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PROJETO DE LEI N° 079/ 2021

“INSTITUIU AOS GUARDAS MUNICIPAIS O 

MESMO REGIME DE APOSENTADORIA ESPECIAL 

DOS POLICIAIS MILITARES."

Art. 1° Esta Lei dispoe sobre a aposentadoria do funcionario que exerga as 

atividades previstas no §8° do art. 144, da Constituigao Federal.

Art. 2° O funcionario que exerga as atividades de guarda previstas no §8° do art. 

144, da Constituigao Federal, sera aposentado, voluntariamente, com proventos integrals, 

independentemente da idade:

I - Apos 30 (trinta) anos de contribuigao, desde que atue, pelo menos, por 20 

(vinte) anos em atividade de seguranga publica, se homem;

II - Apos 25 (vinte e cinco) anos de contribuigao, desde que atue, pelo menos, por 

15 (quinze) anos em atividade de seguranga publica, se mulher.

Art. 3° Esta lei entra em vigor na data de sua publicagao, revogam-se as 

disposigoes em contrario.
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JUSTIFICATIVA.

O presente projeto de lei complementar visa a conceder aos funcionarios que 

exergam as fungdes de guarda municipal, nos termos do §8° do art. 144 da Constituigao 

Federal, aposentadoria especial como aquela concedida aos policiais em geral.

A razao disso e que os funcionarios das guardas municipais, independentemente 

do nome que tem, exercem fungao de seguranga publica, ainda que na estrita amplitude 

que Ihes e atribuida pela Constituigao Federal (art. 144, §8°).

As fungdes de seguranga publica, todas elas, acabam por expor os agentes a 

riscos que atingem sua saude e integridade fisica, o que justifica a fruigao do regime 

especial de aposentadoria previsto no §1° do art. 201 da Constituigao Federal, verbis:

§ 1° E vedada a adogao de requisites e criterios diferenciados 

para a concessao de aposentadoria aos beneficiarios do regime 

geral de previdencia social, ressalvados os casos de atividades 

exercidas sob condigoes especiais que prejudiquem a saude ou 

a integridade fisica e quando se tratar de segurados portadores

termos definidos em lei complementar.de deficiencia, nos

(destacamos)

Portanto, os funcionarios da guarda atendem ao requisite necessario para a 

aposentadoria especial, qual seja, exercer atividade que possa prejudicar a saude ou a 

integridade fisica.

Nesse sentido, e importante mencionar que a Lei Complementar 51, de 1985, com 

as alteragoes trazidas pela Lei Complementar 152, de 2015, criou urn regime especial de 

aposentadoria para todos os servidores publicos policiais.

Conforme esse regime especial, os policiais, justamente em razao de a sua 

atividade expo-los aos riscos mencionados no art. 201, §1°, da Constituigao Federal, preve 

o seguinte:

1o. O servidor publico policial sera aposentado:
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integrals,proventosVoluntariamente, 

independentemente de idade
II com

a) apos 30 (trinta) anos de contribui<?ao, desde que conte, pelo 

menos, 20 (vinte) anos de exercicio em cargo de natureza 

estritamente policial, se homem;

b) apos 25 (vinte e cinco) anos de contribuigao, desde que conte, 

pelo menos, 15 (quinze) anos de exercicio em cargo de natureza 

estritamente policial, se mulher.

Ora, os guardas municipais, embora exergam atividades que os expdem aos 

mesmos riscos que os policiais em geral, vem sendo submetidos ao regime geral da 

previdencia, ao arrepio da norma constitucional pertinente.

Essa omissao legislativa, que, no momento, inviabiiiza o exercicio de direito 

fundamental pelos guardas municipais, precisa ser suprida.

E essa e a razao por que, por meio desse projeto de lei complementar, 

pretendemos proper sejam aplicadas aos guardas municipais o mesmo regime de 

aposentadoria a que se submetem os policiais em geral.

O proprio Supremo Tribunal Federal ja reconheceu a existencia dessa omissao 

legislativa e seu prejuizo para o exercicio do direito fundamental dos funcionarios que 

exercem a fungao prevista no §8° do art. 144 da Constituigao Federal. Litteris:

O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL fixou, portanto, como fato 

determinante para o reconhecimento da atividade de risco a 

presenga de periculosidade como merente ao oficio, permitindo 

a colmatagao da lacuna legislativa somente nos casos que se 

adequem a essa hipotese especifica.

Nesse sentido, a CORTE reconheceu a presenga desse fato 

determinante para a categoria dos agentes penitenciarios e 

determinou a aplicagao do regime juridico da LC n° 51/1985 (Ml 

6.250, Rel. Min. MARCO AURELIO, julgado em 31/1/2018; Ml



Estado de Sao Paulo

6.171, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, julgado em 1°/2/2018; Ml 

6.124, Rel. Min. LUIZ FUX, julgado em 30/11/2017; Ml 6.219, Rel. 

Min. RICARDO LEWANDOWSKI, julgado em 9/2/2017; Ml 3.973, 

Rel. Min. EDSON FACHIN, julgado em 26/10/2015; Ml 2.045, Rel. 

Min. ROSA WEBER, julgado em 7/3/2014; Ml 5.684, Rel. Min. 

CELSO DE MELLO, julgado em 28/2/2014).

Na hipotese dos “guardas civis”, igualmente, esta presente o 

fato determinante exigido pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL,

atividadespericulosidade e aspect© inerente as

enquanto integrantes do
pois a

essenciais exercidas na carreira 

sistema de Seguranga Publica, conforme reconhecido por essa

CORTE:

As Guardas Municipais executam atividade de seguranga publica 

(art. 144, §8°, da CF), essencial ao atendimento de necessidades 

inadiaveis da comunidade (art. 9°, §1°, CF), pelo que se 

submetem as restrigoes firmadas pelo Supremo Tribunal Federal 

julgamento do ARE 654.432 (rel. Min. EDSON FACHIN, redator 

acordao Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno,
no

para o
julgado em 5/4/2017)” (Pleno, RE 846.854/SP, Rel. Min. LUIZ FUX, 

redator para o acordao Min. ALEXANDRE DE MORAES, julgado

01/8/2017). Conforme destaquei no referido julgamento do REem

846.854:

Cabe chamar a atengao para a circunstancia de que as Guardas

instituigoes envolvidas na atividade deMunicipais sao 

seguranga publica (art. 144, § 8°, CF). A Lei Federal 13.022/2014, 

que dispoe sobre o Estatuto Geral das Guardas, estabelece a

competencias desses orgaos... Asnatureza, principios e 

Guardas Municipais sao previstas constitucionaimente no artigo 

144, do Capitulo III, Titulo V (“Da seguranga publica”), portanto, 

cumprem papel nas atividades estatais de seguranga publica,
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conforme expressa previsao constitucional e regulamentagao 

legal, desempenhando fungao publica essencial a manutengao 

da ordem publica, da paz social e da incolumidade das pessoas

especial de bens, servigos ee do patrimonio publico, em 

instalagoes do Municipio ...

por atuarem em prol daOs guardas municipais, assim 

manutengao da ordem publica e na prevengao e enfrentamento a

publico essencialcriminalidade, desenvolvem servsgo 

insuscetivel de paralisagao em razao do exercicio do direito de

greve.

A periculosidade das atividades de Seguranga Publica sempre e 

inerente a fungao, e, em relagao aos integrantes das Guardas 

Givis foi empiricamente retratada pela ORDEM DOS POUCIAIS 

DO BRASIL (http://opb.net.br/noticias-detalhe.php?idRow=4194), 

ao aponta-los como a terceira carreira com o maior numero de 

mortes nos dez primeiros meses de 2016, em um total de 26 

, abaixo somente dos 251 casos da Policia Militar e dos 52 

da Policia Civil e acima dos agentes do sistema 

penitenciario, que contabilizaram 16 obitos.

Assim sendo, a essencialidade das atividades de seguranga 

publica exercidas pelos guardas municiipais autoriza a aplicagao 

dos precedentes, como garantia de igualdade e seguranga 

juridica (EDWARD H. LEVI, The Nature of Judicial Reasoning, In: 

The University of Chicago Law Review, v. 32, n. 3, spring 1965, p. 

400; FREDERICK F. SCHAEUR, Playing by the rules: a 

philosophical examination of rule-based decision-making in law 

and in life, Oxford-New York, Clarendon, p. 183; A. SIMPSON, The 

ratio decidendi of a case and the doctrine of binding precedent, 

p. 156- 159; ANA LAURA MAGALONI KERPEL . El precedents

casos

casos

http://opb.net.br/noticias-detalhe.php?idRow=4194


constitucional en el sistema judicial norteamericano, Madrid, 

McGraw Hill, 2001, p. 83), e, por decorrencia logica, deve ser 

utilizado o parametro previsto na Lei Complementar 51/1985 para 

viabilizar ao impetrante, na qualidade de guarda municipal, o 

exercicio do direito estabelecido no artigo 40, § 4°, II, da 

Constituigao Federal.

Diante do exposto, com base no art. 205, caput, do Regimento
CONCEDOInterne do Supremo Tribunal Federal, 

PARCIALMENTE A ORDEM para reconhecer a mora legislativa e 

determinar ao orgao publico competente que aprecie o pedido de 

aposentadoria especial, aplicando, no que couber, os termos da 

LC 51/85. (Mandado de Injungao n° 6770, Relator Ministro 

Alexandre de Moraes).

Nessa decisao, assim como nas que Ihe serviram de fundamento, o STF 

reconheceu o direito do impetrante, guarda municipal, a aposentadoria especial e a 

legislativa na regulamentagao desse direito.

Nossa proposta vem para suprir essa lacuna e garantir a fruigao de direitos 

constitucionalmente consagrados.

mora

Pelas razdes expostas, pego aos nobres pares o apoio a presente proposigao
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a

MANOEL PEREIRA FILHO 

Vereador


