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PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR
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Estabelece requisitos e critérios diferenciados para a concessão de
aposentadoria aos servidores públicos com deficiência; tendo parecer da
Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público, pela
aprovação (relatora: DEP. ERIKA KOKAY).

DESPACHO:
ÀS COMISSÕES DE:
TRABALHO, DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇO PÚBLICO;
SEGURIDADE SOCIAL E FAMÍLIA;
FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO (ART. 54 RICD) E
CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE CIDADANIA (ART. 54 RICD)
APRECIAÇÃO:
Proposição Sujeita à Apreciação do Plenário

Coordenação de Comissões Permanentes - DECOM - P_6748

CONFERE COM O ORIGINAL AUTENTICADO

2

SUMÁRIO
I – Projeto inicial
II – Na Comissão de Trabalho, de Administração e de Serviço Público:
- Parecer da relatora
- Parecer da Comissão

Coordenação de Comissões Permanentes - DECOM - P_6748

CONFERE COM O ORIGINAL AUTENTICADO
PLP 454-A/2014

3

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta Lei Complementar regulamenta a concessão de aposentadoria à
pessoa com deficiência titular de cargo público efetivo no âmbito da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, de que trata o inciso I do § 4º do art. 40
da Constituição Federal.
Parágrafo único. Em decorrência do disposto no § 3º do art. 73, no caput do
art. 75, no inciso VI do art. 93 e no § 4º do art. 129 da Constituição Federal, esta Lei
Complementar se aplica, também, aos magistrados, aos Ministros e Conselheiros dos
Tribunais de Contas e aos membros do Ministério Público.
Art. 2º Para o reconhecimento do direito à aposentadoria de que trata esta
Lei Complementar, considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimentos
de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, em
interação com diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na
sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas.
Art. 3º É assegurada a concessão de aposentadoria ao servidor público com
deficiência, desde que cumprido tempo mínimo de 10 (dez) anos de efetivo exercício
no serviço público e 5 (cinco) anos no cargo efetivo em que se dará a aposentadoria,
observadas as seguintes condições:
I - aos 25 (vinte e cinco) anos de tempo de contribuição, se homem, e 20
(vinte) anos, se mulher, e idade mínima, na forma do § 1º, no caso de pessoa com
deficiência grave;
II - aos 29 (vinte e nove) anos de tempo de contribuição, se homem, e 24
(vinte e quatro) anos, se mulher, e idade mínima, na forma do § 1º, no caso de pessoa
com deficiência moderada;
III - aos 33 (trinta e três) anos de tempo de contribuição, se homem, e 28
(vinte e oito) anos, se mulher, e idade mínima, na forma do § 1º, no caso de pessoa
com deficiência leve; ou
IV - aos 60 (sessenta) anos de idade, se homem, e 55 (cinquenta e cinco)
anos de idade, se mulher, independentemente do grau de deficiência, desde que
comprovada a existência de deficiência durante período idêntico ao tempo mínimo de
efetivo exercício no serviço público previsto no caput.
§ 1º A idade mínima para a concessão de aposentadoria, nos casos previstos
nos incisos I a III do caput, corresponderá à idade mínima estabelecida na alínea “a”
do inciso III do § 1º do art. 40 da Constituição Federal, reduzida em número de dias
idêntico ao da redução obtida no tempo de contribuição na forma deste artigo e do art.
7º.

Coordenação de Comissões Permanentes - DECOM - P_6748

CONFERE COM O ORIGINAL AUTENTICADO
PLP 454-A/2014

4

§ 2º O regulamento definirá as deficiências grave, moderada e leve para os
fins desta Lei Complementar.
Art. 4º A avaliação da deficiência será médica e funcional, nos termos do
regulamento.
Art. 5º O grau de deficiência será atestado por perícia própria do órgão ou
entidade a que está subordinado o servidor, por meio de instrumentos desenvolvidos
para esse fim.
Art. 6º A contagem de tempo de contribuição na condição de servidor com
deficiência será objeto de comprovação, exclusivamente, na forma desta Lei
Complementar.
§ 1º A existência de deficiência anterior à data de vigência desta Lei
Complementar deverá ser certificada, inclusive quanto ao seu grau, por ocasião da
primeira avaliação, sendo obrigatória a fixação da data provável do início da
deficiência.
§ 2º A comprovação de tempo de contribuição na condição de servidor com
deficiência em período anterior à entrada em vigor desta Lei Complementar não será
admitida por meio de prova exclusivamente testemunhal.
Art. 7º Se o servidor, após o ingresso no serviço público, tornar-se pessoa
com deficiência ou tiver seu grau de deficiência alterado, os parâmetros mencionados
no art. 3º serão proporcionalmente ajustados, considerando-se o número de anos em
que o servidor exerceu atividade laboral sem deficiência e com deficiência, observado
o grau de deficiência correspondente.
Art. 8º Os proventos da aposentadoria devida ao servidor com deficiência
aposentado por tempo de contribuição serão calculados na forma do disposto nos §§
2º, 3º e 17 do art. 40 da Constituição Federal, aplicando-se os §§ 14, 15 e 16 do
mesmo dispositivo e observando-se o disposto no § 1º do presente artigo.
§ 1º No caso da aposentadoria por idade, os proventos serão proporcionais
ao tempo de contribuição estabelecido na alínea “a” do inciso III do § 1º do art. 40 da
Constituição Federal.
§ 2º Em todos os casos o reajustamento dos proventos observará o disposto
no § 8º do art. 40 da Constituição Federal.
Art. 9º Aplica-se à pessoa com deficiência de que trata esta Lei
Complementar a contagem recíproca do tempo de contribuição na condição de
servidor com deficiência relativo à filiação ao regime próprio de previdência do
servidor público, ao regime geral de previdência social (RGPS) ou a regime de
previdência militar, devendo os regimes compensar-se financeiramente.
Art. 10. A redução do tempo de contribuição prevista nesta Lei
Complementar não poderá ser acumulada, no tocante ao mesmo período contributivo,
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com a redução assegurada aos casos de atividades de risco ou exercidas sob condições
especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física.
Art. 11. Esta Lei Complementar entra em vigor após decorridos 6 (seis)
meses de sua publicação oficial.
Senado Federal, em 19 de dezembro de 2014.
Senador Renan Calheiros
Presidente do Senado Federal
LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS - CEDI

CONSTITUIÇÃO
DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
1988
.......................................................................................................................................................
TÍTULO III
DA ORGANIZAÇÃO DO ESTADO
.......................................................................................................................................................
CAPÍTULO VII
DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
.......................................................................................................................................................
Seção II
Dos Servidores Públicos
(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 18, de 1998)
.......................................................................................................................................................
Art. 40. Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime
de previdência de caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente
público, dos servidores ativos e inativos e dos pensionistas, observados critérios que
preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo. (“Caput” do artigo com
redação dada pela Emenda Constitucional nº 41, de 2003)
§ 1º Os servidores abrangidos pelo regime de previdência de que trata este artigo
serão aposentados, calculados os seus proventos a partir dos valores fixados na forma dos §§
3º e 17: (Parágrafo com redação dada pela Emenda Constitucional nº 41, de 2003)
I - por invalidez permanente, sendo os proventos proporcionais ao tempo de
contribuição, exceto se decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença
grave, contagiosa ou incurável, na forma da lei; (Inciso com redação dada pela Emenda
Constitucional nº 41, de 2003)
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II - compulsoriamente, aos setenta anos de idade, com proventos proporcionais ao
tempo de contribuição; (Inciso com redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, de
1998)
III - voluntariamente, desde que cumprido tempo mínimo de dez anos de efetivo
exercício no serviço público e cinco anos no cargo efetivo em que se dará a aposentadoria,
observadas as seguintes condições:
a) sessenta anos de idade e trinta e cinco de contribuição, se homem, e cinqüenta e
cinco anos de idade e trinta de contribuição, se mulher;
b) sessenta e cinco anos de idade, se homem, e sessenta anos de idade, se mulher,
com proventos proporcionais ao tempo de contribuição. (Inciso com redação dada pela
Emenda Constitucional nº 20, de 1998)
§ 2º Os proventos de aposentadoria e as pensões, por ocasião de sua concessão,
não poderão exceder a remuneração do respectivo servidor, no cargo efetivo em que se deu a
aposentadoria ou que serviu de referência para a concessão da pensão. (Parágrafo com
redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998)
§ 3º Para o cálculo dos proventos de aposentadoria, por ocasião da sua concessão,
serão consideradas as remunerações utilizadas como base para as contribuições do servidor
aos regimes de previdência de que tratam este artigo e o art. 201, na forma da lei. (Parágrafo
com redação dada pela Emenda Constitucional nº 41, de 2003)
§ 4º É vedada a adoção de requisitos e critérios diferenciados para a concessão de
aposentadoria aos abrangidos pelo regime de que trata este artigo, ressalvados, nos termos
definidos em leis complementares, os casos de servidores:
I - portadores de deficiência;
II - que exerçam atividades de risco;
III - cujas atividades sejam exercidas sob condições especiais que prejudiquem a
saúde ou a integridade física. (Parágrafo com redação dada pela Emenda Constitucional nº
47, de 2005)
§ 5º Os requisitos de idade e de tempo de contribuição serão reduzidos em cinco
anos, em relação ao disposto no § 1°, III, a, para o professor que comprove exclusivamente
tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino
fundamental e médio. (Parágrafo com redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, de
1998)
§ 6º Ressalvadas as aposentadorias decorrentes dos cargos acumuláveis na forma
desta Constituição, é vedada a percepção de mais de uma aposentadoria à conta do regime de
previdência previsto neste artigo. (Parágrafo com redação dada pela Emenda Constitucional
nº 20, de 1998)
§ 7º Lei disporá sobre a concessão do benefício de pensão por morte, que será
igual: (“Caput” do parágrafo com redação dada pela Emenda Constitucional nº 41, de 2003)
I - ao valor da totalidade dos proventos do servidor falecido, até o limite máximo
estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201,
acrescido de setenta por cento da parcela excedente a este limite, caso aposentado à data do
óbito; ou (Inciso acrescido pela Emenda Constitucional nº 41, de 2003)
II - ao valor da totalidade da remuneração do servidor no cargo efetivo em que se
deu o falecimento, até o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de
previdência social de que trata o art. 201, acrescido de setenta por cento da parcela excedente
a este limite, caso em atividade na data do óbito. (Inciso acrescido pela Emenda
Constitucional nº 41, de 2003)
§ 8º É assegurado o reajustamento dos benefícios para preservar-lhes, em caráter
permanente, o valor real, conforme critérios estabelecidos em lei. (Parágrafo com redação
dada pela Emenda Constitucional nº 41, de 2003)
Coordenação de Comissões Permanentes - DECOM - P_6748

CONFERE COM O ORIGINAL AUTENTICADO
PLP 454-A/2014

7

§ 9º O tempo de contribuição federal, estadual ou municipal será contado para
efeito de aposentadoria e o tempo de serviço correspondente para efeito de disponibilidade.
(Parágrafo com redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998)
§ 10. A lei não poderá estabelecer qualquer forma de contagem de tempo de
contribuição fictício. (Parágrafo com redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, de
1998)
§ 11. Aplica-se o limite fixado no art. 37, XI, à soma total dos proventos de
inatividade, inclusive quando decorrentes da acumulação de cargos ou empregos públicos,
bem como de outras atividades sujeitas a contribuição para o regime geral de previdência
social, e ao montante resultante da adição de proventos de inatividade com remuneração de
cargo acumulável na forma desta Constituição, cargo em comissão declarado em lei de livre
nomeação e exoneração, e de cargo eletivo. (Parágrafo com redação dada pela Emenda
Constitucional nº 20, de 1998)
§ 12. Além do disposto neste artigo, o regime de previdência dos servidores
públicos titulares de cargo efetivo observará, no que couber, os requisitos e critérios fixados
para o regime geral de previdência social. (Parágrafo com redação dada pela Emenda
Constitucional nº 20, de 1998)
§ 13. Ao servidor ocupante, exclusivamente, de cargo em comissão declarado em
lei de livre nomeação e exoneração bem como de outro cargo temporário ou de emprego
público, aplica-se o regime geral de previdência social. (Parágrafo com redação dada pela
Emenda Constitucional nº 20, de 1998)
§ 14. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, desde que
instituam regime de previdência complementar para os seus respectivos servidores titulares de
cargo efetivo, poderão fixar, para o valor das aposentadorias e pensões a serem concedidas
pelo regime de que trata este artigo, o limite máximo estabelecido para os benefícios do
regime geral de previdência social de que trata o art. 201. (Parágrafo com redação dada pela
Emenda Constitucional nº 20, de 1998)
§ 15. O regime de previdência complementar de que trata o § 14 será instituído
por lei de iniciativa do respectivo Poder Executivo, observado o disposto no art. 202 e seus
parágrafos, no que couber, por intermédio de entidades fechadas de previdência
complementar, de natureza pública, que oferecerão aos respectivos participantes planos de
benefícios somente na modalidade de contribuição definida. (Parágrafo com redação dada
pela Emenda Constitucional nº 41, de 2003)
§ 16. Somente mediante sua prévia e expressa opção, o disposto nos §§ 14 e 15
poderá ser aplicado ao servidor que tiver ingressado no serviço público até a data da
publicação do ato de instituição do correspondente regime de previdência complementar.
(Parágrafo com redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998)
§ 17. Todos os valores de remuneração considerados para o cálculo do benefício
previsto no § 3° serão devidamente atualizados, na forma da lei. (Parágrafo acrescido pela
Emenda Constitucional nº 41, de 2003)
§ 18. Incidirá contribuição sobre os proventos de aposentadorias e pensões
concedidas pelo regime de que trata este artigo que superem o limite máximo estabelecido
para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201, com
percentual igual ao estabelecido para os servidores titulares de cargos efetivos. (Parágrafo
acrescido pela Emenda Constitucional nº 41, de 2003)
§ 19. O servidor de que trata este artigo que tenha completado as exigências para
aposentadoria voluntária estabelecidas no § 1º, III, a, e que opte por permanecer em atividade
fará jus a um abono de permanência equivalente ao valor da sua contribuição previdenciária
até completar as exigências para aposentadoria compulsória contidas no § 1º, II. (Parágrafo
acrescido pela Emenda Constitucional nº 41, de 2003)
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§ 20. Fica vedada a existência de mais de um regime próprio de previdência social
para os servidores titulares de cargos efetivos, e de mais de uma unidade gestora do
respectivo regime em cada ente estatal, ressalvado o disposto no art. 142, § 3º, X. (Parágrafo
acrescido pela Emenda Constitucional nº 41, de 2003)
§ 21. A contribuição prevista no § 18 deste artigo incidirá apenas sobre as
parcelas de proventos de aposentadoria e de pensão que superem o dobro do limite máximo
estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201
desta Constituição, quando o beneficiário, na forma da lei, for portador de doença
incapacitante. (Parágrafo acrescido pela Emenda Constitucional nº 47, de 2005)
Art. 41. São estáveis após três anos de efetivo exercício os servidores nomeados
para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público. (“Caput” do artigo com
redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)
§ 1º O servidor público estável só perderá o cargo:
I - em virtude de sentença judicial transitada em julgado;
II – mediante processo administrativo em que lhe seja assegurada ampla defesa;
III – mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho, na forma de
lei complementar, assegurada ampla defesa. (Parágrafo com redação dada pela Emenda
Constitucional nº 19, de 1998)
§ 2º Invalidada por sentença judicial a demissão do servidor estável, será ele
reintegrado, e o eventual ocupante da vaga, se estável, reconduzido ao cargo de origem, sem
direito a indenização, aproveitado em outro cargo ou posto em disponibilidade com
remuneração proporcional ao tempo de serviço. (Parágrafo com redação dada pela Emenda
Constitucional nº 19, de 1998)
§ 3º Extinto o cargo ou declarada a sua desnecessidade, o servidor estável ficará
em disponibilidade, com remuneração proporcional ao tempo de serviço, até seu adequado
aproveitamento em outro cargo. (Parágrafo com redação dada pela Emenda Constitucional
nº 19, de 1998)
§ 4º Como condição para a aquisição da estabilidade, é obrigatória a avaliação
especial de desempenho por comissão instituída para essa finalidade. (Parágrafo acrescido
pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)
.......................................................................................................................................................
TÍTULO IV
DA ORGANIZAÇÃO DOS PODERES
CAPÍTULO I
DO PODER LEGISLATIVO
.......................................................................................................................................................
Seção IX
Da Fiscalização Contábil, Financeira e Orçamentária
Art. 70. A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e
patrimonial da União e das entidades da administração direta e indireta, quanto à legalidade,
legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e renúncia de receitas, será exercida
pelo Congresso Nacional, mediante controle externo, e pelo sistema de controle interno de
cada Poder.
Parágrafo único. Prestará contas qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou
privada, que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens e valores
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públicos ou pelos quais a União responda, ou que, em nome desta, assuma obrigações de
natureza pecuniária. (Parágrafo único com redação dada pela Emenda Constitucional nº 19,
de 1998)
Art. 71. O controle externo, a cargo do Congresso Nacional, será exercido com o
auxílio do Tribunal de Contas da União, ao qual compete:
I - apreciar as contas prestadas anualmente pelo Presidente da República,
mediante parecer prévio, que deverá ser elaborado em sessenta dias a contar de seu
recebimento;
II - julgar as contas dos administradores e demais responsáveis por dinheiros, bens
e valores públicos da administração direta e indireta, incluídas as fundações e sociedades
instituídas e mantidas pelo poder público federal, e as contas daqueles que derem causa a
perda, extravio ou outra irregularidade de que resulte prejuízo ao erário público;
III - apreciar, para fins de registro, a legalidade dos atos de admissão de pessoal, a
qualquer título, na administração direta e indireta, incluídas as fundações instituídas e
mantidas pelo poder público, excetuadas as nomeações para cargo de provimento em
comissão, bem como a das concessões de aposentadorias, reformas e pensões, ressalvadas as
melhorias posteriores que não alterem o fundamento legal do ato concessório;
IV - realizar, por iniciativa própria, da Câmara dos Deputados, do Senado Federal,
de comissão técnica ou de inquérito, inspeções e auditorias de natureza contábil, financeira,
orçamentária, operacional e patrimonial, nas unidades administrativas dos Poderes
Legislativo, Executivo e Judiciário, e demais entidades referidas no inciso II;
V - fiscalizar as contas nacionais das empresas supranacionais de cujo capital
social a União participe, de forma direta ou indireta, nos termos do tratado constitutivo;
VI - fiscalizar a aplicação de quaisquer recursos repassados pela União, mediante
convênio, acordo, ajuste ou outros instrumentos congêneres, a Estado, ao Distrito Federal ou a
Município;
VII - prestar as informações solicitadas pelo Congresso Nacional, por qualquer de
suas Casas, ou por qualquer das respectivas comissões, sobre a fiscalização contábil,
financeira, orçamentária, operacional e patrimonial e sobre resultados de auditorias e
inspeções realizadas;
VIII - aplicar aos responsáveis, em caso de ilegalidade de despesa ou
irregularidade de contas, as sanções previstas em lei, que estabelecerá, entre outras
cominações, multa proporcional ao dano causado ao erário;
IX - assinar prazo para que o órgão ou entidade adote as providências necessárias
ao exato cumprimento da lei, se verificada ilegalidade;
X - sustar, se não atendido, a execução do ato impugnado, comunicando a decisão
à Câmara dos Deputados e ao Senado Federal;
XI - representar ao Poder competente sobre irregularidades ou abusos apurados.
§ 1º No caso de contrato, o ato de sustação será adotado diretamente pelo
Congresso Nacional, que solicitará, de imediato, ao Poder Executivo as medidas cabíveis.
§ 2º Se o Congresso Nacional ou o Poder Executivo, no prazo de noventa dias,
não efetivar as medidas previstas no parágrafo anterior, o Tribunal decidirá a respeito.
§ 3º As decisões do Tribunal de que resulte imputação de débito ou multa terão
eficácia de título executivo.
§ 4º O Tribunal encaminhará ao Congresso Nacional, trimestral e anualmente,
relatório de suas atividades.
Art. 72. A comissão mista permanente a que se refere o art. 166, § 1º, diante de
indícios de despesas não autorizadas, ainda que sob a forma de investimentos não
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programados ou de subsídios não aprovados, poderá solicitar à autoridade governamental
responsável que, no prazo de cinco dias, preste os esclarecimentos necessários.
§ 1º Não prestados os esclarecimentos, ou considerados estes insuficientes, a
comissão solicitará ao Tribunal pronunciamento conclusivo sobre a matéria, no prazo de trinta
dias.
§ 2º Entendendo o Tribunal irregular a despesa, a comissão, se julgar que o gasto
possa causar dano irreparável ou grave lesão à economia pública, proporá ao Congresso
Nacional sua sustação.
Art. 73. O Tribunal de Contas da União, integrado por nove Ministros, tem sede
no Distrito Federal, quadro próprio de pessoal e jurisdição em todo o território nacional,
exercendo, no que couber, as atribuições previstas no art. 96.
§ 1º Os Ministros do Tribunal de Contas da União serão nomeados dentre
brasileiros que satisfaçam os seguintes requisitos:
I - mais de trinta e cinco e menos de sessenta e cinco anos de idade;
II - idoneidade moral e reputação ilibada;
III - notórios conhecimentos jurídicos, contábeis, econômicos e financeiros ou de
administração pública;
IV - mais de dez anos de exercício de função ou de efetiva atividade profissional
que exija os conhecimentos mencionados no inciso anterior.
§ 2º Os Ministros do Tribunal de Contas da União serão escolhidos:
I - um terço pelo Presidente da República, com aprovação do Senado Federal,
sendo dois alternadamente dentre auditores e membros do Ministério Público junto ao
Tribunal, indicados em lista tríplice pelo Tribunal, segundo os critérios de antigüidade e
merecimento;
II - dois terços pelo Congresso Nacional.
§ 3° Os Ministros do Tribunal de Contas da União terão as mesmas garantias,
prerrogativas, impedimentos, vencimentos e vantagens dos Ministros do Superior Tribunal de
Justiça, aplicando-se-lhes, quanto à aposentadoria e pensão, as normas constantes do art. 40.
(Parágrafo com redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998)
§ 4º O auditor, quando em substituição a Ministro, terá as mesmas garantias e
impedimentos do titular e, quando no exercício das demais atribuições da judicatura, as de
juiz de Tribunal Regional Federal.
Art. 74. Os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário manterão, de forma
integrada, sistema de controle interno com a finalidade de:
I - avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual, a execução dos
programas de governo e dos orçamentos da União;
II - comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia e eficiência,
da gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e entidades da administração
federal, bem como da aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado;
III - exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem como dos
direitos e haveres da União;
IV - apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional.
§ 1º Os responsáveis pelo controle interno, ao tomarem conhecimento de qualquer
irregularidade ou ilegalidade, dela darão ciência ao Tribunal de Contas da União, sob pena de
responsabilidade solidária.
§ 2º Qualquer cidadão, partido político, associação ou sindicato é parte legítima
para, na forma da lei, denunciar irregularidades ou ilegalidades perante o Tribunal de Contas
da União.
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Art. 75. As normas estabelecidas nesta Seção aplicam-se, no que couber, à
organização, composição e fiscalização dos Tribunais de Contas dos Estados e do Distrito
Federal, bem como dos Tribunais e Conselhos de Contas dos Municípios.
Parágrafo único. As Constituições estaduais disporão sobre os Tribunais de
Contas respectivos, que serão integrados por sete conselheiros.
.......................................................................................................................................................
CAPÍTULO III
DO PODER JUDICIÁRIO
Seção I
Disposições Gerais
Art. 92. São órgãos do Poder Judiciário:
I - o Supremo Tribunal Federal;
I-A - o Conselho Nacional de Justiça; (Inciso acrescido pela Emenda
Constitucional nº 45, de 2004)
II - o Superior Tribunal de Justiça;
III - os Tribunais Regionais Federais e Juízes Federais;
IV - os Tribunais e Juízes do Trabalho;
V - os Tribunais e Juízes Eleitorais;
VI - os Tribunais e Juízes Militares;
VII - os Tribunais e Juízes dos Estados e do Distrito Federal e Territórios.
§ 1º O Supremo Tribunal Federal, o Conselho Nacional de Justiça e os Tribunais
Superiores têm sede na Capital Federal. (Parágrafo acrescido pela Emenda Constitucional
45, de 2004)
§ 2º O Supremo Tribunal Federal e os Tribunais Superiores têm jurisdição em
todo o território nacional. (Parágrafo acrescido pela Emenda Constitucional 45, de 2004)
Art. 93. Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá
sobre o Estatuto da Magistratura, observados os seguintes princípios:
I - ingresso na carreira, cujo cargo inicial será o de juiz substituto, mediante
concurso público de provas e títulos, com a participação da Ordem dos Advogados do Brasil
em todas as fases, exigindo-se do bacharel em direito, no mínimo, três anos de atividade
jurídica e obedecendo-se, nas nomeações, à ordem de classificação; (Inciso com redação dada
pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)
II - promoção de entrância para entrância, alternadamente, por antigüidade e
merecimento, atendidas as seguintes normas:
a) é obrigatória a promoção do juiz que figure por três vezes consecutivas ou
cinco alternadas em lista de merecimento;
b) a promoção por merecimento pressupõe dois anos de exercício na respectiva
entrância e integrar o juiz a primeira quinta parte da lista de antiguidade desta, salvo se não
houver com tais requisitos quem aceite o lugar vago;
c) aferição do merecimento conforme o desempenho e pelos critérios objetivos de
produtividade e presteza no exercício da jurisdição e pela freqüência e aproveitamento em
cursos oficiais ou reconhecidos de aperfeiçoamento; (Alínea com redação dada pela Emenda
Constitucional nº 45, de 2004)
d) na apuração de antigüidade, o tribunal somente poderá recusar o juiz mais
antigo pelo voto fundamentado de dois terços de seus membros, conforme procedimento
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próprio, e assegurada ampla defesa, repetindo-se a votação até fixar-se a indicação; (Alínea
com redação dada pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)
e) não será promovido o juiz que, injustificadamente, retiver autos em seu poder
além do prazo legal, não podendo devolvê-los ao cartório sem o devido despacho ou decisão;
(Alínea acrescida pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)
III - o acesso aos tribunais de segundo grau far-se-á por antigüidade e
merecimento, alternadamente, apurados na última ou única entrância; (Inciso com redação
dada pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)
IV - previsão de cursos oficiais de preparação, aperfeiçoamento e promoção de
magistrados, constituindo etapa obrigatória do processo de vitaliciamento a participação em
curso oficial ou reconhecido por escola nacional de formação e aperfeiçoamento de
magistrados; (Inciso com redação dada pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)
V - o subsídio dos Ministros dos Tribunais Superiores corresponderá a noventa e
cinco por cento do subsídio mensal fixado para os Ministros do Supremo Tribunal Federal e
os subsídios dos demais magistrados serão fixados em lei e escalonados, em nível federal e
estadual, conforme as respectivas categorias da estrutura judiciária nacional, não podendo a
diferença entre uma e outra ser superior a dez por cento ou inferior a cinco por cento, nem
exceder a noventa e cinco por cento do subsídio mensal dos Ministros dos Tribunais
Superiores, obedecido, em qualquer caso, o disposto nos arts. 37, XI, e 39, § 4º; (Inciso com
redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)
VI - a aposentadoria dos magistrados e a pensão de seus dependentes observarão
o disposto no art. 40; (Inciso com redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998)
VII - o juiz titular residirá na respectiva comarca, salvo autorização do tribunal;
(Inciso com redação dada pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)
VIII - o ato de remoção, disponibilidade e aposentadoria do magistrado, por
interesse público, fundar-se-á em decisão por voto da maioria absoluta do respectivo tribunal
ou do Conselho Nacional de Justiça, assegurada ampla defesa; (Inciso com redação dada pela
Emenda Constitucional nº 45, de 2004)
VIII-A - a remoção a pedido ou a permuta de magistrados de comarca de igual
entrância atenderá, no que couber, ao disposto nas alíneas a, b, c e e do inciso II; (Inciso
acrescido pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)
IX - todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e
fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em
determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos
quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse
público à informação; (Inciso com redação dada pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)
X - as decisões administrativas dos tribunais serão motivadas e em sessão pública,
sendo as disciplinares tomadas pelo voto da maioria absoluta de seus membros; (Inciso com
redação dada pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)
XI - nos tribunais com número superior a vinte e cinco julgadores, poderá ser
constituído órgão especial, com o mínimo de onze e o máximo de vinte e cinco membros,
para o exercício das atribuições administrativas e jurisdicionais delegadas da competência do
tribunal pleno, provendo-se metade das vagas por antigüidade e a outra metade por eleição
pelo tribunal pleno; (Inciso com redação dada pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)
XII - a atividade jurisdicional será ininterrupta, sendo vedado férias coletivas nos
juízos e tribunais de segundo grau, funcionando, nos dias em que não houver expediente
forense normal, juízes em plantão permanente; (Inciso acrescido pela Emenda Constitucional
nº 45, de 2004)
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XIII - o número de juízes na unidade jurisdicional será proporcional à efetiva
demanda judicial e à respectiva população; (Inciso acrescido pela Emenda Constitucional nº
45, de 2004)
XIV - os servidores receberão delegação para a prática de atos de administração e
atos de mero expediente sem caráter decisório; (Inciso acrescido pela Emenda Constitucional
nº 45, de 2004)
XV - a distribuição de processos será imediata, em todos os graus de jurisdição.
(Inciso acrescido pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)
Art. 94. Um quinto dos lugares dos Tribunais Regionais Federais, dos tribunais
dos Estados, e do Distrito Federal e Territórios será composto de membros do Ministério
Público, com mais de dez anos de carreira, e de advogados de notório saber jurídico e de
reputação ilibada, com mais de dez anos de efetiva atividade profissional, indicados em lista
sêxtupla pelos órgãos de representação das respectivas classes.
Parágrafo único. Recebidas as indicações, o tribunal formará lista tríplice,
enviando-a ao Poder Executivo, que, nos vinte dias subseqüentes, escolherá um de seus
integrantes para nomeação.
.......................................................................................................................................................
CAPÍTULO IV
DAS FUNÇÕES ESSENCIAIS À JUSTIÇA
Seção I
Do Ministério Público
Art. 127. O Ministério Público é instituição permanente, essencial à função
jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e
dos interesses sociais e individuais indisponíveis.
§ 1º São princípios institucionais do Ministério Público a unidade, a
indivisibilidade e a independência funcional.
§ 2º Ao Ministério Público é assegurada autonomia funcional e administrativa,
podendo, observado o disposto no art. 169, propor ao Poder Legislativo a criação e extinção
de seus cargos e serviços auxiliares, provendo-os por concurso público de provas ou de provas
e títulos, a política remuneratória e os planos de carreira; a lei disporá sobre sua organização e
funcionamento. (Parágrafo com redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)
§ 3º O Ministério Público elaborará sua proposta orçamentária dentro dos limites
estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias.
§ 4º Se o Ministério Público não encaminhar a respectiva proposta orçamentária
dentro do prazo estabelecido na lei de diretrizes orçamentárias, o Poder Executivo
considerará, para fins de consolidação da proposta orçamentária anual, os valores aprovados
na lei orçamentária vigente, ajustados de acordo com os limites estipulados na forma do § 3º.
(Parágrafo acrescido pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)
§ 5º Se a proposta orçamentária de que trata este artigo for encaminhada em
desacordo com os limites estipulados na forma do § 3º, o Poder Executivo procederá aos
ajustes necessários para fins de consolidação da proposta orçamentária anual. (Parágrafo
acrescido pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)
§ 6º Durante a execução orçamentária do exercício, não poderá haver a realização
de despesas ou a assunção de obrigações que extrapolem os limites estabelecidos na lei de
diretrizes orçamentárias, exceto se previamente autorizadas, mediante a abertura de créditos
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suplementares ou especiais. (Parágrafo acrescido pela Emenda Constitucional nº 45, de
2004)
Art. 128. O Ministério Público abrange:
I - o Ministério Público da União, que compreende:
a) o Ministério Público Federal;
b) o Ministério Público do Trabalho;
c) o Ministério Público Militar;
d) o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios;
II - os Ministérios Públicos dos Estados.
§ 1º O Ministério Público da União tem por chefe o Procurador-Geral da
República, nomeado pelo Presidente da República dentre integrantes da carreira, maiores de
trinta e cinco anos, após a aprovação de seu nome pela maioria absoluta dos membros do
Senado Federal, para mandato de dois anos, permitida a recondução.
§ 2º A destituição do Procurador-Geral da República, por iniciativa do Presidente
da República, deverá ser precedida de autorização da maioria absoluta do Senado Federal.
§ 3º Os Ministérios Públicos dos Estados e o do Distrito Federal e Territórios
formarão lista tríplice dentre integrantes da carreira, na forma da lei respectiva, para escolha
de seu Procurador-Geral, que será nomeado pelo Chefe do Poder Executivo, para mandato de
dois anos, permitida uma recondução.
§ 4º Os Procuradores-Gerais nos Estados e no Distrito Federal e Territórios
poderão ser destituídos por deliberação da maioria absoluta do Poder Legislativo, na forma da
lei complementar respectiva.
§ 5º Leis complementares da União e dos Estados, cuja iniciativa é facultada aos
respectivos Procuradores-Gerais, estabelecerão a organização, as atribuições e o estatuto de
cada Ministério Público, observadas, relativamente a seus membros:
I - as seguintes garantias:
a) vitaliciedade, após dois anos de exercício, não podendo perder o cargo senão
por sentença judicial transitada em julgado;
b) inamovibilidade, salvo por motivo de interesse público, mediante decisão do
órgão colegiado competente do Ministério Público, pelo voto da maioria absoluta de seus
membros, assegurada ampla defesa; (Alínea com redação dada pela Emenda Constitucional
nº 45, de 2004)
c) irredutibilidade de subsídio, fixado na forma do art. 39, § 4º, e ressalvado o
disposto nos arts. 37, X e XI, 150, II, 153, III, 153, § 2º, I; (Alínea com redação dada pela
Emenda Constitucional nº 19, de 1998)
II - as seguintes vedações:
a) receber, a qualquer título e sob qualquer pretexto, honorários, percentagens ou
custas processuais;
b) exercer a advocacia;
c) participar de sociedade comercial, na forma da lei;
d) exercer, ainda que em disponibilidade, qualquer outra função pública, salvo
uma de magistério;
e) exercer atividade político-partidária: (Alínea com redação dada pela Emenda
Constitucional nº 45, de 2004)
f) receber, a qualquer título ou pretexto, auxílios ou contribuições de pessoas
físicas, entidades públicas ou privadas, ressalvadas as exceções previstas em lei. (Alínea
acrescida pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)
§ 6º Aplica-se aos membros do Ministério Público o disposto no art. 95, parágrafo
único, V. (Parágrafo acrescido pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)
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Art. 129. São funções institucionais do Ministério Público:
I - promover, privativamente, a ação penal pública, na forma da lei;
II - zelar pelo efetivo respeito dos poderes públicos e dos serviços de relevância
pública aos direitos assegurados nesta Constituição, promovendo as medidas necessárias a sua
garantia;
III - promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção do
patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos;
IV - promover a ação de inconstitucionalidade ou representação para fins de
intervenção da União e dos Estados, nos casos previstos nesta Constituição;
V - defender judicialmente os direitos e interesses das populações indígenas;
VI - expedir notificações nos procedimentos administrativos de sua competência,
requisitando informações e documentos para instruí-los, na forma da lei complementar
respectiva;
VII - exercer o controle externo da atividade policial, na forma da lei
complementar mencionada no artigo anterior;
VIII - requisitar diligências investigatórias e a instauração de inquérito policial,
indicados os fundamentos jurídicos de suas manifestações processuais;
IX - exercer outras funções que lhe forem conferidas, desde que compatíveis com
sua finalidade, sendo-lhe vedada a representação judicial e a consultoria jurídica de entidades
públicas.
§ 1º A legitimação do Ministério Público para as ações civis previstas neste artigo
não impede a de terceiros, nas mesmas hipóteses, segundo o disposto nesta Constituição e na
lei.
§ 2º As funções do Ministério Público só podem ser exercidas por integrantes da
carreira, que deverão residir na comarca da respectiva lotação, salvo autorização do chefe da
instituição. (Parágrafo com redação dada pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)
§ 3º O ingresso na carreira do Ministério Público far-se-á mediante concurso
público de provas e títulos, assegurada a participação da Ordem dos Advogados do Brasil em
sua realização, exigindo-se do bacharel em direito, no mínimo, três anos de atividade jurídica
e observando-se, nas nomeações, a ordem de classificação. (Parágrafo com redação dada
pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)
§ 4º Aplica-se ao Ministério Público, no que couber, o disposto no art. 93.
(Parágrafo com redação dada pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)
§ 5º A distribuição de processos no Ministério Público será imediata. (Parágrafo
acrescido pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)
Art. 130. Aos membros do Ministério Público junto aos Tribunais de Contas
aplicam-se as disposições desta Seção pertinentes a direitos, vedações e forma de investidura.
Art. 130-A. O Conselho Nacional do Ministério Público compõe-se de quatorze
membros nomeados pelo Presidente da República, depois de aprovada a escolha pela maioria
absoluta do Senado Federal, para um mandato de dois anos, admitida uma recondução, sendo:
I - o Procurador-Geral da República, que o preside;
II - quatro membros do Ministério Público da União, assegurada a representação
de cada uma de suas carreiras;
III - três membros do Ministério Público dos Estados;
IV - dois juízes, indicados um pelo Supremo Tribunal Federal e outro pelo
Superior Tribunal de Justiça;
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V - dois advogados, indicados pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados
do Brasil;
VI - dois cidadãos de notável saber jurídico e reputação ilibada, indicados um pela
Câmara dos Deputados e outro pelo Senado Federal.
§ 1º Os membros do Conselho oriundos do Ministério Público serão indicados
pelos respectivos Ministérios Públicos, na forma da lei.
§ 2º Compete ao Conselho Nacional do Ministério Público o controle da atuação
administrativa e financeira do Ministério Público e do cumprimento dos deveres funcionais de
seus membros, cabendo-lhe:
I - zelar pela autonomia funcional e administrativa do Ministério Público,
podendo expedir atos regulamentares, no âmbito de sua competência, ou recomendar
providências;
II - zelar pela observância do art. 37 e apreciar, de ofício ou mediante provocação,
a legalidade dos atos administrativos praticados por membros ou órgãos do Ministério Público
da União e dos Estados, podendo desconstituí-los, revê-los ou fixar prazo para que se adotem
as providências necessárias ao exato cumprimento da lei, sem prejuízo da competência dos
Tribunais de Contas;
III - receber e conhecer das reclamações contra membros ou órgãos do Ministério
Público da União ou dos Estados, inclusive contra seus serviços auxiliares, sem prejuízo da
competência disciplinar e correicional da instituição, podendo avocar processos disciplinares
em curso, determinar a remoção, a disponibilidade ou a aposentadoria com subsídios ou
proventos proporcionais ao tempo de serviço e aplicar outras sanções administrativas,
assegurada ampla defesa;
IV - rever, de ofício ou mediante provocação, os processos disciplinares de
membros do Ministério Público da União ou dos Estados julgados há menos de um ano;
V - elaborar relatório anual, propondo as providências que julgar necessárias
sobre a situação do Ministério Público no País e as atividades do Conselho, o qual deve
integrar a mensagem prevista no art. 84, XI.
§ 3º O Conselho escolherá, em votação secreta, um Corregedor nacional, dentre os
membros do Ministério Público que o integram, vedada a recondução, competindo-lhe, além
das atribuições que lhe forem conferidas pela lei, as seguintes:
I - receber reclamações e denúncias, de qualquer interessado, relativas aos
membros do Ministério Público e dos seus serviços auxiliares;
II - exercer funções executivas do Conselho, de inspeção e correição geral;
III - requisitar e designar membros do Ministério Público, delegando-lhes
atribuições, e requisitar servidores de órgãos do Ministério Público.
§ 4º O Presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil
oficiará junto ao Conselho.
§ 5º Leis da União e dos Estados criarão ouvidorias do Ministério Público,
competentes para receber reclamações e denúncias de qualquer interessado contra membros
ou órgãos do Ministério Público, inclusive contra seus serviços auxiliares, representando
diretamente ao Conselho Nacional do Ministério Público. (Artigo acrescido pela Emenda
Constitucional nº 45, de 2004)
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
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COMISSÃO DE TRABALHO, DE ADMINISTRAÇÃO E DE SERVIÇO
PÚBLICO
I - RELATÓRIO
O Projeto de Lei Complementar (PLP) n° 454, de 2014, estabelece
requisitos e critérios diferenciados para a concessão de aposentadoria aos
servidores públicos com deficiência, e visa dar concretude ao comando inserido no
art. 40, §4º, da Constituição Federal, por meio da Emenda Constitucional nº 47/2005
(à época chamada de “Emenda paralela”).
O PLP foi recebido na Casa em 19/12/2014, oriundo do Senado, que
o submeteu à revisão da Câmara dos Deputados.
Foi despachado às Comissões de Trabalho, de Administração e
Serviço Público - CTASP; Seguridade Social e Família - CSSF; Finanças e
Tributação – CFT; e Constituição e Justiça e de Cidadania – CCJC, sujeito à
apreciação em Plenário, com tramitação em regime de prioridade.
No dia 2/4/2019, fui designada Relatora da proposição.
É o Relatório.

II - VOTO DA RELATORA
A esta Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público
compete apreciar a proposição quanto aos aspectos referentes ao Direito
Administrativo em geral, consoante disposto no art. 32, XVIII, alínea “o”, do
Regimento Interno da Câmara dos Deputados.
De plano, podemos afastar qualquer eventual alegação de vício de
iniciativa, por se tratar de proposição que regulamenta os regimes próprios de
previdência dos servidores públicos de todos os entes da federação (art. 1º do PLP),
não adstrita, portanto, às amarras do art. 61 da CF/88.
A lei complementar reclamada pelo inciso I, do § 4º do art. 40, da
CF/88 é nacional, não federal, já que destinada à produção de efeitos também sobre
os sistemas estaduais, distrital e municipais de aposentadoria especial, de forma a
se estabelecer sistema de previdência com requisitos e critérios unificados para os
servidores públicos portadores de deficiência, em todos os entes da federação.
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A autoria do PLP é do Senador Paulo Paim1, o que, por si só, já faz
presumir a relevância da matéria e a qualidade dos debates travados para a
construção do texto ora examinado, eis que se trata de parlamentar com longo
histórico de defesa dos direitos humanos e sociais, que costuma realizar audiências
públicas para firmar sua convicção a respeito das matérias em que atua. Para
ilustrar a afirmação, basta lembrar que, em 2016, o Senador Paim foi escolhido o
melhor senador do país.2
Cabe lembrar que a necessidade de edição de lei complementar, no
sentido proposto, já foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal que, em anos
recentes, vem deferindo mandados de injunção3 impetrados por servidores públicos
com deficiência, que solicitam o exercício desse direito, inclusive para determinar a
aplicação do art. 57 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991 (Lei de Benefícios do
RGPS), e, posteriormente, a aplicação da Lei Complementar nº 142/2013, que
regulamenta o § 1º do art. 201 da CF/88, no tocante à aposentadoria da pessoa com
deficiência segurada do RGPS.
Como registrou o STF, a omissão normativa quanto ao tema já se
prolonga de maneira desarrazoada, causando manifesta lesividade à posição
jurídica dos beneficiários da cláusula constitucional inadimplida, qual seja, o §4º, I,
do art. 40, da Carta Magna (AgrReg no Mandado de Injunção nº 1.967, Rel. Min.
Celso de Mello, Diário da Justiça de 5/12/2011).
Pois bem.
O texto do PLP que chegou à Câmara foi alterado no Senado, em
relação ao texto original, de 2005, pois entendeu-se que deveria haver similitude de
tratamento entre os beneficiários especiais do RPPS e os do RGPS, estes já
contemplados com a edição da Lei Complementar nº 142/2013. Por isso, o texto
original do PLP foi alterado, via emenda substitutiva, para ficar compatível com a LC
142/2013.
O art. 1º estabelece o âmbito de incidência da proposição, aplicável
para a União, Estados, Distrito Federal e Municípios, sendo lei nacional, portanto, já
que regulamenta dispositivo constitucional. O parágrafo único dispõe que a
1

O mesmo autor do projeto da Lei nº 13.146/2015, que instituiu a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com
Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência).
2 Vide http://atlaspolitico.com.br/ranking/senadores. Acesso em 10/4/2019.
3 Exemplos são o Mandados de Injunção nº 6.672, 1.885 e 1.967.
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proposição se aplica, também, aos magistrados, aos Ministros e Conselheiros dos
Tribunais de Contas e aos membros do Ministério Público.
O PLP, em seu art. 2º, considera pessoa com deficiência, para os
efeitos do reconhecimento do direito à aposentadoria especial, aquela que tem
impedimentos de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, os
quais, em interação com diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e
efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas.
O art. 3º assegura a concessão de aposentadoria ao servidor público
com deficiência nas seguintes condições:

Homem

Mulher

Observações/Exigências

Aposentadoria por idade do servidor com deficiência

Desde que cumprido o mínimo de 10 (dez) anos de efetivo exercício no serviço p
idade, (cinco) anos no cargo efetivo em que se dará a aposentadoria.

Aos 60 anos

Aos 55 anos

de

de

idade,

independente

independent

Para ambos os sexos deve ser comprovada a existência da

mente

do

emente

do

deficiência durante os 10 (dez) anos de efetivo exercício no

grau

de

grau

de

serviço público exigidos pelo caput do art. 3º.

deficiência.

deficiência.
Aposentadorias por tempo de contribuição e por grau de deficiência
(O regulamento definirá as deficiências grave, moderada e leve)
Desde que cumprido o mínimo de 10 (dez) anos de efetivo
exercício no serviço público e 5 (cinco) anos no cargo efetivo em
que se dará a aposentadoria.

25 anos de
contribuição,
se servidor
com
deficiência
grave.

20 anos de
contribuição
, se
servidora
com

A idade mínima para a concessão de aposentadoria, nesse caso,
corresponderá a 60 anos de idade e 35 de contribuição (se
homem) e 55 anos de idade e 30 de contribuição (se mulher),
reduzida em número de dias idêntico ao da redução obtida no
tempo de contribuição na forma do art. 3º e do art. 7º.

deficiência

Se o(a) servidor(a), após o ingresso no serviço público, tornar-se

grave.

pessoa com deficiência ou tiver seu grau de deficiência alterado,
os parâmetros mencionados no art. 3º serão proporcionalmente
ajustados, considerando-se o número de anos em que o servidor
exerceu atividade laboral sem deficiência e com deficiência,
observado o grau de deficiência correspondente.
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Desde que cumprido tempo mínimo de 10 (dez) anos de efetivo
exercício no serviço público e 5 (cinco) anos no cargo efetivo em
que se dará a aposentadoria.

29 anos de
contribuição,
se servidor
com
deficiência
moderada.

24 anos de
contribuição
, se
servidora
com

A idade mínima para a concessão de aposentadoria, nesse caso,
corresponderá a 60 anos de idade e 35 de contribuição (se
homem) e 55 anos de idade e 30 de contribuição (se mulher),
reduzida em número de dias idêntico ao da redução obtida no
tempo de contribuição na forma do art. 3º e do art. 7º.

deficiência

Se o(a) servidor(a), após o ingresso no serviço público, tornar-se

moderada.

pessoa com deficiência ou tiver seu grau de deficiência alterado,
os parâmetros mencionados no art. 3º serão proporcionalmente
ajustados, considerando-se o número de anos em que o servidor
exerceu atividade laboral sem deficiência e com deficiência,
observado o grau de deficiência correspondente.
Desde que cumprido tempo mínimo de 10 (dez) anos de efetivo
exercício no serviço público e 5 (cinco) anos no cargo efetivo em
que se dará a aposentadoria.

33 anos de
contribuição,
no caso de
servidor com
deficiência
leve.

28 anos de
contribuição
, no caso de
servidora
com

A idade mínima para a concessão de aposentadoria, nesse caso,
corresponderá a 60 anos de idade e 35 de contribuição (se
homem) e 55 anos de idade e 30 de contribuição (se mulher),
reduzida em número de dias idêntico ao da redução obtida no
tempo de contribuição na forma do art. 3º e do art. 7º.

deficiência

Se o(a) servidor(a), após o ingresso no serviço público, tornar-se

leve.

pessoa com deficiência ou tiver seu grau de deficiência alterado,
os parâmetros mencionados no art. 3º serão proporcionalmente
ajustados, considerando-se o número de anos em que o servidor
exerceu atividade laboral sem deficiência e com deficiência,
observado o grau de deficiência correspondente.

Os arts. 4º e 5º do PLP estabelecem que a avaliação da deficiência
será médica e funcional e que o grau de deficiência será atestado por perícia própria
do órgão a que estiver subordinado o servidor.
A contagem de tempo de contribuição na condição de servidor com
deficiência deverá ser comprovada exclusivamente nos termos do art. 6º. A
existência de deficiência em período anterior à data de vigência da lei complementar
proposta deverá ser certificada, inclusive quanto ao seu grau, por ocasião da
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primeira avaliação4, sendo obrigatória a fixação de data provável do início da
deficiência, não sendo admitida a comprovação do tempo de contribuição na
condição de segurado com deficiência por meio de prova exclusivamente
testemunhal.
O art. 7º, já transcrito na tabela acima, dispõe que se o servidor
tornar-se uma pessoa com deficiência após a filiação ao RPPS ou tiver seu grau de
deficiência alterado (seja para uma deficiência mais grave, seja para uma deficiência
menos grave), os parâmetros de tempo de contribuição e de idade fixados para a
concessão da aposentadoria especial (mostrados na tabela acima) serão
proporcionalmente ajustados ao número de anos em que o servidor exerceu
atividade com ou sem deficiência.
O art. 8º estabelece que os proventos da aposentadoria devida ao
servidor com deficiência aposentado por tempo de contribuição serão calculados na
forma do disposto nos §§ 2º, 3º e 17 do art. 40 da CF/88 (o valor máximo dos
proventos é a remuneração que o servidor no cargo em que se aposentou;
possibilidade de compensação entre RPPS e RGPS; os valores de remuneração
considerados para o cálculo dos proventos de aposentadoria serão atualizados),
aplicando-se os §§ 14, 15 e 16 do mesmo dispositivo (se o ente político instituiu a
previdência complementar, poderá fixar o teto do RGPS como teto das
aposentadorias e pensões a serem concedidas pelo seu RPPS).
Ainda no art. 8º, o §1º dispõe que, na aposentadoria por idade, os
proventos serão proporcionais a 35 anos de contribuição (para homens) e 30 anos
de contribuição (para mulheres).
O PLP dispõe que em todos os casos o reajuste dos proventos
deverá preservar-lhes, em caráter permanente, o valor real.
O art. 9º abre a possibilidade de contagem recíproca do tempo de
contribuição na condição de servidor com deficiência relativo à filiação ao RPPS, ao
RGPS ou mesmo a regime de previdência militar, devendo os regimes procederem à
devida compensação financeira.

4

O texto do PL dá a entender que aqui haveria uma hipótese de preclusão consumativa temporal, ou seja, se o
servidor se omitir, por qualquer razão, em alegar o tempo de contribuição anterior na ocasião da primeira
avaliação, perderá a oportunidade de fazê-lo em outro momento. Cuida-se de regra que privilegia a segurança
jurídica para a administração pública.
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O art. 10 veda a “sobreposição de reduções” de tempo de
contribuição, ao dispor que a redução não poderá ser acumulada, no tocante ao
mesmo período contributivo, com a redução assegurada aos casos de atividades de
risco ou exercidas sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a
integridade física.
Por fim, quanto à vigência, o art. 11 do PLP estabelece que as novas
regras entrarão em vigor seis meses após a data de sua publicação, prazo que nos
parece razoável para que todos os entes políticos tomem ciência e se adaptem ao
novo regramento proposto, conforme manda o art. 8º da Lei Complementar nº
95/1998.
No mérito, é importante ressaltar que a aposentadoria “especial” do
servidor com deficiência não constitui privilégio algum, mas sim uma medida
afirmativa, que busca equiparar o tratamento conferido aos servidores que não
enfrentam dificuldades para inserção no mercado de trabalho com o daqueles que
enfrentam diariamente barreiras físicas e sociais para o exercício de suas atividades.
Em que pese a elevação do tempo de contribuição exigido para a
concessão da aposentadoria por tempo de contribuição aos servidores com
deficiência em grau leve ou moderado, posicionamo-nos favoravelmente ao art. 3º
do PLP, tendo em vista que os resultados positivos que a proposta tem aptidão para
gerar em muito superam esta diferença.
Convém destacar que a Convenção Internacional sobre os Direitos
das Pessoas com Deficiência e seu Protocolo Facultativo 5, assinada em Nova York,
em 30/3/2007, e ratificada pelo Brasil com status de emenda constitucional, assinala,
em seu art. 5:
Artigo 5
Igualdade e não-discriminação
Os Estados Partes reconhecem que todas as pessoas são iguais
perante e sob a lei e que fazem jus, sem qualquer discriminação, a
igual proteção e igual benefício da lei.
Os Estados Partes proibirão qualquer discriminação baseada na
deficiência e garantirão às pessoas com deficiência igual e
efetiva proteção legal contra a discriminação por qualquer
motivo.
A fim de promover a igualdade e eliminar a discriminação, os
Estados Partes adotarão todas as medidas apropriadas para garantir
que a adaptação razoável seja oferecida.
5

Esse tratado foi internalizado pelo Decreto nº 6.949, de 25 de agosto de 2009.
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Nos termos da presente Convenção, as medidas específicas que
forem necessárias para acelerar ou alcançar a efetiva igualdade
das pessoas com deficiência não serão consideradas
discriminatórias. (com grifos nossos)
....................................................................................................

A segunda metade do século XX presenciou um avanço mais
significativo no tratamento social da pessoa com deficiência. O aumento vertiginoso
do número de mutilados após a Segunda Guerra Mundial provocou um novo olhar
sobre os direitos humanos, com foco na igualdade de direitos. Grupos
tradicionalmente ignorados ou discriminados, como negros e mulheres, passam a
ser vistos, ainda que formalmente, como pessoas. A partir da década de 1960, a
causa da deficiência alcançou mais visibilidade, com a adoção, pela ONU, de
compromissos formais de apoio às pessoas com deficiência, como a Declaração do
Direito das Pessoas Deficientes, em 1975, e a escolha de 1981 como o Ano
Internacional da Pessoa Deficiente.6
No Brasil, a história da pessoa com deficiência alinha-se à dimensão
europeia/americana e, no final dos anos 1970, as organizações representativas do
segmento não mais aceitam o tratamento preconceituoso e discriminatório que a
sociedade impingia às pessoas com deficiência, e passam a buscar a igualdade de
direitos e de oportunidades em relação às demais pessoas. A partir de uma atuação
política mais contundente, o texto da Constituição Federal de 1988 reconhece
formalmente direitos de cidadania da pessoa com deficiência, com a previsão de
adoção de diversas medidas com vistas a sua plena inclusão social.
Com efeito, a Lei Fundamental do Estado constitui o marco
delimitador da visibilidade das demandas dos deficientes.
Todavia, ainda há uma enorme distância entre o que dizem a
Constituição (e as leis) e a efetivação de direitos da categoria, embora as conquistas
já advindas dos textos legais não sejam desprezíveis.
Isso não nos impede, porém, de continuar “fazendo a nossa parte”,
na busca de mais e mais direitos aos deficientes, como no caso do PLP ora relatado,
que busca a promoção de condições dignas de vida ao servidor público com

6

Nesse trecho, nos valemos dos ensinamentos contidos no artigo Direitos Humanos e Segunda Guerra
Mundial, do Professor Sébastien Kiwonghi Bizawu, da Faculdade Dom Helder Câmara, de Belo Horizonte.
Disponível
em:<http://domtotal.com/noticia/857933/2016/09/direitos-humanos-e-segunda-guerra-mundial/
>.
Acesso em 14/4/2019.
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deficiência no momento em que ele mais precisará de atenção, recursos financeiros
e cuidados, que é na aposentadoria.
Nesse ponto, tenho a convicção de que a defesa dos interesses dos
servidores com deficiência transcende às diferenças que possam existir no jogo
político-partidário, ou seja, é matéria suprapartidária, que deve sensibilizar a todos
os parlamentares, de todos os matizes.
Por essas razões, esta Relatora vota pela APROVAÇÃO do Projeto
de Lei Complementar n° 454, de 2014.

Sala da Comissão, em 6 de maio de 2019.

Deputada ERIKA KOKAY
Relatora

III - PARECER DA COMISSÃO
A Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público,
em reunião ordinária realizada hoje, opinou unanimemente pela aprovação do
Projeto de Lei Complementar nº 454/14, nos termos do Parecer da Relatora,
Deputada Erika Kokay.
Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Professora Marcivania - Presidente, Flávia Morais e Wolney
Queiroz - Vice-Presidentes, Bohn Gass, Daniel Almeida, Erika Kokay, Heitor Freire,
Lucas Vergilio, Luiz Carlos Motta, Mauro Nazif, Paulo Ramos, Rogério Correia, Túlio
Gadêlha, Adriano do Baldy, Augusto Coutinho, Dr. Frederico, Evair Vieira de Melo,
Heitor Schuch, Lucas Gonzalez, Orlando Silva, Pedro Lucas Fernandes, Sanderson
e Tiago Mitraud.
Sala da Comissão, em 4 de dezembro de 2019.

Deputada PROFESSORA MARCIVANIA
Presidente
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