
MEMORIAL SOBRE PREVIDÊNCIA E PENSÃO POLICIAL

Os profissionais da segurança pública constituem um dos principais pilares que

sustentam a nossa organização social e o Estado Democrático de Direito, imprescindíveis

para a manutenção da ordem pública e da paz social e garantir a realização da justiça. 

Em razão das peculiaridades das atividades e condições de trabalho desses profis-

sionais, em todo o mundo possuem regras próprias sobre previdência e pensão:

- atividade de risco (Brasil é o país onde mais policiais são assassinados por

ano);

- desgaste físico da atividade (doenças relacionadas à atividade policial);

- desgaste mental da atividade (alta carga de stress, atendimento de situações de

calamidade, índices de suicídio 3x superiores a média brasileira);

- restrição de direitos trabalhistas (dedicação exclusiva; sem direito à greve – de-

cisão do STF equiparando as forças de segurança civis aos militares; sem hora extra; sem

adicional noturno; sem periculosidade; sem insalubridade).

Diante desse cenário, a Constituição Federal de 1988 estabeleceu um regramento

próprio do regime de previdência dos profissionais de segurança pública:

- Polícias Militares através do art. 42, §1º da CF/88 c/c leis estaduais;

- Forças Armadas através do art. 142, §3º inc. X da CF/88 c/c Leis 3.765/60 e
6.880/80; e

- Policiais civis através do art. 40,  §4º inc. II da CF/88 c/c LC 51/85 e Lei
4.878/65.

Ocorre que as propostas encaminhadas ao Congresso Nacional rompem com essa

sistemática em relação às Polícias não militares, mantendo apenas para as forças de segu-

rança militares (Forças Armadas e Polícias Militares).

Diante disso, a União dos Policiais do Brasil, que congrega entidades representati-

vas dos servidores da segurança pública civis do país, elaborou proposta de Emenda à PEC

6/2019 visando corrigir essa distorção criada pela proposta, em especial no que se refere

inclusão das guardas municipais e peritos criminais e a 5 pontos sensíveis a estes profis-

sionais, que foram preservados na proposta dos militares:

1) regra de transição para atuais servidores;

2) regras de pensão e aposentadoria por invalidez próprias em razão de morte/aci-

dente em serviço ou em razão dele;
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3) isonomia das regras de cálculo e reajuste dos benefícios de aposentadoria das

forças de segurança civis e militares;

4)  aposentadoria  da mulher  policial  com mesmos parâmetros  das demais mul-

heres; e

5) ausência de aumento na idade mínima para aposentadoria policial.

Todos esses pontos foram abordados nas Emendas apresentadas por parlamentares

dos mais diversos partidos, demonstrando amplo apoiamento do tema na Câmara dos Dep-

utados:

- Emenda nº 7/2019, do Dep. Alan Rick, DEM-AC;

- Emenda nº 8/2019, do Dep. Hugo Leal, PSD-RJ;

- Emenda s/n, do Dep. Gutemberg, MDB-RJ;

- Emenda s/n, do Dep. Nicoletti, PSL-RR.

ABC - Associação Brasileira de Criminalística

ABRAPOL - Associação Brasileira dos Papiloscopistas Policiais Federais

AMPOL - Associação Nacional das Mulheres Policiais do Brasil

ADPF - Associação Nacional dos Delegados de Polícia Federal

ADPJ – Associação dos Delegados de Polícia Judiciária

ANEPF - Associação Nacional dos Escrivães Polícia Federal

ANSEF - Associação Nacional dos Servidores da Polícia Federal

APCF - Associação Nacional dos Peritos Criminais Federais

APCN – Associação da Polícia do Congresso Nacional

AGEPEN-BRASIL – Associação Nacional dos Agentes Penitenciários do Brasil

CENTRAPOL - Central Única Nacional dos Policiais Federais

COBRAPOL - Confederação Brasileira de Trabalhadores Policiais Civis

CONGM - Conferência Nacional das Guardas Municipais

FENADEPOL - Federação Nacional dos Delegados de Polícia Federal

FENAGUARDAS - Federação Nacional de Sindicatos de Guardas Municipais do Brasil

FENAPEF - Federação Nacional dos Policiais Federais

FENAPERÍCIA – Federação Nacional dos Peritos Oficiais de Natureza Criminal

FENAPRF - Federação Nacional dos Policiais Rodoviários Federais

FENASSE – Federação Nacional dos Agentes Socioeducativos

SINDEPOL/DF - Sindicato dos Delegados de Polícia Federal no DF

SINDIPOL/DF - Sindicato dos Policiais Federais no DF

SINPOL/DF - Sindicato dos Policiais Civis do DF
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