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Ofício nº 110/2021 
 
 
Ao  
Excelentíssimo  
Prefeito de Curitiba 
Rafael Valdomiro Greca de Macedo  
 
Assunto: Aposentadoria com critérios diferenciados para servidores submetidos as 
atividades e condições do cargo de Guarda Municipal 
 
 
 

O SINDICATO DOS SERVIDORES DA GUARDA MUNICIPAL DE CURITIBA 
– SIGMUC, entidade sindical, por sua presidência, com base na decisão do Conselho 
de Administração do Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Curitiba 
– IPMC, tomada no último dia 06/08/21, sobre a alteração do plano de custeio dos 
benefícios previdenciários. 

 
 Considerando que, antes da entrada em vigor da EC 103/2019, o excelso 

Supremo Tribunal Federal reconheceu que “aplicam-se ao servidor público, no que 
couber, as regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial 
de que trata o artigo 40, § 4º, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei 
complementar específica” (Súmula Vinculante nº 33), bem como reconheceu mora 
legislativa pela não edição de Lei Complementar em âmbito nacional a fim de 
possibilitar os Servidores Públicos a formulação dos pedidos de aposentadoria 
especial decorrente do exercício laboral realizado sob condições especiais que 
prejudiquem a saúde ou a integridade física (Mandado de Injunção nº 795-1/DF ─ 
DJE 22/5/2009 e Mandado de Injunção Coletivo nº 2.790 ─ DJe de 26/9/2011);  

 
Considerando o julgamento do RE nº 1.180.306 no Supremo Tribunal Federal 

(STF), cuja legislação aplicável remete a fundamentação constitucional anterior a 
Reformada da Previdência promovida pela Emenda Constitucional nº 103/19; 

 
Considerando que o § 4º B do Art. 40 da CF/88 reformado pela EC 103/19, não 

dispôs sobre o cargo de guarda municipal entre as hipóteses diferenciadas da adoção 
de regras pelos entes federados, e que a Proposta de Emenda Constitucional nº 
133/19 (PEC PARALELA) aprovada no Senado Federal encontra-se parada na 
Câmara Federal; 

 
 

Considerando que o julgamento do tema 1057 da Repercussão Geral do 
Supremo Tribunal Federal, não julgou a aplicação da regra prevista na súmula 
vinculante nº 33 do STF, restringindo apenas à não aplicação da regra prevista no 
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Artigo 40, § 4º inciso II da Constituição Federal (regra aplicável ao servidor civil 
policial), anterior a EC 103/19; 

 
 
Considerando que o texto original da Proposta de Emenda à Constituição nº 

06/19, protocolado pelo Governo Federal, que se converteu na EC 103/19, vedava o 
enquadramento por periculosidade, e que tal dispositivo foi retirado durante 
tramitação no Congresso Nacional; 

 
 

Considerando agora que o tratamento constitucional para aposentadoria 
diferenciada aos servidores públicos que exercem tais atividades com efetiva 
exposição a agentes químicos, físicos e biológicos à saúde ou à integridade física é 
exposto pelo artigo 40, § 4-C, da Constituição Federal, conferindo autonomia para o 
legislador estadual, distrital e municipal, disciplinar critérios diferenciados para 
aposentadoria nestes moldes, diferentemente, da redação anterior que exigia 
regulamentação legislativa em âmbito nacional; 

 
 

Considerando a antiga redação da Carta Constitucional, e tendo por base as 
reiteradas decisões em Mandados de Injunção para concessão da aposentadoria 
especial aos servidores públicos em simetria aos trabalhadores da rede privada, o 
Plenário do STF aprovou a seguinte Súmula Vinculante nº 33: 

 

“Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral 
da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 
4º, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar 
específica”(grifo nosso). 

 

Sobre isso, considerando que os servidores públicos não podem ter limitados 
seus direitos à concessão de aposentadoria especial, o STF decidiu que as regras de 
aposentadoria especial direcionadas aos trabalhadores em geral vinculados ao 
RGPS, previstas no artigo 57, da Lei 8.213/91 deverão ser aplicadas “no que couber” 
em benefício dos servidores públicos enquanto o vácuo normativo da Lei 
Complementar regulamentando dispositivo constitucional não for suprido. 

Vejamos o que apresenta o referido artigo: 

Art. 57. A aposentadoria especial será devida, uma vez cumprida a carência 
exigida nesta Lei, ao segurado que tiver trabalhado sujeito a condições 
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especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, durante 15 
(quinze), 20 (vinte) ou 25 (vinte e cinco) anos, conforme dispuser a lei. 

§ 1º A aposentadoria especial, observado o disposto no art. 33 desta Lei, 
consistirá numa renda mensal equivalente a 100% (cem por cento) do salário-
de-benefício. 

 

O teor da Súmula Vinculante 33 deixa de ser aplicado aos servidores federais, 
por força da Reforma da Previdência, mas continua sendo aplicado para manutenção 
dos servidores estaduais e municipais, até que estes definam suas regras próprias 
em legislação local, conforme Art.21 § 3º da EC 103/19, como segue: 

§ 3º Aplicam-se às aposentadorias dos servidores dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios cujas atividades sejam exercidas com efetiva 
exposição a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde, ou 
associação desses agentes, vedada a caracterização por categoria 
profissional ou ocupação, na forma do § 4º-C do art. 40 da Constituição 
Federal, as normas constitucionais e infraconstitucionais anteriores à data de 
entrada em vigor desta Emenda Constitucional, enquanto não promovidas 
alterações na legislação interna relacionada ao respectivo regime próprio de 
previdência social. 

Diante disso, embora o texto constitucional vede o enquadramento por 
categoria profissional ou ocupação, sugerimos que o Município legisle no sentido da 
edição de regra que estabeleça idade e tempo de contribuição diferenciados para 
aposentadoria dos servidores municipais cujas atividades sejam exercidas com 
efetiva exposição a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde, ou 
associação destes, regulamentando a aposentadoria por PERICULOSIDADE, cuja 
comprovação se dará por meio da comprovação da efetiva exposição por meio do 
PPP (Perfil Profissiográfico Previdenciário) e do LTCAT (Laudo Técnico de Condições 
Ambientais).Sugerimos: 

Art. O servidor público municipal cujas atividades sejam exercidas com efetiva 
exposição a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde, ou 
associação desses agentes, vedada a caracterização por categoria profissional ou 
ocupação, poderão se aposentar na forma do art. 10, § 2º, II, da Emenda 
Constitucional 103, de 12 de novembro de 2019; 

§ 1º  O servidor público municipal que tenha ingressado no serviço público em 
cargo efetivo até a data de entrada em vigor desta Emenda cujas atividades tenham 
sido exercidas com efetiva exposição a agentes químicos, físicos e biológicos 
prejudiciais à saúde, ou associação desses agentes, vedada a caracterização por 
categoria profissional ou ocupação, desde que cumpridos, no caso do servidor, o 
tempo mínimo de 20 (vinte) anos de efetivo exercício no serviço público e de 5 (cinco) 
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anos no cargo efetivo em que for concedida a aposentadoria, na forma dos arts. 57 e 
58 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, poderão aposentar-se quando o total da 
soma resultante da sua idade e do tempo de contribuição e o tempo de efetiva 
exposição forem, respectivamente, de: 

I - 66 (sessenta e seis) pontos e 15 (quinze) anos de efetiva exposição; 

II - 76 (setenta e seis) pontos e 20 (vinte) anos de efetiva exposição; e 

III - 86 (oitenta e seis) pontos e 25 (vinte e cinco) anos de efetiva exposição. 

§ 2º A idade e o tempo de contribuição serão apurados em dias para o cálculo 
do somatório de pontos a que se refere o caput.  

§ 3º O valor da aposentadoria de que trata este artigo será apurado na forma 
da lei. 

§ 4º A aposentadoria a que se refere aos § 1º e 2º observará, adicionalmente, 
as condições e os requisitos estabelecidos para o Regime Geral de Previdência 
Social, naquilo em que não conflitarem com as regras específicas aplicáveis ao 
Regime Próprio de Previdência Social do Município de Curitiba, observada a 
aplicação dos arts 6º e 7º da Emenda Constitucional nº 41 de 19 de dezembro de 
2003, no que couber, vedada a conversão de tempo especial em comum. 

§ 5º A pensão por morte devida aos dependentes dos ocupantes do cargo das 
instituições que trata o § 8º do Artigo 144 da Constituição Federal, decorrente de 
agressão sofrida no exercício ou em razão da função será vitalícia para o cônjuge ou 
companheiro e equivalente à remuneração do cargo. 

 Aguardamos vossa manifestação e de antemão nos colocamos a disposição 
para eventuais esclarecimentos. 
 

Atenciosamente.  
 
 

Curitiba, 09 de agosto de 2021. 
 
 
 
 

                                     __________________________________________ 
REJANE SOLDANI SOBREIRO 

Presidente do SIGMUC 


