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Ofício nº 030 DAJ/Presidência/2022 
 

Brasília/DF, 08 de março de 2022 
 
 

Ilustríssimo Secretário de Gestão de Pessoas 
Wagner Lenhart 
Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão (MP) 
Esplanada dos Ministérios - Bloco C- 
CEP 70297-400 - Brasília - DF 
 
 

Assunto: Aposentadoria especial para o servidor público 
federal portador de deficiência. LC 142/2013. 

 

 

 

 

 
O Sindicato Nacional dos Analistas-Tributários da 

Receita Federal do Brasil – SINDIRECEITA, entidade 
representativa da categoria dos Analistas-Tributários da 
Receita Federal do Brasil, pessoa jurídica de direito 
privado, com registro no Cartório do 2º Ofício de Registro 
Civil de Títulos e Documentos sob o nº 2.416, Livro A-7 e 
no Ministério do Trabalho sob o nº 46206.000689/2009-11, 
inscrito no CNPJ/MF sob o nº 37.116.985/0001-25, por seu 
Presidente, ANTÔNIO GERALDO DE OLIVEIRA SEIXAS e por seu 
Diretor de Assuntos Jurídicos, THALES FREITAS ALVES, ambos 
com endereço comercial sito no SHCGNCR 702/703, bloco “E”, 
loja nº 37, Brasília - DF, telefone (61) 3963-0088, eleitos 
para o triênio 2020/2022, vem informar e requerer o que se 
segue. 
 

Pelo presente ofício, informa-se que pela EC 103/2019 
(última reforma da previdência) ficou estabelecido que, até 
que lei discipline o § 4º-A do art. 40 e o inciso I do § 1º 
do art. 201 da Constituição Federal, a aposentadoria do 
servidor público federal com deficiência vinculado a regime 
próprio de previdência social, desde que cumpridos os 
requisitos de tempo mínimo de 10 (dez) anos de efetivo 
exercício no serviço público e de 5 (cinco) anos no cargo 
efetivo, será concedida aposentadoria especial na forma da 
Lei Complementar nº 142, de 8 de maio de 2013, inclusive 
quanto aos critérios de cálculo dos benefícios. Confira-se: 

 

Art. 22. Até que lei discipline o § 4º-A do art. 

40 e o inciso I do § 1º do art. 201 da Constituição 

Federal, a aposentadoria da pessoa com deficiência 
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segurada do Regime Geral de Previdência Social ou do 

servidor público federal com deficiência 

vinculado a regime próprio de previdência social, 

desde que cumpridos, no caso do servidor, o tempo 

mínimo de 10 (dez) anos de efetivo exercício no serviço 

público e de 5 (cinco) anos no cargo efetivo em que 

for concedida a aposentadoria, será concedida na forma 

da Lei Complementar nº 142, de 8 de maio de 2013, 

inclusive quanto aos critérios de cálculo dos 

benefícios. 

 

Diante do exposto, requer, se digne esta honrada 
Secretaria de Gestão de Pessoas, informar quais 
procedimentos os servidores portadores de deficiência física 
deverão adotar para fins de definição pericial do grau de 
deficiência e consequente contagem do tempo para fins de 
aposentadoria. 

Certos da acolhida ao pleito, manifestamos nossos 
cumprimentos e nos colocamos à disposição para o que for 
necessário. 
 

Cordialmente, 
 
 
 
 

Thales Freitas Alves 

Diretor de Assuntos Jurídicos 
Sindicato Nacional dos Analistas-Tributários da Receita 

Federal do Brasil – SINDIRECEITA 
 
 
 

 

Antônio Geraldo de Oliveira Seixas 

Presidente 
Sindicato Nacional dos Analistas-Tributários da Receita 

Federal do Brasil - SINDIRECEITA 
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