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PARECER DA COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO AO PROJETO DE LEI 

COMPLEMENTAR Nº 12/2022 QUE “ACRESCENTA DISPOSITIVO À LEI Nº 34/2013 

PARA CRIAR O HORÁRIO ESPECIAL DE TRABALHO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS” 

 

INTRÓITO 

 

    Trata-se de proposição acrescentando o art. 108-A e §§ à Lei 

Complementar nº 34/2013 - Estatuto dos Servidores Públicos da Administração Geral 

do Município de Luz. 
 

  Considerando a atribuição regimental prevista na alínea “a”, do inciso I, 

do art. 871, a proposição foi distribuída à Comissão de Legislação, Justiça e Redação, 

pelo que emite-se o seguinte parecer: 

 

 FUNDAMENTAÇÃO 

 

  Decorrente da competência prevista no art. 39, da Constituição 

Federal, o Município editou a Lei Complementar nº 34/2013 - Estatuto dos 

Servidores Públicos da Administração Geral do Município de Luz. 
 

    A propósito, tal dispositivo constitucional ratifica a autonomia dos 

entes federados no âmbito da sua auto administração, significando que, a União, 

Estados, Municípios e o Distrito Federal têm o poder-dever de legislar sobre o regime 

jurídico de seus servidores e executá-los. 
 

    Os regimes jurídicos devem levar em conta a observância dos princípios 

administrativos e os direitos dos servidores já explícitos no texto constitucional, 

respeitando assim, a fonte de legitimidade do ordenamento jurídico. 
 

   In casu, a inclusão do art. 108-A e §§, tem por objetivo criar direito para 

o servidor portador de deficiência consistente no horário especial de trabalho, 

independentemente de compensação, extensivo ao servidor que possua cônjuge, 

filhos ou pais com deficiência e dele sejam dependentes, mediante a constatação por 

perícia médica oficial. 
 

  O horário especial de trabalho consiste na redução da jornada de 

trabalho diária de no máximo 02 (duas) horas, para os servidores cuja jornada 

semanal seja igual ou superior a 30 (trinta) horas. 
 

 
1 o aspecto constitucional, legal e regimental dos projetos, salvo exceções regimentais; 
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    Pois bem, decorrente de sua competência e autonomia constitucionais, 

o ente federativo pode dispor acerca dos direitos e deveres dos seus agentes 

públicos, notadamente, dos servidores. 
   

    A Lei Nacional nº 13.146/2015 que institui a Lei Brasileira de Inclusão 

da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência), em seu art. 4º, 

preceitua que toda pessoa com deficiência tem direito à igualdade de oportunidades 

com as demais pessoas e não sofrerá nenhuma espécie de discriminação e, no § 2º, 

do art. 34, dispõe que a pessoa com deficiência tem direito, em igualdade de 

oportunidades com as demais pessoas, a condições justas e favoráveis de trabalho, 

incluindo igual remuneração por trabalho de igual valor. 
 

  Para a concessão do horário especial de trabalho ao servidor com 

deficiência, é imperiosa a previsão em lei, a embasar a edição do ato administrativo 

nesse sentido. 
 

    Tanto é que, o Supremo Tribunal Federal (STF) vai discutir a 

possibilidade de redução da jornada de trabalho para servidor público que tenha 

filho ou dependente com deficiência. O Recurso Extraordinário (RE) 1.237.867 teve 

repercussão geral reconhecida pelo Plenário Virtual - Tema 1097: Possibilidade de 

redução da jornada de trabalho do servidor público que tenha filho ou dependente 

portador de deficiência. 
 

    O recurso foi interposto por uma servidora pública estadual contra 

decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que negou o direito de ter sua 

jornada de trabalho reduzida em 50%, sem necessidade de compensação ou prejuízo 

de seus vencimentos, para que pudesse se dedicar aos cuidados da filha com 

Transtorno do Espectro Autista - TEA.  
 

    A servidora afirmou que a filha depende dos seus cuidados em todos os 

atos cotidianos e precisa de acompanhamento constante, e não apenas nas diversas 

terapias que frequenta. O TJ-SP fundamentou o entendimento na ausência de 

previsão legal desse direito. 
 

    Voltando à proposição, é fato que o direito à concessão de horário 

especial de trabalho está sendo criado no ordenamento jurídico municipal, de modo 

a amparar aquelas situações nela previstas. 
 

  Com efeito, havendo razões fáticas, poder-se-á embasar neste direito 

para o seu exercício. 
 

http://stf.jus.br/portal/jurisprudenciaRepercussao/verAndamentoProcesso.asp?incidente=5785185&numeroProcesso=1237867&classeProcesso=RE&numeroTema=1097
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CONCLUSÃO 
 

 O Brasil é signatário da Convenção Internacional sobre os Direitos das 

Pessoas com Deficiência e seu Protocolo Facultativo, assinados em Nova York, em 30 

de março de 2007, cujo tratado foi aprovado pelo Decreto Legislativo nº 186, de 9 de 

julho de 2008, conforme o procedimento do § 3º do art. 5º da Constituição Federal. 
 

No art. 27 da Convenção de Nova York, que estipula Obrigações Gerais, 

pede-se, no item 1, que os Estados Partes salvaguardarão e promoverão a realização 

do direito ao trabalho, inclusive daqueles que tiverem adquirido uma deficiência no 

emprego, adotando medidas apropriadas, incluídas na legislação. 
 

    Pelo exposto e, no desempenho de seu múnus regimental, a Comissão 

de Legislação, Justiça e Redação, através de seus membros, emite parecer favorável 

à aprovação do Projeto de Lei Complementar nº 12/2022. 
 

  Sala das sessões, 23 de junho de 2022. 

 

  MANOEL DIAS DA SILVA - Manoel da Cooperativa 
Presidente da CLJRF 

 
          SIMONE CARDOSO DA SILVA - Simone Protetora   

                                                                                  Secretária da CLJRF 

 
ADRIANO APARECIDO FIDELES - Makito 

 Membro da CLJRF 
 
 

➢ Parecer emitido com o assessoramento do departamento jurídico da 
Câmara Municipal de Luz.2 

               ______________________ 
Assessoria Jurídica 

Mateus Botinha Oliveira 
OAB/MG 78.477 

 
2 Art. 108 – As comissões contarão com assessoramento específico, em especial, com o departamento jurídico da casa. 


