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COMISSÃO DE TRABALHO, DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇO PÚBLICO
55ª Legislatura  2ª Sessão Legislativa Ordinária

RESULTADO DA REUNIÃO ORDINÁRIA
AUDIÊNCIA PÚBLICA EM 22/11/2016
A - Audiência Pública:
Debater o Projeto de Lei nº 3.065, de 2015, que Dispõe sobre a regulamentação do
exercício das profissões de Analista de Sistema, Desenvolvedor, Engenheiro de
Sistemas, Analista de Redes, Administrador de Banco de Dados, Suporte e suas
correlatas, cria o Conselho Federal e os Conselhos Regionais de Informática e dá
outras providências.
Requerimento nº 165/16 de autoria do Deputado Rôney Nemer
Convidados:
Professor Roberto S. Bigonha, Diretor de Relações Profissionais da Sociedade
Brasileira de Computação;
Compareceu.
Senhor Rafael Sebben, Diretor Administrativo do Sindicato das Empresas de
Informática do Rio Grande do Sul  RS, representando o Senhor Marcio Ellery Girão
Barroso, Presidente da Federação Nacional das Empresas de Informática  FENAINFO;
Compareceu.
Senhor Manoel Antônio dos Santos, Diretor Jurídico, representando o Senhor
Francisco Camargo, Presidente da Associação Brasileira das Empresas de Software 
ABES;
Compareceu.
Senhor Jeovani Salomão, Presidente da Federação das Associações das Empresas
Brasileiras de Tecnologia da Informação  ASSESPRO;
Compareceu.
Senhor Sergio S. Gobi Diretor de Relações Institucionais, representando o Senhor
Sergio Paulo Gallindo, Presidente da Associação Brasileira de Empresas de Tecnologia
da Informação e Comunicação  BRASSCON.
Compareceu.
LOCAL: Anexo II, Plenário 12
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Relator busca consenso para
regulamentar pro ssões ligadas à
informática
O relator de projetos que regulamentam pro ssões
ligadas à informática, deputado Rôney Nemer (PP-DF),
pretende apresentar um substitutivo que facilite o
consenso sobre o tema. A regulamentação é polêmica até
mesmo entre a própria categoria.

Lucio Bernardo Junior/Câmara

O assunto está em análise na Comissão de Trabalho, de
Administração e Serviço Público da Câmara dos
Rôney Nemer vai ouvir
Deputados, onde três propostas tramitam em conjunto
setores a favor e contra
a regulamentação
(PL 3065/15 e apensados). Elas trazem regras para o
exercício das pro ssões de analista e engenheiro de
sistemas, desenvolvedor, analista de rede, administrador de banco de dados,
entre outras. Uma delas também cria o Conselho Federal e os conselhos
regionais de Informática.
"Só vai ser aprovado aqui [na comissão] quando eu estiver consciente de que a
sociedade foi ouvida no todo: aqueles que são favoráveis e os que são
contrários", disse Rôney Nemer.
Impacto negativo
Na primeira audiência pública sobre o tema, realizada na última terça-feira (22),
as propostas receberam muitas críticas. O diretor de Relações Jurídicas da
Sociedade Brasileira de Computação, Roberto Bigonha, teme impacto negativo
no mercado de trabalho. Segundo ele, há cerca de 1 milhão de pro ssionais de
tecnologia e informação em atividade no Brasil, dos quais apenas a metade tem
diploma especí co na área. O de cit estimado está em torno de 200 mil
pro ssionais, daí a posição da SBC contra a exigência de diploma especí co
para o exercício da pro ssão.
Dos projetos em análise, a SBC mostrou-se simpática ao Projeto de Lei 4408/16,
do deputado Eduardo Barbosa (PSDB-MG), que traz apenas regras gerais para o
exercício pro ssional na área de informática.

"A SBC é a favor da valorização dos pro ssionais nacionais pela posse da
competência, não simplesmente pela posse do diploma. A SBC posiciona-se
contra a criação de conselho de pro ssão para informática, ou seja, é a favor da
regulamentação, mas sem conselho", disse Roberto Bigonha.
O diretor jurídico da Associação Brasileira das Empresas de Software (Abes),
Manoel dos Santos, também mirou contra a possível criação de conselhos
pro ssionais.
"Os sindicatos estão sonhando com a possibilidade de a regulamentação da
pro ssão trazer para os seus cofres a receita dos pro ssionais de informática
que trabalham, por exemplo, nos bancos, nos comércios. Quando nascer o
Conselho Regional de Informática, vai nascer o Sindicato dos Informatas",
criticou.
Setor dinâmico
Já o presidente da Federação das Associações das Empresas Brasileiras de
Tecnologia da Informação (Assespro), Jeovani Salomão, a rmou que o setor é
muito dinâmico para ser regulamentado por lei.
"Quando leio as pro ssões que o projeto pretende estabelecer como sendo
aquelas que têm direito de exercer o cargo e olho para dentro da minha
empresa, eu digo: ‘tem um monte de gente dentro da minha empresa que não
faz nada do que o projeto pretende regular'. O setor de tecnologia da
informação está avançando em tamanha velocidade e é tão dinâmico que está
produzindo pro ssionais e combinações de pro ssionais que não podem ser
previstas em uma lei estática", declarou.
Tramitação
Depois de analisada na Comissão de Trabalho da Câmara, a proposta de
regulamentação das pro ssões de informática ainda vai passar pelas comissões
de Finanças e Tributação; e de Constituição e Justiça e de Cidadania. O texto
tem caráter conclusivo, ou seja, não precisa passar por votação no Plenário.

ÍNTEGRA DA PROPOSTA:
PL-3065/2015
PL-4408/2016
Reportagem – José Carlos Oliveira
Edição – Pierre Triboli
A reprodução das notícias é autorizada desde que contenha a assinatura 'Agência Câmara Notícias'
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Introdução

Audiência Pública

• Gostaria de agradecer ao Excelentı́ssimo deputado Wolney Queiróz,
presidente desta Egrégia Comissão, e ao Excelentı́ssimo deputado
Rôney Nemer, relator do bloco de projetos encabeçado pelo PL
3065/2015, a oportunidade de apresentar a visão da Sociedade
Brasileira de Computação sobre o exercı́cio da profissão de
Informática.
• Excelentı́ssimas Senhoras Deputadas e Excelentı́ssimos Senhores
Deputados,

AUDIÊNCIA PÚBLICA NA CTASP

• A Sociedade Brasileira de Computação, a SBC, posiciona-se:
– a favor do desenvolvimento cientı́fico e tecnológico de todas as
áreas do Conhecimento;
– a favor da boa formação oferecida por diplomas de curso
superior em Informática;
– a favor da busca continuada pela excelência profissional;
– a favor da valorização dos profissionais de informática pela posse
da competência;
– a favor de uma regulamentação da profissão na área de
Informática que assegure a liberdade do exercı́cio profissional a
todos, independentemente de diploma.

LIBERDADE DO EXERCÍCIO
PROFISSIONAL
Roberto da Silva Bigonha
Diretoria de Relações Profissionais
Sociedade Brasileira de Computação

22 de novembro de 2016

• A SBC posiciona-se:
– contra a criação conselho de profissão para a Informática
– contra a reserva de mercado de trabalho na Informática
• Essa posição da Comunidade Cientı́fica de Computação será
detalhada a seguir.
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Perfil dos Profissionais de TI
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Audiência Pública

• Observem, Senhores Deputados e Deputadas, que a Classificação
Brasileira de Ocupações, do Ministério do Trabalho e Emprego,
define mais de 2.400 ocupações em exercı́cio no Paı́s.

• Isso significa que mais da metade dos profissionais atuantes em TI
são detentores de outros diplomas.

• Das quais apenas 68 são profissões regulamentadas por lei, i.e.,
menos que 3%

• Estima-se que haja atualmente um deficit da ordem de 200.000
profissionais qualificados.

• E com conselhos de profissão são cerca de 30, ou seja, ⇡ 1%

• Por outro lado, há hoje cerca de 400.000 alunos matriculados em
cursos superiores de informática, dos quais, segundo dados do
MEC, formam-se apenas 40.000 novos profissionais/ano, os quais
são insuficientes para atender a presente demanda.

• E essa Liberdade não é acidental, pois está garantida pela nossa
Constituição, que, como todos sabem, e pedimos licença para
repetir, define no Art 5 , Inciso XIII, que é livre o exercı́cio de
qualquer trabalho, ofı́cio ou profissão, atendidas as qualificações
profissionais que a lei estabelecer.

• E é nesse cenário que o PL 3065/2015, objeto de debate desta
Audiência, propõe convalidar a atuação de todos os profissionais
com diploma de TI e também daqueles que, embora sem esse
diploma, tenham mais de 5 anos de atividade profissional,
independentemente de suas qualificações ou nı́veis de competência.

• A palavra “atendidas”que ocorre nesse dispositivo sugere que se
admite controle prévio de quem pode ou não exercer uma dada
profissão.
• Dessa forma, o Congresso Nacional pode restringir a liberdade do
exercı́cio profissional de qualquer profissão, mas a Sociedade
espera de que essa restrição seja devidamente justificada, como sói
toda restrição à nossa liberdade.

• Entretanto, o PL 3065/2015 propõe o impedimento da entrada no
mercado de trabalho de TI de profissionais que não tenham os
diplomas nele especificados, acentuando o deficit de mão-de-obra
já existente.

• E uma justificativa convincente seria aquela que, preferencialmente,
buscasse defender os interesses da Sociedade Civil.

• Pergunta-se então:
– qual seria a contribuição dessa proposta para a Sociedade?
– qual seria o ganho da Sociedade com a criação dos conselhos de
profissão para TI?
CTASP
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• Por outro lado, a regra prevalente no Brasil é a da Liberdade do
Exercı́cio Profissional.

• Entretanto, os profissionais formados em curso superior de
Informática são menos que 500.000.

c Roberto S. Bigonha

CTASP

Profissões Regulamentadas

Audiência Pública

• O fato é que há quase 1 milhão de profissionais de Tecnologia da
Informação em atividade no Brasil.
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Doutrina da Regulamentação
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Modus Operandi da Informática

Audiência Pública

Audiência Pública

• Nesse sentido, como a restrição à liberdade ao trabalho deve ser
uma exceção, haja vista que a regra vigente no Paı́s é a do livre
exercı́cio para 97% das profissões, o controle prévio de quem pode
ou não exercer uma dada profissão deveria restringir-se aos casos
em que:
1. as atividades profissionais sejam de alta complexidade;
2. a prestação de serviço seja personalı́ssima, no sentido em que
não pode ser transferida para terceiros;
3. a prestação de serviços seja prestada diretamente ao cidadão
4. e a inépcia profissional possa causar sério e irreversı́vel dano
social

• Vamos explorar um pouco mais o caso em discussão, que é o
exercı́cio da profissão de Informática.

• Essas quatro condições são indispensáveis para justificar o
cerceamento da Liberdade.

• Os riscos para Sociedade somente decorrem do uso do produto de
software ou de hardware.

• Como exemplos da aplicação desse conceito, considere:
1. Médico Cirurgião:
– trata-se de uma atividade profissional complexa, de alto
risco, de caráter personalı́ssimo e executada diretamente ao
cidadão
– Nesse caso, o controle prévio do profissional justifica-se.
2. Desenvolvedor do Software de Controle de Voo de Avião de
Carreira
– trata-se de uma atividade profissional complexa, de alto
risco, mas o cidadão não tem contacto com o desenvolvedor,
pois apenas faz uso do produto;
– assim, é mais efetivo realizar testes do produto do que
confiar apenas nos diplomas do construtor;
– afinal, poucos gostariam de participar do primeiro voo de um
avião que não tivesse sido devida e previamente testado em
túneis de vento e voos experimentais.

• Assim, para assegurar com eficácia a Proteção da Sociedade, basta
que se realize controle da qualidade de produto.
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Atividade-Meio

• Com certeza, nessa profissão, há atividades de alta e de baixa
complexidade.
• Entretanto, a prestação de serviço de alta complexidade nunca é
feita diretamente ao público, haja vista que:
– a Sociedade não contrata diretamente profissionais de
informática de nı́vel superior para resolver problemas pessoais;
– a Sociedade apenas consome produtos de informática.

• E para isso não se requer a constituição de conselhos de profissão,
e muito menos de se criar reserva de mercado de trabalho.
• Não há, portanto, necessidade de controle prévio de quem pode ou
não trabalhar na área de Informática.
• O controle da qualidade do profissional de Informática é de quem
gera o produto e não do cidadão.
• É assim no Brasil, Estados Unidos, Inglaterra, França, Canadá e
Espanha, por exemplo.
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Conselhos de Profissão

Audiência Pública
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Audiência Pública

• Além disso, faz-se mister observar o impacto da Informática em
outras áreas do conhecimento humano.

• Um ponto importante a ser destacado é que conselhos de profissão
têm a função de proteger a Sociedade contra o mau profissional.

• A Informática é também uma atividade-meio, que, portanto,
permeia de forma profunda e evidente quase todas as profissões.

• Os conselhos de profissão, portanto, não são Conselhos dos
Profissionais, e certamente não é sua função dar-lhes proteção.

• A Informática é como o idioma nacional de um povo, sendo, em
alguma medida, usada por todos os profissionais de todas as áreas
no seu dia-a-dia.

• Para a proteção dos profissionais existem os sindicatos.
• É uma extrapolação pensar que Conselhos de Profissão sejam
indispensáveis para dar aos profissionais da respectiva Área
dignidade ou status social.

• Assim como todos devem ter liberdade para ler, escrever e falar, o
desenvolvimento e uso da tecnologia da informação não podem
ficar restritos à classe de cidadãos que possuam determinados
diplomas em Tecnologia da Informação.

• Insistimos que se justifica a criação de Conselhos de Profissão
somente quando houver um direto relacionamento entre o cidadão
e o profissional liberal, e se, nesse relacionamento, a vida ou saúde
do cidadão estiverem em risco.

• Conclui-se que Reserva de Mercado de Trabalho em Informática
pode prejudicar o desenvolvimento de outras áreas profissionais.

• Quem contrata profissionais de Informática não são os cidadãos.
Quem contrata são empresas ou órgãos públicos;
• E não há justificativas para se criar conselhos de profissão para
proteger empresas no processo de contratação de seus técnicos de
Informática.
• Empresa alguma deseja esse tipo de proteção.
• Afinal, em saudáveis sistemas econômicos e sociais, as dificuldades
de uma boa seleção de pessoal técnico são responsabilidades
inerentes ao risco empresarial.
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Conselho de Autorregulação
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Sindicatos

Audiência Pública

Audiência Pública

• Por outro lado, reconhecemos que a tradição brasileira privilegia a
existência de algum órgão fiscalizador que, de alguma forma,
garanta a ética do exercı́cio profissional.

• Nossa avaliação é que a criação de conselhos de profissão para a
área de Informática não traz benefı́cios diretos para os profissionais
nem para o setor empresarial nem para a Sociedade.

• Para atender esse requisito, sem ferir os princı́pios fundamentais da
liberdade individual ao trabalho, defendemos a criação de um
Conselho de Autorregulação, uma entidade não-governamental, a
qual deverá obrigatoriamente diferir-se dos tradicionais conselhos
de profissão nos seguintes aspectos:
1. a função deste Conselho seria primordialmente o
monitoramento de possı́veis desvios de conduta ética;
2. o Conselho de Autorregulação teria o compromisso de criar,
rever e divulgar periodicamente à Sociedade padrões de
referência de qualidade que poderiam ser exigidos dos
profissionais;
3. não haveria obrigatoriedade de registro de qualquer espécie
nesse Conselho, nem para indivı́duos e nem para empresas;
4. o Conselho de Autorregulação deveria ser criado por
representantes das entidades organizadas da Sociedade Civil,
tais como sindicatos de trabalhadores, associações de empresas
e a comunidade cientı́fica, entre outros.

• Aparentemente, um beneficiário direto da Regulamentação da
Profissão de Informática seriam os sindicatos da Área, pois o ato
de regulamentação cria uma Categoria Profissional Diferenciada.
• E sabe-se que o Imposto Sindical pago por trabalhadores de uma
Categoria Profissional Diferenciada é automaticamente transferido
para os sindicatos dessa categoria e não para os da Categoria
Predominante de cada atividade econômica.
• Nada contra os sindicatos, que são entidades indispensáveis para o
desenvolvimento social de qualquer nação, mas é preciso descobrir
uma forma de os sindicatos da Área receberem o que lhes é devido
por direito, sem causar danos aos Profissionais de Informática, à
Sociedade Civil e a profissionais de outras áreas.
• Por exemplo, perguntamos: Uma regulamentação nos termos do
PL 4408/2016, o qual está focado na preservação da liberdade do
exercı́cio profissional, não seria suficiente para tornar os
profissionais de Informática uma Categoria Profissional
Diferenciada e, assim, dar destinação correta ao Imposto Sindical?

• Essa proposta não é nova: o Conselho Nacional de Autorregulação
Publicitária, o CONAR, há muitos anos, opera dessa forma com
muito sucesso.

• Vejam que o Artigo 511, parágrafo 3o, da CLT define que Categoria
Profissional Diferenciada é a que se forma dos empregados que exerçam
profissões ou funções diferenciadas por força de estatuto profissional
especial
• Não se fala em conselhos de profissão! Isso precisa ser mais bem
estudado!
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Conclusão

Audiência Pública

• Para concluir, Excelentı́ssimos Senhores Deputados e Deputadas,
enfatizamos que a SBC defende uma regulamentação para a
profissão de Informática que coloque o interesse da Sociedade Civil
em primeiro plano.
• A SBC entende que, para o bem da Sociedade, o exercı́cio da
profissão na área de Informática deve continuar sendo livre e que
nenhum conselho de profissão possa criar qualquer impedimento ou
restrição a esse princı́pio.
• A SBC defende que a exigência de diplomas ou outros documentos
indicadores de qualidade deve apenas ser facultada às entidades
contratantes, e não uma obrigação legal.
• A SBC propõe uma regulamentação que garanta a liberdade do
exercı́cio profissional, que se valorize a competência do profissional,
e não a posse de especı́ficos diplomas, e que não se criem Reserva
de Mercado ou Conselho de Profissão para a Área.
• Finalmente, a SBC:
– defende a rejeição das propostas de criação de conselhos de
profissão e de reserva de mercado sugeridas pelo PL 3065/2015
(dep. Victório Galli) e pelo PL 5101/2016 (dep. Alfredo
Nascimento)
– defende aprovação da proposta de liberdade de exercı́cio
profissional definida no PL 4408/2016 (dep. Eduardo Barbosa)
MUITO OBRIGADO PELA ATENÇÃO!
*****
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