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ANÁLISE DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 216, DE 23 DE
SETEMBRO DE 2004

Manoel Adam Lacayo Valente

I – SOBRE O CONTEXTO JURÍDICO – NORMATIVO DA MEDIDA PROVISÓRIA

Nº 216, DE 2004

Nos termos do art. 62 da Constituição Federal, o Senhor Presidente da
República submete à apreciação do Congresso Nacional o texto da Medida Provisória nº 216, de
23 de setembro de 2004, que dispõe sobre a criação do Plano de Carreira dos Cargos de Reforma
e Desenvolvimento Agrário do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – INCRA e
a criação da Gratificação de Desempenho de Atividade de Reforma Agrária – GDARA, altera a
Lei nº 10.550, de 13 de novembro de 2002, reestrutura os cargos efetivos de Agente de Inspeção
Sanitária e Industrial de Produtos de Origem Animal e de Agente de Atividades Agropecuárias do
Quadro de Pessoal do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e reajusta as parcelas
remuneratórias que lhe são devidas, institui a Gratificação Específica de Publicação e Divulgação
da Imprensa Nacional – GEPDIN e dá outra providências.

Em termos sintéticos, as providências contidas no texto da Medida
Provisória nº 216, de 2004, são as seguintes:

No que tange ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – INCRA

a) Criação do Plano de Carreira dos Cargos de Reforma e

Desenvolvimento Agrário (art. 1º);

b) Organização do Plano de Carreira dos Cargos de Reforma e

Desenvolvimento Agrário em dois segmentos funcionais: o técnico, composto pelos cargos
efetivos de Analista em Reforma e Desenvolvimento Agrário, de nível superior, e de Técnico em
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Reforma e Desenvolvimento Agrário, de nível intermediário, e o administrativo, composto
pelos cargos efetivos de Analista Administrativo, de nível superior, e de Técnico Administrativo,
de nível intermediário (art. 1º);

c) Criação de quatro mil e quinhentos cargos efetivos, no Quadro de
Pessoal do INCRA, distribuídos nos seguintes montantes, por especialidade funcional, no Plano
de Carreira dos Cargos de Reforma e Desenvolvimento Agrário e na Carreira de Perito Federal
Agrário (art. 3º):

• Analista em Reforma e Desenvolvimento Agrário: 2000 cargos
efetivos.

• Técnico em Reforma e Desenvolvimento Agrário: 900 cargos
efetivos.

• Analista Administrativos: 700 cargos efetivos.

• Técnico Administrativo: 400 cargos efetivos.

• Engenheiro Agrônomo (Perito Federal Agrário): 500 cargos
efetivos.

d) Instituição de parâmetros normativos, disciplinadores do Plano de
Carreira dos Cargos de Reforma e Desenvolvimento Agrário, relacionados com:

• Fixação das atribuições funcionais de cada cargo efetivo (§ 1º do art.
1º);

• Estabelecimento dos padrões de vencimentos e da organização dos
cargos do Plano de Carreira em quatro classes, que abrangem dezesseis padrões vencimentais (§
3º do art. 1º);

• Fixação da jornada de trabalho dos integrantes do Plano de Carreira em
quarenta horas (§ 3º do art. 1º);

• Estabelecimento de requisitos de ingresso nos cargos integrantes do
Plano de Carreira (art. 7º);

• Definição da sistemática de desenvolvimento do servidor nos cargos do
Plano de Carreira (art. 8º);
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• Criação de um programa permanente de capacitação para servidores do
Quadro de Pessoal do INCRA ou para aqueles que nele tenham exercício (art. 13);

• Definição da sistemática de enquadramento dos atuais titulares de
cargos efetivos do Quadro de Pessoal do INCRA nos cargos efetivos do Plano de Carreira dos
Cargos de Reforma e Desenvolvimento Agrário, mediante opção dos servidores ativos (art. 2º).

e) Instituição da Gratificação de Desempenho de Atividade de

Reforma Agrária – GDARA, devida aos ocupantes dos cargos do Plano de Carreira dos Cargos
de Reforma e Desenvolvimento Agrário (art. 15);

f) Fixação da remuneração dos cargos efetivos do Plano de

Carreira dos cargos de Reforma e Desenvolvimento Agrário, em acordo com as seguintes
prescrições:

• Instituição de nova Tabela de Vencimentos Básicos (§ 2º do art. 2º);

• Instituição da Gratificação de Desempenho de Atividade de Reforma
Agrário – GDARA (art. 15); e

• Vedação da percepção da Gratificação de Desempenho de Atividade
Fundiária – GAF e da Gratificação de Desempenho de Atividade Técnico-Administrativa –
GDATA (art. 24).

g) Atribuição de uma nova Tabela de Valor dos Pontos da Gratificação
de Desempenho da Atividade de Perito Federal Agrário – GDAPA (art. 26).

No que tange ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento – MAPA

a) Reestruturação dos cargos efetivos de Agente de Inspeção Sanitária
e Industrial de Produtos de Origem Animal e de Agente de Atividades Agropecuárias, consistindo
na redução, de vinte para treze, dos padrões de vencimento básico (art. 27);
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b) Atribuição de uma nova Tabela de Vencimento Básico para os
cargos efetivos de Agente de Inspeção Sanitária e Industrial de Produtos de Origem Animal e de
Agente de Atividades Agropecuárias, com majoração remuneratória de 12% (doze por cento) (art.
29);

c) Atribuição de uma nova sistemática de concessão da Gratificação de
Desempénho de Atividade Técnica de Fiscalização Agropecuária – GDATFA, criada pela Lei nº
10.484, de 3 de julho de 2002, consistindo em:

• Fixação do valor da referida gratificação em quinze pontos, para
pagamento aos servidores inativos e pensionistas, quando essa gratificação tiver sido percebida
por período inferior a 60 (sessenta) meses (art. 30);

• Fixação do valor da referida gratificação em oitenta pontos, para
pagamento aos servidores ativos, até a edição do regulamento que redefina a metodologia de
avaliação de desempenho (art. 31).

• Elevação do valor unitário do ponto da GDATFA (§ 1º do art. 31).

No que tange à Imprensa Oficial

a) Criação da Gratificação Específica de Publicação e Divulgação
da Imprensa Nacional – GEPDIN, devida aos servidores do Quadro de Pessoal da Imprensa
Nacional (art. 32);

b) Concessão da GEPDIN em montantes pecuniários fixos e não
em percentuais variáveis, como é feito na concessão das gratificações de desempenho (art. 33);

c) A percepção da GEPDIN fica condicionada à formalização de opção
irretratável do servidor ativo, do aposentado ou do pensionista, no prazo de sessenta dias, a
contar da publicação da Medida Provisória nº 216, de 2004 (§ 1º do art. 32);

d) A opção pela percepção da GEPDIN implica renúncia das seguintes
vantagens, incorporadas à remuneração dos servidores por decisão administrativa ou judicial (§ 2º
do art. 32 e art. 35):

1.  Gratificação de Desempenho de Atividade Técnico-Administrativa –
GDATA,  instituída pela Lei nº 10.404, de 2002;

2. Complementação prevista no § 1º do art. 2º da Lei nº 10.432, de 2002;
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3. Gratificação de Produção Suplementar referida no art. 3 da Lei nº
10.432, de 2002.

4. Vantagem decorrente da Lei nº 5.462, de 1968.

No que diz respeito à produção de efeitos financeiros para os servidores integrantes

dos três distintos segmentos funcionais:

a) Servidores do Quadro de Pessoal do INCRA (art. 40, inciso I): 1º de
agosto de 2004;

b) Servidores do Quadro de Pessoal do MAPA (art. 40, inciso II): 1º de
julho de 2004;

c) Servidores do Quadro de Pessoal da Imprensa Nacional (§ 5º do art.
32): data da assinatura do termo de opção pela percepção da GEPDIN.

Essas são as providências que o texto da Medida Provisória nº 216, de
2004, contempla e a sua discriminação, por segmento funcional, aqui realizada, proporciona uma
visão explicativa do contexto jurídico-normativo inserto no diploma legal provisório.

Cabe agora em acordo com as previsões constantes do art. 62, § 5º, da
Constituição Federal e do art. 5º da Resolução nº 1, de 2002, do Congresso Nacional, enfocar o
aspecto constitucional, inclusive o atendimento dos pressupostos de relevância e de urgência, a
adequação orçamentária e financeira, o mérito e o cumprimento da exigência prevista no § 1º do
art. 2º da Resolução congressual.

II – SOBRE OS PRESSUPOSTOS DE RELEVÂNCIA E DE URGÊNCIA

O adequado, contínuo e eficiente desempenho da Administração Pública
diz respeito à toda sociedade e deve merecer atenção prioritária por parte dos governantes. Com
efeito, quando a máquina estatal, por alguma razão, não apresenta desempenho satisfatório, o
conjunto da sociedade é que sofre por essa atuação ineficaz. O sucesso da implementação
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efetiva das políticas públicas é intimamente dependente do engajamento funcional dos

agentes públicos, que devem estar motivados a desempenhar suas incumbências estatais.

Nesse contexto, de aprimoramento do funcionamento da Administração
Pública, é que se inserem as providências normativas contidas na Medida Provisória nº 216, de
2004.

A revitalização remuneratória de significativo contingente de cargos

públicos, integrantes de diversas carreiras do Poder Executivo, que hoje são detentores

das menores remunerações, figura como meta relevante e urgente a ser concretizada,
tendo em conta, como já exposto, a estreita ligação entre a implementação eficaz de políticas
públicas e o nível de motivação funcional dos agentes públicos responsáveis pela execução das
ações do Estado.

O trecho da Exposição de Motivos Interministerial nº
294/MP/MDA/MAPA/CCivil, de 20 de setembro de 2004, a seguir transcrito, ratifica o caráter
de relevância e de urgência que orientou a edição da Medida Provisória nº 216, de 2004:

“3. O encaminhamento da matéria é urgente e relevante por fazer parte de um
conjunto de medidas que visam promover o ajuste das tabelas de retribuição dos
servidores, atendendo à política de revitalização de remunerações e corrigindo distorções
existentes no âmbito da política remuneratória em vigor.”

Dessa forma, tendo em conta as razões anteriormente expostas, pode-se
asseverar que foram atendidos os pressupostos constitucionais da relevância e da urgência, no
tocante à edição da Medida Provisória nº 216, de 2004.

III – SOBRE O CUMPRIMENTO DA EXIGÊNCIA PREVISTA NO § 1º DO ART. 2º

DA RESOLUÇÃO Nº 1, DE 2002, DO CONGRESSO NACIONAL

O texto da Medida Provisória nº 216, de 2004, foi enviado ao Congresso
Nacional acompanhado da respectiva Mensagem e de documento que expõe a motivação que
ensejou a sua edição. Assim, demonstra-se cumprida a exigência prevista no § 1º do art. 2º da
Resolução nº 1, de 2002, do Congresso Nacional, que dispõe sobre a apreciação das Medidas
Provisórias.
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IV – SOBRE AS DEMAIS COMPATIBILIDADES COM O TEXTO

CONSTITUCIONAL

No que diz respeito às demais compatibilidades com o texto
constitucional, deve ser consignado que a Medida Provisória nº 216, de 2004, não incide nas
vedações discriminadas pelo § 1º do art. 62 da Constituição. A matéria tratada em seu bojo se
insere na competência legislativa do Congresso Nacional, prevista no art. 48 da  Constituição
Federal, bem como a sua iniciativa pertence ao Presidente da República (art. 61, § 1º, inciso II,
alínea “a”, da C.F.).

V – SOBRE A ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Sob o prisma da adequação orçamentária e financeira, os parágrafos 18 e
19 da Exposição de Motivos que acompanha a Medida Provisória demonstram o seu pleno
atendimento com as seguintes informações:

18. Quanto ao disposto nos arts. 16 e 17 da Lei Complementar nº 101, de 4
de maio de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF, pode ser considerado
plenamente atendido, uma vez que as despesas relativas a 2004 - da ordem de R$
69,88 milhões para o INCRA, R$ 40,89 milhões para o MAPA e R$ 7,39
milhões para a Imprensa Nacional - foram incluídas na Lei Orçamentária Anual de
2004, em funcional específica do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão,
sendo absorvidas pela margem líquida de expansão para despesas de caráter
continuado, calculada e demonstrada no anexo à Lei de Diretrizes Orçamentárias.

19. Nos exercícios de 2005 e 2006, nos quais a despesa já estará anualizada,
o impacto adicional será de R$ 151,67 milhões, para o INCRA, R$ 76,05
milhões, para o MAPA, e R$ 16,03 milhões, para a Imprensa Nacional, o que
reduzirá a margem líquida de expansão para despesas de caráter continuado daqueles
exercícios, mas se mostra compatível com o aumento de receita decorrente do
crescimento real da economia previsto, conforme demonstra a série histórica relativa à
ampliação da base de arrecadação nos últimos anos.
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VI – SOBRE O MÉRITO

No que concerne ao mérito, deve ser ponderado que a pretensão
normativa contida na Medida Provisória nº 216, de 2004, se coaduna com a política de
valorização dos servidores públicos federais, contribuindo para o aperfeiçoamento da máquina
estatal e, por conseqüência, para concretização do princípio da eficiência previsto no art. 37,
caput, da Carta Política. Como já foi anteriormente ressaltado, no texto deste estudo, o
funcionamento eficaz da Administração Pública se correlaciona intimamente com o nível de
motivação e de profissionalização de seus agentes. Dessa forma, a aprovação da Medida
Provisória nº 216, de 2004, se demonstra plenamente justificada.

Algumas considerações devem ainda ser feitas com relação ao teor da
Medida Provisória nº 216, de 2004. A primeira diz respeito ao Plano de Carreira dos Cargos de
Reforma e Desenvolvimento Agrário, que, consoante o disposto no art. 1º da Medida Provisória
nº 216, de 2004, terá seus cargos submetidos ao regime estatutário instituído pela Lei nº
8.112, de 11 de dezembro de 1990. Essa determinação se demonstra coerente com a natureza das
atribuições a serem desempenhadas pelos servidores da carreira agrária e que, por vezes,
enfrentam pressões de toda espécie no exercício de suas funções. Dessa forma, a tutela do regime
estatutário confere maiores garantias para os exercentes dessas atividades e, por
conseqüência, imprimirá maior eficácia às ações do Estado no campo da reforma e do
desenvolvimento agrário.

Por oportuno, deve ser registrado que a Lei nº 10.550, de 13 de novembro
de 2002, ao estruturar a Carreira de Perito Federal Agrário, no âmbito do INCRA, submeteu os
cargos dessa carreira ao regime estatutário, sem, entretanto, ter estendido essa providência aos
demais cargos incumbidos de atividades relacionadas com a política de reforma agrária. A Medida
Provisória nº 216, de 2004, corrige essa situação e atribui tratamento igualitário, no que tange ao
regime funcional dos agentes públicos atuantes no setor público de reforma e desenvolvimento
agrário.

Ainda com relação ao Plano de Carreira dos Cargos de Reforma e
Desenvolvimento Agrário, deve ser ressaltada a introdução, no que diz respeito ao
desenvolvimento do servidor na carreira, de um programa permanente de capacitação, que
contempla ações destinadas à profissionalização dos ocupantes de cargos efetivos do Quadro de
Pessoal do INCRA (art. 13).
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Outra determinação que merece registro, é a que se relaciona com a

expressiva expansão do quantitativo de cargos efetivos, no montante de quatro mil e
quinhentos cargos, o que, sem dúvida, permitirá uma implementação mais eficaz de políticas
públicas no campo da reforma agrária (art. 3º).

No que diz respeito ao servidores da Imprensa Nacional, o que merece

destaque é a ação racionalizadora incidente sobre a sistemática de retribuição. Com efeito,
a Medida Provisória nº 216, de 2004, preconiza, a instituição de apenas uma vantagem
complementar, a Gratificação Específica de Publicação e Divulgação da Imprensa Nacional, em

substituição a quatro outras vantagens existentes  na atualidade, a saber (arts. 32 e 35):

. Gratificação de Desempenho de Atividade Técnico-Adminsitrativa –
GDATA.

. Complementação decorrente da diferença entre o valor da gratificação de
produção suplementar e o valor médio da GDATA (§ 1º do art. 2º da Lei nº 10.432, de 2002).

. Gratificação de Produção Suplementar, propriamente dita.

. Vantagem decorrente da Lei nº 5.462, de 1968.

Nesse contexto, a Medida Provisória promove um reordenamento
remuneratório e elimina inúmeras rubricas vencimentais, contribuindo para administração

racional e transparente da folha salarial da Imprensa Nacional.

Por fim, releva mencionar que as providências contidas no texto da
Medida Provisória nº 216, de 2004, se harmonizam com as diretrizes previstas nos incisos

do § 1º do art. 39 da Constituição Federal, no tocante à política remuneratória preconizada
para o setor público.
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