
 

ANEXO II 

EMENDAS PROPOSTAS 

 

 

PROJETO DE LEI DO CONGRESSO NACIONAL N° 05/2022 

 

 

Dispõe sobre as diretrizes para a 

elaboração e a execução da Lei 

Orçamentária de 2023 e dá outras 

providências. 

 

 

 

 

EMENDA MODIFICATIVA Nº____, DE 2022 

 

O inciso II e o § 1° do artigo 115 do Projeto de Lei do Congresso Nacional 5 de 2022 

passam a vigorar com a seguinte redação: 

 

“Art. 115 ..................................................................................................... 

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

II - A criação de cargos, funções e gratificações, o provimentos de civis ou 

militares, o aumento de despesas com pessoal relativas à criação ou  

concessão de quaisquer vantagens, aumentos remuneratórios, alterações 

estruturais nos planos de carreira até o montante das quantidades e dos limites 

orçamentários para o exercício e para a despesa anualizada constantes de 

anexo específico da Lei orçamentária de 2023, cujos valores deverão constar 

de programação específica compatíveis com os limites estabelecidos na Lei 

Complementar nº 101, de 2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal, não 

abrangidos nos demais incisos do caput deste artigo; 

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

§1° Para fins do disposto nos incisos I, II, IV e VI do caput, serão 

consideradas exclusivamente: 

I - as gratificações que atendam, cumulativamente, aos seguintes requisitos: 

a) cuja concessão, designação, retirada, dispensa, ou exoneração requeira ato 

discricionário da autoridade competente; e 



b) não componham a remuneração do cargo efetivo, do emprego ou do posto 

ou da graduação militar, para qualquer efeito. 

II - a criação, ampliação ou extensão de vantagens, inclusive adicionais e 

gratificações devidas pelo exercício do cargo efetivo, e aumentos de 

remuneração ou alterações de estrutura de carreiras definidos em lei.” (NR) 

 

 

JUSTIFICAÇÃO 

 

Em consideração à necessidade da clareza e objetividade ínsita à redação legislativa, 

motivada pela necessidade de conferir, aos atos normativos, a efetiva intenção do legislador, 

verificou-se a necessidade de ajustar o texto do art. 115 da LDO 2023 para conferir maior clareza ao 

inciso II e § 1º, com vistas a mitigar possível dubiedade na sua aplicação. 

 

O termo “gratificações”, utilizado no inciso II e § 1º, possui sentido restritivo, referindo-se 

aos valores devidos em decorrência do exercício de cargos em comissão ou funções de confiança. 

No entanto, cumpre observar que a Lei 8.112/90 utiliza o vocábulo com uma acepção mais 

abrangente, incluindo outras espécies, como a gratificação de atividade e a de desempenho, as quais 

tem o condão de incorporação aos proventos e integram a remuneração. 

 

 Posto isso, assevera-se a importância da presente emenda para afastar dúvidas quanto à 

possibilidade de que venham a ser criadas, majoradas ou estendidas gratificações, observada a 

reserva legal fixada no art. 37, X, da CF. 

 

Sala das Sessões, 

 

 

 

 

 

 

 



PROJETO DE LEI DO CONGRESSO NACIONAL N° 05/2022 

 

 

Dispõe sobre as diretrizes para a 

elaboração e a execução da Lei 

Orçamentária de 2023 e dá outras 

providências. 

 

 

 

 

EMENDA MODIFICATIVA Nº____, DE 2022 

 

Os incisos I e II do artigo 119do PLN 5/2022 passam a vigorar com a seguinte redação: 

 

“Art. 119. As dotações orçamentárias destinadas ao pagamento dos benefícios 

obrigatórios, da assistência médica e odontológica e de pessoal, aprovadas na 

Lei Orçamentária de 2023 e nos créditos adicionais, deverão ser 

preferencialmente executadas: 

I - pelo órgão central do Sistema de Administração Financeira Federal, por 

meio de descentralização ao Departamento de Centralização de Serviços de 

Inativos, Pensionistas e Órgãos Extintos da Secretaria de Gestão e 

Desempenho de Pessoal da Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão 

e Governo Digital do Ministério da Economia, quanto aos inativos e aos 

pensionistas da administração pública federal direta integrantes do Sistema de 

Pessoal Civil da Administração Federal - Sipec; e 

II - pelos órgãos equivalentes nos Poderes Legislativo e Judiciário, no 

Tribunal de Contas da União, na Defensoria Pública da União e no Ministério 

Público da União.” (NR) 

JUSTIFICAÇÃO 

Consta da redação do art. 119 o estabelecimento de competências a serem 

preferencialmente observadas para a execução das dotações destinadas ao pagamento dos benefícios 

obrigatórios, da assistência médica e odontológica e de pessoal, aprovadas na Lei Orçamentária de 

2023 e nos créditos adicionais. Veja-se: 

 

Art. 119. As dotações orçamentárias destinadas ao pagamento dos benefícios 

obrigatórios, da assistência médica e odontológica e de pessoal, aprovadas na Lei 

Orçamentária de 2023 e nos créditos adicionais, deverão ser preferencialmente 

executadas:  



I - pelo órgão central do Sistema de Administração Financeira Federal, por 

meio de descentralização ao Departamento de Centralização de Serviços de Inativos, 

Pensionistas e Órgãos Extintos da Secretaria de Gestão e Desempenho de Pessoal da 

Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério 

da Economia, quanto aos inativos e aos pensionistas da administração pública 

federal direta integrantes do Sistema de Pessoal Civil da Administração 

Federal - Sipec; e  

II - pelo INSS, por meio de descentralização, quanto aos inativos e aos 

pensionistas das autarquias e fundações da administração pública federal. 

 

 Nessa toada, verifica-se a criação de uma divisão inconstitucional entre os servidores da 

Administração direta e indireta, problemática criada pelo Decreto 10.620/2021 - que promoveu a 

centralização dos benefícios previdenciários de autarquias e fundações no INSS -, amplamente 

discutida no Congresso Nacional e no Judiciário (a exemplo da ADI 6767) em razão de sua 

flagrante inconstitucionalidade. 

Destaca-se, portanto, que qualquer normativo que reproduza essa estrutura não deva ser 

replicado, ressaltando, ainda, que a redação ignora a autonomia dos demais Poderes, atribuindo, 

indevidamente, essas funções ao INSS, que não tem competência para gerir a assistência à saúde do 

servidor, e menos ainda no que se refere aos servidores do Legislativo, por exemplo. 

 Isto posto, é forçosa a supressão, no PLDO, da referida previsão. 

 

Sala das Sessões, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROJETO DE LEI DO CONGRESSO NACIONAL N° 05/2022 

 

 

Dispõe sobre as diretrizes para a 

elaboração e a execução da Lei 

Orçamentária de 2023 e dá outras 

providências. 

 

 

 

 

EMENDA ADITIVA Nº____, DE 2022 

 

Inclua-se, onde couber, o seguinte artigo na Seção I do Capítulo VII do Projeto de Lei da 

LDO 2023: 

 

 

“Art . Serão corrigidos segundo a variação dos custos de hospedagem, 

alimentação, manutenção e combustíveis, os valores atribuídos às diárias e à 

indenização de transporte, devidas aos servidores públicos federais nos 

termos da Lei.” (NR) 

 

 

JUSTIFICAÇÃO 

  

Os valores de diárias e indenização de transporte, devidos aos agentes públicos federais nos 

termos da lei, encontram-se sem reajuste há considerável lapso temporal, razão pela qual, em 

consideração às recentes altas inflacionárias e ao desgaste econômico agravado pelo cenário 

pandêmico, apresentam significativa defasagem. 

Os últimos dados apurados por institutos de pesquisa acerca da inflação indicam um 

aumento exponencial dos custos de alimentação e hospedagem, bem como de manutenção de 

veículos e combustíveis, sendo imperioso reajuste para que os valores pagos a título de 

indenização destas despesas não sejam insuficientes para cobrir as despesas do servidor com 

despesas oriundas da execução de seu trabalho.  



Sopesando os fatores expostos, verifica-se que o objetivo dessas parcelas, que se destina 

exclusivamente à adequada consecução dos interesses da Administração Pública através de seus 

servidores, não é alcançado. Por todo o exposto, os agentes públicos servidores são injustamente 

onerados em nome do princípio da eficiência.  

 Posto isso, é forçosa a inclusão, no PLDO, de uma previsão que determine a atualização 

dos valores supramencionados segundo, coroando a variação dos custos a eles relativos. 

Sala das Sessões, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PROJETO DE LEI DO CONGRESSO NACIONAL N° 05/2022 

 

Dispõe sobre as diretrizes para a 

elaboração e a execução da Lei 

Orçamentária de 2023 e dá outras 

providências. 

 

 

 

EMENDA SUPRESSIVA Nº____, DE 2022 

 

Suprima-se o inciso XVII do art. 18 do PLN 05 de 2022. 

 

JUSTIFICAÇÃO 

O inciso XVII do art. 18, ao prever a irretroatividade de efeitos financeiros oriundos da 

alteração ou aumento de qualquer espécie remuneratória ou indenizatória, é totalmente 

desarrazoado, porquanto a correção de situação que causou violação ou prejuízo aos servidores, em 

razão da própria natureza da situação, tem a necessidade de retroagir ao fato gerador.   

Assevera-se, ainda, a problemática oriunda da proibição para que os demais Poderes venham 

a estabelecer a correção de políticas remuneratórias pretéritas. Registre-se que o referido óbice 

possui idêntica redação no âmbito da PEC 32/2020, demonstrando assim o animus do Executivo em 

um engessamento amplo e desarrazoado, uma vez que qualquer necessidade de concessão de 

majoração de vencimentos requereria a alteração da LDO, com o rito legislativo rígido que se 

impõe.  

 Nessa senda, salienta-se que a única vinculação que deve ser observada, com base na 

técnica e nos normativos vigentes, é a de disponibilidade de orçamento e inexistência de restrição 

legal. 

 Posto isso, assevera-se a importância da presente emenda para suprimir o inciso XVII do 

artigo 18, de modo a corrigir a técnica e a situação de incompatibilidade expostas. 

 

Sala das Sessões, 

 



 

 

PROJETO DE LEI DO CONGRESSO NACIONAL N° 05/2022 

 

Dispõe sobre as diretrizes para a 

elaboração e a execução da Lei 

Orçamentária de 2023 e dá outras 

providências. 

 

 

 

EMENDA SUPRESSIVA Nº____, DE 2022 

 

 

Suprima-se o art. 126 do Projeto de Lei do Congresso Nacional 05 de 

2022. 

 

 

JUSTIFICAÇÃO 

 

O artigo 126 da proposição, ao prever o condicionamento do reajuste dos benefícios de 

auxílio-alimentação, de auxílio-refeição e de assistência pré-escolar, ao valor per capita apurado e 

determinado pela União, é manifestamente danoso aos servidores públicos, porquanto estabelece 

significativas restrições a benefícios cuja defasagem já está agravada sobremaneira. Nesse sentido, é 

relevante sopesar que, no atual cenário econômico, sobre o qual a inflação teve efeitos deletérios 

desacompanhados de qualquer medida compensatória, o poder aquisitivo dos servidores já encontra 

consideráveis perdas. 

Sobre o tema, destaca-se, ainda, a previsão constitucional que confere independência aos 

poderes da União para a realização de reajustes de benefícios aos seus servidores, desde que 

observados os limites orçamentários e legais. Assevera-se, portanto, que não é cabível a 

interferência proposta pelo Executivo, sob pena de afronta direta à independência e harmonia entre 

os Poderes. 

Os referidos benefícios são de fácil aferição junto ao mercado, não cabendo ao Executivo o 

estabelecimento de política de congelamento ou de estabelecimento de regra que leve em 



consideração uma média aritmética estabelecida a partir de levantamento junto aos Poderes 

Executivo, Legislativo e Judiciário. 

Sala das Sessões, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROJETO DE LEI DO CONGRESSO NACIONAL N° 05/2022 

 

 

Dispõe sobre as diretrizes para a 

elaboração e a execução da Lei 

Orçamentária de 2023 e dá outras 

providências. 

 

 

 

 

EMENDA SUPRESSIVA Nº____, DE 2022 

 

Suprima-se a alínea “a” do inciso II do art. 134 do Projeto de Lei do Congresso Nacional 05 de 

2022 

JUSTIFICAÇÃO 

 A alínea “a” do inciso II do art. 134 do PLDO 2023 prevê que será incompatível com as 

suas diretrizes proposição que eleve os gastos com pessoal para prever aumento constante de 

parcelas remuneratórias permanentes que extrapolem o teto constitucional. 

Cumpre salientar, inicialmente, que a disposição é formalmente inconstitucional, uma vez 

que a tratativa da temática está reservada à lei complementar, conforme redação do artigo 163 da 

CF. Ora, se o dispositivo confere ao teto remuneratório poderes superiores aos previstos na 

redação da Carta Magna, sua alteração deve observar o rito previsto para as finanças públicas, 

sendo necessária, para tanto, a edição de lei complementar, não bastando previsão na LDO. 

No tocante ao aspecto material, apercebe-se que o dispositivo legal confunde o papel 

atribuído pela Constituição ao teto constitucional, (art. 37, XI, CF) que se destina a limitar a 

percepção da remuneração do agente público em valor acima do teto. Assim, se alguém ganha 

acima do teto, deve imediatamente incidir um “abate-teto” sobre o contracheque do agente.  

Contudo, as limitações oriundas do teto não têm o poder de impedir reajustes 

remuneratórios do agente público, o que só pode ser feito por lei específica (art. 37, X, CF). Para 

melhor elucidar a situação, tome-se o exemplo de dois servidores, um que ganha metade do teto e 

outro que ganha o teto. Se sobrevém uma lei específica dando um aumento, digamos, de 10% 

para esses servidores, o primeiro passará a ganhar imediatamente a majoração e o segundo, não, 

havendo apenas o aumento nominal do valor do “abate-teto” em seu contracheque. Para este, o 



valor que cairá na conta continuará a ser o teto constitucional. Assim, não haverá prejuízo algum 

para a Administração. Esse é o efeito que a regra do art. 37, XI, da CF deve ter. 

Porém, a prevalecer a regra do art. 134, II, “a”, do projeto de LDO, teremos, na prática, que 

o 1º servidor terá tido o aumento de 10% e o 2º servidor, um aumento de 0% (zero por cento). 

Futuramente, se o teto constitucional vier a subir, este 2º servidor não poderá receber a diferença 

que era objeto do “abate-teto”, uma vez que a regra da LDO terá impedido o reajuste de 10% de 

incidir nominalmente sobre os rendimentos dele. 

Note-se que o comando da LDO, se mantido como no projeto, é, na verdade, 

inconstitucional, pois a LDO não é a lei específica que pode alterar a remuneração do agente (a 

propósito, tal lei é de iniciativa privativa de cada Poder). A regra do teto constitucional tem o 

poder apenas de fazer incidir o “abate-teto” sobre o contracheque do servidor, não de determinar 

qual será o valor bruto de sua remuneração, ainda que este ultrapasse nominalmente o teto. 

Se o teto constitucional já se acha em vigor, e a sua regulamentação se dá por lei ordinária, 

contraria a lógica determinação de que a lei não pode estabelecer parcelas que o ultrapassem. 

Ressalta-se que, em sua aplicação, as regras do regime remuneratório do servidor consideram 

situações e hipóteses diversas e específicas, de modo que o normativo que se objetiva suprimir, 

por se revestir de caráter genérico e demasiadamente abrangente, acarreta em óbices 

interpretativos, o que permite sua instrumentalização para congelar parcelas remuneratórias, sob 

pretexto de que a sua soma poderá ultrapassar o teto.  

O congelamento dos salários dos servidores e membros de poder, desde 2019, produziu 

situações deletérias à subsistência e poder aquisitivo destes trabalhadores, especialmente quando 

consideradas as recentes altas inflacionárias e retrações econômicas, fator que também foi 

desconsiderado no texto original da proposição. 

 Posto isso, é forçosa a supressão, no PLDO, da referida previsão. 

Sala das Sessões 


