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RESUMO 

O presente estudo tem por objetivo tratar da regulamentação do dispositivo constitucional 

do §1º do artigo 201 da Constituição Federal, no que concerne a aposentadoria da pessoa com 

deficiência assegurada pelo Regime Geral de Previdência Social, regulada pela Lei Complementar nº. 

142, de 8 de maio de 2013. Bem como abordar os requisitos trazidos pela Lei para que seja concedido o 

benefício. 

INTRODUÇÃO 

A regulamentação da aposentadoria da pessoa com deficiência segurada do Regime Geral 

de Previdência Social. 

OBJETIVOS 

Abordar a regulamentação do §1º do artigo 201 da Constituição Federal, pela Lei 

Complementar nº. 142-2013, que apresenta os critérios necessários e o tempo de contribuição exeigidos 

para a concessão da aposentadoria da pessoa com deficiência. 

METODOLOGIA 

Pesquisa realizada no texto de lei e artigos científicos. 

DESENVOLVIMENTO 

Com a Lei Complementar nº. 142, de 8 de maio de 2013, trouxe a regulamentação da 

aposentadoria da pessoa com deficiência segurada no Regime Geral da Previdência Social - RGPS. 

A Lei disciplina a aposentadoria da pessoa com deficiência, tem fundamento com a 

mudança do §1º do artigo 201 da Contituição Federal, cuja redação foi determinada pela Emenda 

Constitucional nº. 47/2005, que veio permitir a adoção de requisitos diferentes para a concessão de 

aposentadoria especial a pessoas que trabalhem em condições que prejudiquem a saúde ou a 

integridade física e de segurados portadores de deficiência, que é o objeto de estudo em pauta. 

Conceitua a referida Lei Complementar a forma que é considerada a pessoa com 

deficiência, como sendo, como sendo aquela que tem impedimentos de longo prazo de natureza física, 

mental, intelectual ou sensorial que, em interação com diversas barreiras, impossibilitem sua participação 

de forma plena e efetiva na sociedade, em igualdade de condições com as demais pessoas, como 

expresso no artigo 2º da LC 142/2013. 

O artigo 3º apresenta as condições  para a aposentadoria que além de ser pessoa com 

deficiência no momento do pedido é necessário comprovar o grau de deficiência no momento do pedido 



é necessário no momento do pedido, que a lei classifica como grave, moderada e leve e estipulado o 

tempo necessário de contribuição para cada um, diferenciado o tempo para homens e mulheres.   

LC  142/2013 - Art. 3º. "É assegurada a concessão de aposentadoria 
pelo RGPS ao segurado com deficiência, observadas as seguintes 
condições:  

I - aos 25 (vinte e cinco) anos de tempo de contribuição, se homem, e 20 
(vinte) anos, se mulher, no caso de segurado com deficiência grave;  

II - aos 29 (vinte e nove) anos de tempo de contribuição, se homem, e 24 
(vinte e quatro) anos, se mulher, no caso de segurado com deficiência 
moderada;  

III - aos 33 (trinta e três) anos de tempo de contribuição, se homem, e 28 
(vinte e oito) anos, se mulher, no caso de segurado 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 cumprido tempo mínimo de contribuição de 15 
(quinze) anos e comprovada a existência de deficiência durante igual 
período.  

Parágrafo único.  Regulamento do Poder Executivo definirá as 
deficiências grave, moderada e leve para os fins desta Lei 
Complementar. " 

A pericia para auferir o grau de deficiência será feita pelo próprio Instituto Nacional de 

Seguro Social - INSS, através de uma avaliação médica e funcional. E a existência de deficiência 

anterior a Lei Complementar 142/2013, deverá ser certificada, inclusive quanto ao seu grau, por ocasião 

da primeira avaliação, sendo obrigatória a fixação da data provável do início da deficiência, como expõe 

o art. 6º, § 1º da Lei. 

Da mesma maneira, que a comprovação de contribuição como deficiênte em data anterior a 

Lei não poderá ter sua comprovação exclusivamente de forma testemunhal, art. 6º, §2º. 

Os períodos contributivos em que não havia deficiência serão proporcionalmente ajustados 

para o homem e para a mulher, conforme texto do artigo 7º, sendo regulamentado pelo Decreto n.º 

8145/2013 que acrescentou o artigo 70-E no Decreto n.º 3048/99. 

Para que seja concedida a aposentadoria do deficiente, este esta condicionado à 

comprovação da deficiencia no momento em que é feito o pedido ou na data da efetuação dos requisitos 

para a aplicação do benefício. 

RESULTADOS 

A Lei regulamentou a concessão de benefício para os deficientes, reduzindo o tempo para a 

sua aposentação, tendo o resultado o caráter social de grande relevância. 



CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Assim sendo, como abordado, a Lei Complementar nº. 142/2013, veio apresentar a forma 

especial de aposentação para o deficiênte, constituindo uma grande conquista aos portadores de 

necessidades especiais, muito embora a lei faça algumas exigências de carater abstrato e em casos de 

difícil comprovação 
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