
 
 

 

EMENDAS PROPOSTAS AO PLDO 2023 

 

 

Resumo da Emendas - PL do Congresso Nacional n°5/2022 

Emenda Assunto Justificativa 

Emenda Supressiva 1 Retirar, da redação da PLDO 2023, 

a vinculação do reajuste dos 

benefícios de auxílio- 

alimentação/refeição e de 

assistência pré-escolar ao valor 

fixado pela União. 

 

Suprimir o art. 126 

O art.126 vincula o reajuste dos 

benefícios de auxílio-alimentação 

ou refeição, e assistência pré-

escolar aos montantes 

estabelecidos no âmbito da União. 

Entretanto, esta norma tem caráter 

restritivo e pode terminar por 

engessar a Administração Pública. 

O montante deve estar diretamente 

relacionado aos valores praticados 

no mercado, que apresentam 

progressivas crescentes, sendo, 

portanto, quaisquer reduções, 

baseadas em uma avaliação 

equivocada do cenário econômico, 

a qual não pode interferir 

negativamente nas outras 

instâncias e poderes da 

Administração Pública. 

Emenda Modificativa 2 Ajuste de redação para evitar 

ambiguidade de sentidos 

conferidos ao termo 

“gratificações” 

 

Nova redação ao inciso IV, 

parágrafo 1° do art.115 da PLDO 

2023. 

A palavra “gratificações”, utilizada 

no artigo da proposição, pode 

assumir uma significação ambígua, 

uma vez que, na Lei 8.112/1990, a 

mesma expressão abrange um 

grupo muito mais amplo de 

benefícios. 

 

Nesse sentido, destaca-se a 

necessidade de adequação para que 

não sejam extrapolados os limites 

expressos no art. 37, X da CF. 

Emenda Supressiva 3 Suprimir o inciso XVII do art.18 A medida de restrição ao gasto 

público no tocante a montantes 

remuneratórios/indenizatórios com 

efeitos financeiros retroativos, já 

que a eficácia das medidas 

corretivas, desde que existam os 

recursos necessários para isso, não 

pode ser expressa de maneira 

genérica, apenas proibindo os 

efeitos retroativos. Nos casos onde 

o servidor público sofre prejuízo, a 

retroação deve ser feita até a data 



 
 

de seu fato gerador, se necessário. 

Sendo assim, o inciso XVII deve 

ser suprimido. 

Emenda Modificativa 4 Retirar, do texto da proposição, a 

determinação que sugere 

competência do INSS para o 

pagamento dos benefícios 

obrigatórios de assistência médica, 

de saúde e de pessoal dos 

servidores dos Poderes Legislativo 

(incluindo TCU) e Judiciário, 

(incluindo as funções essenciais à 

Justiça - DPU e MPU) 

 

Nova redação ao inciso II do art. 

119 da PLDO 2023. 

A competência para o pagamento 

dos benefícios supramencionados 

dos inativos e pensionistas de 

autarquias e fundações da 

administração pública federal não é 

ínsita ao INSS, uma vez que 

inexiste previsão normativa nesse 

sentido, além de flagrante 

inconstitucionalidade da 

determinação através da criação de 

órgãos gestores diferentes para os 

servidores da Administração 

Pública. 

Emenda Aditiva 5 Ajustar e adequar os valores das 

verbas indenizatórias relativas a 

diárias e indenização de transporte 

pagos aos servidores públicos 

 

Inclusão de novo artigo na Seção I 

do capítulo VII do PL. 

Os montantes pagos a título de 

diárias e indenizações de 

transporte, devidos aos agentes 

públicos federais, encontram-se 

consideravelmente defasados, uma 

vez que, em decorrência do atual 

cenário econômico e inflacionário, 

os custos atuais de alimentação, 

combustível, manutenção e 

hospedagens tiveram significativos 

aumentos, o que prejudica a 

consecução de sua natureza 

indenizatória, fator que acarreta em 

perda patrimonial para os 

servidores supramencionados. 

Emenda Supressiva 6 Retirar, da redação da PLDO 2023, 

previsão que vincula a alteração de 

parcelas remuneratórias 

permanentes ao teto constitucional 

(art. 37, XI, CF). 

 

Suprimir a alínea “a” do inciso II 

do art.134. 

Inicialmente cumpre destacar que a 

previsão acerca da limitação, pelo 

teto constitucional (art. 163, CF), 

de parcelas que não estão sujeitas a 

este parâmetro, é formalmente 

inconstitucional, uma vez que o 

assunto deveria ser tratado por lei 

complementar, e não por meio da 

LDO. Além disso, destaca-se que o 

texto previsto congela, com base 

em diretrizes demasiadamente 

generalistas e abrangentes, as 

parcelas remuneratórias dos 

servidores, já prejudicadas 

sobremaneira pela inocorrência de 

recomposição apta a debelar as 

recentes altas inflacionárias.  

 


