3.000. Por isso. nada mais justo do que se fixar o valor do
auxílio financeiro com base na "remuneração" do cargo. No entanto. cumpre esclarecer
que "remuneraçl!o" é um conceito que envolve tanto as parcelas individuais (quintos
incorporado. adicionais e indenizaçõcs variáveiS) quanto as de carâter geral e
permanente (vencimento. grdtil1cações de atividade. RAV. CEFA. CDP. CT. etc.). Por isso.
melhor seria estipular como base de cálculo estas parcelas (denominadas vencimentos
pela Lei nO 8.852/94). e não a remuneração. Quanto ao percentual. entendemos que 50
% é percentual muito baixo. Mais adequado seria I1xar um percentual de 80,%, que
permitiria aos alunos desses cursos dispor de melhores condiçõcs de manutenção e
sustento. em prol do seu melhor aproveitamento. independentemente de sua duraçl!o.
Sa1a das Sessõcs. \
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MEDIDA PROVISÓRIA N° 1.480-31
Altera a redaçllo de dispositivos das Leis n° 8.112. de
11 de dezembro de 1990. e 8.911. de 11 de julho de
1994. para instituir os Décimos Incorporados. e dá
outras providências.

EMENDA SUPRESSIVA

Suprima-se. no art. 16. a expressllo

"as parcelas relativlls à dUerença de vencimentos nominalmente
identiRcada decorrente de enquadramento e"

JUSTIFICAÇAO
A redaçllo proposta nllo tem fundamento. quer constitucional. quer
jurisprudencial. quer no bom senso. Abre espaço à proliferaçllo de marajás que o
governo diz querer combater. pois permite que nllo se submeta ao teto de remuneraçao a
parcela devida ao servidor em virtude de enquadramento em plano de carreira ou nova
tabela de vencimentos. Ora. se na situaçao original as parcelas vencimentais que dao
origem à vantagem submetem-se ao teto. pois tem natureza permanente e geral. sem
qualquer caráter indenizatório. por que excluí-las do teto? Com base na "exclusllo". o
enquadramento em nova carreira ou tabela será pretexto para legitimar quaisquer
remunerações excedentes ao teto. gerando descontrole e pagamentos indevidos. Ressaltese que a modificaçao proposta Oá que a Lei n° 8.852/94 inclui as referidas vantagens no
cõmputo do teto remuneratório) vai além do que a Advocacia Geral da Uniao considerou
necessário para afastar eventuais excessos da lei. recomendando a exclusao do teto a
vantagem de décimos incorporados ao teto remuneratório. A exclusllo da vantagem
decorrente de enquadramento é. portanto. extravagante. nllo se justificando sob qualquer
hipótese.
Sala das Sessões. \ ~rf
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5 ( ) - Substitutivo Global
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• Texto

Modifica-se o m. 16
Dê-se ao m. 16 da referida MP a seguinte redaç40:
"Art. 16 - Revogam-se a art. 193 da Lei nO 8.112, de 1990, e os arts. 5° e 6° da Lei nO

8.911, de 1994.

Justificaçio
.'

o obcjto desta emenda..é sUprimir do telOO a revogaçAo que esta Medida Provisória
o

•

' ,

'

•

impôs aos §.§ 1° e :2° do al1,.:78 da Lei n~ 8.11V90,rcSptando o direito à conversão de um terço
das férias em peCúní.: As'alteraçaes supra
tiJades remontam à MP 1.231195, quando então, num
,
ato de total desrespeito
por
(',au, afinnando cstar reeditando a MP 1.160/95, a Presidência
.
.
da República, sem qualquer justificatiVa ou mcnçIo ria exposiçAo de motivos ou na respectiva
mensagem, modificou o texto original, com prejuiros ·irrepràveis ao direito e aos pri ncípios
constitucionais.

esta

NIo podemos deixar de plOCCStar ~ba o uso de Medida Provisória para revogar
dispositivos legais, em cspeCial direitos.
Mesmo que nIo confirmada por Lei de Conversão, neste
•
caso o revogaçlo do m . 78 cal/SIR prejulzos irrepariveis, para os que forem impedidos de
usufruir do direito de convenlo empeCúnia das férias.
,

A história desta Medida Provisória remonta à MP 831. Foi por intérinédío deste
•

instturnento que o Poder Executivo a1tcrO\l o Rqrimc Jurldico Unico - RJU, Lei n 8.112/90, e a
Lei nO 8.911, de 1994, pua a1t1;rar as disposiç&s relativas lO! procedimentos da Incorporação de
Quintos. oe ~içlo, em ·rcediçlo•. dec:orrijios qlWM! doze meses, chegamos à MP 1.160/95.
,
. ... .' . . ...
Contudo, ao enviar a MP t 19~I9S ' outra: I1te11çio fói intrOduzida no cálculo dos quintos, através
de mudanças no art. 3· da Lei n· 8.911, de 1994.
""~:"

- ", ' ,

"

Contudo._ ~m

D

"

esta MP nwna inova ão

não contida na MP 1.160, revogou mais um direito dos servidores públicos.

Por irçiraçlo do telOO da CLT, foi' introduzido no RJU o m. 78 que dispõe sobre a
.
.faculdade de C9nversló em :~a 'de ;·1/3 .das. féril$. O texto da CLT declara inclusive que
apenas o instituto das férias coletivas impede o usufruto deste direito.
• ~

.' .

.

,

I

.

.

'

I

É claramente
. mais uma discriminaçlo promovida contra os servidores p'úblicos.
.

Para que não pairem dÓvidas de que ' a vontade expressa do Poder Executivo é de
afrontar o direito adquirido, não estão previstas as ressalvas para os servidores que já concluíram
o pcriodo aquisitivo c que cstariaJn em BOro .de férias em dezembro do correnie ou.sequer para
aqueles que j' protocolaram lOIicitaqlo de fáias, optando pela conversão.
'.

.

•

, .

,.

'. '

•

....'

.'

,
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Por se tratar de mais uma investida contra os servidores, que já veêm ameaçados
muitos outros direitos, inclusive da negociação da próxima data-base, propomos que o art. 78 da
Lei n° 8.112, de 1990 não seja revogado, com a aprovação desta emenda.
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Suprima-se o art. 16 .

Jl'ST I FI CAT I Vi\.

o artigo, que é inovação na reedição das medidas provisórias que antecederam
a presente, sobre o mesmo assunto, que vem ocorrendo desde o inicio do corrente ano.
Retira o direito do servidor público a faculdade de converter 1/3 (um terço)
das férias em abono pecuniário. A medida editada pelo Governo irá prejudicar os servidores
que, habitualmente. usam esta conversão como único meio para o financiamento das suas
férias.
Igualmente. no momento em que o Governo quer valorizar o Servidor Público.
abre as portas para que qualquer cidadão possa ocupar qualq uer cargo d.e confiança por
menor que seja, eliminando a reserva de 60 % existente para provimento exclusivo dos
servidores concursados.
Mais uma vez nota-se que o Governo de forma obscura, lança no Legislativo,
dispositivo legal altamente prejudicial a classe dos Servidores Públicos, o que me leva a
propor a supressão do artigo.
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Emenda à MP n° 1.480-31 /97

o art.

16 da MP 1480-31/97 passa a ter a seguinte redação:

..
Art. 16 - O inciso 1lI do art. I° da Lei n° 8.852, de 4 de fevereiro de 1994, passa a vigorar
acrescido da seguinte alinea:
s) Vantagem PESSOAL nominalmente identificada decorrente de emquadramento e
décimos incorporados:

JUSTIFICATIVA

Os valores decorrentes de enquadramento e décimos incorporados constituem vantagem
pessoal nominalmente identificadas, devendo pois, serem enquadradas nas exclusões previstas no inciso
1lI do art. I ° da lei nO 8.852/94.
Na forma redigida na atual MP, essas vantagens ficam excluidas da remuneração apenas
para efeito de aplicação de teto, o que contraria o texto constitucioanl. Nesse sentido já se manifestou a
Advocacia Geral da União - AGU, coma expedição do parecer GQ 120 publiado no DOU dt! 13/2/97,
atendendo solicitação do Ministério da Administração e Reforma do Estado - MARE.

Brasília, 17 de junho de 1997.
"
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MEDIDA PROVISÓRIA N° 1.480-31. dr

Altera a redação de dispositivos das Leis nO 8.112. de
11 de dezembro de 1990. e 8.911. de 11 de julho de
1994. para instituir os Décimos rncorporados. e dã
outras providências.
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EMENDA MODIFICATIVA

D/!-se ao art. 17 a seguinte redaçl!.o:
• Art. 17. No prazo de 60 dias a contar da publicaçl!.o desta Lei. serao

revistos os enquadramentos nas carreiras de que trata a Lei n° 8.691. de
1993. cabendo ao 6rgl!.0 central do Sistema de Pessoal Civil declarar nulos
aqueles em que não tenha sido obedecida a exata correspond/!ncia de
atribuições específicas ou comprovadamente principais entre o cargo de
origem e aquele em que o servidor tenha sido enquadrado. bem assim
aqueles em que o enquadramento tenha sido feito sem a observância dos
requisitos específicos para ingresso na classe ou na carreira.
Parãgrafo único. O servidor jã enquadrado podem manifestar-se. até 30 de
junho de 1997. pelo retomo ao cargo que ocupava em 27 de julho
de
•
1993. deixando de fazer jus. a partir da data da opçl!.o. às vantagens
previstas pela Lei n° 8.691. de 1993. somente fazendo jus às vantagens do
Plano de Classíficação de Cargos a que voltou a pertencer.

JUSTIFICAÇÃO
A redaçl!.o originalmente proposta pela Medida Provis6ria ao art. 17 é um
reconhecimento dos equívocos em que se constituiu a Lei nO8.691/93. que institui o
Plano de Carreira da Area de Ci/!ncia e Tecnologia. Planejada para ser um instrumento
de incentivo aos servidores da ãrea de Ci/!ncia e Tecnologia. acabou por se tomar uma
enorme confusão de cargos. onde não foram obedecidos critérios de mérito para
enquadramento. e sequer de afinidade entre os cargos e suas atribuições. Como carreira
genérica. a Carreira de Planejamento. Infra-estrutura e Gestl!.o em c&T tomou-se uma
camisa de força para as Instituições por ela atingidas. Advogados. médicos. engenheiros
e contadores foram incluídos na mesma carreira. mas continuaram advogados. médicos.
engenheiros e contadores.
É 6bvio que esse modelo nl!.o serve às instituiçOes. nem ao Estado. nem à

sociedade. No entanto. vem proliferando. como demonstra a aprovaçl!.o recente das
carreiras do Poder Judiciário e do Ministério Público. calcadas na mesma idéia. Num
primeiro momento. servem para justiDcarmelhores salários. mas em seguida mostram-se
capazes apenas de nivelar por baixo as remunerações. em vista da "falsa isonomia" que
produzem.
Para dar a esse problema a solução que merece. propomos a presente
emenda. determinando nl!.o apenas soluçOes individuais e específicas. mas uma revisao /
geral de todos os enquadramentos realizados. para que se possa. minimamente. corrigir{ I
"'os desvios jã praticados. cujos efeitos devem ser tomados nulos em vista da sua
inconstitucionalidade.
.' .
•

Sala das Sessões.

//}
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MEDIDA PROVISÓRIA N° 1.480-31

Altera a redação de dispositivos das Leis na 8.112. de
11 de dezembro de 1990. e 8.911. de 11 de julho de
] 994. para l{lstituir os Décimos Incorporados. e dá
outras providências.
•

EMENDA MODIFICATIVA

Dê-se ao art. 17 a seguinte redação:
"Art. 17. No prazo de 60 dias a contar da publicação desta Lei. serão
revistos os enquadramentos nas carreira s de que trata a Lei na 8.691. de
1993. cabendo ao órgão central do Sistema de Pessoal Civil declarar nulos
aq ueles em que não tenha sido obedecida a exa ta corres pondência de
atribuições específicas ou comprovadamente principais entre o cargo de
origem e aque le em que o servidor tenha sido enquadrado. bem assim
aqueles em que o enquadramento tenha sido feito sem a observâ ncia dos
requisitos específicos para ingresso na classe ou na carreira.
Parágrafo único. O servidor já enquadrado poderá manifestar-se. até 30 de
junho de 1997. pelo retorn o ao cargo que ocupava em 27 de julho de
1993. deixando de fazer jus. a partir da data da opção. às vantagens
previstas pela Lei na 8.691. de 1993. somente fazendo jus às vantagens do
Plano de Classificação de Cargos a que voltou a pertencer.

JUSTIFICAÇÃO
A redação originalmente proposta pela Medida Provisória ao art. 17 é um
reconhecimento dos equívocos em que se constituiu a Lei na 8.691/93. que institui o
Plano de Carreira da Área de Ciência e Tecnologia. Planejada para ser um instrumento
de incentivo aos servidores da área de Ciência e Tecnologia . acabou por se tomar urna
enorme confusão de cargos. onde não foram obedecidos critérios de mérito para
enquadramento. e sequer de afinidade entre os cargos c suas atribuições. Como carreira
genérica. a Ca rreira de Planejamento. [nfra-estrutL!ra e Gestão em C&T tornou-se uma
camisa de [orça para as instituições por ela atingidas. Advogados. médicos. engenheiros
e contadores foram incluídos na mesma carreira. mas continuaram advogados. médicos.
engenheiros e contadores.

É óbvio que esse modelo não serve às instituições. nem ao Estado. nem à

sociedade. No entanto. vem proliferando. como dem onstra a aprovação recente das
carreiras do Poder Judiciário e do Ministério Público. calcadas na mesma idéia. Num
primeiro momento. servem para j ustificar melhores salário . mas em seguida mostram-se
capazes apenas de nivelar por bab~o as remunerações. em vista da "falsa iso r.omia" que
produzem.
Para dar a esse problema a solução que merece. propomos a presente
emenda. determinando não apenas soluções individuais e es pecíficas. mas uma revisão
geral de todos os enquadramentos realizados. para que se possa. minimamente. corrigir
os desvios já praticados. cujos efei tos devem ser tomados nulos em vista da sua
inconsti tu ciona lida de.
Sa la das Sessões. \
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Suprime-se do artigo 18 da Medida Provisória na 1. 480-31 a expressão:
~os

§§ l°e 20 do art. 78 e-

JUSTIFICATIVA

o objetivo ,da emenda é retirar do

texto a revogação dos dispositivos da Lei na
1.112190 que dispunham sobre a possibilidade de 1/3 das férias do servidor ser
convertida em abono pecuniário. A manutenção do abono pecuniário é demandada
pelo interesse da Administração Pública, afim de que esta possa incentivar o
servidor a não se ausentar da repartição por um período mais prolongado, por '
ocasião das férias.
O interesse público exige a manutenção de tal instituto especialmente se
consideramos que em muitas carreiras, devido ao pequeno quadro de funcionários, a
conversio de férias em abono é essencial para a continuidade da prestação dos
serviços públicos.
Ademais, o direito ao abono pecuniário não é privilégio do servidor público,
existindo a mesma possibilidade na legislação trabalhista aplicável aos empregados
das entidades privadas.
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o art. 18 passa a ter a seguinte redação :
Art. 18 - Revogam-se as disposições em contrário.

JUSTIFICATIVA

A revogação dos §§ I° e ')0 do art. 78 acarretou sérias conseqüências para os
servidores pois a opção pelo abono pecuniário é uma conquista de todo o empregado,
não havendo razões que justifiquem excluí-Ia do âmbito do Governo. salientando-se
que se consti tuía na única alternativa de os servidores, principalmente os de menor
remuneração, contarem com um auxílio para o gozo das férias com seus familiares.
O art. 193 também foi wn direito concedido pela Lei nO 8. II ')/90 não tendo
explicação para se eliminar mais essa conquista.
Os artigos 5° e 6° da Lei n° 8.911 /94 se constituem em dispositivos legais que
coíbem o clientelismo, além de garantir a continuidade da ação administrativa e da
responsabilidade e comprometimento dos Dirigentes Públicos.
A revogação dos mesmos somente prejuízo acarreta à Administração Pública,
eis que todos os cargos de Direção e Chefia, inclusive os eminentemente técnicos, são
preenchidos por livre escolha, sem observância dos critérios da competência e da
.. .
expenenCla.

Sala das Sessões, em
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Emenda à MP n° 1.480-31 /97

o art. 18 passa a ter a seguinte redação:
Art. 18 - Revogam-se as disposições em contrário.

JUSTIFICATIVA
A revogação dos §§ 1° e 2° do art. 78 e art. 193 da Lei n° 8.112, de II de dezembro de
1990 e os arts. 5° e 6° da Lei n~ 8.911, de 'II de julho de 1994, trariam sérias conseqUências aos
Servidores. Os §§ 10 e 20 do art. 78 da Lei nO 8.112/90 que trata da opção pelo abono pecuniário é um
direito concedido a todo empregado brasileiro. Não hã razão plausível para excluir dos Servidores
públicos essa opção. Saliente-se que a grande maioria jã havia programado suas férias, contando com a
possibilidade de optar pelo abono pecuniârio.
O art. 193 da Lei 8.112/90 foi uma conquista na lei 8.112/90, razão pela qual deve
permanecer vigente. Registra-se que sua revogação seria mais uma perda que os Servidores íriam
acumular.
Os arts. 5° e 6° da Lei 8.911/94 definem quais os cargos de livre nomeação e exoneração e
quem pode ocupa-los. A revogação desses artigos trariam prejuízos enormes à Administração Pública,
pois possibilitaria a nomeação de pessoas estranhas ao Servidores Públicos para qualquer cargo. Isso
acontecertdo, trarâ seguramente problemas de solução de continuidade no Serviço Público, o que é sem
dúvidas prejudjcial à Administração Pública.

Brasília, 17 de junho de 1997 .
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