
 

EMENDA Nº          , AO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 

80, DE 2019  

Dê-se aos artigos 17 e 23 do Projeto de Lei nº 80, de 2019, a seguinte redação:  

“Artigo 17 – (...) 

§ 4º A pensão por morte devida ao membro ou servidor vinculado ao Regime Próprio 

de Previdência Social do Estado de São Paulo, cujo óbito seja decorrente de agressão 

sofrida no exercício ou em razão da função, ou, de acidente de trabalho, de doença 

profissional, ou de doença de trabalho será equivalente à remuneração do cargo, com 

reajuste na mesma proporção e data em que houver a majoração do pessoal ativo.” 

“Artigo 23 – (...) 

“§ 3º A pensão do cônjuge, companheiro ou companheira de membro ou servidor 

vinculado ao Regime Próprio de Previdência Social do Estado de São Paulo, cujo óbito 

seja decorrente de agressão sofrida no exercício ou em razão, decorrente de agressão 

sofrida no exercício ou em razão da função, ou, de acidente de trabalho, de doença 

profissional ou de doença de trabalho será concedida sem prazo determinado.” 

J U S T I F I C A T I V A  

A presente emenda visa a contribuir com as proposições do PLC 80/19, mas, ao 

mesmo tempo, trazer posição equânime a todos os servidores, em sentido amplo, que 

sejam vitimados no exercício da função ou em decorrência da função, bem como que 

sofram acidente ou doença laboral. 

A norma sugerida propõe pensionamento integral e vitalício a algumas categorias 

profissionais cuja morte se dê por agressão decorrente do exercício funcional, mas não são 

apenas tais categorias estão sujeitas aos riscos funcionais. Há outras categorias que, por 

exemplo, detêm porte de arma de fogo, como os Membros do Poder Judiciário e do 

Ministério Público. Mas não é só: a exemplo, fiscais estão sujeitos a riscos funcionais 

diretos, e, na sociedade atual, também o estão Professores, Médicos, Procuradores do 

Estado, Defensores Públicos e todas as categorias do funcionalismo, que podem sofrer 

agressões ou acidentes no exercício de sua atividade funcional. 



 

Mas se deve ir além – a norma deve trazer integral proteção às famílias dos servidores 

de São Paulo que tenham dado a vida em razão do exercício funcional. Por esse motivo, 

deve-se conferir integral proteção aos servidores que perderam suas vidas em acidente de 

trabalho ou doença laboral. 

E registra-se que, por se tratar da mesma matéria, realizou-se alteração em dois 

dispositivos correlatos. 

Dessa forma, apresenta-se a presente emenda para que, nas hipóteses ventiladas, haja 

integralidade e vitaliciedade de pensão instituída por todos os servidores e membros 

vinculados ao regime próprio, acrescidas da justa paridade. 

Sala das Sessões, em 

Deputado(a)  


