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NOTA DE ESCLARECIMENTO: APOSENTADORIA POLICIAL 

URGENTE 

 

 

A Federação Nacional dos Policiais Federais, cumprindo com sua função, 

esclarece a todos os seus filiados que: 

 

Foram realizadas duas agendas junto à Casa Civil do atual governo - 

presente inclusive o atual Ministro Weintraub, antes do envio da reforma da 

previdência ao Congresso Nacional, tendo havido o compromisso expresso de 

manter a similaridade de tratamento com os militares das Forças Armadas, 

inclusive em projeto apartado, não tendo sido tal acordo honrado pelo governo; 

Após o envio da Proposta de Emenda Constitucional nº 06/2019 - reforma 

da previdência - foram feitas inúmeras reuniões com os líderes do governo no 

executivo e legislativo, com demonstração das especificidades da carreira policial, 

bem como participação em várias audiências públicas para esclarecer que a 

proposta implementa a PIOR APOSENTADORIA POLICIAL DO MUNDO. 

Cabe ressaltar que, pelo menos cinco reuniões foram realizadas com o 

relator da reforma da previdência, Deputado Samuel Moreira. Em todas as 

oportunidades esse parlamentar sempre afirmou que estava apenas aguardando 

o aceno da equipe econômica para efetivar as mudanças na aposentadoria 

policial. 

Destaque-se a reunião do dia 20 de maio, na Presidência da República, 

com a participação do presidente Jair Bolsonaro, dos ministros Paulo Guedes e 

Onix Lorenzoni, dos deputados Joice Hasselman, Hélio Bolsonaro e Major Vítor 

Hugo, oportunidade na qual a Presidência afirmou que os policiais teriam 

tratamento isonômico ao dos militares. Importa frisar um detalhamento: não foi 

efetivado naquele momento o tratamento isonômico a pedido do Ministro Paulo 

Guedes, chancelado pelo Ministro Onix Lorenzoni, tendo em vista "a necessidade 

de fazer os cálculos". Todas as reuniões acima relatadas foram ratificadas por 

posicionamento de deputados da base do governo, alguns próximos ou 

integrantes das carreiras policiais. 

Não obstante todos os compromissos firmados, agendas e audiências 

públicas, as representações policiais foram surpreendidas por posicionamentos 

da Presidência da República e do Ministério da Economia, após almoço no dia 4 

de junho, afirmando a manutenção da proposta hoje existente, ou seja, A PIOR 

APOSENTADORIA POLICIAL DO MUNDO. 

Informamos aos policiais federais a necessidade de ficarem em estado de 

alerta para convocações, AGEs e o necessário convencimento dos parlamentares 
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da Comissão Especial, para continuarmos lutando pelos nossos direitos 

previdenciários. 

Por fim, lembramos que a atual proposta, caso aprovada nos moldes em 

que se encontra na Câmara dos Deputados, causará uma disfunção na atividade 

policial federal, criando indubitavelmente "duas polícias federais", situação essa 

que poderá afetar diretamente na qualidade e produtividade do órgão, causando 

desinteresse na atividade fim, que é investigar e combater o crime, especialmente 

a corrupção. 

Além disso, diminui imediatamente a remuneração líquida de todos, 

INCLUSIVE DOS APOSENTADOS, no valor variável de seiscentos reais até mil 

trezentos e quarenta reais mensais no salário. Isso sem contar a absurda falta 

de proteção à família do policial, que corre o risco de ficar, em alguns casos, SEM 

NENHUMA PENSÃO. Isso mesmo: pensão zero. 

Portanto, conclamamos toda a categoria para que se coloque em estado 

de prontidão e atenção às convocações de AGE´s, assim como deslocamentos à 

Brasília. O apoio concedido pela maioria dos operadores de segurança pública na 

eleição não será transformado num cheque em branco em prejuízo próprio. 

 

Brasília, 05 de junho de 2019. 

 

 

 

Diretoria Executiva da FENAPEF 


