
 

EMENDA Nº          , AO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 80, DE 2019 

 

Dê-se ao item 1 do § 6º do artigo 10 e ao item 1 do § 2º do artigo 11 do Projeto de 
Lei Complementar nº 80, de 2019, a seguinte redação: 

 

“Artigo 10 (...) 

§ 6º - (...) 

1 – à totalidade da remuneração do servidor público no cargo efetivo em que 
for concedida a aposentadoria, observado o disposto no § 8º, para o servidor público 
que tenha ingressado no serviço público, com vinculação ao Regime Próprio de 
Previdência Social, até 31 de dezembro de 2003, desde que tenha: 

a) 62 (sessenta e dois) anos de idade, se mulher, e 65 (sessenta e cinco) anos 
de idade, se homem; 

b) 57 (cinquenta e sete) anos de idade, se mulher, e 60 (sessenta) anos de 
idade, se homem, para os titulares de cargo de professor de que trata o § 4º.” 

 

“Artigo 11 (...) 

§ 2º - (...) 

1 - à totalidade da remuneração do servidor público no cargo efetivo em que 
for concedida a aposentadoria, observado o disposto no § 11 do artigo 4º, para o 
servidor público que tenha ingressado no serviço público, com vinculação ao Regime 
Próprio de Previdência Social, até 31 de dezembro de 2003.” 

 

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

A presente emenda tem por objetivo adequar as regras de transição dos servidores 
estaduais àquela prevista, em situações idênticas, na reforma previdenciária nacional para 
os servidores federais – Emenda Constitucional n° 103/19. 

O projeto de lei complementar ora em análise segue os mesmos requisitos para fins de 
aposentadoria voluntária adotados na reforma federal para os servidores que ingressaram 
antes das novas mudanças, mas acrescenta, além dos requisitos principais destacados no 
caput do artigo 4º, assim no caput do artigo 5º, ser necessário ter, além de cinco anos no 
cargo efetivo, cinco anos no nível ou classe em que se der a aposentadoria. 

Verifica-se, portanto, disparidade em relação ao texto da Constituição Federal, 
ofendendo-se o princípio da simetria constitucional a partir de técnica legislativa incorreta, 
pois aquele não cria referida exigência complementar para situações jurídicas idênticas, 
senão vejamos: 

 

“Art. 4º O servidor público federal que tenha ingressado no serviço público em cargo 
efetivo até a data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional poderá aposentar-se 
voluntariamente quando preencher, cumulativamente, os seguintes requisitos: 

I - 56 (cinquenta e seis) anos de idade, se mulher, e 61 (sessenta e um) anos de idade, se 
homem, observado o disposto no § 1º; 



 

II - 30 (trinta) anos de contribuição, se mulher, e 35 (trinta e cinco) anos de contribuição, se 
homem; 

III - 20 (vinte) anos de efetivo exercício no serviço público; 

IV - 5 (cinco) anos no cargo efetivo em que se der a aposentadoria; e 

V - somatório da idade e do tempo de contribuição, incluídas as frações, equivalente a 86 
(oitenta e seis) pontos, se mulher, e 96 (noventa e seis) pontos, se homem, observado o 
disposto nos §§ 2º e 3º. 

(...) 

§ 6º Os proventos das aposentadorias concedidas nos termos do disposto neste artigo 
corresponderão: 

I - à totalidade da remuneração do servidor público no cargo efetivo em que se der 
a aposentadoria, observado o disposto no § 8º, para o servidor público que tenha ingressado 
no serviço público em cargo efetivo até 31 de dezembro de 2003 e que não tenha feito a 
opção de que trata o § 16 do art. 40 da Constituição Federal, desde que tenha, no mínimo, 
62 (sessenta e dois) anos de idade, se mulher, e 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se 
homem, ou, para os titulares do cargo de professor de que trata o § 4º, 57 (cinquenta e sete) 
anos de idade, se mulher, e 60 (sessenta) anos de idade, se homem; 

Art. 20. O segurado ou o servidor público federal que se tenha filiado ao regime geral de 
previdência social ou ingressado no serviço público em cargo efetivo até a data de entrada 
em vigor desta Emenda Constitucional poderá aposentar-se voluntariamente quando 
preencher, cumulativamente, os seguintes requisitos: 

I - 57 (cinquenta e sete) anos de idade, se mulher, e 60 (sessenta) anos de idade, se homem; 

II - 30 (trinta) anos de contribuição, se mulher, e 35 (trinta e cinco) anos de contribuição, se 
homem; 

III - para os servidores públicos, 20 (vinte) anos de efetivo exercício no serviço público e 5 
(cinco) anos no cargo efetivo em que se der a aposentadoria; 

IV - período adicional de contribuição correspondente ao tempo que, na data de entrada em 
vigor desta Emenda Constitucional, faltaria para atingir o tempo mínimo de contribuição 
referido no inciso II. 

§ 1º Para o professor que comprovar exclusivamente tempo de efetivo exercício das 
funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio serão 
reduzidos, para ambos os sexos, os requisitos de idade e de tempo de contribuição em 5 
(cinco) anos. 

§ 2º O valor das aposentadorias concedidas nos termos do disposto neste artigo 
corresponderá: 

I - em relação ao servidor público que tenha ingressado no serviço público em cargo efetivo 
até 31 de dezembro de 2003 e que não tenha feito a opção de que trata o § 16 do art. 40 da 
Constituição Federal, à totalidade da remuneração no cargo efetivo em que se der 
a aposentadoria, observado o disposto no § 8º do art. 4º.” 

 

Dessa forma, contamos com o apoio dos Nobre Pares. 

 

Sala das Sessões, em 

Deputado(a) 


