
POLICIAIS CIVIS NO 
GOVERNO BOLSONARO

Maior e mais antiga entidade representativa de Delegados
estaduais do país, com 3,2 mil  associados e 72 anos de história



•   Diversas modificações legais que reduzem ou extinguem direitos dos
servidores públicos;
•   As alterações legais possuem alguns traços em comum: 
          •  Apresentadas pela equipe econômica do Governo Federal; 
         •  Elegem os órgãos da segurança pública, indistintamente, também
               como alvos das alterações;
                          •  Não são observadas as particularidades e o regime diferenciado
               de trabalho mais gravoso dos profissionais da segurança púbica, 
               em especial, dos policiais civis;
•   O cenário desfavorável foi agravado pela pandemia do Covid-19.

Considerando o atual momento social, econômico e político do país,
há um cenário desfavorável às forças de segurança pública, em 
específico, às polícias civis: 

ANÁLISE AMBIENTAL EXTERNA



LEI DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19
(LC 173/2020)

Proibiu, até 31 de dezembro de 2021, qualquer 
reajuste salarial, bem como a contagem do 
tempo em que vigorar a calamidade como de 
período aquisitivo para a concessão de anuê-
nios, triênios, quinquênios, licenças-pnios, triênios, quinquênios, licenças-prêmio e 
todos os direitos remuneratórios equivalentes.

Mais um golpe em desfavor dos policiais civis; 
aumenta o desgaste em relação ao Governo 
Federal, fornecendo aos governadores argu-
mentos para responsabilizá-lo pela ausência 
de valorização.

REFORMA DA PREVIDÊNCIA
(PEC 06/2019 | EC 103/2019)

Abriu caminho na própria Constituição 
Federal para que os Governos Esta-
duais aumentassem as alíquotas de 
contribuição, idade mínima de aposen-
tadoria e ainda acabassem com o tadoria e ainda acabassem com o 
direito à paridade.

Considerado pelos policiais como um 
dano direto, gerando uma decepção.

De janeiro de 2019 até a presente data, diversos atos e alterações
normativas do cenário nacional recaíram sobre os profissionais da
segurança pública, conforme demonstramos a seguir:

A DESCONSTRUÇÃO DOS 
DIREITOS DOS POLICIAIS CIVIS



A DESCONSTRUÇÃO DE DIREITOS PODE OCASIONAR DANOS 
IRREVERSÍVEIS À SEGURANÇA PÚBLICA E À SOCIEDADE.

REFORMA ADMINISTRATIVA
(PEC 32/2020)

TTraz a figura do trainee para a 
polícia, um tipo de “vinculo de 
experiência”, período em que os 
policiais podem ser livremente 
“dispensados” do serviço público 
pelos superiores hierárquicos. 
Determina a extinção de verbas 
salariais decorsalariais decorrentes de tempo de 
serviço, os chamados quinquênios e 
sexta-partes, que na maioria dos 
Estados são as únicas contra-
partidas remuneratórias capazes de 
minimizar o grave quadro salarial 
dos policiais civis.

Nova destruição de direitos pelo Go-
verno Federal, que começa a cair em 
descrença junto às forças policiais.

PLANO NACIONAL DE 
OPERACIONALIZAÇÃO DA VACINAÇÃO 

CONTRA A COVID-19

Episódio bastante negativo em que se 
deu a inobservância da devida priori-
dade aos pdade aos profissionais da segurança, 
que estiveram e estão ainda mais 
expostos ao contágio pelo Covid-19. 

PPor outro lado, esta questão vem sendo 
contornada, ainda que de forma tardia, 
pelos chefes dos executivos municipais 
e estaduais. A partir disso, o Governo 
Federal também passou a reconhecer
a prioridade.

Descaso com os profissionais da segu-
rança gerança gerou revolta na classe, que se 
sentiu abandonada pelo Governo 
Federal.

PEC EMERGENCIAL
(PEC 186/2019 | EC 109/2021)

Uma das mais pUma das mais prejudiciais aos 
profissionais da segurança, 
contém sérios empecilhos 
(gatilhos e vedações) às 
readequações salariais e até 
mesmo às reestruturações de 
carreiras dos integrantes das 
corporações policiais.corporações policiais.

Novo prejuízo aos policiais civis, 
criando um grande desconten-
tamento na classe, elevando o 
desgaste.

A DESCONSTRUÇÃO DOS
DIREITOS DOS POLICIAIS CIVIS



NO BRASIL, HÁ CERCA 886 MIL POLICIAIS.
CONSIDERANDO A MÉDIA DE 3,07 PESSOAS POR FAMÍLIA, 
SÃO 2.720.020 DE PESSOAS DIRETAMENTE INTERESSADAS.

A fim de vencer as dificuldades e buscar conquistas pautadas, acima de tudo, na 
manutenção e melhorias do sistema de segurança pública, de modo a fortalecer e 
deixar um legado positivo às forças policiais, sugerimos: 

•  O encaminhamento/aprovação da Lei Geral das Polícias Judiciárias na versão 
apresentada pelo Conselho Nacional dos Chefes de Polícia Civil - CONCPC (Substitutivo 

ao PL 1.949/2007);

•  A exclusão, no âmbito da PEC 32/2020, dos integrantes dos órgãos previstos nos 
incisos I a VI, § 5º-A e § 8º, do art. 144 da Constituição Federal, mormente com relação 

aos dispositivos prejudiciais de conteúdo remuneratório.

Diante das adversidades, não é o caso de desistirmos do fortalecimento das instituições 
policiais ou perder a confiança nos atores políticos. Defenda esses direitos!

SOLUÇÕES
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