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1. Resumo 

O presente trabalho tem como objetivo agregar relevante valor social ao 

discorrer sobre a proteção previdenciária da pessoa com deficiência e suas 

especificidades. Para tanto será abordada a Lei Complementar nº 142, de 8 de maio 

de 2013, que regulamenta o §1º do artigo 201, da Constituição Federal, no tocante à 

aposentadoria da pessoa com deficiência segurada do Regime Geral de Previdência 

Social – RGPS.  

2. Introdução 

Respaldadas por princípios constitucionais, principalmente o da dignidade da 

pessoa humana, atualmente, as pessoas com deficiência vêm ganhando visibilidade 

perante à sociedade e forçando os Poderes Públicos a efetivarem seus direitos.  

Desse modo, tem-se buscado, cada vez mais, fomentar estratégias para a 

pessoa com deficiência ocupar espaço no mercado de trabalho, além de interação, 

participação plena e efetiva, com igualdade de condições com as demais pessoas. 

Com o advento da Lei Complementar 142/2013, criou-se requisitos 

diferenciados para a concessão de benefícios previdenciários programáveis aos 

deficientes, com o objetivo de diminuir as desigualdades existentes.  

Entretanto, embora esteja em vigor há certo tempo, referida norma ainda é 

pouco conhecida e divulgada, não alcançando, assim, seu objetivo principal que é o 

de garantir direitos a essa parcela da sociedade que é tão merecedora. 

 Cabe ressaltar que é dever do Estado, além de garantir tratamento 

isonômico para sua população, informá-la de modo claro e assegurar que as Leis 

vigentes em seu ordenamento não fiquem somente na teoria e tenha efetividade 

prática. 

No mesmo sentido, no que diz respeito aos ditames da norma propriamente 

dita, existem pontos interessantes, como a ideia central de criar requisitos para a 

concessão das aposentadorias diferentes daqueles exigidos para a concessão das 

aposentadorias chamadas de comuns, onde foram reduzidos pelo legislador o tempo 

de contribuições exigido bem como a idade dependendo do grau de deficiência, se 

grave, moderada ou leve.  

 



Apesar do avanço legislativo algumas falhas na norma precisam ser 

revisadas ao longo do tempo, como por exemplo, a ausência de previsão legislativa 

desse direito ao professor. Ora, não se olvida que o professor já possua uma 

especialidade para aposentadoria, mas isso não pode justificar a falta de previsão 

legal se preenchidos pelo segurado os requisitos exigidos pelo novel diploma legal 

pois, existe desigualdade entre o professor com deficiência e o professor sem 

deficiência, que precisa ser observada e extirpada pela Lei. 

 

3. Objetivos 

Abordar a importância do legislador, além de criar normas em sua 

completude para efetivar mais do que somente as regras previstas no diploma legal, 

mas também criar mecanismos para exteriorizar de maneira satisfatória e que atinge 

realmente o público alvo.  

Demonstrar que, embora o espírito da Lei seja positivo, é preciso se atentar 

que há, ainda, muitas questões a serem discutidas e aprimoradas para que se 

alcance o verdadeiro direito que merecem as pessoas com deficiência. 

 

4. Metodologia 

A metodologia utilizada para o presente trabalho pode ser considerada 

bibliográfica documental, eis que se desenvolveu por meio de pesquisa com base 

nas estatísticas e estudos publicados sobre a temática, sem prejuízo de visitas em 

sítios eletrônicos que abordam a temática eleita. 

 

5. Desenvolvimento 

Deu-se por meio de vasta revisão bibliográfica, além de diálogos com 

profissionais atuantes na área previdenciária, que enfatizaram quão importante se 

faz a distinção específica do bem jurídico respaldado pela norma, bem como seus 

limites de aplicabilidade. 

Importante esclarecer que a aposentadoria da pessoa com deficiência se 

trata de uma nova modalidade no ordenamento jurídico pátrio e não pode ser 

confundida com benefícios por incapacidade e tampouco benefício com natureza 

especial.  

 

6. Resultados Preliminares 



Desde a vigência da Lei Complementar nº 142/2013, que instituiu a 

aposentadoria da pessoa com deficiência, até maio de 2017,  6.168 segurados do 

Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) já tiveram acesso ao benefício. Entre o 

período de 2014 a 2016, 15.116 segurados do INSS passaram por avaliação médica 

e funcional realizada pelo Instituto. A essas pessoas foi atribuído um grau leve, 

moderado ou grave de deficiência. No entanto, nem todas reuniram os requisitos 

necessários à concessão, como idade e tempo de contribuição. Desse total, a 

maioria (64%) foi avaliada com deficiência leve. 

A Organização Mundial de Saúde (OMS) estima que as pessoas com 

deficiência representam cerca de 15% da população mundial. A evolução da 

concessão desse benefício e as características de seus beneficiários foram tema de 

estudo divulgado pela Secretaria de Previdência do Ministério da Fazenda.  

Os números apresentados são tímidos comparados ao tamanho da 

população com deficiência. Entretanto, espera-se, realmente, que ele cresça e que 

haja menos burocracia e obstáculos para a concessão de benefícios, uma vez que 

essas pessoas, infelizmente, ainda precisam superar vários obstáculos para 

conseguir a tão sonhada igualdade de condições para viver com dignidade. 
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