
Nota Técnica.     Brasília/DF, 27 de novembro de 2017.  

 

 

Assunto: Alterações trazidas pela Proposta de Emenda à 
Constituição n.º PEC 287/2016.  

Objetivo 

Trata-se de nota técnica elaborada no sentido de esclarecer quais as alterações e efeitos da 
Emenda Aglutinativa à PEC 287/2016, que altera as disposições sobre seguridade social e 
estabelece regras de transição e dá outras providências, especificamente quanto a categoria dos 
Policiais Civis.  

Avaliação 

Adiante expõe-se qual é a atual situação previdenciária da categoria em comento e como ficará 
caso a referida proposta caso seja aprovada. Cumpre ressaltar que a Emenda não alterou a 
necessidade de que os critérios a seguir sejam cumulativos. Destaque-se que seguem adiante, 
tabelas explicativas quanto aos critérios para cada tipo de aposentadoria. 

1. Inicialmente, a PEC 287 2016 pretende fazer inserir no texto Constitucional, em seu art. 
37, mais um parágrafo, o 13º, que traria o texto já estampado no artigo 24 da conhecida Lei 
8.112/1990, onde se trata da readaptação de servidores, por meio de perícia médica, que tenham 
sofrido limitação física ou mental, desde que compatíveis com a condição e o cargo de destino, 
mantida a remuneração de origem.  

2. Atualmente, não existe idade mínima para aposentadoria, tanto para homens quanto para 
mulheres. Com a vigência da PEC 287, a idade mínima para aposentadoria voluntária tanto para 
homens quanto mulheres será de 55 (cinquenta e cinco) anos.  

3. Quanto ao tempo de contribuição, hoje temos que é de 30 (trinta) anos para homens e 25 
(vinte e cinco) anos para mulheres, não havendo alteração quanto a isso na proposta da PEC 287.  

4. Em relação ao tempo mínimo de atividade policial, atualmente é de 20 (vinte) anos para 
homens e 15 (quinze) anos para as mulheres, sendo certo que a PEC 287, trará significativas 
mudanças nesse particular, inclusive apresentado as regras de transição ao longo dos anos até a 
sua completa alteração que se dará em 1º de janeiro de 2030.  

4.1. As regras de transição para o tempo mínimo de atividade policial, de forma 
pormenorizada, se darão da seguinte maneira: (I) para aqueles que se aposentarem até 
01/01/2020, permanece a regra de 20 (vinte) anos para homens e 15 (quinze) anos para 
mulheres; (II) para aqueles que se aposentarem até 01/01/2022, o tempo mínimo será 
alterado para 21 (vinte e um) anos para homens e 16 (dezesseis) anos para mulheres; 
(III) para aqueles que se aposentarem até 01/01/2024, o tempo mínimo será alterado 
para 22 (vinte e dois) anos para homens e 17 (dezessete) anos para mulheres; (IV) para 
aqueles que se aposentarem até 01/01/2026, o tempo mínimo será alterado para 23 (vinte 
e três) anos para homens e 18 (dezoito) anos para mulheres; (V) para aqueles que se 
aposentarem até 01/01/2028, o tempo mínimo será alterado para 24 (vinte e quatro) anos 
para homens e 19 (dezenove) anos para mulheres; e finalmente, (VI) para aqueles que 
se aposentarem até 01/01/2030, o tempo mínimo será alterado para 25 (vinte e cinco) 
anos para homens e 20 (vinte) anos para mulheres.  



5. Quanto aos proventos de aposentadoria, hoje, uma vez aposentados, os proventos são 
integrais e com paridade, revertidos em favor do beneficiado, entretanto, a PEC 287 apresenta, 
igualmente, regras de porcentagem diretamente proporcionais ao tempo de contribuição.  

5.1. Assim, (I) se o aposentando (homem) acumular 25 anos de contribuição, não poderá se 
aposentar, posto que o tempo mínimo de contribuição permanecerá de 30 (trinta) anos, 
conforme explicitado no item 2, já a aposentanda (mulher) se possuir 25 (vinte de cinco) 
anos de contribuição, aposentará com proventos equivalentes a 70% (setenta por cento) 
da média de todo o período contributivo. (II) Após os 25 anos iniciais, acrescenta-se 1,5% 
(um inteiro e cinco décimos percentuais) por ano de contribuição até completar 30 (trinta) 
anos, em que os proventos serão equivalentes à 77,5% (setenta e sete inteiros e cinco 
décimo de por cento) tanto para homens quanto mulheres. (III) Após os 30 anos, 
acrescenta-se 2% por ano de contribuição até completar 35 (trinta e cinco) anos, em que 
os proventos serão equivalentes à 87,5% (oitenta e sete inteiros e cinco décimos de por 
cento) tanto para homens quanto mulheres. (IV) Após os 35 anos, acrescenta-se 2,5% 
por ano de contribuição, até completar 40 (quarenta), momento em que os proventos 
serão equivalentes à 100% (cem por cento) da média de todo o período contributivo, tanto 
para homens quanto mulheres.  

5.1.1. Por exemplo, se um servidor contar com 32 anos de contribuição, será aposentado 
com proventos equivalentes a 81,5% (oitenta e um inteiros e cinco décimos de por 
cento) da média de todo o período contributivo, equivalentes aos citados 77,5% 
(setenta e sete inteiros e cinco décimos de por cento) dos 30 anos de contribuição,  
somados a 2% (dois por cento) por ano a mais. Tal exemplo se aplica a qualquer 
quantidade de anos de contribuição entre os marcos de 25, 30, 35 e 40, mediante 
aplicação de seus respectivos percentuais de majoração, citados no item 5.1. 

5.2. Para servidores que ingressaram no serviço público após 04/02/2013, o valor do 
benefício máximo a ser recebido é equivalente ao teto do INSS, atualmente em R$ 
5.531,31 (cinco mil, quinhentos e trinta e um reais e trinta e um centavos), somados à 
previdência complementar, conforme emenda constitucional nº 41. Com a aprovação da 
PEC 287/2016, será respeitada a proporcionalidade informada no item 5.1., calculando-
se a média do salário de contribuição sobre o qual foi contribuído. 

6. E finalmente, atualmente, a aposentadoria compulsória se dá aos 75 (sessenta e cinco) anos, 
tanto para homens quanto para mulheres e permanecera em caso de aprovação da PEC 
287/2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Como é Como será 

Homem Mulher Homem 1Mulher 

Idade mínima Não tem Não tem 552 55 

Tempo mínimo 
de contribuição 

30 anos 25 anos 30 anos 25 anos 

Tempo mínimo 
de atividade 

policial 
20 anos 15 anos 

Até 01/01/2020 

20 anos 15 anos 

Até 01/01/2022 

21 anos 16 anos 

Até 01/01/2024 

22 anos 17 anos 

Até 01/01/2026 

23 anos 18 anos 

Até 01/01/2028 

24 anos 19 anos 

Até 01/01/2030 

25 anos 20 anos 

Proventos 100%3 4 

25 anos de contribuição 

Não aposenta 70% da média3 4 5  

30 anos de contribuição 

77,5% da média3 4 5 

35 anos de contribuição 

87,5 da média3 4 5 

40 anos de contribuição 

100% da média3 4 5 

Compulsória  75 anos 75 anos 

 

7. A aposentadoria por incapacidade permanente, que se dará quando não for possível a 

readaptação do servidor, conforme as seguintes regras: 

7.1. Em caso de aposentadoria por doença não relacionada ao trabalho atualmente é 

proporcional ao tempo de serviço. Em caso de aprovação da PEC 287/2016, se 

aposentadoria se der antes de que o servidor tenha atingido o tempo mínimo de 

contribuição será de 70% (setenta por cento) da média de todo período contributivo e, se 

                                                           

1  Polícia legislativa (Câmara e Senado); polícia federal; polícia rodoviária federal; polícia 

ferroviária federal; polícias civis; 

2  Pode ser majorada em caso de aumento da expectativa de vida comparada com hoje, 

1 anos para cada aumento de 1 ano na expectativa de vida, depende de lei complementar  

3  Servidores que ingressaram no serviço público antes de 2013- integralidade e paridade;  
4  Servidores que ingressaram no serviço público após 2013 - teto do INSS7 + previdência 
complementar 
5  Média arimética simples das remunerações/salário de contribuição de todo período 
contributivo 



a aposentadoria se der após o servidor atingir o tempo mínimo de contribuição se dará 

nos mesmos termos da progressão imposta quanto a aposentadoria voluntária; 

7.2. Já em caso de aposentadoria por doença relacionada ao trabalho, doenças graves ou 

incuráveis, atualmente, tais casos dão direito ao servidor à aposentadoria integral, 

enquanto que na PEC 287/2016, a aposentadoria por doença relacionada ao trabalho 

será de 100% (cem por cento) da média calculada sobre as remunerações de todo o 

período contributivo, não tendo sido encontrada referência a doença grave ou incurável, 

interpreta-se, assim, como necessária a comprovação de incapacitação pela doença para 

ter direto à aposentadoria.  

Aposentadoria por Incapacidade permanente 

Por doença não relacionada ao trabalho 

Como é: Como Será 

Proporcionais ao tempo 
de serviço6 

Antes de atingir o 
tempo mínimo de 

contribuição 

Após atingir o tempo mínimo de 
contribuição 

70% da média3 4 5 6 

Conforme progressão prevista 
para aposentadoria voluntária 

até o limite de 100% da média 3 

4 5 6 

Por doença relacionada 
ao trabalho, doença 
grave ou incurável 

Por doença relacionada ao trabalho 

Integral 6 100% da média 3 4 5 6 

 

8. Em relação a pensão por morte do servidor, tem-se que, hoje, equivale a 01 (uma) cota de 

100%, calculada da seguinte forma:  

8.1. Para falecimento de servidores na ativa, é de 100% (cem por cento) da remuneração do 

servidor limitada ao teto do INSS, mais 70% (setenta por cento) do que ultrapassar esse 

valor;  

8.2. Para falecimento de servidores já aposentador, é de 100% (cem por cento) do benefício 

limitado ao teto do INSS, mais 70% (setenta por cento) do que ultrapassar esse valor;  

9. Na PEC/287, a pensão por morte será se dividirá em dois grupos, o primeiro para servidores 

que ingressaram no serviço público antes de 2013 e o segundo para os servidores que 

ingressaram no serviço público depois de 2013, subdividindo-se ainda quanto aos servidores 

na ativa e aposentados na ocasião do falecimento, senão vejamos:  

9.1. Para servidores da ativa que ingressaram no serviço público antes de 2013, a pensão 

será equivalente à aposentadoria por incapacidade permanente, conforme item 7, até o 

limite do teto do INSS, mais 70% (setenta por cento) do que ultrapassar o teto, observada 

                                                           

6  Não podendo ser inferior a um salário mínimo. 



1 cota familiar de 50% (apenas esposa) acrescido de cotas de 10% (dez por cento) por 

dependente o até limite de 100% (cem por cento); 

9.2. Para servidores aposentados que ingressaram no serviço público antes de 2013, a 

pensão será equivalente ao teto do INSS, acrescido de 70% (setenta por cento) do que 

ultrapassar o teto, observada 1 cota familiar de 50% (apenas esposa) acrescido de cotas 

de 10% (dez por cento) por dependente o até limite de 100% (cem por cento); 

9.3. Para servidores da ativa que ingressaram no serviço público depois de 2013, a pensão 

será equivalente à aposentadoria por incapacidade permanente, conforme item 7, 

observada 1 cota familiar de 50% (apenas esposa) acrescido de cotas de 10% (dez por 

cento) por dependente o até limite de 100% (cem por cento); 

9.4. Para servidores aposentados que ingressaram no serviço público depois de 2013, a 

pensão será equivalente à integralidade dos proventos, observada 1 cota familiar de 50% 

(apenas esposa) acrescido de cotas de 10% (dez por cento) por dependente o até limite 

de 100% (cem por cento); 

Pensão por morte 

Como é: Como será: 

1 cota de 100%, calculada da 
seguinte forma: 

1 cota familiar de 50% + cotas de 10% por dependente até 
o limite de 100%6 calculada da seguinte forma: 

Ativa Aposentado 
Servidores que ingressaram no serviço público antes de 

2013 

Ativa Aposentado 

100% 

remuneração do 

servidor até o  

teto do INSS7 + 

70% do que 

ultrapassar esse 

limite 6. 

 100% do 
benefício até 

o teto do 
INSS7 + 70% 

do que 
ultrapassar 

esse limite 6; 

Equivalente à aposentadoria por 
incapacidade permanente na data do 

óbito até o limite do teto do INSS7 + 70% 
do que ultrapassar o teto 6 

Teto do INSS7 
+ 70% do que 
ultrapassar o  

teto  6 

 Servidores que ingressaram no serviço público após 2013 

Ativa Aposentado 

Equivalente à aposentadoria por 
incapacidade permanente na data do 

óbito 6 

Integralidade 
dos proventos6  

Portanto, dessa forma ficará o novo plano de previdência para a categoria de Policiais Civis, 
caso aprovada a PEC 287/2016.  

 

 

 

                                                           

7 Teto do INSS é atualmente em R$ 5.531,31 (cinco mil, quinhentos e trinta e um reais e trinta e 
um centavos) 



Conclusão.  

Assim, em que pese a redação excessivamente complexa, verifica-se que a Proposta de 
Emenda Constitucional n.º 287/2016, trará significativas mudanças no que concerne o regime de 
previdência da categoria dos Policiais Civis, dificultando a obtenção e reduzindo os benefícios seja 
quanto à aposentadoria voluntária ou compulsória ou ainda, por incapacidade permanente ou 
quanto à pensão por morte dos servidores.  

BAYMA & FERNANDES – Advogados Associados 

 


