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EXCELENTÍSSIMO MINISTRO DIAS TOFFOLI, PRESIDENTE DO SUPREMO 

TRIBUNAL FEDERAL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  AMPOL – ASSOCIAÇÃO NACIONAL DAS MULHERES POLICIAIS DO 

BRASIL – AMPOL, CNPJ nº 04.984.694/0001-08, sediada na .SHIS – QI 26 – 

CONJ. 15 – CASA 13 – LAGO SUL – CEP: 71670-150 - Brasília-DF, vem, por 

sua representante,  Creusa de Castro Camelier, brasileira, casada, delegada 

de polícia federal, aposentada, CPF 076049801-63, com fundamento no artigo 

726 do CPC, propor  

NOTIFICAÇÃO JUDICIAL 

Em face do  

 Excelentíssimo Senhor Davi Alcolumbre, Presidente do Senado Federal 

da República Federativa do Brasil, pelo que passa a deduzir: 

 

DO CABIMENTO E DO FUNDAMENTO. 

  A Autora representa entidade dos contingentes femininos das 

instituições policiais, Federal, Civis, Rodoviária Federal, Polícias Militares e 

Corpos de Bombeiros Militares, e nessa condição tem interesse no desfecho da 

Proposta e Emenda Constitucional - PEC nº 06/2019, ora em discussão no 

Senado Federal, o que a legitima estar nessa Casa de Sabedoria à luz do 

artigo 103, IX da Constituição Federal. 



2 
 

  Ademais o assunto – discussão previdenciária – é juridicamente 

relevante e é vital para a Notificante, razão pela qual deseja dar ciência ao 

Notificado de sua posição quanto ao desfecho da discussão, quanto ao 

resguardo de seu direito, que poderá até ser questionado juridicamente. 

 

FATOS. 

  Como é notoriamente sabido, a PROPOSTA DE EMENDA À 

CONSTITUIÇÃO Nº 06, de 2019 (PEC 06/2019) tem como foco a previdência 

social e, por conseguinte, a aposentadoria dos servidores da União. 

  A redação do Substitutivo da PEC 06/2019 que será levado à votação 

contém vício de discriminação no tocante às mulheres trabalhadoras de uma 

forma geral e às professoras e policiais, em detrimento destas, tanto nas regras 

de transição como nas vigorantes após a promulgação da referida Emenda. 

 Em todas as categorias, tantas as das filiadas ao Regime Geral da 

Previdência Social (RGPS) como as do Regime Próprio de Previdência Social 

(RPPS), bem como as das chamadas aposentadorias especiais como a dos 

professores, exceto as policiais, foram contempladas no Substitutivo da PEC 

06/2019 com as legítimas e devidas regras de transição, contendo os requisitos 

de redução de idade para ambos os sexos e diferenciação biológica entre 

homens e mulheres, em termos de idade requerida, com a eliminação inclusive 

da idade mínima. 

 Tais requisitos ofertados para essas categorias não estão condicionados 

ao pagamento de pedágio! Tudo aparentemente de acordo com os princípios 

constitucionais da proporcionalidade e da razoabilidade,  como que se lê na 

redação dada aos dispositivos constantes do Substitutivo da PEC 6/2019, 

dentre eles citamos a modificação do art. 201 da CF/88, agasalhada no art. 1º 

do Substitutivo da PEC 6,  o art. 4º, que apresenta regra de transição com 

progressividade para a idade mínima; o  art. 15 disponibiliza a contagem de 

pontos, abolindo o requisito da idade mínima até para as aposentadorias 

diferenciadas e o art.16 que também contempla a transição no quesito idade 

mínima,  
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ART. 1º DO SUBSTITUTIVO DA PEC 6/2019: 

Art. 1o A Constituição Federal passa a vigorar com as seguintes 

alterações:  

                    ..................................................................................................... 

       “Art. 201. A previdência social será organizada sob a forma do Regime 

Geral de Previdência Social, de caráter contributivo e de filiação 

obrigatória, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro 

e atuarial, e atenderá, na forma da lei, a:  

         ...................................................................................................... 

       § 7º ................................................................................................... 

       I – cobertura dos eventos de incapacidade temporária ou permanente 

para o trabalho e idade avançada;  

.................................................................................................................. 

      II – 60 (sessenta) anos de idade, se homem, e 55 (cinquenta e cinco) 

anos de idade, se mulher, para os trabalhadores rurais e para os que 

exerçam suas atividades em regime de economia familiar, nestes 

incluídos o produtor rural, o garimpeiro e o pescador artesanal.”  

     § 8o O requisito de idade a que se refere o inciso I do § 7o será 

reduzido em 5 (cinco) anos, para o professor que comprove tempo 

de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil 

e no ensino fundamental e médio fixado em lei complementar 

................................................................................................................... 

Art. 4º DO SUBSTITUTIVO DA PEC 6/2019: (transição com progressividade para a idade 

mínima na modalidade por pontos aos filiados do RPPS, inclusive para aposentadoria  especial) 

Art. 4o O servidor público federal que tenha ingressado no serviço público em 

cargo efetivo até a data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional poderá 

aposentar-se voluntariamente quando preencher, cumulativamente, os seguintes 

requisitos:  

I – 56 (cinquenta e seis) anos de idade, se mulher, e 61 (sessenta e um) anos 

de idade, se homem, observado o disposto no § 1o;  

II – 30 (trinta anos) de contribuição, se mulher, e 35 (trinta e cinco) anos de 

contribuição, se homem;  
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         III – 20 (vinte) anos de efetivo exercício no serviço público; 

                    IV – 5 (cinco) anos no cargo efetivo em que se der a aposentadoria; e  

         V – somatório da idade e do tempo de contribuição, incluídas as frações, 

equivalente a 86 (oitenta e seis) pontos, se mulher, e 96 (noventa e seis) pontos, se 

homem, observado o disposto nos §§ 2o e 3o.  

§ 1o A partir de 1o de janeiro de 2022, a idade mínima a que se refere o inciso 

I do caput será de 57 (cinquenta e sete) anos de idade, se mulher, e 62 (sessenta e dois) 

anos de idade, se homem.  

§ 2o A partir de 1o de janeiro de 2020, a pontuação a que se refere o inciso V 

do caput será acrescida a cada ano de 1 (um) ponto, até atingir o limite de 100 (cem) 

pontos, se mulher, e de 105 (cento e cinco) pontos, se homem.  

§ 3o A idade e o tempo de contribuição serão apurados em dias para o cálculo 

do somatório de pontos a que se referem o inciso V do caput e o § 2o.  

§ 4o Para o titular do cargo de professor que comprovar exclusivamente 

tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino 

fundamental e médio, os requisitos de idade e de tempo de contribuição de que tratam 

os incisos I e II do caput serão:  

I – 51 (cinquenta e um) anos de idade, se mulher, e 56 (cinquenta e seis) anos 

de idade, se homem; 

II – 25 (vinte e cinco) anos de contribuição, se mulher, e 30 (trinta) anos de 

contribuição, se homem; e  

III – 52 (cinquenta e dois) anos de idade, se mulher, e 57 (cinquenta e sete) 

anos de idade, se homem, a partir de 1o de janeiro de 2022.  

............................................................................................................ 

ART. 15 DO SUBSTITUTIVO DA PEC 6/201: (transição sem idade mínima para os filiados ao 

RGPS, contemplando também a aposentadoria especial) 

“Art. 15 Ao segurado filiado ao Regime Geral de Previdência Social até a data 

de entrada em vigor desta Emenda Constitucional, fica assegurado o direito à 

aposentadoria quando forem preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos:  

I – 30 (trinta) anos de contribuição, se mulher, e 35 (trinta e cinco) anos de 

contribuição, se homem; e  
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II – somatório da idade e do tempo de contribuição, incluídas as frações, 

equivalente a 86 (oitenta e seis) pontos, se mulher, e 96 (noventa e seis) pontos, se 

homem, observado o disposto no § 1o.  

§ 1o A partir de 1o de janeiro de 2020, a pontuação a que se refere o inciso II 

do caput será acrescida a cada ano de 1 (um) ponto, até atingir o limite de 100 (cem) 

pontos, se mulher, e de 105 (cento e cinco) pontos, se homem.  

§ 2o A idade e o tempo de contribuição serão apurados em dias para o cálculo 

do somatório de pontos a que se referem o inciso II do caput e o § 1o.  

§ 3o Para o professor que comprovar exclusivamente 25 (vinte e cinco) anos 

de contribuição, se mulher, e 30 (trinta) anos de contribuição, se homem, em efetivo 

exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e 

médio, o somatório da idade e do tempo de contribuição, incluídas as frações, será 

equivalente a 81 (oitenta e um) pontos, se mulher, e 91 (noventa e um) pontos, se 

homem, aos quais serão acrescidos, a partir de 1o de janeiro de 2020, 1 (um) ponto a 

cada ano para o homem e para a mulher, até atingir o limite de 92 (noventa e dois) 

pontos, se mulher, e 100 (cem) pontos, se homem.  

§ 4o O valor da aposentadoria concedida nos termos do disposto neste artigo 

será apurado na forma da lei. “ 

........................................................................................................ 

ART. 16 DO SUBSTITUTIVO DA PEC 6/2019: (progressão gradativa para a idade mínima, também 

para as aposentadorias especiais) 

“Art. 16. Ao segurado filiado ao Regime Geral de Previdência Social até a data 

de entrada em vigor desta Emenda Constitucional fica assegurado o direito à 

aposentadoria quando preencher, cumulativamente, os seguintes requisitos:  

I – 30 (trinta) anos de contribuição, se mulher, e 35 (trinta e cinco) anos de 

contribuição, se homem; e  

II – idade de 56 (cinquenta e seis) anos, se mulher, e 61 (sessenta e um) anos, 

se homem.  

§ 1o A partir de 1o de janeiro de 2020, a idade a que se refere o inciso II do 

caput será acrescida de 6 (seis) meses a cada ano, até atingir 62 (sessenta e dois) anos de 

idade, se mulher, e 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem.  

§ 2o Para o professor que comprovar exclusivamente tempo de efetivo 

exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e 

médio, o tempo de contribuição e a idade de que tratam os incisos I e II do caput deste 
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artigo serão reduzidos em 5 (cinco) anos, sendo, a partir de 1o de janeiro de 2020, 

acrescidos 6 (seis) meses, a cada ano, às idades previstas no inciso II do caput, até 

atingirem 57 (cinquenta e sete) anos, se mulher, e 60 (sessenta) anos, se homem.  

§ 3o O valor da aposentadoria concedida nos termos do disposto neste artigo 

será apurado na forma da lei.” 

 

DIREITO. 

 

  Pode até se dizer que o Substitutivo da PEC 06/2019, acompanhou o 

espírito da Constituição vigente, a qual contempla os professores, de maneira 

diferenciada das demais categorias.   

 Não é verdade! 

  Não é verdade, porque a Constituição/1988, no artigo 40 que diferencia 

os professores, também reconhece a temeridade do policial em sua atividade, 

quando assinala o exercício de atividades de risco, vigente, no inciso II, do § 

4º, do art. 40 da CF/88. De igual modo o inciso III, também se aplica aos 

policiais. Assim se lê: 

Art. 40. Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos 

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas 

autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de 

caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo 

ente público, dos servidores ativos e inativos e dos pensionistas, 

observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial 

e o disposto neste  

§ 4º É vedada a adoção de requisitos e critérios diferenciados para a 

concessão de aposentadoria aos abrangidos pelo regime de que 

trata este artigo, ressalvados, nos termos definidos em leis 

complementares, os casos de servidores: 

         I - 

................................................................................................. 

         II -  que exerçam atividades de risco; 
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     III -  cujas atividades sejam exercidas sob condições especiais      

que prejudiquem a saúde ou a integridade física. 

  Se os professores trabalham em condições adversas, de igual modo os 

policiais ou as policiais. 

 Poderia a Notificante tecer aqui considerações amazônicas sob a 

atividade de risco do policial, contudo furta-se, haja vista a sua notoriedade, 

inclusive quanto à diminuição de sua expectativa de vida.. 

   Outra adversidade é a chamada “condições especiais”, na qual exerce 

sua atividade a policial.  

  Trabalhar com o lado iníquo, podre, o esgoto do ser humano, somado 

ao constante risco, gera desequilíbrio na pessoa humana, no caso a policial, e 

ao policial. Isto resulta em 3 vezes mais a chance de viver menos que as 

demais categorias de trabalhadores.  

  Não é à toa – e lamente-se – que nos contingentes policiais há uma 

grande incidência de suicídios. Isto advém da adversidade da atividade policial. 

  Sem qualquer contorcionismo mental, extrai-se que a 

Constituição/1988, deixou no mesmo patamar: Professores e 

policiais. 

  Contudo, o Interpelado faz discriminação quanto à atividade da mulher 

policial. 

  Como está a denunciar o art. 5º do Substitutivo da PEC 6/2019, que 

assim soa:  

  Art. 5o O policial civil do órgão a que se refere o inciso XIV do 

caput do art. 21 da Constituição Federal, o policial dos órgãos a que se 

referem o inciso IV do caput do art. 51, o inciso XIII do caput do art. 52 

e os incisos I a III do caput do art. 144 da Constituição Federal e o 

ocupante de cargo de agente federal penitenciário ou socioeducativo 

que tenham ingressado na respectiva carreira até a data de entrada em 

vigor desta Emenda Constitucional poderão aposentar-se, na forma da 

Lei Complementar no 51, de 20 de dezembro de 1985, observada a 
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idade mínima de 55 (cinquenta e cinco) anos para ambos os sexos ou o 

disposto no § 3o.  

............................................................................................. 

§ 3o Os servidores de que trata o caput poderão aposentar-

se 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 desta Emenda Constitucional, faltaria para 

atingir o tempo de contribuição previsto na Lei Complementar no 51, 

de 20 de dezembro de 1985.  

 

Espie só, na aparente tentativa de se estabelecer o fundamental 

tratamento igualitário para as aposentadorias especiais, o § 3º penaliza a policial e 

o policial de uma forma zombeteira, ferindo a sua dignidade como pessoa humana 

e também como profissional da segurança pública, impondo-lhe o dobro do 

tempo que faltava para se aposentar, caso aceite a diferenciação na 

idade!  

O dobro do tempo sim, porque nas regras até então vigentes não constam 

o requisito da idade mínima para as policiais, sendo que todas as demais categorias 

que já dispunham desse requisito foram contempladas com regras de transição mais 

benéficas e até mesmo sem a exigência da idade mínima nas transições 

ofertadas também para as trabalhadoras incluídas do rol de aposentadoria 

especial, livres do atrelamento a qualquer percentual de pedágio!  

Só para a policial feminina foi impingido o condicionamento da 

diferenciação biológica ao pagamento de pedágio, com o agravante de ser no 

percentual de 100% no tempo de contribuição, como está estampado no § 3º, do art. 

5º, do texto do Substitutivo da Nova Previdência (PEC 6/2019). 

  É bom que se registre que a Interpelante não está “brigando” para 

prevalecer a Constituição/1988, apenas, pela causa de pedir, demonstrou que 

se o legislador inspirou-se em referida Carta para diferenciar legitimamente as  
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professoras e demais trabalhadoras quanto à aposentadoria, discriminou as 

mulheres policiais. 

  A condicional imposta no art. 5ª, §3º, quanto à opção de aposentar a 

mulher policial aos 52 anos desde que cumpra o período adicional de contribuição 

correspondente ao tempo que, na data de entrada em vigor desta Emenda 

Constitucional, faltaria para atingir o tempo de contribuição previsto na Lei 

Complementar no 51, de 20 de dezembro de 1985, fere a lógica da sistemática 

constitucional no que se refere aos princípios fundamentais da dignidade da pessoa 

humana, presente nas regras vigentes das aposentadorias dos trabalhadores e das 

trabalhadoras, elencadas na Constituição Federal. 

  Isto porque a única categoria de trabalhadoras brasileiras que foi 

deixada de fora das regras de transição no quesito de idade mínima, no Substitutivo 

da PEC 6/2019, sem nenhuma condicionante ou exigência de pedágio foi a da 

mulher policial e, por conseguinte, também o seu congênere masculino. 

 Todas as demais trabalhadoras de todos os regimes da Previdência 

Social contemplados com as regras da Nova Previdência tiveram reconhecido o seu 

direito legítimo de ser tratada como mulher no âmbito da sistemática constitucional, 

que reconhece a diferenciação biológica entre ambos os sexos, traduzindo em 3 

(três) anos a menos para as mulheres. 

 Diante desse quadro impõe-se que o Interpelado responda qual o 

motivo da discriminação da mulher policial com as demais trabalhadoras, já que a 

estas não foram impostas condicionantes para a diferenciação no quesito idade, 

como estão a denunciar os dispositivos legais da Nova Previdência, tais como o art. 

1º, com as alterações do “art. 201, § 7º, incisos I e II e § 8º; arts. 4º, 15  e 16, todos 

do Substitutivo da PEC 6/2019. 

  Assim exposto, para prevenir responsabilidade, prover a 

conservação e ressalva de seus direitos, manifesta de modo formal sua 

intenção, requerendo a Vossa Excelência que NOTIFIQUE o Requerido, para 

que, antes da votação da redação final da PEC 06/2019, prevista para o dia 22 

de outubro de 2019, pronuncie-se quanto à discriminação inconstitucional de 

seu ato sob pena de ação judicial própria. 

  

  Dá-se à causa o valor de R$ 100,00. 
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 Pede deferimento. 

 Brasília-DF, 19 de outubro de 2019.  

 

 

 

    Creusa de Castro Camelier 

               OAB/DF 48872 

  

 

     

 


