
 

 

 
CÂMARA DOS DEPUTADOS 
 
 
 
 

REQUERIMENTO Nº          , DE 2018 

(Do Sr. JAIR BOLSONARO) 

Requer o envio de Indicação ao Poder 
Executivo sugerindo a adoção de medidas 
necessárias para que seja garantido o direito 
a horário especial, sem necessidade de 
compensação, aos Militares das Forças 
Armadas que tenham cônjuge, filho ou 
dependente com deficiência de qualquer 
natureza. 

Senhor Presidente: 

Nos termos do art. 113, inciso I e § 1º, do Regimento Interno da 

Câmara dos Deputados, requeiro a V. Exª. seja encaminhada ao Poder 

Executivo a Indicação anexa, sugerindo a adoção de medidas, a edição de 

regulamentos e/ou a apresentação de projeto de lei de sua competência 

privativa, com vistas a garantir a todos os Militares das Forças Armadas o 

direito de cumprir horário especial, sem a necessidade de compensação, 

quando tenham cônjuge, filho ou dependente com deficiência de qualquer 

natureza.  

Sala das Sessões, em        de                     de 2018. 

 

Deputado JAIR BOLSONARO 

 



INDICAÇÃO Nº      , DE 2018 

(Do Sr. JAIR BOLSONARO) 

Sugere a adoção de medidas 
necessárias para que seja garantido o direito 
a horário especial, sem necessidade de 
compensação, aos Militares das Forças 
Armadas que tenham cônjuge, filho ou 
dependente com deficiência de qualquer 
natureza. 

Excelentíssimo Senhor Presidente da República, 

O Congresso Nacional aprovou a Convenção Internacional 

sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu Protocolo Facultativo em 

cada uma de suas Casas em dois turnos, por três quintos dos votos (Decreto nº 

6.949, de 25.8.2009), o que dá status de emenda constitucional a esses atos 

normativos, conforme estabelece o art. 5º, §3º, da Constituição Federal. 

A Convenção de Nova York, como ficou conhecida, 

estabeleceu uma série de direitos às pessoas com deficiência e destacou 

preocupação com a adaptação razoável e com o superior interesse da criança.  

Nesse contexto, vale citar os arts. 2, 5.3 e 7.2: 

Artigo 2 

Definições  

Para os propósitos da presente Convenção:  

“Adaptação razoável” significa as modificações e os 

ajustes necessários e adequados que não acarretem ônus 

desproporcional ou indevido, quando requeridos em cada caso, 

a fim de assegurar que as pessoas com deficiência possam 

gozar ou exercer, em igualdade de oportunidades com as 

demais pessoas, todos os direitos humanos e liberdades 

fundamentais; 

[...] 

Artigo 5 

Igualdade e não-discriminação  

[...] 
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3.A fim de promover a igualdade e eliminar a 

discriminação, os Estados Partes adotarão todas as medidas 

apropriadas para garantir que a adaptação razoável seja 

oferecida. 

[...] 

Artigo 7 

Crianças com deficiência 

[...] 

2.Em todas as ações relativas às crianças com 

deficiência, o superior interesse da criança receberá 

consideração primordial.  

[...] 

Assim, a ausência de previsão de concessão de horário 

especial, sem compensação, nas normativas militares para aqueles que 

tenham filho, cônjuge ou dependente com deficiência intelectual, mental ou 

sensorial é negar uma forma de adaptação razoável e de impedir, quando for o 

caso, que o superior interesse da criança seja respeitado.  

A garantia de uma adaptação razoável também foi reforçada 

com a edição da Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015, que institui a Lei 

Brasileira da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência).  

Vale ainda lembrar que a realização de horário especial, sem 

compensação, já é um direito legalmente previsto para os servidores civis da 

União. A Lei nº 13.370, de 12 de dezembro de 2016, alterou o § 3º do art. 98 da 

Lei no 8.112/1990, para estender o direito a horário especial ao servidor público 

federal que tenha cônjuge, filho ou dependente com deficiência de qualquer 

natureza e para revogar a exigência de compensação de horário. 

Ora, o filho/cônjuge/dependente de um militar deve ter direito 

às mesmas condições de assistência familiar que o filho/cônjuge/dependente 

de um servidor civil. Diferenciação nesse sentido é injusto e inconstitucional. 

O direito da pessoa com deficiência de ser assistida de maneira 

adequada é universal e independe se os pais, cônjuges ou responsáveis estão 

vinculados a um estatuto civil ou a um estatuto militar.  

Assim, diante dos argumentos acima, torna-se relevante a 

presente indicação ao Poder Executivo, com o objetivo de que ele adote 
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medidas, edite regulamentos e/ou apresente projeto de lei de sua competência 

privativa, com vistas a garantir a todos os Militares das Forças Armadas o 

direito de cumprir horário especial, sem a necessidade de compensação, 

quando tenham cônjuge, filho ou dependente com deficiência de qualquer 

natureza. 

Sala das Sessões, em        de                     de 2018. 

Deputado JAIR BOLSONARO 

 


