
 

 

 
 

 
  

EMENDA Nº          , À PEC Nº 18, DE 2019 

 
 
 
 

Altera o artigo 6º para suprimir o inciso IV e os §6º, §7º e §8º, e dá nova redação 

aos §2º, §3º, §4º e §5º da Proposta de Emenda à Constituição n° 18, da seguinte forma: 

 

“Artigo 6º 

(...) 

IV – (suprimido) 

(...) 

§ 2º - Os proventos das aposentadorias concedidas nos termos do “caput” 

corresponderão à totalidade da remuneração no cargo efetivo em que for concedida a 

aposentadoria, para o servidor que tenha ingressado no serviço público, com 

vinculação ao Regime Próprio de Previdência Social, até 31 de dezembro de 2003 e 

serão reajustados na mesma proporção e na mesma data sempre que se modificar a 

remuneração dos servidores em atividade, sendo também estendidos aos aposentados 

quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidos aos servidores em 

atividade. 

§ 3º - Ao servidor que tenha ingressado no serviço público, com vinculação ao 

Regime Próprio de Previdência Social, após 31 de dezembro de 2003, os proventos 

das aposentadorias corresponderão a 80% (oitenta por cento) da média aritmética 

simples das maiores remunerações adotadas como base para as contribuições aos 

regimes de previdência a que o servidor esteve vinculado, atualizadas monetariamente, 

desde a competência julho de 1994 ou desde a do início da contribuição, se posterior 

àquela competência. 

§ 4º - Para o servidor que ingressou no serviço público, em cargo efetivo, após a 

implantação do regime de previdência complementar, a média a que se refere o §3º 

será de 100%, limitada ao valor máximo do salário de contribuição do Regime Geral 

de Previdência Social. 



 

 

§ 5º - Os servidores de que trata o “caput” poderão se aposentar aos 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 lei complementar a que alude o artigo 3º, faltaria para 

atingir o tempo de contribuição previsto no inciso II, deste artigo. 

§6º - (suprimido). 

§7º - (suprimido). 

§8º - (suprimido). 

 

J U S T I F I C A T I V A  

 

A presente propositura visa corrigir as distorções trazidas no texto da 

Proposta de Emenda à Constituição nº 18 de 2019, sobretudo aos servidores das 

carreiras da Polícia Civil, por representar um retrocesso sem precedentes a direitos já 

consolidados em nosso ordenamento jurídico ao servidor policial civil, tanto em 

âmbito estadual quando nacional, recentemente ratificados na Emenda à 

Constitucional Federal nº 103, de 12 de novembro de 2019 e na Proposta de Emenda à 

Constituição Federal nº 133 de 2019, em trâmite no Senado Federal. 

Cabe ressaltar que a proposta original do Governo do Estado de São 

Paulo, na justificativa de seus diversos dispositivos, traz explícito que “mais uma vez, 

a medida visa adequar a norma estadual a dispositivo da Proposta de Emenda à 

Constituição Federal” (destaque nosso). 

Todavia, em seu artigo 6º, que trata em específico do “servidor 

integrante das carreiras de Policial Civil, Agente de Segurança Penitenciária ou 

Agente de Escolta e Vigilância Penitenciária” (destaque nosso), há um teratológico 

distanciamento das proposituras à Constituição Federal e da jurisprudência, com 



 

 

completa omissão a qualquer justificava. Ou seja, a proposta do governo optou por 

tornar inexistente justificativa para tal distinção de tratamento, muito provavelmente 

por não ser possível justificar o injustificável. 

Em síntese, as alterações propostas visam: 

1) Suprimir a tentativa do governo de ressuscitar o mal famigerado 

instituto conhecido como “pedágio”, consistente na condição de permanência de 5 anos 

do cargo efetivo em que for concedida a aposentadoria. Tanto o Tribunal de Justiça de 

São Paulo - TJSP1 quanto o Supremo Tribunal Federal - STF2 tem jurisprudência 

consolidada no sentido da impertinência do instituto, em decisões favoráveis em ações 

coletivas ajuizadas pelo Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo – 

SINDPESP há mais de 5 anos; 

2) Manter ao servidor policial civil que tenha ingressado no serviço 

público até 31 de dezembro de 2003 os proventos integrais de aposentadoria com 

paridade aos servidores da ativa. Este direito é consolidado e ratificado na Emenda à 

Constitucional Federal nº 103, de 12 de novembro de 2019 e na Proposta de Emenda à 

Constituição Federal nº 133 de 2019 (art. 16), em trâmite no Senado Federal, assim 

com na jurisprudência do TJSP3, onde foram partes interessados o Associação dos 

Delegados de Polícia do Estado de São Paulo – ADPESP e o SINDPESP.  

3) Consolida direitos do servidor policial civil que tenha ingressado 

após 31 de dezembro 2003, mas antes da vigência do regime de previdência 

 
1 Apelação nº 0022339-71.2012.8.26.0053 – 5ª Câmara de Direito Público. 
2 STF, ARE 1021376/SP. 
3 Incidente de Resolução 

de Demandas Repetitivas nº 0007951-21.2018.8.26.0000. 



 

 

complementar, com regra compatível no que é cabível à Lei nº 10.887/2004, e também 

ao servidor com ingresso já na vigência do regime de previdência complementar. 

À vista do exposto, temos que a presente propositura de alteração à 

Proposta de Emenda à Constituição n° 18 não busca inovar ou privilegiar uma 

categoria de servidores públicos, mas sim restabelecer direitos suprimidos pela 

proposta do governo, sem o devido olhar aos servidores públicos garantidores da 

legalidade e da justiça, da paz e tranquilidade públicas e da administração 

penitenciária. 

Dessa forma, contamos com o apoio dos Nobre Pares. 

 

Sala das Sessões, em 

Deputados 
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