
  
 

 

SHIS QI 9 Conjunto 17 Casa 16, Lago Sul, Brasília 

Distrito Federal – Brasil – CEP 71.625-170 

 www.machadogobbo.com.br 

tel.: +55 61 3321-0074 

 

NOTA TÉCNICA 14/2021 

Cliente SINPOL/DF 

Referência 

Análise da Lei Distrital nº 4.087/2008, que institui 

seguro de vida e de acidentes pessoais para os 

integrantes da Polícia Civil, da Polícia Militar e do 

Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal.  

Data Brasília, 19 de agosto de 2021. 

 

I. Seguro Coletivo de vida e de acidentes pessoais para os integrantes da 

Polícia Civil do Distrito Federal  

 

1. A Lei Distrital nº 4.087, de 28 de janeiro de 2008 (alterada pela Lei nº 4.177, de 

17 de julho de 2008), instituiu seguro de vida e de acidentes pessoais para os 

integrantes da Polícia Civil, da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros do Distrito 

Federal, nos seguintes termos: 

 

Art. 1º Fica instituído Plano de Seguro de Vida e de Acidentes Pessoais para os 

integrantes da Polícia Civil, da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do 

Distrito Federal. 

Parágrafo único. O seguro instituído por esta Lei poderá, mediante as modalidades 

de licitação previstas no art. 22 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e por 

discricionariedade do Chefe do Poder Executivo, ser estendido a outras carreiras do 

serviço público distrital. 

 

Art. 2º As apólices do seguro de que trata esta Lei serão contratadas em grupo, sem 

ônus para o segurado, com cobertura para os seguintes eventos: 

I – morte acidental; 

II – invalidez permanente parcial; 

III – invalidez permanente total. 

Parágrafo único. Fará jus aos benefícios instituídos por esta Lei o segurado vitimado 

no estrito cumprimento do dever ou em razão da função, ainda que fora do horário 

de trabalho, inclusive se nos deslocamentos da residência para o local de trabalho e 

vice-versa. 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8666cons.htm
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Art. 3º Os valores dos prêmios a serem resgatados são os estabelecidos no Anexo 

Único, cabendo ao Poder Executivo editar os atos necessários à regulamentação desta 

Lei e as demais condições de seu resgate. (Artigo Alterado(a) pelo(a) Lei 4177 de 

17/07/2008) 

 

Parágrafo Único. Os valores constantes do Anexo Único serão reajustados 

anualmente e segundo normas estabelecidas pela Superintendência de Seguros 

Privados — SUSEP, do Ministério da Fazenda. 

 

Art. 4º A despesa decorrente da execução desta Lei correrá à conta do tesouro do 

Distrito Federal. 

 

Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Art. 6º Revogam-se as disposições em contrário. 

 

II. Segurados 

 

2. No que tange à presente consulta, por meio desta lei, previu-se que, sem ônus, 

todo o policial civil do Distrito Federal vitimado no estrito cumprimento do dever ou 

em razão do exercício da sua função, ainda que fora do horário de trabalho (inclusive 

se nos deslocamentos da residência para o local de trabalho e vice-versa), fará jus aos 

benefícios instituídos. 

 

3. Neste sentido, para que o segurado faça jus ao seguro em razão de (i) morte 

acidental, (ii) invalidez permanente parcial ou (iii) invalidez permanente total, é 

necessário demonstrar que o sinistro aconteceu no estrito cumprimento do dever 

do segurado (policial civil) ou em razão da sua função, ainda que fora do horário 

de trabalho, inclusive se nos deslocamentos da residência para o local de trabalho 

e vice-versa. Provadas tais condições, o beneficiário deve receber o valor referente ao 

seguro.  
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III. Valores em caso de sinistro 

 

4. O artigo 3º da lei ora em análise faz expressa menção à necessidade de o Poder 

Executivo editar atos necessários à sua regulamentação e demais condições do 

resgaste do valor do seguro, estabelecendo, no anexo único da referida lei, que os 

valores seriam reajustados anualmente e segundo normas estabelecidas pela 

Superintendência de Seguros Privados — SUSEP, do Ministério da Fazenda, sendo 

os valores mínimos os seguintes:  

 

 
 

5. Os valores acima propostos, conforme dispõe o Anexo Único da Lei 

4.087/2008, são, para morte acidental e invalidez permanentes, considerados 

mínimos, devendo sofrer reajustes anualmente pela Superintendência de Seguros 

Privados — SUSEP, o que deve ser consultado perante à seguradora. 

 

6.  Já os valores referentes à invalidez permanente parcial, que também devem 

ser atualizados anualmente, serão determinados de acordo com o percentual de 



 
 

4 
 

redução da funcionalidade do membro ou órgão comprometido, calculado sobre o 

valor do prêmio devido pela morte acidental.  

 

IV. Procedimento no caso de sinistro 

 

7. Na ausência de regulamentação própria para a solicitação do referido seguro, 

orientamos que os beneficiários entrem em contato com o Departamento-Geral do 

Pessoal (DGP) da PCDF para solicitarem cópia dos formulários e demais documentos 

necessários para ingressarem com o pedido de pagamento de seguro, que poderá ser 

apresentado diretamente à seguradora.  

 

8. Em consulta ao sítio eletrônico Secretaria de Estado de Segurança Pública do 

Distrito Federal, verificou-se que o contrato de seguro atualmente vigente no âmbito 

do Distrito Federal é o Contrato de Prestação de Serviços n.º 049/2019 – SSP, sendo a 

seguradora a MBM SEGURADORA S/A, com sede na Rua dos Andradas, 772, Bairro 

Centro Histórico, Porto Alegre/RS – CEP: 90.020-004 - telefone: (51) 3216- 2510/3216-

2552, E-mail: licita@mbmseguros.com.br, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa 

Jurídica do Ministério da Fazenda sob o nº 87.883.807/0001-06. 

 

V. Prazos para requerer o seguro 

 

9. O Código Civil dispõe, em seu art. 206, §3º, que “prescreve em três anos a 

pretensão do beneficiário contra o segurador, e a do terceiro prejudicado, no caso de seguro de 

responsabilidade civil obrigatório”.  

 

10. Já quando ocorre incapacidade temporária, invalidez ou doença, o segurado 

ou seus beneficiários possuem até um ano para requerer seguro de vida, conforme 

dispõe o art. 206, §1º, II do código Civil.  
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11. No entanto, entendemos que como o vínculo do segurado (policial civil) é com 

o ente público e não com a seguradora, o prazo prescricional é de cinco anos, em 

decorrência da aplicação do art. 1º do Decreto 20.910/32.  

 

12. O principal fundamento para aplicar a prescrição quinquenal decorre da 

própria natureza especial do Decreto nº 20.910/32, que regula a prescrição, seja qual 

for a sua natureza, das pretensões formuladas contra a Fazenda Pública, afastando as 

disposições genéricas previstas no Código Civil.  

 

13. Tanto é assim que no âmbito do Tribunal de Justiça do Distrito Federal já 

existem precedentes reconhecendo o caráter obrigatório do seguro instituído por lei, 

em que há expressa previsão de que a despesa para execução da lei correrá à conta 

do tesouro do Distrito Federal (art. 4 da Lei 4.087/08).  

 

14. Assim, ainda que o Distrito Federal tenha delegado a efetivação do seguro de 

vida a uma instituição privada, por meio de processo licitatório, a sua 

responsabilidade pelo implemento das obrigações legais devidas aos segurados 

permanece, de forma que o vínculo do servidor não é com a segurada, mas sim com 

o Distrito Federal. 

 

15. Assim, no entendimento deste escritório, o prazo prescricional de cinco anos 

teria início apenas a contar da data do óbito ou da data em que o segurado teve a 

ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez. 

 

VI. Óbito em razão do COVID-19 

 

16. Como discorrido acima, para que haja cobertura securitária é necessário 

demonstrar que o sinistro reportado – seja o óbito, seja a invalidez parcial/total 

permanente – aconteceu no estrito cumprimento do dever do segurado (policial civil) 
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ou em razão da sua função, ainda que fora do horário de trabalho, inclusive se nos 

deslocamentos da residência para o local de trabalho e vice-versa.  

 

17. Nesse contexto, o policial civil que vier a óbito ou ficar incapacitado 

permanentemente de forma parcial ou total para o trabalho em decorrência da 

contaminação por COVID-19, poderá ser beneficiário do seguro em referência, desde 

que haja reconhecimento de que o contágio ocorreu em decorrência do exercício das 

atribuições do cargo.  

 

18. É importante esclarecer que reconhecimento do nexo de causalidade entre o 

contágio por COVID-19 e os danos experimentados (óbito ou invalidez total/parcial 

permanente), caso não reconhecido administrativamente, poderá ser objeto de 

demanda judicial específica pelo segurado ou pelos beneficiários do seguro.  

 

VII. Conclusão 

 

19. Considerando as disposições acima, o escritório está à disposição dos filiados 

para realizar o procedimento administrativo e, em caso de negativa, para iniciar o 

processo judicial com a finalidade de alcançar a aplicação do direito do policial civil 

do Distrito Federal que, no estrito cumprimento do dever do segurado (policial civil) 

ou em razão da função, ainda que fora do horário de trabalho, inclusive se nos 

deslocamentos da residência para o local de trabalho e vice-versa, venha a sofrer 

algum sinistro nos termos da Lei Distrital 4.087/2008.  

 

É o parecer.  


