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Carta Conjunta das Representações dos Servidores da ALERJ e TCE-RJ 

Nº 01/2021 Rio de Janeiro, 21 de setembro de 2021. 

 

Excelentíssimos Senhoras Deputadas e Senhores Deputados da ALERJ 

 

As entidades representativas dos servidores públicos dos entes do Poder 

Legislativo Fluminense: ASALERJ, SINSEAL, SINDALERJ, SindservTCE-RJ e 

ASTCERJ veem por meio desta carta conjunta solicitar a V. Exas. que não permitam 

que as Mensagens do Poder Executivo: Proposta de Emenda Constitucional nº 

63/2021 e os Projetos de Lei Complementar nºs 48/2021 e 49/2021, venham a causar 

um impacto devastador aos servidores públicos. 

Juntos elaboramos sugestões de emendas parlamentares (anexo) para a 

PEC e os PLCs as quais solicitamos a atenção de V. Exas. e na certeza de que 

saberão examinar com carinho o pleito e sanar derradeiramente as injustiças para 

com os servidores públicos estaduais efetivos, esperamos que possam protocolá-las. 

 

Atenciosamente, 

 

 

Wilma S. S. Leal Leandro de O. Pinho Luíz Marcelo F. Magalhães Fabio B. Garcez 
ASALERJ e 
SINSEAL 

SINDALERJ SindservTCE-RJ ASTCERJ 
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ANEXO A 
 
Nota: a cores, não preta, nos textos são para destacar e facilitar a leitura das 
sugestões e blocos de leitura. 

 
EMENDA MODIFICATIVA A PEC Nº 63/2021 

 
Modifica-se o § 3º do Art. 89-A do texto do Art. 1º da Proposta de 

Emenda Constitucional 63/2021, que passa a vigorar com a seguinte redação: 

 

Art. 89-A ... 

§ 3º As regras para cálculo de proventos de aposentadoria serão 

disciplinadas por lei complementar. 

 
EMENDA SUPRESSIVA A PEC Nº 63/2021 

 
Suprima-se o § 22 do Art. 89-A do texto do Art. 1º da Proposta de 

Emenda Constitucional 63/2021. 

§22. Quando houver déficit atuarial, a contribuição ordinária dos 

aposentados e pensionistas de que trata o § 21 deste artigo poderá incidir sobre 

o valor dos proventos de aposentadoria e de pensões que supere o salário-

mínimo. 

 
EMENDA MODIFICATIVA A PEC Nº 63/2021 

 
Modifica-se o § 2º do Art. 10 da Proposta de Emenda Constitucional 

63/2021, que passa a vigorar com a seguinte redação: 

 

Art. 10 ... 

... 

§2º O valor do benefício de aposentadoria corresponderá a 80% (oitenta 

por cento) da média aritmética definida na forma prevista no caput e no § 1º, com 

acréscimo de 2 (dois) pontos percentuais para cada ano de contribuição que 

exceder o tempo de 20 (vinte) anos de contribuição, limitando-se a 100% (cem 

por cento) nos casos: 
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EMENDA MODIFICATIVA A PEC Nº 63/2021 

 
Modifica-se o Art. 11 e seus os §§ 1º e 2º da Proposta de Emenda 

Constitucional 63/2021, que passa a vigorar com a seguinte redação: 

 

Art. 11. A pensão por morte concedida a dependente de servidor público 

estadual será equivalente a uma cota familiar de 90% (noventa por cento) do 

valor da aposentadoria recebida pelo servidor ou daquela a que teria direito se 

fosse aposentado por incapacidade permanente na data do óbito, acrescida de 

cotas de 10 (dez) pontos percentuais por dependente, até o máximo de 100% 

(cem por cento). 

§1º As cotas por dependente cessarão com a perda dessa qualidade e 

não serão reversíveis aos demais dependentes, preservado o valor de 100% 

(cem por cento) da pensão por morte quando o número de dependentes 

remanescente for igual ou superior a 1 (um). 

§2º Na hipótese de existir dependente inválido ou com deficiência 

intelectual, mental ou grave, o valor da pensão por morte de que trata o caput 

será equivalente a:  

I- 100% (cem por cento) da aposentadoria recebida pelo servidor ou 

daquela a que teria direito se fosse aposentado por incapacidade permanente 

na data do óbito, até o limite máximo de benefícios do Regime Geral de 

Previdência Social; e  

II- uma cota familiar de 90% (noventa por cento) acrescida de cotas de 10 

(dez) pontos percentuais por dependente, até o máximo de 100% (cem por 

cento), para o valor que supere o limite máximo de benefícios do Regime Geral 

de Previdência Social. 
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EMENDA MODIFICATIVA A PEC Nº 63/2021 

 
Modifica-se o Art. 12 da Proposta de Emenda Constitucional 63/2021, 

que passa a vigorar com a seguinte redação: 

 

Art. 12. Até que entre em vigor lei de que trata o § 23 do art. 89-A da 

Constituição Estadual, o servidor público estadual que cumprir as exigências 

para a concessão da aposentadoria voluntária nos termos do disposto nos 

artigos 3º, 4º, 5º, 6º e 7º e que optar por permanecer em atividade fará jus a um 

abono de permanência equivalente ao valor da sua contribuição previdenciária, 

ou que tiver ingressado no serviço público até a publicação desta Emenda 

Constitucional, até completar a idade para aposentadoria compulsória. 
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ANEXO B 
 
Nota: a cores, não preta, nos textos são para destacar e facilitar a leitura das 
sugestões e blocos de leitura. 

 
EMENDA MODIFICATIVA AO PLC Nº 48/2021 

 
Modifica-se o Art. 1º do Projeto de Lei Complementar 48/2021, que 

passa a vigorar com a seguinte redação: 

 

Art. 1° Fica suspenso o pagamento do adicional por tempo de serviço e a 

gratificação por tempo de serviço, para todos os servidores públicos estaduais 

ativos, civis e militares, nos meses de vigência do Regime de Recuperação 

Fiscal de que trata a Lei Complementar Federal nº 159, de 19 de maio de 2017. 

 

EMENDA MODIFICATIVA AO PLC Nº 48/2021 

 
Modifica-se o Parágrafo único de Art. 1º do Projeto de Lei 

Complementar 48/2021, que passa a vigorar com a seguinte redação: 

 
Parágrafo único. O caput deste artigo terá seus efeitos somente para 

servidor que ingressar no serviço público estadual em concurso homologado 

durante a vigência da nova adesão ao Regime de Recuperação Fiscal de que 

trata a Lei Complementar Federal nº 159, de 19 de maio de 2017, com as 

alterações sofridas pela Lei Complementar Federal nº 178, de 13 de janeiro de 

2021, desde que no dia útil anterior ao ingresso o servidor não tenha, em outro 

cargo ou função pública, adicional por tempo de serviço e/ou gratificação por 

tempo de serviço. 
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EMENDA ADITIVA AO PLC Nº 48/2021 

 
Adicione-se um parágrafo ao Art. 1º do Projeto de Lei Complementar 

48/2021, com a seguinte redação: 

 
§§ Este artigo não produzirá seus efeitos após o fim da vigência da 

nova adesão ao Regime de Recuperação Fiscal de que trata a Lei Complementar 

Federal nº 159, de 19 de maio de 2017, com as alterações sofridas pela Lei 

Complementar Federal nº 178, de 13 de janeiro de 2021, desde que no dia útil 

anterior ao ingresso o servidor não tenha, em outro cargo ou função pública, 

adicional por tempo de serviço e/ou gratificação por tempo de serviço. 

 

EMENDA MODIFICATIVA AO PLC Nº 48/2021 
 

Modifica-se o § 1º do Art. 4º do Projeto de Lei Complementar 48/2021, 

que passa a vigorar com a seguinte redação: 

 
§ 1º. Para as evoluções funcionais que, na data do início da vigência 

da nova adesão ao Regime de Recuperação Fiscal de que trata a Lei 

Complementar Federal nº 159, de 19 de maio de 2017, com as alterações 

sofridas pela Lei Complementar Federal nº 178, de 13 de janeiro de 2021, são 

estruturadas conforme descrito no caput deste artigo, além do interstício 

de tempo já estabelecido, serão acrescidos como requisitos mínimos 

obrigatórios os critérios de avaliação de desempenho satisfatória e 

aperfeiçoamento profissional permanente, a serem regulamentados por ato 

do Poder Executivo para seus servidores, pelos entes do Poder Legislativo para 

seus servidores, pelo Poder Judiciário para seus servidores, pelo Ministério 

Público para seus servidores e pela Defensoria Pública para seus servidores. 
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EMENDA MODIFICATIVA AO PLC Nº 48/2021 

 

Modifica-se o § 1º do Art. 4º do Projeto de Lei Complementar 48/2021, 

que passa a vigorar com a seguinte redação: 

 
§ 1º. Para as evoluções funcionais que, na data do início da vigência 

da nova adesão ao Regime de Recuperação Fiscal de que trata a Lei 

Complementar Federal nº 159, de 19 de maio de 2017, com as alterações 

sofridas pela Lei Complementar Federal nº 178, de 13 de janeiro de 2021, são 

estruturadas conforme descrito no caput deste artigo, além do interstício 

de tempo já estabelecido, serão acrescidos como requisitos mínimos 

obrigatórios os critérios de avaliação de desempenho satisfatória e 

aperfeiçoamento profissional permanente, a serem regulamentados por ato 

do Poder Executivo para seus servidores, pelos entes do Poder Legislativo para 

seus servidores, pelo Poder Judiciário para seus servidores, pelo Ministério 

Público para seus servidores e pela Defensoria Pública para seus servidores. 

 

EMENDA ADITIVA AO PLC Nº 48/2021 
 

Adiciona-se dois parágrafos o Art. 4º do Projeto de Lei Complementar 

48/2021, com as seguintes redações: 

 

§§ Somente servidor efetivo poderá realizar a avaliação de desempenho 

do disposto no §1º deste artigo de outro servidor efetivo. 

 

§§ No caso de não haver servidor efetivo para realizar o que cita o 

parágrafo anterior será válida a autoavaliação. 
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EMENDA MODIFICATIVA AO PLC Nº 48/2021 

 
Modifica-se o § 2º do Art. 6º do Projeto de Lei Complementar 48/2021, 

que passa a vigorar com a seguinte redação: 

 

§ 2º Os períodos de licença de que tratam o caput são acumuláveis por 

no máximo dois períodos consecutivos, sendo vedada sua conversão em 

pecúnia. 

 

EMENDA MODIFICATIVA AO Nº 48/2021 
 

Modifica-se o caput do Art. 9º do Projeto de Lei Complementar 48/2021, 

que passa a vigorar com a seguinte redação: 

 

Art. 9. O servidor, após a aquisição do direito a que se refere o art. 6º 

desta Lei, pode requerer ao titular do órgão ou entidade o gozo da licença 

capacitação, desde comprovada a inscrição em cursos de capacitação que 

contenham os requisitos mínimos a serem definidos em norma 

complementar do Poder Executivo para seus servidores, dos entes do Poder 

Legislativo para seus servidores, do Poder Judiciário para seus servidores, do 

Ministério Público para seus servidores e da Defensoria Pública para seus 

servidores. 

 

 

EMENDA ADITIVA AO PLC Nº 48/2021 
 

Adiciona-se o artigo Art. 9º-A ao Projeto de Lei Complementar 48/2021 

com a seguinte redação: 

 

Art. 9º-A Enquanto não for publicada norma complementar do caput 

do artigo 9º, o servidor que tiver acumulado períodos de licença capacitação 

estes lhe serão cumuláveis, podendo o servidor requerer o gozo de todas elas. 
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EMENDA MODIFICATIVA AO Nº 48/2021 

 
Modifica-se o caput do Art. 12º do Projeto de Lei Complementar 

48/2021, que passa a vigorar com a seguinte redação: 

 

Art. 12. Os períodos de licença-prêmio e licença especial adquiridos 

a data da publicação da nova adesão ao Regime de Recuperação Fiscal de que 

trata a Lei Complementar Federal nº 159, de 19 de maio de 2017, com as 

alterações sofridas pela Lei Complementar Federal nº 178, de 13 de janeiro de 

2021, que não tenham sido usufruídos, poderão ser gozados, ou 

convertidas em pecúnia, sendo assegurada a as condições vigentes até 

então. 

 

EMENDA MODIFICATIVA AO Nº 48/2021 
 

Modifica-se o caput do Art. 13º do Projeto de Lei Complementar 

48/2021, que passa a vigorar com a seguinte redação: 

 

Art. 13. Ato próprio do Poder Executivo para seus servidores, dos entes 

do Poder Legislativo para seus servidores, do Poder Judiciário para seus 

servidores, do Ministério Público para seus servidores e da Defensoria Pública 

para seus servidores, definirão regras complementares à aplicação desta Lei 

Complementar. 

 

EMENDA MODIFICATIVA AO Nº 48/2021 
 

Modifica-se o caput do Art. 14º do Projeto de Lei Complementar 

48/2021, que passa a vigorar com a seguinte redação: 

 

Art. 14. Esta Lei Complementar entra em vigor na data da publicação 

da homologação do início da vigência da nova adesão ao Regime de 

Recuperação Fiscal de que trata a Lei Complementar Federal nº 159, de 19 de 

maio de 2017, com as alterações sofridas pela Lei Complementar Federal nº 

178, de 13 de janeiro de 2021. 
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ANEXO C 
 
Nota: a cores, não preta, nos textos são para destacar e facilitar a leitura das 
sugestões e blocos de leitura. 

 
EMENDA MODIFICATIVA AO PLC Nº 49/2021 

 
Modifica-se o Art. 1º do Projeto de Lei Complementar 49/2021, que 

passa a vigorar com a seguinte redação: 

 

Art. 1° As aposentadorias e as pensões por morte do Regime Próprio de 

Previdência Social do Estado do Rio de Janeiro – RPPS/RJ de que trata artigo 

89-A da Constituição do Estado do Rio de Janeiro, passam a ser regidas por esta 

lei complementar. 

 

EMENDA MODIFICATIVA AO PLC Nº 49/2021 

 
Modifica-se o § 1º do Art. 3º do Projeto de Lei Complementar 49/2021, 

que passa a vigorar com a seguinte redação: 

 
§ 1º. Lei ordinária, de autoria do Poder Executivo, definirá as 

deficiências grave, moderada e leve para os fins desta Lei Complementar. 

 

EMENDA MODIFICATIVA AO PLC Nº 49/2021 

 
Modifica-se o caput do Art. 7º do Projeto de Lei Complementar 49/2021, 

que passa a vigorar com a seguinte redação: 

 
Art. 7º O cálculo dos proventos de aposentadoria do servidor público titular 

de cargo efetivo considerará a média aritmética simples das remunerações 

adotadas como base para as contribuições aos regimes de previdência a que o 

servidor esteve vinculado, atualizadas monetariamente, no número de anos que 

condicionar o tempo mínimo da aposentadoria e a contar da data da solicitação 

para trás. 
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EMENDA SUPRESSIVA AO PLC Nº 49/2021 

 
Suprima-se o § 4º do Art. 7º do Projeto de Lei Complementar 49/2021. 

 

 

EMENDA MODIFICATIVA AO PLC Nº 49/2021 

 
Modifica-se o § 6º do Art. 7º do Projeto de Lei Complementar 49/2021, 

que passa a vigorar com a seguinte redação: 

 
Art. 7º ... 

... 

§ 6º. No caso de aposentadoria compulsória, prevista no artigo 2º, inciso 

II, desta Lei Complementar, os proventos corresponderão ao resultado do tempo 

de contribuição dividido por 20 (vinte) anos, limitado a 1 (um) inteiro, multiplicado 

pelo valor apurado na forma prevista no “caput” e no § 1º, ressalvado o caso de 

cumprimento de requisitos para aposentadoria que resulte em situação mais 

favorável. 

 



ASALERJ – Associação dos Servidores da ALERJ 
SINSEAL – Sindicato dos Servidores Efetivos Ativos e Inativos da ALERJ 
SINDALERJ – Sindicato dos Funcionários da ALERJ 
SindservTCE-RJ – Sindicato dos Servidores do Tribunal de Contas – RJ 
ASTCERJ - Associação dos Servidores do Tribunal de Contas - RJ 

EMENDA ADITIVA AO PLC Nº 49/2021 

 
Adiciona-se um novo Art. ao Projeto de Lei Complementar 49/2021, com 

a seguinte redação: 

 
Art. º Os proventos das aposentadorias concedidas a servidor público que 

tenha ingressado no serviço público em cargo efetivo até a entrada em vigor 

desta lei complementar, e que não tenha feito a opção de que trata o § 16 do art. 

40 da Constituição Federal, serão revistos na mesma proporção e na mesma 

data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade, 

sendo também estendidos aos aposentados e pensionistas quaisquer benefícios 

ou vantagens posteriormente concedidos aos servidores em atividade, inclusive 

quando decorrentes da transformação ou reclassificação do cargo ou função em 

que se deu a aposentadoria ou que serviu de referência para a concessão da 

pensão, na forma da lei. 

 

EMENDA MODIFICATIVA AO PLC Nº 49/2021 

 
Modifica-se o inciso II do § 2º do Art. 11 do Projeto de Lei 

Complementar 49/2021, que passa a vigorar com a seguinte redação: 

 
Art. 11 ... 

... 

§ 2º.... 

... 

II a uma cota familiar de 100% (cem por cento) para o valor que supere o 

limite máximo de benefícios do Regime Geral de Previdência Social. 
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EMENDA MODIFICATIVA AO PLC Nº 49/2021 

 
Modifica-se o Art. 35 do Projeto de Lei Complementar 49/2021, que 

passa a vigorar com a seguinte redação: 

 
Art. 35. Esta lei complementar entra em vigor na data do início da vigência 

da nova adesão ao Regime de Recuperação Fiscal de que trata a Lei 

Complementar Federal nº 159, de 19 de maio de 2017, com as alterações 

sofridas pela Lei Complementar Federal nº 178, de 13 de janeiro de 2021, 

observado, quanto ao § 3º do artigo 21 desta lei complementar, o disposto no § 

6º do artigo 195 da Constituição Federal. 

 

 


