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        Brasília, 17 de abril de 2020. 

CARTA ABERTA AO EXMO. SR. PRESIDENTE DA REPÚBLICA,  

JAIR MESSIAS BOLSONARO. 

Senhor Presidente, 

 

Neste momento tão crucial para o povo brasileiro, nós, as mulheres policiais de todo 

o Brasil, representadas pela Associação Nacional das Mulheres Policiais do Brasil 

(Ampol), que congrega todas as forças da segurança pública do país, apresentamos 

os nossos sentimentos de confiança e lealdade à Vossa Excelência. Esses são os 

requisitos básicos e indispensáveis para a segurança, o respeito e para a paz em 

qualquer aliança, acordo ou contrato entre governantes e governados, entre patrões 

e empregados ou até entre casais. 

Vimos na sua figura de homem, esposo, pai e de político uma pessoa honrada, 

imbuída da grandeza dos valores éticos e morais. O que nos dá certeza do 

cumprimento de sua honrosa palavra para que todas as categorias de policiais 

aceitassem as regras de transição imposta aos policiais da esfera federal, constante 

do art. 5º da Emenda Constitucional nº 103/2019.  

Na tramitação da PEC 6/2019, na Câmara dos Deputados, os policias, por meio de 

seus representantes, participaram de reuniões com os interlocutores do Executivo e 

dos líderes parlamentares até ser firmado um acordo transitório, com prazo de 

validade definido, para minimizar a supressão dos direitos constitucionais dos 

policiais quanto à garantia condigna de sua aposentadoria, trazida no bojo da 

PEC 6/2019, que, após votação, resultou na EC nº 103/2019. 

Nossos temores quanto à segurança jurídica do futuro foram pacificados a partir do 

acordo ofertado aos policiais, calcado na promessa de sua honorável pessoa, 

expressada pela voz do Ministro-Chefe da Secretaria Geral da Presidência da 
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República, Jorge Oliveira, com o aval de representantes governamentais e líderes 

partidários da Câmara dos Deputados. Por meio do acordo, a Advocacia Geral da 

União (AGU) iria emitir um Parecer vinculante sobre o art. 5º da EC nº 103/2019, que 

constitucionalizou a Lei Complementar nº 51/85, a fim de reconhecer para os policiais 

da esfera federal, que se encontravam efetivados nas suas respectivas carreiras 

até a data da promulgação da referida emenda constitucional, a manutenção da 

integralidade, entendida como o último subsídio da atividade, e paridade, com 

reajustes de forma similar aos policiais da ativa, sendo que esse acordo recebeu 

também a validação do eminente Ministro André Mendonça, Advogado-Geral da 

União. 

Tal Parecer com a força vinculante para a Administração Pública, faria 

prevalecer a especificidade e a especialidade do preceito normativo da Lei 

Complementar 51/85, ora constitucionalizada, sobre as demais regras gerais 

versando sobre integralidade contidas na própria EC 103/2019, no tocante “aos 

proventos integrais” prevalecentes para os policiais como o último salário da 

atividade, tão somente para os alcançados pela regra de transição. 

Isso é cristalino porque o art. 5º da EC 103/2019 explicita o período da edição 

da Lei Complementar de 20 de dezembro de 1985, época em que a expressão 

“proventos integrais” correspondia à totalidade integral do último vencimento, 

sem outras interpretações divergentes da atualidade. E isso vinha ocorrendo 

sem nenhum sobressalto de continuidade até a promulgação da EC nº 

103/2019, que retirou do policial essa legítima contraprestação securitária pelo 

contínuo exercício de atividades de risco.  

O preceito contido na regra de transição do art. 5º da EC nº 103/2019 não 

alcançará os que ingressarem na carreira policial após a promulgação da 

referida emenda constitucional, ocorrida em 12 de novembro de 2019. 
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No tocante ao prometido Parecer, é notório que a norma jurídica, por mais clara que 

possa parecer, precisa de interpretação que corresponda aos ditames fundamentais 

de sua positivação no mundo jurídico, tais como são os parâmetros formuladores 

constitucionais regulamentados pela Lei Complementar nº 51/85, que foram 

reconhecidos pelas decisões da Suprema Corte, de que o policial no labor de sua 

função cotidiana exerce atividade de risco. Singularidade essa que diferencia a 

categoria das dos demais laboriosos servidores públicos. 

O Código Penal já incorporou o conceito do risco da atividade policial em seus artigos 

121 e 129, alterados pela lei nº 13.142/2015, que considera crimes hediondos os 

praticados contra a saúde ou a vida do policial. 

Daí a responsabilidade moral e política de se resguardar o direito dos profissionais 

da segurança pública, que executam a missão policial sob condições especiais, pois 

o Estado dispõe de suas vidas para operacionalizar e garantir a segurança da 

coletividade, a integridade física e o patrimônio dos cidadãos e os bens, a produção 

e os recursos naturais da nação, mantendo a ordem e a paz públicas. 

Senhor Presidente, é forçoso dizer-lhe que o Executivo encontra-se em mora com 

os policiais, pois, passados mais de cinco meses da vigência da nova Previdência, 

o apalavrado pelos ministros, que empenharam o aval do Presidente da República 

no tocante ao prometido Parecer da AGU, não foi cumprido. Até o presente 

momento, nenhuma explicação ou satisfação nos foi encaminhada nesse sentido. 

Senhor Presidente, a situação é tão angustiante que já se contabiliza algumas 

dezenas de policiais que foram contaminados com o coronavírus em circunstâncias 

operacionais, no cumprimento do dever, assim como existe um número significativo 

de policiais pertencentes ao grupo de risco, que recentemente completaram os 

requisitos para aposentação, mas ainda estão na lide operacional, na espera do tão 

sonhado Parecer. Tal documento emitido pela AGU se faz necessário para orientar 

as próprias instituições no tocante aos regramentos legais para a concessão da 
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aposentadoria aos integrantes da carreira policial, nos órgãos da segurança pública 

vinculados à União. 

 

Respeitosamente, 

 

CREUSA CAMELIER 

Presidente da Ampol e da Central Única Nacional dos Policiais Federais – 

Centrapol 

 


