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A

Diretoria-Geral da Câmara dos Deputados solicitou
à Consultoria Legislativa a elaboração de Estudo
Técnico Específico, pormenorizado, acerca da
situação dos Secretários Parlamentares contratados pelo
regime da Consolidação das Leis do Trabalho - com pelo
menos cinco anos de tempo de serviço à data da promulgação
da Constituição Federal de 1988, visando subsidiar decisão
da administração superior da Casa sobre reivindicações de
vínculo pelo Regime. Jurídico Único RJU.
Junto à solicitação de trabalho foram
encaminhados diversos documentos, sem ordem definida, os
quais aparentemente não constituem um processo, mas tãosomente informações soltas, muitas das quais incompletas,
sem indicação, precisa de sua relação com a situação sob
análise,
Assim, em que pese haver, entre tais documentos,
alguns que nos servirão de base para discussão de
determinados pontos de vista, optamos por elaborar trabalho
mais abrangente, já que não haveria como analisar, no âmbito
da consultoria, situações particulares dos envolvidos.

Isto posto, organizamos o presente trabalho de
forma a identificar, inicialmente, o pleito dos Secretários
Parlamentares, passando então a citar as normas
constitucionais, os dispositivos do Regime Jurídico Único
(Lei nº 8.112/90), a legislação interna da Câmara dos
Deputados e a jurisprudência relacionadas à matéria, após o
que procedemos a uma análise dos pontos principais,
concluindo com nossa posição acerca do requerido.
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1. DO PLEITO
De acordo com cópia de correspondência datada de 15 de abril de 1997, dirigida
ao Sr. Deputado Ubiratan Aguiar, então Primeiro-Secretário da Câmara dos Deputados,
Gilmar Jesus dos Santos e outros Secretários Parlamentares requerem, com base no art. 243 da
Lei n° 8.112/90, “enquadramento em cargo isolado efetivo, com vencimento equivalente ao do
nível e padrão correspondentes do Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados”.
Os requerentes argumentam que, com base nos Atos da Comissão Diretora do
Senado Federal de n°s 21 e 22, de 2001. foi procedido o enquadramento, em cargos isolados
de provimento efetivo, de Jorge Paulo Funari Alves e José Geminiano Acioli Jurema, ambos
Secretários Parlamentares daquela Casa
Assinalam que o enquadramento ocorreu em atendimento a determinação do
Egrégio Tribunal Regional Federal da Primeira Região nos Autos de Apelação em Mandado
de Segurança impetrado por aqueles servidores, que se encontravam em situação idêntica à
dos signatários do requerimento, esses porém na Câmara dos Deputados.
Defendem, ainda, que segundo a Resolução n° 66/78 e o Ato da Mesa nº 75/78, da
Câmara, prestam ou prestaram serviços nesta Casa sob a égide do regime jurídico da
Consolidação das Leis do Trabalho – CLT.
É de se ressalta quanto ao pleito, que o requerimento está datado de 1997, e faz
referência a atos do Senado Federal de 2001. Supusemos, então, que trata-se de simples erro
de digitação, e consideramos o documento como tendo sido elaborado em 2001, ano em que.
ainda era Primeiro-Secretário da Câmara dos Deputados o Sr. Deputado Ubiratan Aguiar.
2. DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL
A tese de que deveriam ser enquadrados os Secretários Parlamentares em cargos
isolados de provimento efetivo decorre primordialmente do art. 19 do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias - ADCT, a seguir transcrito, em parte.
“Art. 19. Os servidores públicos civis da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios, da administração direta, autárquica
e das fundações públicas, em exercício na data da promulgação da
Constituição, há pelo menos cinco anos continuados, e que não tenham
sido admitidos na forma regulada no art. 37, da Constituição, são
considerados estáveis no serviço público.
................................................................................................................
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§ 2º O disposto neste artigo não se aplica aos ocupantes de cargos,
funções e empregos de confiança ou em comissão, nem aos que a lei
declare de livre nomeação, cujo tempo de serviço não será computado
para os fins do caput, são considerados estáveis no serviço público.
...............................................................................................................
Depreende-se, da leitura do caput do art. 19, que foi outorgada estabilidade a
todos os servidores públicos civis da administração direta, das autarquias e das fundações
públicas, de todas as esferas de governo, admitidos sem concurso público e que estivessem em
exercício na data de promulgação da Carta Magna há pelo menos cinco anos continuados.
No § 2°, no entanto, são relacionados aqueles que não gozarão do beneficio
estatuído no caput quais sejam os ocupantes de cargos, funções e empregos de confiança ou
em comissão, e aqueles que a lei declare de livre exoneração, ou seja, os demissíveis ad
nutum.
Também o art. 18 do AD CT transcrito na sequência, é importante para a
compreensão da matéria.
“Art. 18. Ficam extintos os efeitos jurídicos de qualquer ato
legislativo ou administrativo, lavrado a partir da instalação da
Assembleia Nacional Constituinte, que tenha por objeto a concessão de
estabilidade a servidor admitido sem concurso público da Constituição
direta ou indireta, inclusive das fundações instituídas e mantidas pelo
Poder Público.”
Assim, de acordo cora esse dispositivo, a partir d data de instalação da Assembleia
Nacional Constituinte, ou seja, do dia 1° de fevereiro de 1987, e mesmo após a data de
promulgação da Constituição, qualquer ato administrativo ou legislativo objetivando outorgar
estabilidade a servidores admitidos sem concurso público é inconstitucional.

3. DO REGIME JURÍDICO ÚNICO
O dispositivo do RJU com base no qual os requerentes pleiteiam o enquadramento
é o art. 243, a seguir transcrito, em parte.
“Art. 243. Ficam submetidas ao regime jurídico instituído por
esta Lei, na qualidade de servidores públicos, o servidores dos Poderes
da União, dos ex-Territórios, das autarquias, inclusive as em regime
especial, e das fundações públicas, regidos pela Lei nº 1.711, de 28 de
outubro de 1952 – Estatuto dos Funcionários Públicos Civis da União,
ou pela Consolidação da União, ou pela Constituição das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943,
exceto os contratados por prazo determinado, cujos contratos não
poderão ser prorrogados após o vencimento do prazo de prorrogação.
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§ 1º Os empregos ocupados pelos servidores incluídos no regime
instituído por esta Lei ficam transformados em cargos, na data de sua
publicação.
§ 2º As funções de confiança exercidas por pessoas não
integrantes de tabela permanente do órgão ou entidade onde têm
exercício ficam transformadas em cargos em comissão, e mantidas
enquanto não for implantado o plano de cargos dos órgãos ou
entidades na forma da lei.
........................................................................................................”
O caput desse artigo determina que os servidores estatutários e celetistas dos
Poderes da União e dos ex-Territórios, das autarquias, inclusive as em regime especial, e das
fundações públicas, à exceção daqueles contratados por tempo determinado, ficam submetidos
ao regime jurídico instituído pela lei
Assim, implantado o RJU, nos termos determinados pela Constituição Federal (art
39, caput, antes da alteração promovida pela Emenda Constitucional n° 19/98), dispôs-se, no §
1° do art.. sob comento, que os empregos ocupados por servidores alcançados peio novo
regime jurídico ficariam transformados em cargos.
O § 2° estabelece que as funções de confiança exercidas por pessoas não
integrantes de tabela permanente - aquelas que não tinham empregos permanentes - dos
órgãos e entidades onde têm exercício ficam transformadas em cargos cm comissão, que serão
mantidos até que se. implante o plano de cargos.
4. DA LEGISLAÇÃO INTERNA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS
As normas internas referentes à matéria são basicamente a Resolução n° 66, de 17
de março de 1978, que dispõe sobre o exercício das funções de confiança de Secretariado
Parlamentar, e o Ato da Mesa n°75, de 4 de abril de 1978, que regulamenta as funções de
confiança de Secretariado Parlamentar de que trata a citada resolução.
Destacam-se, na Resolução n° 66/78, os arts. 1° (caput e § 2°), 2° e 3º transcritos
na sequência.
“Art. 1º As funções de confiança de Secretariado Parlamentar
serão exercidas por pessoal contratado sob o regime da legislação
trabalhista, aplicando-se-lhes as normas que disciplinam o Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), e por servidores requisitados de
quaisquer órgãos públicos.
......................................................................................................
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§ 2º Os servidores requisitados para o exercício das funções do
Secretariado Parlamentar serão retribuídos mediante Gratificação de
Representação de Gabinete, no mesmo valor fixado para o pessoal
contratado.
Art. 2º As atribuições de Secretariado Parlamentar são privativas
do pessoal contratado, na forma desta Resolução e respectivo
regulamento, e dos servidores requisitados para esse fim.
Parágrafo único. É vedado, sob pena de ser considerado infração
disciplinar, o exercício das atividades inerentes às funções do
Secretariado Parlamentar por servidor integrante do Quadro
Permanente ou Tabela Permanente da Câmara dos Deputados.
Art. 3º O salário será fixado pela Mesa e deverá ser reajustado
juntamente com os vencimentos dos servidores da Câmara dos
Deputados, na mesma proporção.
......................................................................................................”
O art. 1º dispõe que ou serio requisitados, quando servidores público; ou
contratados sob o regime da CLT quando não servidores, o pessoal que exercerá as funções de
confiança de Secretariado Parlamentar. O § 2° desse mesmo artigo estabelece que. quando se
tratar de servidor requisitado, este será remunerado com gratificação de representação de
gabinete, no mesmo valor fixado para o pessoal contratado.
Já o art. 2° determina que são privativas do pessoal contratado ou de servidores
requisitados de outros órgãos, para esse fim, as atribuições de Secretariado Parlamentar, e que
seu exercido por servidores integrantes do Quadro Permanente ou da Tabela Permanente é
vedado, sob pena de cometimento de falia disciplinar (parágrafo único).
Por último, o salário do Secretariado Parlamentar, conforme disposto no art. 3°,
deverá ser reajustado na mesma época e na mesma proporção dos vencimentos dos servidores
da Câmara dos Deputados.
No Ato da Mesa n° 75/78 destacam-se os arts. 1° (caput), 2º, 3º (caput e § 1º), 7º
(caput), 11 e 12, a seguir transcritos.
“Art. 1º As funções de confiança de Secretário Parlamentar de
que trata a Resolução nº 66, de 1978, serão exercidos em três níveis
diferentes de complexidade e responsabilidade, a saber:
......................................................................................................
Art. 2º Cada Deputado poderá indicar um Assistente de Gabinete
Parlamentar.
Parágrafo Único. Se o Deputado preferir, poderá em vez de o
Assistente de Gabinete Parlamentar, indicar um Secretário e um
Auxiliar de Gabinete Parlamentar.
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Art. 3º Quando se tratar de pessoa sem vínculo público, deverá
ser contratada pela Câmara, sob o regime jurídico da consolidação das
Leis do Trabalho e normas que disciplinam o FGTS e será instruída
com os seguintes documentos:
§ 1º Quando a indicação recair em servidor público, a
designação ficará condicionada à liberação do órgão de origem, e
deverá ser instruída com as informações referentes ao cargo, função ou
emprego ocupado.
........................................................................................................
Art. 7º É vedado, sob pena de ser considerado infração
disciplinar, o exercício das atribuições inerentes às funções de
Secretariado Parlamentar por servidor integrante do Quadro
Permanente o da tabela Permanente da Câmara dos Deputados.
.......................................................................................................
Art. 11. A dispensa do exercício das funções de Secretariado
Parlamentar far-se-á por decisão do Diretor-Geral quando:
I – solicitada pelo ocupante da função;
II – solicitada pelo titular do Gabinete;
III – o ocupante da função se Secretário Parlamentar incidir em
falta grave.
§ 1º Quando se tratar de rescisão contratual, na hipótese do
inciso I, esta ficará condicionada ao cumprimento do aviso prévio, de
30 (trinta) dias, por parte do ocupante da função, no respectivo
Gabinete, salvo se liberado pelo titular.
§ 2º Na hipótese do inciso II, o cumprimento do aviso prévio é
obrigatório, podendo ser observado na Coordenação de apoio
Parlamentar, exceto se motivada a dispensa por justa causa (art. 482
da CLT).
§ 3º Se ocorrer nova indicação, dentro do prazo considerado
como aviso prévio, será processada de acordo com o art. 489, da CLT.
§ 4º Na hipótese do inciso III, o Diretor-Geral comunicará ao
Deputado a sua decisão.
§ 5º Não se readmitirá ex-ocupante de função de Secretário
Parlamentar dispensado por falta grave.
Art. 12. O ocupante dos encargos de Secretariado Parlamentar
será dispensado no caso de ocorrer qualquer das hipóteses previstas
nos artigos 248 e 257 do Regimento Interno, bem como no final da
legislatura se o deputado que o indicou não houver sido reeleito,
mediante processamento pelo departamento de Pessoal.
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§ 1º Não se aplicará o disposto neste artigo se, no prazo de 30
(trinta0 dias, considerado como de aviso prévio, ocorrer nova
indicação para qualquer dos encargos de Secretariado Parlamentar.
§ 2º O dispensado cumprirá esse aviso-prévio na Coordenação de
Apoio Parlamentar.
........................................................................................................”
O art. 1° trata das funções de confiança de Secretariado Parlamentar, dispondo
sobre seus níveis de exercício, com base na complexidade e responsabilidade de suas
atribuições.
A indicação, pelo Deputado, para o exercício das funções em seus diferentes
níveis, é regulada pelo art. 2°, enquanto o art. 3º e seu § 1° dispõem, respectivamente, sobre a
forma de contratação, pela CLT, quando se tratar de pessoa sem vínculo público, e sobre a
designação para o exercício da função de confiança, quando a escolha recair em servidor
público.
O art. 7°, por seu turno, determina que é vedado o exercício das atribuições
inerentes Às funções de Secretariado Parlamentar por servidor integrante do Quadro
Permanente ou da Tabela Permanente da Câmara dos Deputados.
Por fim, os arts. 11 e 12 dispõem sobre a dispensa do Secretariado Parlamentar,
que ocorrerá por solicitação deste ou do Deputado em cujo gabinete desempenha suas
atribuições, por decisão do Dhetor~-Gera1, quando cometida falta grave, ou ao final da
legislatura, se o Deputado que o indicou não for reeleito.
5. DA JURISPRUDÊNCIA
Os requerentes apontam, como base para sua solicitação, o fato ocorrido no
Senado Federal, cm que dois Secretários Parlamentares foram enquadrados no RJU, em
atendimento a determinação do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, em decisão
sobre Apelação em Mandado de Segurança.
Trata-se do processo nº 9201.00950-0/DF, em que a Primeira Turma do TRF da 1ª
Região decidiu, por maioria, dar provimento ao recurso de apelação, cuja ementa
transcrevemos na sequência.
“CONSTITUCIONAL-ADMINISTRATIVO – MANDADO DE
SEGURANÇA SERVIDOR DO SENADO FEDERAL OCUPANTE DO
CARGO DE SECRETÁRIO PARLAMENTAR – ENQUADRAMENTO –
ATO DA COMISSÃO DIRETORA Nº 12/78.
1- Não há incompatibilidade entre contrato celebrado por órgão
público e cidadão para o exercício da função de Secretário
Parlamentar e o Ato nº 12/78, da Comissão Diretora do Senado
Federal, disciplinador, tão-somente, do desempenho dessa função.
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2. Segurança que deve ser deferida por não ser de confiança a
função de Secretário Parlamentar.
3. Apelação provida.
4. Sentença reformada.”
O voto do relator, Juiz Catão Alves, baseou-se no entendimento de que o
Secretário Parlamentar não ocupa emprego de confiança. Entende o magistrado que. o
Senador indica pessoa de sua confiança para o exercício da função, apenas isso, nada mais, e
que a contratação pelo regime da CLT~ mediante contrato de experiência, transformado
depois em pacto labora! por prazo indeterminado, é incompatível com o exercício de função
de confiança, pois seu desempenho perdura somente enquanto existente a confiança.
Desta forma, o JS entendeu que os Secretários Parlamentares foram contratados
para emprego efetivo, devendo, portanto, ser enquadrados no Quadro Permanente do Senado
Federal por força do disposto no art. 243 do RJU.
O Supremo Tribunal Federal, no entanto, adotou entendimento diverso em
situação semelhantes conforme podemos observar no Processo de Mandado de Segurança
n°23.118-8 – DF, cuja ementa transcrevemos a seguir, impetrado por Secretários
Parlamentares da Câmara dos Deputados contra Ato à Mesa que indeferiu pedidos de
enquadramento, como servidores efetivos, com base no art. 243 do RJU e no art. 19 do
ADCT.
“Mandato de segurança. 1. Servidores sem vínculo efetivo com a
Câmara dos Deputados, contratados sob o regime da CLT, antes da
vigência da Constituição de 1988. Ato da Mesa da Câmara dos
Deputados que indeferiu pedidos de enquadramento como servidores
efetivos. 2. Situação dos impetrantes que não logrou enquadramento no
art. 19 do ADCT de 1988, posto não se aplicar aos ocupantes de
cargos, funções e empregos de confiança ou em comissão. Precedentes:
MS 20.933 e MS 23.061.3. Mandado de segurança indeferido.”
Em seu relatório, o Ministro Néri da Silveira cita parte do processo que discorre
sobre o enquadramento ocorrido no Senado Federal, em que se afirma.
“tão-somente dois secretários parlamentares do Senado Federal
obtiveram ganho de causa junto ao Tribunal Regional Federal da 1ª
Região, mesmo assim porque a Advocacia-Geral da União (AGU)
deixou transcorrer prazo sem interposição de recurso adequado. No
entanto, a AGU, não se conformando com a decisão que destoa da
jurisprudência dessa Suprema Corte do País e da Constituição Federal,
ingressou em tribunal superior com Ação Rescisória, que segue os seus
trâmites legais.”
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Decidiu, portanto, o Supremo Tribunal Federal, em face das normas
constitucionais em vigor, que não há direito a amparar quanto à pretensão de enquadramento
do Secretariado Parlamentar, indeferindo assim o mandado de segurança,
6. DA ANÁLISE E CONCLUSÃO
A norma contida no art. 19 do ADCT é clara ao outorgar estabilidade aos
servidores públicos, excetuando porém, também de forma precisa, os ocupantes de cargos,
funções e empregos de confiança ou em comissão, além daqueles declarados em lei conto de
livre exoneração.
Com a edição da Lei nº 8.112/90, que instituiu o Regime Jurídico Único, conforme
previsto no art. 39 da Constituição Federal, ao qual estariam submetidos os antigos
estatutários e os celetistas, os empregos ocupados pelos servidores incluídos nesse novo
regime foram transformados em cargos (art. 243, caput e § 1º, RJU).
Novamente cuidou-se de não permitir dúvidas quanto aos limites da outorga de
estabilidade; excetuando-se, no § 2° do mesmo artigo do KJU, as funções de confiança
exercidas por pessoas não integrantes de Tabela Permanente do órgão ou entidade em que
tivessem exercício, as quais ficariam transformadas em cargos em comissão, preservando-se
assim seu caráter de confiança e de recrutamento amplo e demissibilidade ad nutum.
Independente desse entendimento, ainda que se pretendesse obter estabilidade e o
correspondente enquadramento em cargo público com base no art. 243 do RJU, exorbitando
assim o mandamento constitucional, julgar-se-ia inconstitucional o dispositivo legal, por força
do disposto no art. 18 do ADCT o qual não permite a concessão de estabilidade, além dos
limites estabelecidos na Lei Maior, por ato administrativo ou legislativo, a partir do dia 10 de
fevereiro de 1987.
Isto posto, não havendo dúvidas quanto ao alcance dos dispositivos comentados,
parece-nos que a questão central a resolver diz respeito a se definir se o Secretário Parlamenta,
é ou não função de confiança, o que foi amplamente definido pela legislação interna da
Câmara dos Deputados.
Neste sentido, é de se ressaltar que foi encaminhada cópia de um contrato de
trabalho de um dos pleiteantes junto à solicitação de trabalho, e este deixa dato, em sua
cláusula sétima, que integram o contrato a Resolução n° 66/78 e o Ato da Mesa n° 75/78.
Esses normativos, como já comentado, fazem inúmeras menções às funções de confiança de
Secretariado Parlamentar.
Ademais, não apenas a denominação define o Secretariado Parlamentar como
função de confiança, diversa daquela atribuída aos servidores efetivos, mas também inúmeras
características comidas nos normativos internos citados, a saber:
- estabelecem vedação para o exercício das funções por servidores integrantes do
Quadro ou da Tabela Permanentes da Câmara, deixando claro que o Secretariado Parlamentar
não se enquadra em nenhum destes;
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- de forma semelhante dispõem que seu salário será reajustado na mesma época e
na mesma proporção dos vencimentos dos servidores da Câmara dos Deputados;
- estabelecem que os Secretários Parlamentares serão indicados pelos Deputados,
caracterizando o recrutamento amplo;
- fixam normas para sua dispensa, entre as quais estão a solicitação, pelo
Deputado, e automaticamente ao final da legislatura, caso o Deputado que o indicou não se
reeleja.
Fica claro, portanto, que além de se tratar de função de confiança, hoje cargo cm
comissão, o Secretariado Parlamentar também é caracterizado pelo recrutamento amplo e
demissibilidade ad nutum, já o era à época da promulgação da Constituição de 1988 e
continua sendo ainda hoje, não havendo razão, portanto, para se cogitar sua permanência,
como servidores efetivos, nos quadros da Câmara dos Deputados, sob qualquer alegação.
Por fim, se houvesse ainda quaisquer dúvidas quanto à possibilidade de
enquadramento do Secretariado Parlamentar em cargos de provimento efetivo desta Casa, o
Supremo Tribunal Federal se dirimiu, indeferindo mandados de segurança impetrados com
este objetivo, tanto dos Secretários Parlamentares da Câmara dos Deputados corno do Senado
Federal.
Finalmente, ante o exposto, concluímos que agiu acertadamente a administração
desta Casa ao demitir o Secretariado Parlamentar regido pela CLT quando da mudança do
regime, pois findava-se ali a relação jurídica anteriormente estabelecida, iniciando-se uma
nova, sob novo regime jurídico, assim como ao negar o enquadramento àqueles que o
pleitearam.
É o nosso entendimento sobre a matéria, que ora submetemos à elevada apreciação
da Diretoria-Geral da Câmara dos Deputados, colocando-nos à disposição para
esclarecimentos adicionais.
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