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Ministério da Jus�ça e Segurança Pública
Polícia Federal

DIVISÃO DE ESTUDOS, LEGISLAÇÃO E PARECERES - DELP/CRH/DGP/PF
 

OFÍCIO Nº 197/2020/DELP/CRH/DGP/PF
 

Brasília, 04 de março de 2020.
 

 

A Sua Excelência o Senhor
JOÃO BOSCO TEIXEIRA
Advogado da União
Consultor Jurídico junto ao Ministério da Justiça e Segurança Pública
Endereço eletrônico:protocolo@mj.gov.br/cj.ccj@mj.gov.br

 

 

Assunto: COTA n. 02846/2019/CONJUR-MJSP/CGU/AGU
                DESPACHO n. 00063/2020/CONJUR-MJSP/CGU/AGU
                Cota n. 00110/2019/DECOR/CGU/AGU
                Interessado: FENAPEF - FEDERACAO NACIONAL DOS POLICIAIS FEDERAIS
                NUP: 00400.001823/2019-68

 

 

Senhor Advogado da União,

 

1. Em atenção ao Despacho nº 00063/2020/CONJUR-MJSP/CGU/AGU e demais documentos
em epígrafe, segue a manifestação da Polícia Federal com o histórico normativo sobre a aposentadoria
policial e as peculiaridades que diferenciam os policiais federais das demais carreiras do serviço público
federal.

 

                         I - Introdução

 

2. A profissão policial sempre será perigosa, pelas situações de constante enfrentamento das
mais variadas ocorrências, contra todo tipo de ilícitos, ligados ao crime organizado violento, a exemplo do
tráfico de drogas, facções criminosas, e ao enfrentamento de crimes contra o poder econômico, como
crimes financeiros e combate à corrupção.
3. O permanente confronto com a violência e o crime faz com que a atividade funcional do
policial seja extremamente extenuante. Afinal, ele é um ser humano que foi treinado para este tipo de
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atividade, no entanto pode padecer das mais variadas influências negativas para o adoecimento físico e
psíquico.
4. No comparativo mundial da violência produzido pelo Escritório da ONU para Drogas e
Crime – UNODC, em que pesem os avanços produzidos pela coordenação dos órgãos do Ministério da
Justiça e Segurança Pública no sentido de mudar a tendência, o “Brasil tem taxa de 30,5 homicídios a
cada 100 mil pessoas, a segunda maior da América do Sul, depois da Venezuela, com 56,8. No total,
cerca de 1,2 milhão de pessoas perderam a vida por homicídios dolosos no Brasil entre 1991 e 2017”
(Fonte: https://www.unodc.org/lpo-brazil/pt/frontpage/2019/07/brasil-tem-segunda-maior-taxa-de-
homicdios-da-amrica-do-sul--diz-relatrio-da-onu.html).
5. Para combater a violência, os policiais são detentores de um poder que o Estado delega a
uma categoria especial de servidores, os quais necessariamente precisam gozar de elevado vigor físico e
mental para a realização de seus misteres. Isso os torna categoria diferenciada, porque com seu trabalho
perigoso e estressante são vocacionados a garantir, até com o risco da própria vida, a integridade física e o
patrimônio dos demais cidadãos.
6. Com o nível de violência bem acima da média mundial, é cediço que a sociedade brasileira
não deseja para os quadros policiais profissionais com força de trabalho reduzida física e psicologicamente
pelo desgaste do tempo.
7. Segundo Minayo, Souza e Constantino (2007), "os policiais constituem uma categoria de
servidores públicos para quem o risco não é mero acidente, mas desempenha papel estruturante das
condições laborais, ambientais e relacionais. Esses profissionais têm consciência de que perigo e audácia
são inerentes aos atributos de suas atividades. Seus corpos estão permanentemente expostos e seus
espíritos não descansam." (Minayo, M. C. D. S., Souza, E. R. D., & Constantino, P. (2007). Riscos
percebidos e vitimização de policiais civis e militares na (in) segurança pública. Cadernos de Saúde
Pública, 23, 2767-2779.)
8. O Tribunal de Contas da União, no Processo TC-024.548/84-7 (fl. 5), no relatório do
Ministro Thales Ramalho, destaca que "o que caracteriza o exercício de cargo de natureza estritamente
policial é a peculiaridade de exercício decorrente da integral e exclusiva dedicação às atividades do cargo
e riscos a que estão sujeitos seus ocupantes".
9. Os riscos decorrentes da atividade de segurança amparam a aposentadoria com regra
distinta, em razão da maior vulnerabilidade da vida e da integridade física do servidor. Além disso, o
estresse típico das atividades relacionadas à segurança desencadeia adoecimento psíquico e altos índices
de afastamento do trabalho. Nesse sentido, estudos científicos abordam o adoecimento policial em função
da atividade de segurança que exercem, apontando o contato com a violência, assim como as distintas
vivências relacionadas ao trabalho. (Anchieta, Galinkin, Mendes e Neiva, 2011 citam os trabalhos de
Amador, Santorum, Cunha e Braum, 2002; Souza e Minayo, 2005; assim como Minayo, Souza e
Constantino, 2007).
10. Portanto, quaisquer estudos comparativos entre as diferenças de regras previdenciárias das
polícias brasileiras com as de outros países, inclusive daqueles que integram a Organização de
Comparação de Desenvolvimento Econômico - OCDE, deveriam levar em consideração as diferenças
entre o nível de violência da realidade brasileira em relação aos demais países desenvolvidos e em
desenvolvimento.

 

1.1 Peculiaridades da Polícia Federal
11. No âmbito da Polícia Federal, quando de sua formatura na Academia Nacional de Polícia,
os empossandos juram cumprir seus deveres em detrimento da própria vida, se necessário, por meio do
seguinte juramento:

“JURO, PELA MINHA HONRA, QUE ENVIDAREI TODOS OS MEUS
ESFORÇOS NO CUMPRIMENTO DOS DEVERES DO POLICIAL FEDERAL,
EXERCENDO MINHA FUNÇÃO COM PROBIDADE E DENODO E, SE
NECESSÁRIO, COM O SACRIFÍCIO DA PRÓPRIA VIDA”

https://www.unodc.org/lpo-brazil/pt/frontpage/2019/07/brasil-tem-segunda-maior-taxa-de-homicdios-da-amrica-do-sul--diz-relatrio-da-onu.html
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12. Instituição de âmbito nacional, com competências previstas na Constituição Federal e
legislação esparsa, a Polícia Federal tem papel estratégico no contexto atual de enfrentamento à
criminalidade organizada, tendo sido responsável pela desarticulação de dezenas de facções criminosas
voltadas para o domínio de territórios nas grandes cidades e dos presídios estaduais, com atividade voltada
para o tráfico de drogas e homicídios em série.
13. Destaque-se que a Polícia Federal vem aumentando o enfrentamento às organizações
criminosas, tendo refletido diretamente nos novos recordes de suas estatísticas, a saber:  

“A apreensão de cocaína pela Polícia Federal (PF) mais que dobrou entre janeiro de
2016 e novembro de 2019, passando de 39 toneladas para 98,4 toneladas, um
acréscimo de quase 150% em menos de quatro anos”. Fonte:
https://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2019-12/apreensao-de-cocaina-pela-
pf-mais-que-dobrou-em-quatro-anos

14. Compete ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, segundo o Decreto nº 9.662, de 1º
de janeiro de 2019, a coordenação de ações para combate a infrações penais em geral, com ênfase em
corrupção, crime organizado e crimes violentos (art. 1°, IX). Nessa esteira, o mesmo Decreto prevê, em
seu artigo 39, que compete à Polícia Federal o combate às organizações criminosas, às infrações penais
contra os direitos humanos e as comunidades indígenas, ao tráfico ilícito de drogas e armas e todos
aqueles de repercussão interestadual e internacional que exijam repressão uniforme.
15. Não por acaso, o Regimento Interno da Polícia Federal, veiculado pela Portaria nº 155/2018
do Ministério da Justiça e Segurança Pública, criou uma Coordenação-Geral de Polícia de Repressão a
Drogas e Facções Criminosas e uma Coordenação de Repressão a Crimes Violentos.
16. Em 2018 foram deflagradas mais de 108 operações de combate ao tráfico ilícito de drogas,
resultando em 2.388 prisões e apreensões e sequestros de valores e bens avaliados em mais de R$
540.000.000,00 (quinhentos e quarenta milhões de reais). No mesmo ano, em relação aos crimes
patrimoniais, que incluem roubo a banco e tráfico de armas, foram deflagradas 69 operações que
resultaram em 1.212 prisões.
17. Ainda em 2018 foram realizadas 63 operações especiais contra facções criminosas que
resultaram na prisão de 843 membros dos mais diversos grupos (BONDE DOS 13, COMANDO
VERMELHO, FAMÍLIA SILVA, FAMÍLIA SANTOS, PRIMEIRO COMANDO DA CAPITAL-
PCC, FAMÍLIA DO NORTE - FDN, KATIARA, BONDE DO MALUCO - BA, TERCEIRO
COMANDO PURO - TCP, SINDICATO DO CRIME - RN, OKAIDA, MILICIANO e OS MANOS).
18. Além disso, a Polícia Federal atua, frequentemente, em conjunto com outros órgãos de
segurança no combate às facções criminosas. Exemplo disso ocorreu no Ceará, em 2018, na atuação
conjunta com a Polícia Judiciária da Força Nacional e Departamento Penitenciário Nacional para o
combate às facções criminosas, resultando na identificação de 500 criminosos, prisão de 17 líderes e
apreensão de armas e drogas.
19. Realiza-se, atualmente, no Rio de Janeiro, a Operação União-Rio, que igualmente busca
combater as facções criminosas sediadas naquele Estado, que resultaram, até o ano de 2018, em 74
prisões, 19 óbitos de criminosos em confrontos com as forças policiais e militares, bem como em 18
expressivas apreensões de drogas e armas.
20. Além disso, a Polícia Federal atua em conjunto, em regime de força tarefa, com as forças
estaduais em Mato Grosso, Pernambuco, Minas Gerais. Atua em parceria também com o Departamento
Penitenciário Nacional no Paraná, Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Norte e Rondônia.
21. Outrossim, há o trabalho de colaboração internacional, com participação no Centro de
Cooperação Policial Internacional – CCPI, baseado na Superintendência de Polícia Federal no Estado do
Rio de Janeiro/RJ, que congrega policiais da Argentina, Paraguai, Peru, Bolívia, Colômbia e Brasil,
precipuamente destinado ao combate ao crime organizado transnacional, notadamente o narcotráfico na
América Latina.
22. Como se observa, a Polícia Federal possui competências institucionais voltadas para o
enfrentamento da criminalidade organizada, com alto poder de reação, a exemplo do tráfico de drogas,
roubo a estabelecimentos bancários, facções criminosas, crimes transnacionais e crimes na região de
fronteiras.

https://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2019-12/apreensao-de-cocaina-pela-pf-mais-que-dobrou-em-quatro-anos
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23. Em suma, a atividade cotidiana do policial federal se difere dos demais servidores públicos.
Não à toa, o constituinte dispensou-lhe tratamento diferenciado para as regras de concessão de
aposentadoria.

 

2. Histórico Normativo
24. A aposentadoria do policial sempre mereceu tratamento jurídico diferenciado.
25. A Constituição Federal de 1934, que primeiramente previu as regras de aposentadoria do
funcionário público, trouxe algumas excepcionalidades das categorias especiais de servidores que exercem
atividade de natureza diferenciada, como a dos policiais, in verbis:

“Art 156. O Poder Legislativo organizará o Estatuto dos Funcionários Públicos,
obedecendo aos seguintes preceitos desde já em vigor:
(...)
d) serão aposentados compulsoriamente com a idade de sessenta e oito anos; a lei
poderá reduzir o limite de idade para categorias especiais de funcionários, de acordo
com a natureza do serviço;” (Constituição de 1937)
 
Art 100. O funcionário será aposentado:
(...)
§ 2º - Atendendo à natureza especial do serviço, a lei federal poderá reduzir os
limites de idade e de tempo de serviço, nunca inferiores a sessenta e cinco e vinte e
cinco anos, respectivamente, para a aposentadoria compulsória e a facultativa, com
as vantagens do item I do art. 101.” (Constituição de 1967)
 
Art. 103. Lei complementar, de iniciativa exclusiva do Presidente da República,
indicará quais as exceções às regras estabelecidas, quanto ao tempo e natureza de
serviço, para aposentadoria, reforma, transferência para a inatividade e
disponibilidade. (Emenda Constitucional nº 1, de 17 de outubro de 1969)
 

26. Note-se que a aposentadoria especial do policial federal atendeu a todos os critérios
cunhados pela doutrina para a observância do princípio da isonomia. O critério de desigualação para
dis�nguir a a�vidade do policial está consubstanciado na “a�vidade de risco”. Há correlação entre este
critério de discrímen e o tratamento jurídico dispensado ao policial.

27. Com efeito, a aposentadoria diferenciada concedida aos policiais encontrava fundamento
no art. 40, §4º, da Cons�tuição Federal de 1988, a saber:

Art. 40. ....
§ 4º É vedada a adoção de requisitos e critérios diferenciados para a concessão de
aposentadoria aos abrangidos pelo regime de que trata este artigo, ressalvados, nos
termos definidos em leis complementares, os casos de servidores:       (Redação
dada pela Emenda Constitucional nº 47, de 2005)
I - portadores de deficiência;      (Incluído pela Emenda Constitucional nº 47, de
2005)
II - que exerçam atividades de risco;       (Incluído pela Emenda Constitucional nº
47, de 2005)
III - cujas atividades sejam exercidas sob condições especiais que prejudiquem a
saúde ou a integridade física.       (Incluído pela Emenda Constitucional nº 47, de
2005)
 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc47.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc47.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc47.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc47.htm#art1
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28. Mostra-se incontroverso que o legislador constituinte elegeu o procedimento legislativo de
elaboração de Lei Complementar para o estabelecimento de requisitos e critérios diferenciados aplicáveis
às aposentadorias especiais, dentre outras, eleitas pela Constituição Federal, a aposentadoria aos servidores
que exerçam atividade de risco.
29. A reserva de Lei Complementar visando o estabelecimento de requisitos e critérios
diferenciados para a concessão de aposentadoria aos servidores que exerçam atividade de risco mostra a
preocupação do Constituinte com a destinação de tratamento adequado do assunto legislativo eleito,
diferenciando-se o regime jurídico de concessão de aposentadoria aos servidores que exerçam atividade de
risco do regime comum e apontando, ainda, a relevância da matéria, que exige um procedimento
legislativo diferenciado para sua elaboração  ou modificação.
30. Quando da promulgação da Constituição Federal de 1988, foi previsto que Lei
Complementar poderia estabelecer exceções no que se refere aos requisitos de concessão de
aposentadoria, permitindo uma redução do tempo de contribuição e inexigibilidade de idade mínima,
recepcionando-se, no caso do servidor policial, a Lei Complementar nº 51/1985, com a seguinte redação
constitucional, in verbis:

 
Art. 40. O servidor será aposentado:
(...);
III - voluntariamente:
a) aos trinta e cinco anos de serviço, se homem, e aos trinta, se mulher, com
proventos integrais;
(...);
c) aos trinta anos de serviço, se homem, e aos vinte e cinco, se mulher, com
proventos proporcionais a esse tempo;
(...);
§ 1º - Lei complementar poderá estabelecer exceções ao disposto no inciso III,
"a" e "c", no caso de exercício de atividades consideradas penosas, insalubres
ou perigosas.”
(grifo nosso)
 

31. Com a edição da Emenda Constitucional nº 20/1998, restou estabelecida a necessidade de
se observar critérios que preservassem o equilíbrio financeiro e atuarial no regime de previdência dos
servidores titulares de cargos públicos efetivos. Foi a primeira vez que o texto constitucional utilizou-se da
expressão “critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial”. E mais uma vez, quanto a esse
aspecto, foi excepcionada a parcela de servidores que exercem suas funções sob condições especiais,
deixando-se expressa a possibilidade de adoção de não somente requisitos, como também critérios
diferenciados estabelecidos por Lei Complementar, nos termos do artigo constitucional abaixo transcrito:

 
Art. 40 - Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é
assegurado regime de previdência de caráter contributivo, observados critérios que
preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo.
(...)
§ 4º - É vedada a adoção de requisitos e critérios diferenciados para a
concessão de aposentadoria aos abrangidos pelo regime de que trata este
artigo, ressalvados os casos de atividades exercidas exclusivamente sob
condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, definidos
em lei complementar. (grifo nosso)
 

32. Para a interpretação do novo texto constitucional trazido pela Emenda Constitucional 20/98,
apresenta-se a intenção do constituinte derivado ao propor alteração do texto da Lei Maior expressa na
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“Exposição de Motivos nº 12/MPAS I conjunta, de 10 de março de 1995, dos senhores Ministros de
Estado da Previdência e Assistência Social; da Justiça; da Fazenda; do Planejamento e Orçamento e da
Administração Federal e Reforma do Estado”, publicada no Diário do Congresso Nacional, Seção I, na
data de 28 de março de 1995.
33. Dessa forma, veja-se:

 
3. Atualmente, o plano de previdência cobre os riscos de doença, invalidez e
morte, mesmo quando resultantes de acidente do trabalho, desemprego
involuntário, velhice e reclusão, assegura pensão por morte para o cônjuge
sobrevivente e para os dependentes, proteção à maternidade e ajuda na
manutenção dos dependentes dos segurados de baixa renda, em consonância
com a experiência internacional. Por determinação constitucional e de acordo com
a tradição brasileira, existe ainda um benefício sui generis de aposentadoria por
tempo de serviço, devido após trinta anos de trabalho para os homens, e após
vinte cinco, para as mulheres, ou ainda em tempo inferior, para o trabalho
exercido sob condições especiais, com risco para a saúde ou a integridade física.
(..)
11. Os atuais aposentados e pensionistas, portanto, não serão afetados pelas
alterações propostas. Ao contrário, com a melhoria das condições financeiras
do sistema previdenciário, em função do aumento de arrecadação e da adoção
de regras mais justas para a concessão de benefícios, deverão obter vantagens
adicionais.
12. Do mesmo modo, os trabalhadores que tenham cumprido todos os
requisitos legais para a obtenção de sua aposentadoria ou de qualquer outro
benefício, terão também os seus direitos respeitados, podendo valer-se da
legislação vigente.
13. Além disso, serão reconhecidas as expectativas de direito dos atuais
segurados da Previdência Social segundo regras baseadas no critério de
proporcionalidade, considerando-se a parcela do período aquisitivo já
cumprida.
33. O princípio da isonomia foi aplicado ao regime dos servidores públicos e
policiais militares em geral, resguardando-se as particularidades desta
profissão, e também ao regime dos integrantes das Forças de Mar, Terra e Ar,
salvo no que se refere ao limite de idade para aposentadoria e sistemática de
cálculo do benefício que devem atender às especificidades necessárias das
Forças Armadas e quanto aos magistrados e membros do Ministério Público os
critérios para a aposentadoria foram igualados aos dos demais servidores
públicos.

 

34. Como enunciado acima, a intenção do legislador constituinte derivado quando do momento
da propositura do projeto de EC, que resultou na Emenda de n° 20/98, consistiu numa mudança legislativa
com as ressalvas peculiares às categorias que fossem regidas por leis especiais em decorrência de
situações especiais, na qual se situam os servidores policiais face o risco e o prejuízo à integridade física.
E, nessa seara, adveio a Emenda Constitucional n° 20/9, que em sua redação excepcionou “as atividades
exercidas exclusivamente sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou integridade física”.

 
§ 4º É vedada a adoção de requisitos e critérios diferenciados para a concessão
de aposentadoria aos abrangidos pelo regime de que trata este
artigo, ressalvados, nos termos definidos em leis complementares, os casos de
servidores:
I – portadores de deficiência;
II – que exerçam atividades de risco;
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III – cujas atividades sejam exercidas sob condições especiais que prejudiquem a
saúde ou a integridade física.
 

35. A EC 47/05 estabeleceu, inclusive, efeitos retroativos desde da data de vigência da Emenda
Constitucional nº 41/2003:

 
Art. 6º Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data de sua publicação, com
efeitos retroativos a data de vigência da Emenda Constitucional nº 41/2003.
 

36. A discussão sobre a recepção ou não, pela Constituição Federal de 1988, da Lei
Complementar nº 51/1985 (integralidade) e da Lei nº 4.878/1965 (paridade), esta recepcionada com status
de lei complementar, há algum tempo encontra-se totalmente pacificada, tendo sido a matéria objeto de
análise dos órgãos responsáveis pelo controle de constitucionalidade, com posição final favorável à classe
dos servidores policiais.
37. Em todas as oportunidades em que se manifestou sobre o assunto, o Supremo Tribunal
Federal reconheceu a recepção da Lei Complementar nº 51/85 sem qualquer ressalva. Nesse sentido, em
sede de repercussão geral do RE 567110/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, julgado em 13/10/2010, ficou
decidido que:

EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL.
PREVIDENCIÁRIO. RECEPÇÃO CONSTITUCIONAL DO ART. 1º, INC. I, DA LEI
COMPLEMENTAR N. 51/1985. ADOÇÃO DE REQUISITOS E CRITÉRIOS
DIFERENCIADOS PARA A CONCESSÃO DE APOSENTADORIA A SERVIDORES
CUJAS ATIVIDADES NÃO SÃO EXERCIDAS EXCLUSIVAMENTE SOB
CONDIÇÕES ESPECIAIS QUE PREJUDIQUEM A SAÚDE OU A INTEGRIDADE
FÍSICA. 1. Reiteração do posicionamento assentado no julgamento da Ação Direta
de Inconstitucionalidade n. 3.817, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, da recepção
do inc. I do art. 1º da Lei Complementar n. 51/1985 pela Constituição. 2. O
Tribunal a quo reconheceu, corretamente, o direito do Recorrido de se aposentar na
forma especial prevista na Lei Complementar 51/1985, por terem sido cumpridos
todos os requisitos exigidos pela lei. 3. Recurso extraordinário ao qual se nega
provimento.”

38. Note-se que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a recepção integral do art. 1º, inciso I,
da Lei Complementar nº 51/85. Não se procedeu a qualquer restrição ao sentido da norma, em que pese o
uso recorrente da técnica de interpretação conforme, com ou sem redução de texto.
39. Assim, o art. 1º, inciso I, da Lei Complementar nº 51/85, contemplou a um só tempo os
requisitos (30 anos de serviço, desde que conte, pelo menos 20 anos de exercício em cargo de natureza
estritamente policial) e os critérios (proventos integrais) de concessão de aposentadoria especial ao policial
federal.
40. Nos autos do Mandado de Segurança nº 26.165, o eminente Min. Eros Grau teve a
oportunidade de assinalar que:

 
“A Constituição do Brasil, desde sua redação original, admite a adoção, por meio
de lei complementar, de requisitos e critérios diferenciados para concessão de
aposentadoria aos servidores que exerçam atividades perigosas. A EC n. 20/1998
não afastou essa possibilidade, mantida na EC n. 47/2005. O art. 1°, I, da LC n.
51/85 foi recebido pela Constituição do Brasil, bem como pelas emendas que
alteraram a matéria.”
 

41. Com efeito, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a recepção da Lei Complementar nº
51/1985 pela redação original da Cons�tuição Federal, consideradas, ainda, as demais emendas
modificadoras da Carta Cidadã.
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42. Nem mesmo a Emenda Cons�tucional nº 41/2003, que suprimiu a integralidade e
paridade das aposentadorias dos servidores públicos, reverberou sobre as aposentadorias especiais dos
policiais. Nesse sen�do conclui a Nota nº 033/2011-DEAEX/CGU/AGU – JCMB:

 
“De fato, com a publicação da Lei nº 10.887/2004, ficaram definidos os critérios de
cálculo das aposentadorias no serviço público, a partir da media aritmética simples
das maiores remunerações, utilizada como base para as contribuições do servidor
aos regimes de previdência a que esteve vinculado, correspondentes a 80% (oitenta
por cento) de todo o período contributivo, respeitando-se, assim, o caráter
contributivo do novo regime jurídico dedicado à previdência no serviço público
brasileiro, vigente desde a promulgação da Emenda Constitucional nº 20/98.
Ocorre, porém, que tais disposições constitucionais e infraconstitucionais não
devem alcançar os servidores policiais.
 
Ao instituir no art. 40, §1º, da Constituição Federal, que o cálculo dos proventos de
aposentadoria dos servidores públicos em geral seria disciplinado pelos §§3º e 17
do mesmo artigo, e, ao mesmo tempo, ao excetuar dessa regra geral os servidores
abrangidos pelo §4º também do mesmo artigo (abrangidos pela aposentadoria
especial), o constituinte derivado manifestou inequivocamente que entre os critérios
de concessão de aposentadoria especial, a serem disciplinados em lei
complementar, estaria incluída a sua forma de cálculo. Não por outro motivo, o art.
1º, ‘caput’, da Lei nº 10.887/04, faz remissão expressa e direta aos parágrafos do
art. 40 da CF que regulamenta, quais sejam os §§3º e 17.
No caso dos servidores policiais, a Lei Complementar nº 51/85 parece suprir a
regulamentação exigida pelo §4º do art. 40 da Constituição.”
 

43. Assim, a aposentadoria policial é dotada, como sempre foi, dos benefícios relativos
à integralidade (proventos correspondentes ao último salário da ativa) e à paridade (reajustes vinculados
à remuneração dos servidores), previstos, respectivamente, pela Lei Complementar nº 51/1985, alterada
pela Lei Complementar nº 144/2014 e Lei nº 4.878/1965 (artigo 38, alínea “a”), dotada de status de lei
complementar, conforme posicionamento do Tribunal de Contas da União quando da elaboração do
Acórdão nº 2835/2010-TCU-Plenário.
44. A discussão sobre se os proventos de aposentadoria dos servidores policiais comportariam
ou não as garantias da integralidade e paridade, há muito foi ultrapassada com a consolidação de
entendimento por parte do Tribunal de Contas da União (TCU), órgão responsável pelo registro de
legalidade dos atos concessórios de aposentadorias e pensões no âmbito do Poder Executivo Federal, nos
termos do artigo 71, inciso III, da Constituição Federal:

 
Art. 71. O controle externo, a cargo do Congresso Nacional, será exercido com o
auxílio do Tribunal de Contas da União, ao qual compete:
...
III - apreciar, para fins de registro, a legalidade dos atos de admissão de pessoal, a
qualquer título, na administração direta e indireta, incluídas as fundações instituídas
e mantidas pelo Poder Público, excetuadas as nomeações para cargo de provimento
em comissão, bem como a das concessões de aposentadorias, reformas e pensões,
ressalvadas as melhorias posteriores que não alterem o fundamento legal do ato
concessório; (grifo nosso)
 

45. Assim, nos termos do Acórdão nº 2835/2010, proferido pelo Plenário do TCU, a
integralidade e paridade dos proventos das aposentadorias especiais, concedidas com fundamento na Lei
Complementar nº 51/1985 c/c a Lei nº 4.878/1965, foram definitivamente asseguradas, nos seguintes
termos:
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“ACÓRDÃO Nº 2835/2010 – TCU – Plenário
...
9.2.1. a Lei Complementar nº 51/1985, recepcionada pela Constituição Federal de
1988 e pelas Emendas Constitucionais nºs  20/1998, 41/2003 e 47/2005 –
conforme reconhecido pelo TCU, mediante o Acórdão nº 379/2009-Plenário, e
pelo STF, por meio da ADI nº 3.817 –,  estabelece os requisitos e os critérios
diferenciados para a aposentadoria especial dos policiais, garantidos pelo § 4º do
art. 40 da Constituição Federal, com a redação dada pela EC nº 47/2005, devendo
ser entendidas como requisitos as condicionantes para a existência do direito, e
compreendida como critério a forma de cálculo do valor devido;
 
9.2.2. a aposentadoria fundamentada na Lei Complementar nº 51/1985 não sofre a
incidência da regra geral prevista no § 3º do art. 40 da Constituição Federal, com
a redação dada pela EC nº 41/2003, regulamentada pela Lei nº 10.887/2004, que é
norma de caráter geral (cálculo dos proventos pela média das remunerações);
 
9.2.3. prevalece na espécie a Lei Complementar nº 51/1985, que é norma de
natureza especial, regulamentadora do § 4º do art. 40 da CF, devendo ser adotado,
para fins de aplicação da aludida LC nº 51/1985, o sentido que sempre teve o
termo “com proventos integrais”, nela contido (art. 1º, inciso I), significando que
os proventos corresponderão à totalidade da remuneração do servidor no cargo
efetivo em que se der a aposentadoria, conceito que vem sendo preservado pelo
legislador desde a Constituição Federal de 1946 (art. 191, § 2º) até hoje, passando
por outros 14 dispositivos constitucionais ou infraconstitucionais, a saber: art. 178
da Lei 1.711/1952;  art. 1º, inciso II, da Lei 3.313/1957; art. 101, inciso I, da
CF/1967;  art. 102, inciso I, da EC nº 1/1969; art. 1º, inciso I, da Lei
Complementar nº 51/1985; art. 40, incisos I e
III – “a” e “b” (redação original), art.93, inciso VI (redação original), e art. 53 do
ADCT, todos da CF/1988; arts. 186, 189 e 195 da Lei nº 8.112/1990; art. 40, § 3º,
com a redação dada pela EC nº 20/1998, da CF/1988; art. 6º da EC nº 41/2003; e
art. 3º da EC nº 47/2005, respeitado o disposto no inciso XI do art. 37 da
Constituição Federal;
 
9.2.4. ante o reconhecimento da vigência do art. 38 do estatuto jurídico dos
policiais civis da União e do Distrito Federal – a Lei especial nº 4.878/1965, que
prevalece sobre a Lei geral nº 10.887/2004 –, está legalmente assegurada
a paridade plena entre os proventos dos inativos e a remuneração dos policiais em
atividade, existindo o direito a que seja estendida aos aposentados toda revisão
promovida na remuneração dos ativos, inclusive quaisquer benefícios ou vantagens
que lhes forem posteriormente concedidas, mesmo quando decorrentes da
reclassificação do cargo em que se deu a aposentadoria.”
 

46. Vale reforçar que, nesse julgamento, a Corte de Contas se manifestou especificamente sobre
a paridade conferida pela Lei nº 4.878/1965, dotada de status de lei complementar, nos seguintes
termos:

 
“...
92.    Veja-se que a lei supra cuidou apenas de assegurar a integralidade da
aposentadoria dos policiais, deixando uma lacuna quanto ao critério de revisão dos
proventos prevista no art. 193 da CF/1946, o que foi superado com a edição da Lei
nº 4.878/1965, que, ao tratar das disposições especiais sobre aposentadoria, trouxe
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os seguintes comandos, aí incluído o tal critério de revisão que faltava na Lei nº
3.313/1957:
 Lei nº 4.878/1965
 “Art. 37. O funcionário policial será aposentado compulsoriamente aos 65
(sessenta e cinco) anos de idade, qualquer que seja a natureza dos serviços
prestados.
 Art. 38. O provento do policial inativo será revisto sempre que ocorrer:
 a) modificação geral dos vencimentos dos funcionários policiais civis em
atividade; ou
b) reclassificação do cargo que o funcionário policial inativo ocupava ao
aposentar-se.”
93.    Com o advento da Constituição de 1967, na redação dada pela EC nº 1/1969,
surgiu a necessidade de lei complementar para disciplinar as aposentadorias
especiais, nos termos do seu art. 103, advindo em consequência a Lei
Complementar nº 51/1985 (aposentadoria dos policiais), que não abordou o tema
“revisão de proventos”.
94.       Portanto, este último aspecto (revisão de proventos) continuou a ser
regrado pela referida Lei Ordinária nº 4.878/1965 (art. 38), agora já com status
de lei complementar, pelo critério da recepção, conforme reconhecido pelo STJ
(RMS nº 2598/DF) e pelo STF (RE nº 458555/CE), ante a compatibilidade
material com a natureza jurídica que a nova ordem constitucional lhe imprimiu,
aí incluída a Constituição de 1988, a exemplo do ocorrido com o Código Tributário
Nacional (Lei Ordinária nº 5.172/1966) e com o Código Eleitoral (Lei Ordinária nº
4.737/1965)”.
 

47. Apresentam-se outros eventos jurídicos de grande relevância sobre o tema, a saber:
 
a. 13 de outubro de 2010 - Supremo Tribunal Federal; julgamento pela manutenção
da integralidade e paridade aos servidores policiais; decisão exarada nos autos do
Recurso Extraordinário nº 567.110-AC, com repercussão geral, isto é, aplicável aos
Poderes do Estado.
b. 29 de março de 2012 - Promulgação, pelas Mesas do Senado Federal e da
Câmara dos Deputados, da Emenda Constitucional nº 70, de 2012, que assegurou
paridade e integralidade em favor das aposentadorias concedidas com fundamento
na invalidez permanente, com proventos integrais ou proporcionais, a partir de
1º/1/2004. A referida Emenda Constitucional aperfeiçoa, de forma parcial, a
aposentadoria policial, uma vez que se aplica somente aos policiais que ingressaram
no serviço público até 31/12/2003, data da publicação da Emenda Constitucional nº
41/2003.
c. 16 de maio de 2014 - Publicação da Lei Complementar nº 144, de 15 de maio de
2014, que alterou a Lei Complementar nº 51/1985, para regulamentar a
aposentadoria especial voluntária da servidora policial, que passou a ser de 25 (vinte
e cinco) anos no total, dos quais 15 (quinze) anos de atividade estritamente policial.
 

48. Desse modo, a Lei Complementar nº 144/2014, além de disciplinar a aposentadoria
policial feminina (reivindicação que data desde o ano de 2001, nos termos do Projeto de Lei do Senado
(PLS) nº 149, de 23/8/2001, convolado, quando na Câmara dos Deputados, no Projeto de Lei
Complementar (PLP) nº 275, de 14/12/2001), ratificou a aposentadoria dos homens policiais, não
havendo quaisquer dúvidas sobre a constitucionalidade da aposentadoria especial policial.
49.  Assim sendo, o Tribunal de Contas da União vem conferindo registro de legalidade às
aposentadorias policiais concedidas por este órgão, cuja redação das portarias observa o seguinte teor:
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“O DIRETOR DE GESTÃO DE PESSOAL DO DEPARTAMENTO DE
POLÍCIA FEDERAL, usando das atribuições que lhe são conferidas pelos incisos
XIII e XVIII, do Artigo 32, do Regimento Interno do DPF, aprovado pela Portaria
MJ nº 2.877, de 30.12.2011, publicada no Diário Oficial da União nº 1, de
2.1.2012, Seção I, pp. 36/44, e tendo em vista o que consta do Processo nº .....,
RESOLVE:
 Conceder aposentadoria especial voluntária a ............., com fundamento no
artigo 1º, inciso II, alínea “a”, da Lei Complementar nº 51, de 20 de dezembro de
1985, alterada pela Lei Complementar nº 144, de 15 de maio de 2014, com
proventos integrais e paridade correspondentes ao subsídio do cargo efetivo, de
acordo com o artigo 38, alínea “a”, da Lei nº 4.878, de 3 de dezembro de 1965 c/c
a Lei nº 11.358, de 19 de outubro de 2006, declarando, em decorrência, a vacância
do cargo”. (grifo nosso)
 

50. Conclui-se, portanto, que a Lei Complementar nº 51/1985, alterada pela Lei Complementar
144/2014 e combinada com a Lei nº 4.878/1965 (artigo 38, alínea “a”), recepcionada pela CF/1988, com
status de lei complementar, já concediam aos servidores policiais os requisitos e critérios
diferenciados como a integralidade e paridade.
51. Mais uma vez se reconhece que o servidor policial, para trabalhar adequadamente, necessita
estar sempre em perfeitas condições físicas e psicológicas para agir, devendo-se, no mínimo, assegurar
uma aposentadoria diferenciada para garantir a este elemento humano a possibilidade de desempenhar
plenamente as suas perigosas atribuições funcionais.
52. Ora, dessa forma, a razão dessas legislações não é outra que a de dar efetividade ao tão
consagrado princípio constitucional da isonomia, que preconiza o tratamento distinto a pessoas em
situações diversas gerando uma igualdade material, não simplesmente formal, esta última, tão rechaçada
pelos Tribunais Pátrios.
53. Não há nenhuma dúvida de que a profissão do policial sempre mereceu tratamento
diferenciado. Isso porque constitui uma atividade na qual o servidor é submetido a pressões e risco que
levam a um maior desgaste da sua saúde física e mental do que as demais categoriais.
54. Outro aspecto que deve ser ler levado em conta na atividade policial é o fato de que,
diferente de outras profissões perigosas, onde o risco só existe no efetivo exercício da atividade, no caso
do policial esse risco passa a ser uma constante em sua vida, esteja, ou não, o policial exercendo
efetivamente essa atividade.

 

3. A EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 103/2019

 

55. Quanto à aplicação das regras instituídas pela EC nº 103/2019 aos servidores policiais,
ressalta-se que, há muito, a aposentadoria especial está pautada em diplomas legais que conferem aos
respectivos servidores as garantias previdenciárias mais arduamente conquistadas, quais sejam:
a integralidade dos proventos para inativos, nesse caso, considerada a última percepção pecuniária
quando em atividade; bem como o benefício da paridade de remuneração entre servidores da ativa e
aposentados.
56. Ocorre que, com o advento da referida Emenda Constitucional, as regras de aposentadoria
especial passaram a seguir rumos distintos após a data de sua promulgação. É o que preconiza a redação
do seu art. 5º, senão vejamos:

 
Art. 5º O policial civil do órgão a que se refere o inciso XIV do caput do art. 21 da
Constituição Federal, o policial dos órgãos a que se referem o inciso IV do caput do
art. 51, o inciso XIII do caput do art. 52 e os incisos I a III do caput do art. 144 da
Constituição Federal e o ocupante de cargo de agente federal penitenciário ou

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Constituicao.htm#art21xiv
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Constituicao.htm#art51iv
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Constituicao.htm#art52xiii
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Constituicao.htm#art144i
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socioeducativo que tenham ingressado na respectiva carreira até a data de entrada
em vigor desta Emenda Constitucional poderão aposentar-se, na forma da Lei
Complementar nº 51, de 20 de dezembro de 1985, observada a idade mínima de 55
(cinquenta e cinco) anos para ambos os sexos ou o disposto no § 3º.
 

57. Como se observa, referido artigo possibilitou, de forma literal e sem distinção de
regramentos, aos policiais que tenham ingressado na carreira até a data de entrada em vigor EC nº
103/2019, ou seja, até 12/11/2019, a sua jubilação na forma da Lei Complementar nº 51, de 20 de
dezembro de 1985, observando-se, contudo, a idade mínima de cinquenta e cinco anos para ambos os
sexos ou o disposto no seu §3º, qual seja, 52 (cinquenta e dois) anos de idade, se mulher, e aos 53
(cinquenta e três) anos de idade, se homem, desde que cumprido período adicional de contribuição
correspondente ao tempo que, na data de entrada em vigor da Emenda Constitucional, faltaria para atingir
o tempo de contribuição previsto na Lei Complementar nº 51, de 20 de dezembro de 1985.
58. Com efeito, as regras de aposentadoria previstas na Lei Complementar nº 51/85 passaram a
ter vigência com prazo definido. Delimitou-se no tempo a sua incidência a todos os policiais que tenham
ingressado na carreira até a data de entrada em vigor EC nº 103/2019, ou seja, até 12/11/2019. Aos demais
policiais ingressos na carreira a partir da data da promulgação da Emenda, ou seja, a partir de 13/11/2019,
incidem os regramentos de aposentadoria constantes no art. 10, §2º, inc. I, da novel emenda:  aos 55
(cinquenta e cinco) anos de idade, com 30 (trinta) anos de contribuição e 25 (vinte e cinco) anos de efetivo
exercício no cargo, para ambos os sexos.
59. O novo regramento constitucional, ao que se vê, viabilizou o restabelecimento automático
ao Regime Próprio de Contribuição Social aos policiais ingressos na carreira a partir 04/02/2013, data essa
considerada marco do início do Regime de Previdência Complementar ao qual estavam submetidos todos
os servidores públicos federais, policiais ou não, em razão do disposto na Lei nº 12.618/2012, até
12/11/2019, data de entrada em vigor EC nº 103/2019. Até porque, os regramentos para aposentadoria dos
servidores sujeitos ao Regime Próprio de Contribuição Social são incompatíveis com os consignados na
LC 51/85.
60. Nesse ponto, a superveniência de uma norma hierarquicamente superior, oriunda do poder
constituinte derivado, não obstante apresente limites materiais, circunstanciais e temporais, de acordo com
o próprio texto da Lei Maior, previsto nos §§ 1º, 4º e 5º do art. 60, bem como nos atos jurídicos perfeitos,
nos direitos adquiridos e no instituto da coisa julgada, tem o condão de ressignificar os normativos que
lhes são inferiores, seja revogando-os integral ou parcialmente, sejam lhes dando uma nova interpretação
conforme, de acordo com a novel redação.
61. Tal raciocínio foi, inclusive, objeto de consulta, por meio do Ofício nº
1067/2019/DELP/CRH/DGP/PF (13009670) a essa Douta Consultoria Jurídica, a qual sugeriu o
redirecionamento dos questionamentos apresentados por esta Polícia Federal ao Ministério da Economia,
consoante a redação da Nota n. 00691/2019/CONJUR-MJSP/CGU/AGU (13445955).
62. Diante dessa dual configuração de regimes previdenciários evidenciada pela EC n.
103/2019 (art. 5º e art. 10), entende este órgão que a todos os policiais ingressos na carreira até 12/11/2019
são garantidos o direito de aposentação pelo regramento contido na LC 51/85, com todos os seus
consectários, quais sejam: a integralidade e a paridade dos proventos, conforme entendimento já
consolidado pelo Tribunal de Contas da União - Acórdão nº 2835/2010-TCU-Plenário, bem como no
Parecer n. 16/2013/CONJUR-MPS/CGU/AGU (14007019), cujos excertos transcrevemos a seguir:

 
“II.A. Da regra de cálculo da aposentadoria especial dos policiais federais à luz da
LC nº 51/585. Prevalência do entendimento consubstanciado na NOTA nº 33/2011-
DEAEX/CGU/AGU-JCMB, aprovada pelo Advogado-Geral da União. Persistência
da integralidade e da paridade aos ocupantes das carreiras policiais, mesmo após a
EC nº 41/200. Inexistência de vinculação da Área Técnica (SPPS/MPS) no
exercício da competência do art. 9º da Lei nº 9.717/98.
(...)
16. Nada obstante, na NOTA Nº 33/2011-DEAEX/CGU/AGU-JCMP, prevalecem,
em síntese, os seguintes posicionamentos: 1) que a LC nº 51/85 regulamenta o art.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LCP/Lcp51.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LCP/Lcp51.htm
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40, § 4º, da CF/88; 2) que a integralidade da aposentadoria dos servidores
integrantes das carreiras policiais está garantida pelo art. 1º, inciso I, da LC nº
51/85; 3) que a LC nº 51/85 foi recepcionada pela CF/88 e serve de fundamento
constitucional para a regulamentação do art. 40, § 4º, da CF/88; 4) que o art. 38 da
Lei nº 4878/65, que assegura a paridade dos policiais, é o atual fundamento
normativo do reajuste previsto no art. 40,§17, da CF/88; e 5) que tal dispositivo não
foi revogado, de forma que resta mantido o direito dos servidores das carreiras
policiais à paridade na aposentadoria."  
 

63. Deve-se levar em consideração, portanto, o tratamento diferenciado que a Emenda
Constitucional nº 103/2019 deu à forma de aposentadoria dos policiais ingressos na carreira até a data da
sua promulgação, conferindo-lhes o direito de aposentadoria na forma da LC n. 51/85, com todos os seus
consectários (integralidade e paridade).
64. Nesse mesmo diapasão, a nova norma Constitucional também excepcionou outras
situações, dando, por exemplo, tratamento diferenciado ao valor das aposentadorias concedidas, nos
termos de seu art. 20, aos demais servidores que tenham ingressado no serviço público em cargo efetivo
até 31 de dezembro de 2003 e que não tenham feito a opção pelo regime de previdência complementar,
valor esse correspondente à totalidade da remuneração no cargo efetivo em que se der a aposentadoria,
observado o disposto no § 8º do seu art. 4º.
65. Pelos argumentos apresentados, mostra-se incompatível a aplicação de uma regra menos
favorável na seara policial, tendo em vista que os servidores policiais já dispunham de uma aposentadoria
especial, diferenciada das demais categorias de servidores públicos, em razão da constante exposição ao
potencializado risco das atividades inerentes à carreira, a qual se encontra constitucionalmente assegurada
até a data da promulgação da EC n.103/2019, nos termos que que preconiza o caput do seu art. 5º.
66. Há, ainda, aspectos jurídicos e atuariais a serem destrinchados diante do reconhecimento da
nova regra trazida pelo texto constitucional prevista no art. 5º da Emenda nº 103/2019 para os policiais
federais que ingressaram entre 02.02.2013 (incidência da Lei nº 12.618/2012) e 12.11.2019 (data anterior à
publicação), os quais durante alguns anos estiveram enquadrados no Regime de Previdência
Complementar, a saber:

 
I – Opcionalidade da vigência do parecer vinculante da Advocacia Geral da
União. Trata-se de uma realidade que divide vontades. Há servidores que preferem
ser beneficiários da regra de cálculo dos proventos de aposentadoria do Regime
Próprio de Previdência Social, com a paridade e integralidade, arcando com as
novas alíquotas previdenciárias e com as nova base de cálculo, assim como há
servidores que já se habituaram com o Regime de Previdência Complementar e
pretendem permanecer com a realidade previdenciária da capitalização. É
fundamental que se crie uma regra de opcionaliade de migração de regime
previdenciário, a exemplo do que foi previsto para os servidores que
ingressaram anteriormente a 2013 na Lei 12.618/2012, com previsão
constitucional no art. 40, §§ 14º a 16º, da redação anterior à EC nº 103/2019;
 
II – Natureza do tempo de RPC. Até a vigência do parecer vinculante, os policiais
federais inicialmente enquadrados no RPC que que optarem pelo regime próprio,
em tese há um passivo atuarial de contribuições previdenciárias. Para essa questão,
propõe-se a seguinte solução:
 
(a) para os policiais federais que não tenham tempo fora da atividade estritamente
policial, possa esse tempo policial de contribuição de RPC ser considerado como
tempo de contribuição não policial, até o limite de 10 anos, sem necessidade de
complementação atuarial, obedecendo as regras da Lei Complementar 51/90; e,
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(b) para os policiais que ingressaram na Polícia Federal e já tenham até 10 (dez) ou
mais anos de tempo de serviço e de contribuição com outra atividade não policial,
seja franqueada a possibilidade de complementar o passivo atuarial do Regime
Próprio com os aportes necessários ao longo da sua vida funcional, de modo a
complementar os valores equivalentes a alcançar o equilíbrio atuarial para ser
beneficiário das regras de paridade e integralidade no tempo estritamente
necessário.
 
III – Status jurídico do participante do FUNPRESP. Perante o novo regime
constitucional trazido pela EC nº 103/2019, os policiais federais que optarem mudar
do RPC para o Regime Próprio, fica manteida a relação contratual com a
FUNPRESP, apenas alterando-se a condição de participante obrigatório para
participantes facultativo, sem a necessidade de realização de novos aportes
consignados em folha, mas obedecendo-se as regras contratuais de resgates e de
novos aportes de acordo com o regimento interno da FUNPRESP; e,
 
IV – Aportes do órgão patrocinador (Polícia Federal) já depositados na conta
individual do policial federal na FUNPRESP. Para não haver enriquecimento
indevido dos policiais federais que optarem pelo regime próprio, propõe-se que seja
buscada uma solução negociada entre a União e a FUNPRESP para a devolução do
aporte já realizado pelo órgão patrocinador (Polícia Federal) de modo a ressarcir a
Instituição, que deverá realizar o aporte patronal de 22% de contribuição no regime
próprio. Em não havendo acordo com a FUNPRESP para a devolução do aporte do
patrocinador, outra solução a ser construída seria, no momento da aposentadoria de
cada beneficiário do parecer vinculante, a União receber da FUNPRESP o resgate
do valor aportado, partilhando-se o montante capitalizado na proporção dos aportes
do participante e do patrocinador, sendo esta última depositada diretamente pela
FUNPRESP no Regime Próprio.
 

67. Ante todo o exposto, são essas as razões que justificam a emissão de parecer vinculante
pela Advocacia Geral da União a fim de reconhecer para todos os policiais federais que não optaram pelo
RPC (Art. 1º, § 1º, da Lei 12.618/2012) a manutenção da integralidade, entendida como a fixação dos
proventos de aposentadoria como o último subsídio da atividade, e paridade, com reajustes de forma
similar aos servidores da ativa, bem como possibilite aos policiais federais que ingressaram na Instituição
no período de 02.02.2013 até 12.11.2019, ou seja, que tomaram posse até a publicação da EC nº 103/2019,
inicialmente enquadrados no Regime de Previdência Complementar, a opção expressa pelo regime
próprio, aplicando-se as soluções parametrizadas no parágrafo anterior (item 66).

 

                          Atenciosamente, 

 

DELANO CERQUEIRA BUNN
Delegado de Polícia Federal
Diretor de Gestão de Pessoal

 

Documento assinado eletronicamente por DELANO CERQUEIRA BUNN, Diretor(a), em 04/03/2020,
às 17:59, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539,
de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�p://sei.dpf.gov.br/sei/controlador_externo.php?

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://sei.dpf.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
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acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 14037129
e o código CRC 4CF2459C.
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