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Sindicato espera que policiais civis participem da mobilização para cobrar posicionamento de deputados e senadores contra a PEC 32

Com a tramitação da PEC (Proposta de Emenda
à Constituição) 32/2020 em Brasília, o Sinpol ini-
ciou uma intensa campanha de esclarecimento sobre
os malefícios que a reforma administrativa proposta
pelo governo federal pode trazer aos policiais civis.
Segundo o presidente do Sinpol, Eumauri Lúcio da
Mata, a reforma, mais uma vez, contempla juízes,
promotores e militares. “Estas carreiras serão
mantidas no texto constitucional como carreiras tí-
picas de Estado. Assim, serão mantidas todas as
suas prerrogativas. No caso dos militares, ainda po-
derão acumular funções, como a de médico ou ma-
gistério”, explica Eumauri.

De acordo com o Sinpol, as Polícias Civis fica-
ram de fora do texto que as define como carreiras
típicas de Estado. De imediato, por enquanto, de
acordo com o texto, a contratação de novos policiais
será sem estabilidade e sem as prerrogativas que se-
rão atribuídas às carreiras de estado. Assim, os poli-
ciais civis passam a ser enquadrados como servido-
res comuns e os novos policiais poderão ser demiti-
dos com facilidade.

Para piorar a situação, no dia 25 de maio, a CCJ
(Comissão de Constituição e Justiça da Câmara apro-
vou - com 39 votos a favor e 26 contra - a
admissibilidade da PEC 32/2020. Apesar das su-
pressões apresentadas ao parecer original pelo relator
Darci de Matos (PSD-SC), como previsão de novos
princípios como o da subsidiariedade entre outros, a
proposta aprovada, na opinião da Cobrapol (Confe-
deração Brasileira de Trabalhadores Policiais Civis),
representa uma ameaça à sociedade brasileira por
estimular a precarização dos serviços públicos e a
desvalorização de seus servidores.

“O fato é que a PEC 32 restringe como nunca a
estabilidade no serviço público, dificulta a renova-
ção dos quadros funcionais, criando cinco novos ti-
pos de vínculos com o Estado, além de jogar para lei
ordinária critérios para a demissão dos servidores
por “desempenho insuficiente” e a definição de re-
gras para a demissão dos servidores em cargos que
não são típicos de Estado. Os servidores atuais,
embora preservem a estabilidade, estarão sujeitos
também aos critérios a serem definidos posterior-
mente por legislação infraconstitucional, o que não
lhes asseguram qualquer segurança jurídica, muito

pelo contrário”, cita a Cobrapol em seu site.
Insegurança pública

Por conta da proposta considerada extremamen-
te prejudicial para os policiais civis, o texto demons-
tra que o objetivo é limitar os servidores públicos
em geral, incluindo os policiais civis. Segundo o con-
selheiro do Sinpol e tesoureiro da Cobrapol, Júlio
César Machado, no texto abre-se a possibilidade de
contratação de policiais civis por contrato por tem-
po determinado, podendo ser prorrogada, mas tam-
bém extinguida. “Assim, que segurança terão os no-
vos policiais em investigar os mais variados delitos,
se temerão sempre que se incomodarem alguém, po-
dem ser demitidos sumariamente?”, questiona Júlio
César.

Para Eumauri, essa situação pode causar insegu-
rança no setor de segurança pública, sobretudo por-
que, mais uma vez, os policiais civis são preteridos
e os militares prestigiados. “Não concordamos em
hipótese alguma com a classificação de Polícia de
segunda classe que tentam nos impingir. Respeita-
mos a PM e a classe militar. Mas, da mesma forma,
exigimos ser respeitados como policiais que somos”,
dispara Eumauri.

Consequências
O Sinpol adverte seus filiados que pelo menos

cinco graves consequências evidentes caso não haja
mobilização para mudar a situação.

1) O principal problema será a rotatividade dos
policiais, muitos sendo contratados por tempo de-
terminado e, findo o contrato, serão demitidos. Esta
rotatividade, causará graves problemas ao equilíbrio
atuarial do regime previdenciário dos servidores, re-
duzindo as contribuições na “base da pirâmide”, as-
sim, os aposentados correm sério risco de verem
suas contribuições para a previdência, mais uma vez,
majoradas;

2) Serão editadas leis complementares que irão
reger novos tratamentos aos servidores, por exem-
plo, leis que alterem as condições de trabalho, onde
será verificada a insalubridade e periculosidade;

3) As carreiras típicas de Estado deverão ter
privilégios em relação às demais, inclusive sendo
contempladas com índices de reajuste mais atraen-
tes e diferenciados;

4) Na opinião do Sinpol não apenas os novos

policiais civis serão afetados, mas todos, pois o go-
verno certamente dará reajustes menores para os que
não são considerados carreiras típicas de Estado, o
que os descaracteriza como servidores essenciais,
imprescindíveis ao funcionamento da máquina esta-
tal;

5) Perder a essencialidade como carreira típica
de Estado abre a possibilidade de os governos esta-
duais alterarem as leis previdenciárias, retirando as
pouquíssimas prerrogativas mantidas, como apo-
sentadoria com integralidade e paridade.

Na PEC 32/2020 também está inclusa a retirada
de quinquênios, sexta-parte e licença prêmio, acaban-
do com as progressões funcionais. Para mudar isso,
em todo o País está havendo grande mobilização de
policiais civis para tentar manter, pelo menos, algu-
mas das prerrogativas que a categoria tem direito.

O Sinpol tem pedido aos policiais civis que en-
viem e-mails ou mensagens via WhatsApp para de-
putados federais, cobrando-lhes para votarem con-
tra a PEC 32/2020 e solicitar apoio à emenda pro-
posta pelo deputado Leo Moraes. Mais informa-
ções também podem ser obtidas no site https://
naoapec32.com.br/.

“É muito importante que todos comecem a co-
brar apoio dos parlamentares federais, dos partidos
políticos e das lideranças partidárias na Câmara.
Basta lembrar que, na Reforma da Previdência, que
se iniciou em Brasília, teve um trágico desfecho em
São Paulo. Não à Reforma Administrativa. Não à
retirada dos direitos dos policiais civis. Não ao des-
monte da Polícia Civil. Espero que todos participem
e mostremos nossa força. No mais, seguimos lutan-
do pelos canais possíveis”, conclui Eumauri.

Eumauri: “É fundamental a participação de todos os policiais civis nesta luta,
pressionando os deputados federais a votarem favorável à Emenda”


