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AO EXCELENTÍSSIMO SENHOR MINISTRO LUIZ FUX DO SUPREMO 
TRIBUNAL FEDERAL. 

Relator Recurso Extraordinário Nº 1.162.672/SP (Nº único: 1001951-
97.2017.8.26.0266) .

 AMPOL – ASSOCIAÇÃO NACIONAL DAS MULHERES 

POLICIAIS DO BRASIL, nos autos do processo supra, vem, por seu 

advogado, requerer a juntada do r. despacho do Exmo. Sr. Presidente da 

República em relação à aposentadoria Especial de policial civil e ainda cópia 

do Acórdão - 1253/2020 – TCU Plenário – julgado em 20/05/2020.

 Ousa a Requerente, em que pese a sabedoria dessa Corte, juntar 

as duas peças mencionadas uma vez que dizem respeito a matéria em 

apreciação.

 O despacho Presidencial ora juntado aprovou o Parecer nº JL-04, 

acolhido pelo Advogado-Geral da União, tornando sua conclusão vinculante a 

toda a Administração Federal, nos termos do artigo 40, § 1º, da Lei 

Complementar nº 73/1993.  A Ementa foi assim lavrada:

INTERESSADA: FEDERAÇÃO NACIONAL DOS POLICIAIS 

FEDERAIS - FENAPEF 
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ASSUNTO: APOSENTADORIA ESPECIAL DE POLICIAL CIVIL 

DO PODER EXECUTIVO FEDERAL 

EMENTA: SERVIDOR PÚBLICO. ATIVIDADE DE RISCO. 

POLICIAL CIVIL DA UNIÃO. APOSENTADORIA. PROVENTOS. 

INTEGRALIDADE. LEI COMPLEMENTAR Nº 51/1985. 

PARIDADE. LEI Nº 4.878/1965. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 

103/2019. 

1) Os policiais civis da União, ingressos nas respectivas carreiras 

até 12/11/2019 (data anterior a vigência da EC nº 103/2019), 

fazem jus à aposentadoria com base no artigo 5º da Emenda 

Constitucional nº 103/2019, com proventos integrais (totalidade da 

remuneração do servidor no cargo efetivo em que se der a 

aposentadoria), nos termos artigo 1º, II, da Lei Complementar nº 

51/1985, e paridade plena, com fundamento no art. 38 da Lei nº 

4.878/1965. 

2) Os policiais civis da União, ingressos nas respectivas carreiras 

a partir de 13/11/2019 (com a vigência da EC nº 103/2019), fazem 

jus à aposentadoria com base no artigo 10, §2º, I, com proventos 

calculados pela média aritmética e reajustados nos termos 

estabelecidos para o Regime Geral de Previdência Social, 

conforme artigo 26, todos da Emenda Constitucional nº 103/2019, 

bem como passaram a se submeter ao Regime de Previdência 

Complementar da Lei nº 12.618/2012.

 A segunda peça juntada – Acórdão nº 1253/2020/TCU – faz coro com a 

Emenda Constitucional nº 103/2019 ao ementar ser o tempo de serviço militar 

considerado como atividade similar ao exercício da função policial, para fins da 

aposentadoria especial nos moldes da Lei Complementar 51/1985. 
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        Referido Acórdão captou a essência jurídica sobre o conceito 

emanado da exposição da integridade física a risco no exercício da função 

laboral, que tanto abarca os contingentes das Forças Armadas como os  

integrantes da carreira policial, pelo fato irrefutável de que tanto militares como 

policiais exercem atividades de risco.

Perfilou-se ainda com a decisão dessa Corte em relação ao MI 774, 

07/04/2014, que equipara os contingentes policiais aos militares das Forças 

Armadas, nos seguintes termos: “em razão de constituírem expressão da 
soberania nacional, revelando-se braços armados da nação, garantidores 
da segurança dos cidadãos, da paz e da tranquilidade públicas.”

 Com vênia, pede a Vossa Excelência licença para registrar que a 

Associação Nacional das Mulheres Policiais do Brasil – AMPOL, nos idos de 16 

novembro de 2019, o nobre e eminente Ministro Alexandre de Moraes, quando 

titular da Pasta da Justiça, dirigindo-se às 27 representantes estaduais da 

AMPOL, época da reforma previdenciária do governo Temer, expressou a sua 

intenção de propor ao Presidente da República similaridade de tratamento 

previdenciário entre os integrantes das Forças Armadas e os servidores 

policiais, acrescentando, ainda: “que os militares se preparam para uma 
guerra futura enquanto os policiais enfrentam uma guerra diária, no seu 
labor profissional.”.

 Tendo em vista a relevância do Despacho  Presidencial e do Acórdão 

nº1253/2020/TCU, requer a Vossa Excelência sejam mensurados quando do 

julgamento do Recurso.

Pede deferimento.

Brasília-DF, 29 de junho de 2020.

Rubens Tavares e Sousa
OAB/DF. 3867


