
 

 

Projeto de Lei Complementar nº 39/2020 

 

 

 

Dispõe sobre a cooperação federativa 
na área de saúde e assistência pública 
em situações de emergência de saúde 
pública de importância nacional ou 
internacional, nos termos do inciso II e 
do parágrafo único do art. 23 da 
Constituição Federal. 

 
 

 

EMENDA DE PLENÁRIO Nº 

 

 
 
Altere-se o § 5º e o inciso I do § 6º, ambos do art. 8º, com a seguinte redação: 
 

“Art. 8º. ……………………………………........................................................................ 
……………………………………...................................................................................... 
 
§ 5º O disposto no inciso VI do caput deste artigo não se aplica aos 
profissionais de saúde, assistência social e oficiais de justiça, desde que 
relacionado a medidas de combate à calamidade pública referida no caput 
cuja vigência e efeitos não ultrapassem a sua duração. 
 
§ 6º. ……………………………………............................................................................ 
I – da União, dos Estados, Distrito Federal e Municípios, das áreas de saúde,  
segurança pública e oficiais de justiça; e 
…………………………………….....................................................................................” 

 
 

JUSTIFICAÇÃO 
 
O substitutivo do PLP 39/20 aprovado pelo Senado Federal, ao elencar as categorias 
excepcionalizadas das restrições apresentadas no artigo 8º, conforme o inciso I do § 6º e o § 
5º, acabou por não contemplar uma importante carreira que exerce suas atividades 
cotidianas em contato com a população em geral: os oficiais de justiça. 
 
Diante do atual cenário de calamidade pública decorrente do coronavírus, os oficiais de 
justiça, tal como os profissionais da segurança pública e da saúde, quando no exercício de 
suas atividades acabam por atuar de modo a se expor ao risco de contaminação. Eventuais 
alternativas disponibilizadas a outras carreiras, como o home office, não se aplicam aos 
oficiais de justiça, que necessariamente precisam atuar na execução de ordens judiciais, 



invariavelmente se deslocando por grandes regiões e com um contato direto com a 
população. 
 
As carreiras elencadas realizam atividades fundamentais para a sociedade, sendo de grande 
importância a manutenção dos aumentos já programados, bem como das progressões e 
promoções para a garantia da manutenção da ordem e saúde pública, da paz social e da 
realização da justiça.  
 
Diante das peculiaridades e importância dessas carreiras, é fundamental que as ressalvas do 
projeto não se limitem apenas aos servidores da saúde e segurança pública, mas que 
incluam também os oficiais de justiça, demonstrando o grande apreço e reconhecimento de 
nossa sociedade para com esses importantes profissionais. 
 
 

Sala das sessões, em       de maio de 2020 
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