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C O M U N I C A D O  
 

 

A AME/RJ ENCAMINHA À FENEME PAUTA DE 
REIVINDICAÇÕES EM FAVOR DOS ASSOCIADOS DE 
INVESTIDURA FEDERAL 

 

 

Em 12/05/2022, por meio do Ofício nº 135/2022, a AME/RJ encaminhou à FEDERAÇÃO 

NACIONAL DE ENTIDADES DE OFICIAIS MILITARES ESTADUAIS/FENEME, da qual é 

filiada, uma lista de reivindicações a serem por ela avaliadas, no intuito de que a FENEME 

adote providências pertinentes junto aos Poderes Legislativo e Executivo, visando o 

resguardo dos interesses dessa categoria, cuja íntegra pode ser acessada abaixo. 

 

 

Rio de Janeiro, 12 de maio de 2022. 

 

 

JOSÉ MARIA DE OLIVEIRA - CEL PM 
PRESIDENTE 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

AME/RJ CUIDANDO DE QUEM MAIS IMPORTA: OS ASSOCIADOS! 
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Rio de janeiro,12 de maio de 2022. 

Of. nº. 135 / 2022 

 

À    Presidente da Federação Nacional de     
  Entidades de Oficiais Militares (FENEME) 
   MD Coronel PMSC Marlon Jorge Teza 
 
 
 
 

Assunto:  Pauta de reivindicações - Associados de 
investidura Federal (remanescentes do 
Antigo Distrito Federal) - Encaminha 

 

Cumprimentando Vossa Senhoria, com cordialidade, essa Associação dos Oficiais 

Militares Estaduais do Rio de Janeiro – AME/RJ 1 , entidade de classe representativa de 

Policiais e Bombeiros Militares do Estado do Rio de Janeiro, CNPJ sob nº 34.266.148/0001-94, 

existente há 104 anos, legalmente representada por seu Presidente Cel. PM. Jose Maria de 

Oliveira, vem, respeitosamente, perante V. Senhoria encaminhar a pauta de reivindicações 

abaixo, cujas proposições levam em conta os problemas mais iminentes que a categoria dos 

associados remanescentes do Antigo Distrito Federal vem enfrentando, dentre as quais, destaca: 

1. Assistência Médico-Hospitalar aos Militares (e pensionistas) do Antigo Distrito Federal: A 

assistência médico-hospitalar desse pessoal rege-se pela Lei 10.486/02, arts. 33 §§ 1º e 2º, 33-

A e 28, II, sendo obrigatório o desconto de fundo de saúde em favor dos fundos das 

respectivas Corporações. Segundo o Decreto n. 9.545, de 29 de outubro de 2018, cabe ao 

Ministério da Economia (Planejamento, Desenvolvimento e Gestão) a implementação de 

CONVÊNIO, em nome da União, visando viabilizar a assistência médico-hospitalar aos 

militares do antigo Distrito Federal (e seus pensionistas e dependentes) pelas Corporações 

Militares PMERJ e CBERJ. O citado Convênio, porém, está sendo implementado através do 

Proc. Adm. SEI-ME nº 19975.100099/2019-78, que segundo consultado no sistema SEI, ainda 

não teve conclusão. Também tramita no Min. da Economia o Proc. Adm. 14021.131785/2021-

61 movido pela AME-RJ postulando a implementação do referido Convênio. A preocupação é 

que, a despeito do desconto regular em folha (fundo de saúde), os militares bombeiros já 

tiveram suspenso em diferentes momentos a assistência pelo CBERJ (Hospital), arguindo 

                                                           
1 Associação constituída sob a forma de associação civil, fundada em 18 de setembro de 1917, inscrita no CNPJ sob n. 34.266.148/0001-94, sediada na 
Rua Camerino, 114, Centro, nesta cidade. 
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ausência do Convênio (Decreto 9.545), cujo problema teve de ser contornado à época por via 

judicial.  

2. GEE (PA E-12/790/94) – exclusão na folha de maio/21: No pagamento de MAIO/21, os 

associados de investidura federal (Lei 10.486/02), tiveram suspensa a gratificação de encargos 

especiais (GEE), que lhes era pago através da rubrica “DECISAO JUDICIAL TRAN JUG APO” 

no valor de R$ 2.419,99 (oriunda do PA E-12/790/94), sem prévia notificação (cf. prevê a 

ORIENTAÇÃO NORMATIVA n. 5 do MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E 

GESTÃO, e arts. 3º, III, 9º, II e 27 §único, todos da Lei nº. 9.784/97). A AME-RJ requereu a 

correção junto ao Ministério da Economia (DECIPEX), através do proc. adm. 

14021.162267/2021-99 (ainda pendente), e também judicializou a questão, por meio do 

mandado de segurança n. 50640391420214025101 (21ª VFRJ), onde requereu a suspenção dos 

efeitos do famigerado e arbitrário PARECER 00001/2021/CORESMNE-M/PRU2R/PGU/AGU 

de 09/02/2021 da PRU da 2ª Região, para restabelecer o pagamento da GEE. O processo 

tramita na Justiça Federal do RJ, ainda sem desfecho. 

3. Vantagem Pecuniária Especial (VPE, Lei 11.134/05) – não pagamento às pensionistas: Os 

remanescentes do Antigo Distrito, filiados a AME-RJ, foram contemplados com a Vantagem 

Pecuniária Especial (VPE, Lei 11.134/2005) conquistada na ação coletiva n. 2005.5101.016159-

0 (STJ: EREsp 1121981; e STF: RE 795.191). A VPE (rubrica “DECISAO JUDICIAL TRAN JUG 

AP”) foi implantada em folha em 2014, consoante Ofícios n. 211/2014/COGEP/SPOA/SE/MF-DF 

e 860/2014/COGEP/SPOA/SE/MF-DF do então Ministério da Fazenda. As pensionistas desses 

militares contemplados com a VPE (e que vinham recebendo regularmente), estão sendo 

habilitadas na pensão, mas SEM RECEBER a VPE, embora o instituidor tenha recebido 

regularmente até seu óbito, e a vantagem tenha clara natureza remuneratória, devendo compor 

a pensão. Essa suspensão da vantagem no ato da habilitação é fruto de arbitrariedade do 

órgão pagador, já que não encontra amparo na legislação de regência. 

4. Vantagem Pecuniária Nominalmente Identificada (VPNI, art. 61 Lei 10.486/02) – Notificação de 

reposição ao erário – indevida cobrança retroativa de valores recebidos de boa-fé: Os 

remanescentes do Antigo Distrito Federal, associados a AME-RJ, estão sendo notificados pelo 

Min. da Economia em processos administrativos de “Ressarcimento ao erário”, em função do 

pagamento a título de Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada (VPNI), que seria 

supostamente indevido por conta do pagamento, no mesmo período, da VPE (inclusa em folha 

em janeiro de 2014 por força de decisão judicial transitada em julgado no MS coletivo 
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2005.5101.016159-0). Haveria, segundo a Administração, uma suposta incompatibilidade entre 

essas vantagens (VPE e VPNI), o que justificaria a restituição do valor pago de VPNI nesse 

período. Porém, essa reposição ao erário não tem lugar, conforme já definido em Jurisprudência 

pacífica sobre o tema, no STF (MS 33.976-DF), no STJ (Temas 1.009 e 531), bem como, pelo 

próprio TCU nas Súmulas 249 e 51, acerca da IRREPETIBILIDADE desses valores pagos 

supostamente indevidos, independente de erro da interpretação da Lei ou erro operacional. A 

Administração Pública procedeu a uma MUDANÇA DE INTERPRETAÇÃO DA LEI ao arrepio do 

art. 24 do DECRETO-LEI nº 4.657 (regulamentado pelo DECRETO nº 9.830, de 10 de junho de 

2019), cuja disposição VEDA que a Administração declare inválidas situações plenamente 

constituídas com base em mudança posterior de interpretação. Essa questão, nascida de 

interpretação (Nota) errônea e casuística, vem sendo judicializada individualmente (já 

contamos com diversas ações favoráveis em primeiro grau). 

5. Lei 3.765/60 – art. 3º-A, §3º (incluído pela Lei 13.954/19) – contribuição extraordinária de 

pensão militar: A Lei 13.954/19 alterou a lei 3.765/60 incluindo as pensionistas no rol de 

contribuintes de pensão militar (art. 3ª-A), impondo à elas a alíquota geral (10,5% a partir de 

JAN/21). Porém, inusitadamente, além do desconto geral, sujeitou as pensionistas a outro 

desconto extraordinário de 3,0% (filhas) e 1,5% (viúva), muito embora o militar já tivesse, em 

vida, efetuado desconto adicional para que essas últimas fizessem jus à pensão. A irresignação 

não é contra o desconto geral (10,5%), mas em face do extraordinário (3,0% e 1,5%), que se 

afigura irrazoável, reclamando revisão, via parlamento, desse acréscimo/contribuição. 

Registro, que excetuando o ítem “5”, todas as demais questões, referem-se a 

DECIPEX/Min. da Economia, órgão pagador do pessoal federal, cuja intervenção, acredito, será 

mais efetiva se feita via Poder Executivo, mediante provocação dessa respeitosa entidade de 

classe. 

No mais, renovamos protestos de estima e distinta consideração, cumprimentando 

Vossa Senhoria pela seriedade e denodo à frente dessa valorosa Federação. 

Fraternalmente, 

 

JOSE MARIA DE OLIVEIRA – CEL PM 
Presidente 


