
 

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

Dê-se ao artigo 7, caput, do Projeto de Lei Complementar nº 80, de 2019, a seguinte 
redação: 

“Artigo 7º – O cálculo dos proventos de aposentadoria do servidor público titular de 
cargo efetivo considerará a média aritmética simples das maiores remunerações adotadas 
como base para as contribuições aos regimes de previdência a que o servidor esteve 
vinculado, atualizadas monetariamente, correspondentes a 80% (oitenta por cento) de todo 
o período contributivo, desde a competência julho de 1994 ou desde a do início da 
contribuição, se posterior àquela competência.” 

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

Em seu artigo 1º, caput, a Lei Federal 10.887, de 18 de junho de 2004, determina a 
utilização, como base de cálculo para a aposentadoria, das 80% maiores contribuições, 
desprezando-se, desse modo, as 20% menores – estas últimas referentes, em regra, ao 
início da carreira do servidor. Trata-se de norma razoável e consentânea com realidade 
social, pois garante o direito social de aposentação justa e equilibrada. 

Já o Projeto de Lei Complementar sub examine pretende o alargamento dessa base de 
cálculo, utilizando todo o período contributivo, inclusive o lapso temporal em que o 
servidor, geralmente no início de sua vida laborativa, ganhava muito menos. Como 
consequência, o valor dos proventos de aposentadoria será muito menor, prejudicando 
sobremaneira as pessoas que vão se aposentar. 

Tal alteração pretendida pelo PLC é demasiadamente fustigante ao servidor público, 
porque este, ao se aposentar, na terceira idade, não possuirá condições de custear seus 
medicamentos e outras despesas médicas com essa redução drástica de rendimentos. 

Dessa forma, contamos com o apoio dos Nobre Pares para a manutenção da base de 
cálculo hodiernamente utilizada, por se tratar de preceito fundamental (direito social) cuja 
diferença ao erário é de pequena monta. 

Sala das Sessões, em 

Deputado(a) 


