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Remetente: AGF Roosevelt
Av. Presidente Roosevelt, 1311
CEP 90230-971

UGEIRM INICIA CAMPANHA
POR NEGOCIAÇÃO
SALARIAL COM O GOVERNO
Foto: Luiza Castro

A quebra da simetria
salarial entre a Polícia
Civil e a Brigada Militar,
causada pelo Pacote de
Eduardo Leite, trouxe a
necessidade do governo
sentar com a UGEIRM
para negociar uma
política salarial para os
(as) Policiais Civis.
Leia mais na página 4

OpiniãO

Descaso com a segurança pública é
responsável pela crise das Polícias no país
Nas últimas semanas, o país se deu conta que existe uma crise nas polícias do país. Greves, conflitos com políticos e amotinamentos
colocaram o país em alerta. Saindo do clima de Fla X Flu que se instalou, uma discussão precisa ser feita de forma profunda: o que os
governos estaduais fizeram no último período, para enfrentar a crise da segurança pública que se estende há muitos anos? Qual o papel dos
ajustes fiscais, feitos em quase todos os governos estaduais e no próprio governo federal, na crise das polícias?

Marcelo Souza *

T

entar fazer uma avaliação dos
fatos, sem levar em conta o que
vem sendo feito pelos governos
estaduais há tantos anos, é cair em uma
discussão que pode servir para torcedores
de futebol, mas que não vão ajudar na
solução dos problemas tão graves que a
população brasileira enfrenta.

Ajustes fiscais, cortes de
investimentos e ataques aos
servidores públicos

Com a recessão do país, a partir de
2015, a maioria dos estados brasileiros
entrou em uma grave crise de caixa, com
dificuldades extremas para, inclusive,
honrar com o pagamento da sua folha
de pagamento. Frente a essa situação, a
maioria dos governadores preferiu partir
para a solução mais cômoda: jogar a
conta da crise nas costas dos servidores
públicos. No nosso estado, a receita foi
seguida à risca pelo governador Ivo
Sartori (MDB) e aprofundada pelo seu
sucessor, Eduardo Leite (PSDB).
Reformas profundas na Previdência,
reestruturação dos planos de carreira dos
servidores, congelamento de salários,
planos de demissão voluntária, aumento
da idade para aposentadoria, congelamento de concursos públicos, são apenas
alguns dos itens do receituário utilizado
pelo governo federal e seguido a risca
pelos governos estaduais. O resultado
não poderia ser outro, um empobrecimento brutal dos servidores públicos e
um descontentamento generalizado em
todas as categorias, inclusive entre os
policiais civis e militares.

Solução passa por política para
segurança e reconhecimento
de policiais como
trabalhadores

Os governantes se acostumaram a
enxergar os policiais como cidadãos
de segunda categoria, sem direito de
reivindicar seus direitos, submetidos a
qualquer política que fosse traçada pelo

Com a crise na Segurança Pública no Ceará, a Força Nacional e o Exército assumiram o patrulhamento na Capital do estado

governo de plantão. Infelizmente, para
esses governantes, uma hora essa política
estoura, como estamos vendo em vários
estados do país.
Se os governantes quiserem, realmente, solucionar o problema das polícias, a
primeira atitude deveria ser sentar à mesa
com os representantes dos policiais e
travar uma discussão real sobre as atuais
condições de trabalho desses trabalhadores. Não se trata de sentar para ver quais
direitos dos policiais serão cortados,
como fez o governador Eduardo Leite
desde que assumiu. Mas de ouvir os policiais sobre como melhorar a segurança
pública e as suas condições de trabalho.
Começando pela reposição salarial e a
aposentadoria policial, que foi cortada
pelo governo Bolsonaro e confirmada
pela maioria dos governadores.
Além das questões imediatas e urgentes, os governos precisam sentar e
estabelecer uma discussão séria sobre
a reformulação das Polícias brasileiras.
Começando pela questão do duplo
ingresso, colocando na ordem do dia
a Carreira Única na Polícia. Esse é um

debate inescapável na busca do estabelecimento de uma polícia que cumpra
de forma efetiva com seu compromisso
de defesa da cidadania e da segurança
da população.
As categorias da segurança pública já
estão se mobilizando para essa discussão.
Em maio, será realizado um grande ato
em Brasília, que reunirá todas as polícias
do país, que busca chamar a atenção dos
governos e parlamentares para essas
questões, tanto imediatas, como de estruturação das polícias brasileiras.
No Rio Grande do Sul, os Policiais
Civis sempre se manifestaram e defenderam com veemência os seus direitos.
Muitas vezes, sob ameaça de corte
de ponto e, até mesmo, de demissão.
Mesmo assim, sempre foi demonstrado
o compromisso da categoria com seus
verdadeiros patrões, que é a população
gaúcha, que depende dos seus serviços
para poder viver com segurança. Infelizmente, o descompromisso dos governantes com os Policiais prejudica, em
última instância, os cidadãos que se veem
privados do mais básico dos direitos, que

Se os governantes
quiserem, realmente,
solucionar o problema das
polícias, a primeira atitude
deveria ser sentar à mesa
com os representantes
dos policiais e travar
uma discussão real
sobre as atuais condições
de trabalho desses
trabalhadores.
é o de poder viver de forma segura, sem
estar submetida à violência tão comum
nas nossas cidades. Reconhecer os Policiais como trabalhadores, com direito a
uma vida digna, é reconhecer o direito da
população a viver com segurança.
* Jornalista, Assessor de Imprensa da
UGEIRM

Jornal da Ugeirm – Sindicato dos Escrivães, Inspetores e Investigadores de Polícia do RS

Fundado em 20 de março de 1980

2

Jornalista responsável: Marcelo Souza. Projeto gráfico e diagramação: Marcelo Souza. Logo capa: PS Criação. Impressão: Gazeta do Sul. Tiragem: 7.000 exemplares. Periodicidade: bimestral - Administração: Rua Lobo da Costa, 480 - Porto Alegre – RS - Cep 90050-110 – Fone (51) 3225.1707 / Alojamento: Rua Inácio
Montanha, 37 – Porto Alegre – RS – Fone (51) 3225.1367.

ugeirm@ugeirm.com.br | www.ugeirm.com.br

Jornal da Ugeirm - Março/2020

CategoriA

Lei de Abuso de Autoridade vai afetar o
cotidiano da atuação de todos os policiais
No dia 3 de janeiro de 2020, entrou em vigor a Lei 13.869, aprovada pelo
Congresso Nacional em setembro de 2019 e sancionada, com algumas
alterações, pela Presidência da República. A Lei, que ficou conhecida
como Lei do Abuso de Autoridade, afeta diretamente a atuação policial,
trazendo sérias consequências para o cotidiano dos (as) Policiais Civis.

O

bjetivando orientar os (as) seus associados (as), a UGEIRM solicitou
ao seu departamento jurídico, uma
análise detalhada da lei e suas implicações para o trabalho policial. Abaixo,
elencamos os principais pontos da Lei e
as consequentes implicações para os (as)
Policiais.
Neste mês, o sindicato publicará uma
cartilha detalhada a respeito do assunto,
abarcando todos os pontos que atingem os
Policiais Civis, que servirá de orientação
geral para os (as) seus associados.

Decretação de medida
privativa de liberdade em
manifesta desconformidade
com as hipóteses legais.

Por “medida privativa de liberdade”,
entendemos que a lei alude à privação
de liberdade em sentido estrito, e não a
mera captura. Refere-se à detenção, isto
é, a formalização da custódia em razão da
prática de uma infração penal, ou seja, a
conversão da captura no auto de prisão
em flagrante. Isso, legalmente, só pode
ser comandado por Delegado de Polícia
e, portanto, não diz respeito às carreiras
policiais representadas pela Ugeirm.
Sugestão de conduta: Sugere-se ao
agente policial civil que documente todos
os atos por ele realizados e que jamais
remeta, ao Judiciário, APF sem ordem
expressa e formal da Autoridade Policial
(Delegado de Polícia).
Sugere-se, ainda, que os atos formais
(tomada de depoimentos e lavratura de
APF) sejam iniciados somente na presença física do Delegado de Polícia da
repartição policial, preferencialmente
após este exarar determinação escrita para
realização dos atos de competência do
agente policial (ordem de serviço escrita).

Procedimentos a respeito da
condução coercitiva

São dois os comportamentos puníveis:
“decretar condução coercitiva manifestamente descabida” ou “decretar condução
coercitiva sem prévia intimação de comparecimento”. A condução coercitiva, pelo
próprio nome, impõe obrigatoriedade de
acatamento e, por senso jurídico, pressupõe
que a pessoa foi devidamente cientificada
e não atendeu ao chamado da autoridade.
Sugestão de conduta: Os agentes apenas
devem cumprir a condução coercitiva se
vier por meio de despacho escrito e fundamentado (motivado). Em hipótese alguma
o agente deverá cumprir ordem verbal para
condução de quem quer que seja.
O agente deve observar, também, se o pretenso conduzido foi previamente notificado
a comparecer à solenidade de ouvida.
A lei silencia sobre o número de recusas
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necessárias para que o mandado possa
ser expedido. Em havendo apenas uma, a
condução já se justifica. É importante, entretanto, que a recusa esteja clara nos autos,
pois será ela que dará espeque ao mandado.
Relevante consignar que, em hipótese
alguma o agente policial civil pode ordenar e cumprir a condução coercitiva. Tal
providência, de ordenar a condução, é de
exclusiva competência da autoridade policial, não cumprindo ao agente deliberação
sobre tal medida.

“Atos de constrangimento a
preso ou detento e condutas
equiparadas”

O Art. 13 da Lei fala:
Constranger o preso ou o detento, mediante violência, grave ameaça ou redução de
sua capacidade de resistência, a:
I - exibir-se ou ter seu corpo ou parte dele
exibido à curiosidade pública;
II - submeter-se a situação vexatória ou a
constrangimento não autorizado em lei;
III - produzir prova contra si mesmo ou
contra terceiro:
Sugestão de conduta: Entrevistas de pessoas detidas: As exibições para entrevistas, que não deixam de ser apresentações
corporais à curiosidade pública, devem
ser evitadas.
Uso de algemas: O uso de algemas é disciplinado em âmbito nacional pelo Decreto Federal n° 8.858, de 26 de setembro de
2016. Desse modo, o constrangimento de
ser algemado é amparado por lei, tornando
o policial, desde que o faça nos termos do
decreto citado, imune a correções.
Transporte de presos: Segundo a Lei
Federal nº 8.653, de 10 de maio de 1993,
é proibido o transporte de presos em
compartimento de proporções reduzidas,
com ventilação deficiente ou ausência de
luminosidade (art. 1º).
Direito ao silêncio: Deixar patente, em
todas as oitivas, o sagrado direito ao silêncio. Consignar, entretanto, eventuais
perguntas consideradas pertinentes, bem
como, as respectivas recusas.
Diligências para formação probatória:
Nos casos de diligências para formação
probatória, precedê-las de despacho
fundamentado da autoridade policial,
notificando o investigado sobre a sua participação, a qual deverá ser acompanhada
da respectiva defesa técnica, sendo lícito
ao advogado, inclusive, ofertar quesitos
(art. 7º, XXI, alínea “a”, da Lei Federal
13.245, de 12 de janeiro de 2016).
Bafômetro: No que tange ao teste do bafômetro previsto no art. 277 do Código de
Trânsito Brasileiro, é certo que o mesmo não
viola a regra da não autoincriminação, já que
a sua aplicabilidade só encontra plenitude nas
normas penais, e não nas administrativas.

“Constranger pessoa impedida
a depor a fazê-lo”

Verificar se a pessoa a ser ouvida se enquadra no rol previsto no art. 207 do Código de
Processo Penal. Consignar eventual recusa.
Fazer menção, de igual forma, se existem
informações fidedignas sobre ter sido ela
desobrigada a guardar segredo, bem como,
quais são as provas disso. Somente após,
colher a oitiva. No caso da pessoa optar por
ficar em silêncio, consignar o exercício do
direito e encerrar o auto de interrogatório.
Se a pessoa condicionar o seu interrogatório a presença física de um advogado, a
inquirição deve ser suspensa, fazendo-se
constar essa adversidade.

Procedimentos para adentrar
em imóvel alheio ou suas
dependências

O policial deve zelar para que a manifestação
de vontade do titular do local seja expressa, e
não apenas tácita, sob pena de futura alegação
de abuso. É recomendável que o “nada a
opor” do interessado seja formalizado pelos
meios disponíveis no momento, seja por
prova testemunhal idônea, seja por assinatura
em formulário apropriado ou até mesmo por
captação de imagem.
Com relação ao cumprimento de mandados de busca a regra é similar, podendo
os policiais responsáveis pela execução
da ordem judicial fazer uso de recursos
tecnológicos que registrem o horário
exato da entrada, bem como, o da própria
diligência em si.
Não haverá crime se o ingresso for para
prestar socorro ou existirem fundados

indícios que indiquem a necessidade do
ingresso em razão de situação de flagrante
delito ou de desastre.

Proceder a obtenção de
prova, em procedimento de
investigação ou fiscalização,
por meio manifestamente
ilícito

Constar no auto de interrogatório as garantias do investigado e os pormenores
alusivos a comunicação, presença ou
dispensa de defensor, tomando-se ainda
a cautela das duas testemunhas de leitura.
Analisar, quando da conversão da captura,
como a prova foi obtida pelos condutores.
Se gritantemente viciada, a autoridade
policial deve redobrar cautela, pois a
lei considera crime não somente obter a
prova, mas também, usá-la em desfavor
do investigado.

Divulgar gravação ou trecho de
gravação sem relação com a
prova que se pretenda produzir

Em âmbito policial, disciplina consciente
(princípio ético) de quem ouve e registra
em relatório as conversações legalmente
captadas, zelando para que o sigilo, no
caso de conteúdo sem relação com a prova
que se pretenda produzir, seja devidamente preservado.
Como o crime é exclusivamente doloso,
requer a comprovação de divulgação
intencional, e não decorrente de mera
culpa. O delito, ao que nos parece, mira
os levantamentos judiciais sobre o sigilo
outrora decretado.
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MobilizaçãO

UGEIRM inicia campanha por
negociação salarial com o Governo
Foto: Luiza Castro

Mesmo debaixo de chuva, os Policiais Civis tomaram a Praça da Matriz na Marcha da Polícia Civil

Além de um forte ataque a aposentadoria dos (as) Policiais Civis, a aprovação do Pacote de Eduardo
Leite, pela Assembleia Legislativa, trouxe outro grande problema para a categoria: a quebra da
simetria salarial entre a Polícia Civil e a Brigada Militar.

C

om a reestruturação da carreira
da Brigada Militar e a criação de
uma tabela de subsídios para a
instituição, , aprovada durante a votação
do Pacote do Retrocesso na Assembleia
Legislativa, os Policiais Militares tiveram um significativo reajuste nos seus
vencimentos, particularmente para os
Capitães. Historicamente, existe uma simetria entre os salários dos Capitães com
os Comissários de Polícia, que se estende
a toda Tabela de Subsídios da Polícia
Civil. Frente à quebra dessa simetria, a
UGEIRM encaminhou ao governador
Eduardo Leite a reivindicação de readequação da Tabela de Subsídios da Polícia
Civil. O objetivo é que seja mantida a
equiparação entre as duas categorias,
como vem acontecendo historicamente.

Mesa de negociação salarial
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Para além da manutenção da equiparação com a Brigada Militar, o sindicato
quer abrir uma verdadeira mesa de ne-

gociação salarial com o governo. Para
isso, a UGEIRM está reunindo com as
outras entidades da Polícia Civil, como
o Sinpol e a ACP, para apresentar uma
proposta conjunta ao governo. Não é
possível que uma categoria que exerce
seu trabalho com toda dedicação, sendo
responsável pela redução de todos os
índices de criminalidade no estado,
apesar dos cinco anos de atraso salariais e dos ataques à sua aposentadoria,
continue acumulando perdas salarias
significativas, como vem ocorrendo no
nosso estado.
A direção da UGEIRM ressalta que
não está reivindicando aumento salarial,
mas sim uma garantia da manutenção
do poder de compra dos seus vencimentos. Para o sindicato, investir nos
profissionais da Segurança Pública não
é gasto, mas sim um investimento que
vai resultar em mais segurança para a
população e menos vidas perdidas para
a violência.

Proposta de nova Tabela de Subsídios

Jornal da Ugeirm - Março/2020

MobilizaçãO

Policiais Civis se mobilizam no país inteiro
em defesa da Aposentadoria Policial
Foto: Luiza Castro

A COBRAPOL, em
conjunto com os
sindicatos de Policiais
Civis do país, realizará
uma grande campanha
pela aprovação,
na votação da PEC
Paralela da Previdência,
de uma garantia
constitucional para
que todas as categorias
da Segurança Pública
tenham o mesmo
tratamento hoje
assegurado aos
policiais militares.

D

esde janeiro, os Policiais Civis de todo
o país estão realizando mobilizações locais.
O objetivo é sensibilizar
os parlamentares, nos seus
estados, sobre a importância de garantir a isonomia
de todas as categorias da
segurança pública, com os
policiais militares, principalmente no que tange aos
princípios da Paridade e da
Integralidade. A garantia
da isonomia entre as categorias, será importante na
discussão nos estados que
estão debatendo a mudança
no sistema previdenciário,
ou mesmo naqueles onde
a reforma já aconteceu,
contrariando os interesses
da categoria, como no Rio
Grande do Sul.
No caso do nosso estado,
a inclusão desses pontos na
PEC Paralela, será fundamental para garantir a Paridade e a Integralidade aos
Policiais Civis que ingressaram na Instituição após
2015. Pois, com a aprovação do Pacote de Eduardo
Leite, esses policiais foram
inseridos no Regime Geral
de Previdência, perdendo,
assim, o direito à Aposentadoria Policial.

UGEIRM reúne com entidades para preparar mobilização no RS

Jornal da Ugeirm - Março/2020

N

o dia 18 de fevereiro, a UGEIRM
promoveu, na sua sede, um encontro com as entidades representativas
dos Policiais Civis, Policiais Rodoviários Federais, Policiais Federais, Policiais Legislativos, Guardas Municipais
e Agentes Penitenciários. A reunião
teve como objetivo, debater a mobilização em torno da tramitação, no
Congresso Nacional, da PEC Paralela
que pode estabelecer novos parâmetros
para a Aposentadoria Policial.
Os representantes das entidades
traçaram uma série de ações, que
visam pressionar os parlamentares e
propor alterações na PEC Paralela, que
possam reverter os diversos pontos da
reforma da Previdência que prejudicaram de forma contundente os policiais.
Entre essas alterações, estão as regras
de transição, o fim da paridade e da integralidade, as alterações nas pensões
dos policiais e o fim da aposentadoria
da mulher policial.
Outra possibilidade levantada na
reunião, foi a de construção de uma
PEC específica para a Previdência
de todas as categorias da segurança
pública, que assegure o mesmo tratamento que o Governo Bolsonaro e o
Congresso Nacional dispensaram aos
Policiais Militares, que tiveram seus
direitos previdenciários resguardados
na reforma da Previdência.

Encontro Nacional da
Segurança Pública

As entidades também começaram
a discussão a respeito do encontro nacional das Polícias, programado para
acontecer em maio, na Capital Federal.
O objetivo das entidades é fazer, aqui
no nosso estado, uma discussão que
culmine com um encontro local para
discutir os temas que serão tratados no
encontro nacional. Entre os temas, está
a possibilidade de constitucionalização

da aposentadoria policial, que seria
uma segurança jurídica fundamental,
inclusive, para evitar prejuízos nas
reformas previdenciárias que estão
sendo promovidas nos Estados e já foi
realizada aqui no RS.
Além da UGEIRM, estiveram presentes na reunião os representantes do
SINPRF-RS, SINPEF-RS, AGMPA,
SINPOL-RS, AMAPERGS e a representação dos Policiais Legislativos
do RS.
Foto: Marcelo Souza
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Pacote do retrocessO

Policiais conseguiram vitória parcial com a
aprovação da Paridade e da Integralidade
Com 49 votos a favor e 3 contrários, a Assembleia Legislativa aprovou o PLC 509/2019, que garantiu, aos Policiais Civis que
ingressaram até 2015, o direito à Integralidade e à Paridade. Apesar das imprecisões no texto do Projeto de Lei, a aprovação
significou uma vitória da mobilização e da pressão exercida pela categoria.

O

PLC509 foi fruto da forte
pressão feita pelos Policiais Civis desde a divulgação do Pacote do Governo
Eduardo Leite. Pela proposta
original, apresentada pelo governador em reunião com as
entidades da Polícia Civil, os (as)
Policiais Civis que ingressaram
na instituição a partir de 2003,
perderiam o direito à Integralidade e à Paridade.
Depois de uma série de reuniões da UGEIRM com a Chefe de
Polícia, Delegada Nadine Anflor,
e com o Secretário de Segurança,
Delegado Ranolfo Vieira, além de
uma forte mobilização da categoria, com caminhadas, paralisação
e uma greve de quatro dias, o
governo recuou e apresentou o
PLC 509, garantindo a Integralidade e a Paridade a todos os
(as) Policiais que ingressaram na
instituição até outubro de 2015.
No entanto, o Projeto deixava de
fora os policiais que ingressaram
após 2015, mantinha o fim da
aposentadoria da mulher policial
e mantinha a injusta regra de
transição proposta no Pacote. Esses pontos foram apontados pela
UGEIRM nas negociações com o
governo, porém foram ignorados
na elaboração do PLC 509.

Emendas não foram
discutidas em Plenário

Desde o primeiro momento,
a direção da UGEIRM saudou o
avanço do governo, porém questionou o não reconhecimento da
Integralidade e da Paridade aos Policiais que ingressaram após 2015.

Paralelo a esse questionamento, a UGEIRM trabalhou
com a Chefe de Polícia na melhoria do texto do PLC 509.
Essas propostas foram encaminhadas em forma de Emendas,
dando maior precisão ao texto.
Infelizmente, nenhuma dessas
propostas foi sequer discutida
em Plenário. A bancada do
governo pediu preferência para
análise do PLC e desconsiderou
todas as Emendas.
A UGEIRM também se articulou com alguns parlamentares
para reapresentar, em forma de
Emenda, os pontos que ficaram
de fora do PLC. Os deputados Dr. Tiago Duarte (DEM) e
Luiz Fernando Mainardi (PT),
se dispuseram a apresentar as
Emendas que contemplavam a
Aposentadoria da Mulher Policial e a alteração das Regras
de Transição. Essas Emendas
também não foram analisadas
em plenário, devido ao Requerimento de Preferência apresentado pela bancada do governo.

Categoria aguarda
publicação de
Aposentadorias
represadas

Com a aprovação do PLC509,
criou-se a expectativa de que as
aposentadorias seriam publicadas imediatamente. Porém, até
a publicação desse jornal, issso
ainda não tinha acontecido. Em
contato ccom a Chefia de Polícia,
a direção da UGEIRM foi informada que a publicação ainda
depende de um Parecer da PGE.

Mobilização tem que continuar pela
Paridade e Integralidade para todos e
a Aposentadoria da Mulher Policial
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O sindicato avalia que a mobilização da categoria foi vitoriosa,
por conseguir fazer o governo recuar. Porém, a mobilização tem
que ser mantida. Apesar do avanço, com a conquista da Integralidade para todos (as) que ingressaram até 2015, uma parcela da
categoria ficou de fora, criando policiais com direitos diferenciados
dentro da Instituição, o que é um grave risco para a Polícia Civil.
A UGEIRM continuará discutindo com a categoria e negociando com o Governo a forma como será implementado o PLC 509,
garantindo que sejam respeitados os direitos dos Policiais Civis.
A mobilização da categoria, desde a divulgação do Pacote do Retrocesso, inclusive com a realização de uma greve de quatro dias,
conseguiu fazer o governo recuar e reconhecer a Integralidade e
a Paridade para os Policiais que ingressaram até 2015. A manutenção da mobilização poderá avançar ainda mais na defesa dos
direitos dos policiais, inclusive com a conquista da Integralidade
e da Paridade para todos os Policiais, independente da data de
ingresso na Instituição, e a reconquista da Aposentadoria da
Mulher Policial.

Foto: Luiza Castro

Assembleia aprova reforma nas carreiras
dos servidores públicos estaduais
Na segunda votação do dia, os parlamentares aprovaram, por 36 votos a 17, o PLC
que alterou as carreiras dos servidores estaduais. O PLC 002/2020 (antigo PLC
505/2019) alterou vários dispositivos do estatuto dos servidores públicos estaduais,
atingindo diretamente o cotidiano dos (as) Policiais Civis gaúchos (as). Entre as
medidas aprovadas está a restrição à atuação sindical e o fim da estabilidade.

1
Aposentadoria por invalidez

Alteração dos critérios para determinar a aposentadoria por invalidez dos servidores. A proposta
prevê que a aposentadoria por invalidez possa ser
determinada após 12 meses de licença. Atualmente
a aposentadoria por invalidez é determinada quando
passados até 2 anos de licença saúde, conforme
artigo 160, §1º LC 10.098/94.

3
Readaptação em outros cargos

Nos casos em que o servidor for avaliado como
incapacitado para exercer a função policial. O Governo altera as formas de verificação da inaptidão
do servidor para o exercício do cargo ocupado,
diminuindo os requisitos e avaliações necessárias
para que o servidor público seja readaptado. Com
a proposta do Governo, por qualquer motivo de
saúde, o servidor pode ser readaptado para outro
cargo, sem a exigência de laudo médico, estudo
social e psicológico.

2
Fim da estabilidade

Possibilita a demissão de servidor público por insuficiência de desempenho. No entanto, na proposta não se
estabelece nenhum critério de avaliação de desempenho

4
Restrição à atuação sindical

Deixa de considerar de efetivo exercício os afastamentos do serviço em virtude de participação
em assembleias, atos públicos ou qualquer outra
atividade ligada ao sindicato;

5
Fim das Promoções Periódicas

Acaba com as Promoções Periódicas. Com isso as
Promoções de servidores públicos ficam submetidas
à vontade dos governantes.
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Pacote do retrocessO

Mobilizações e negociação fizeram governo recuar
Assim que o Pacote foi anunciado pelo governo, a UGEIRM começou a mobilizar a categoria para garantir os direitos dos (as) Policiais Civis.
Uma série de atividades, como caminhadas pelo interior do estado, aprovação de moções de repúdio ao Pacote em mais de 200 cidades
gaúchas, Caminhada da Polícia Civil em Porto Alegre, paralisação de dois dias e a deflagração de uma greve por tenpo indeterminado,
fizeram parte da estratégia de mobilização da UGEIRM para impedir o ataque aos direitos dos (as) Policiais Civis.

A

estratégia definida pelo
Conselho de Representantes da UGEIRM era
clara: qualquer negociação com
o governo só teria resultado
positivo, se a categoria estivesse
mobilizada. Para isso era fundamental debater o Pacote com os
(as) Policiais Civis e a população
em todo o estado.
Para isso, a UGEIRM, em
conjunto com as outras entidades
da Segurança Pública, realizou
várias Marchas nas principais
cidades do interior. Em todas
essas atividades, os profissionais
da segurança pública dialogavam
com a população e terminavam a
Marcha nas Câmaras de Vereadores, onde propunham Moções de
repúdio ao Pacote.
A partir dessa iniciativa, por
todo o estado os vereadores
começaram a aprovar Moções.
Foram mais de duzentos documentos aprovados e enviados à
Assembleia Legislativa.
Paralisação de dois dias
aumentou pressão
Culminando a mobilização
pelo interior do estado, os (as)
policiais Civis realizaram, nos
dias 13 e 14 de novembro, uma
paralisação de dois dias.
A paralisação atingiu todo o
estado, com as delegacias paralisadas em todas as cidades do
RS. Na Capital, foram dois dias
de intensa mobilização, com uma
grande concentração em frente ao
Palácio da Polícia no primeiro dia
e a realização de uma grande Marcha pelas ruas de Porto Alegre,
no segundo dia de paralisação. A
atividade se encerrou com uma
grande manifestação em conjunto com as outras categorias do
serviço público estadual. Tanto
a paralisação da Polícia Civil,
quanto o ato conjunto, tiveram
grande repercussão na imprensa e
contou com um importante apoio
da população gaúcha.
Operação Padrão e deflagração
da greve
Como forma de aumentar
a pressão sobre o governo, o
Conselho de Representantes da
UGEIRM deliberou pela realização de uma Operação Padrão da
categoria e a convocação de uma
Assembleia Geral, que discutiria
a deflagração de uma greve da
Polícia Civil.
No dia 10 de dezembro, milhares de Policiais Civis de todo
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contra o Pacote.
A Marcha terminou na Praça
da Matriz, onde foi realizado um
ato que contou com a manifestação de vários parlamentares que
declararam seu apoio à mobilização dos (as) Policiais Civis.

o estado se encaminharam para
Porto Alegre, onde a categoria
realizou uma grande assembleia
que decidiu pela deflagração de
uma greve contra o Pacote do
Retrocesso de Eduardo Leite.
Nas manifestações dos representantes das várias regiões do
estado, já ficava claro a indignação da categoria com o tratamento dispensado pelo governo do
estado. As propostas de aumento
das alíquotas de contribuição
à Previdência, a negação da
Paridade e da Integralidade aos
Policiais que ingressaram a partir
de 2015, os cinco anos de atraso
de salários, o fim das promoções
periódicas e o absurdo calendário
de convocação dos aprovados no
último concurso, foram alguns
dos pontos citados durante as
manifestações.
Após a manifestação dos
representantes das regiões e dos
departamentos especializados, a
direção do sindicato encaminhou
a votação da proposta de greve.
A votação unânime decidiu a
entrada em Greve, com início
no dia 16, véspera da data para
qual estava previsto o início da
votação do pacote. Foi aprovado
também que, em caso de adiamento da votação e retomada
posterior em janeiro, a greve
será suspensa e retomada para
acompanhar a movimentação do
parlamento gaúcho.
Caminhada até o Palácio
Piratini contou com apoio da
população
Após a votação, os (as) manifestantes partiram em cami-
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nhada até o Palácio Piratini.
Percorrendo as ruas da capital,
quando ouviram, diversas vezes, aplausos da população de
Porto Alegre. Muitas vezes, as

A

pessoas abriam as janelas dos
ônibus e gritavam palavras de
incentivo, fazendo questão de
manifestar que estavam juntos
dos (as) Policiais Civis na luta

Governo recua e adia votação
do Pacote
Com a mobilização dos servidores e as greves dos Policiais e
dos Professores, os parlamentares
da própria base aliada pressionaram o governo a adiar a votação da
maioria dos projetos do Pacote do
Retrocesso. Sentindo que não conseguiria aprovar suas propostas,
Eduardo Leite recuou e retirou o
regime de urgência da maioria dos
projetos. Apenas as mudanças na
Previdência, contidas no PLC 503,
foram a votação em Plenário. As
demais medidas foram retiradas
e reapresentadas em janeiro, com
a convocação extraordinária da
Assembleia Legislativa.

PLC 503 reduziu salários e
sobretaxou aposentados

aprovação do PLC
503, por 38 votos a 15,
atingiu fortemente os
(as) Policiais Civis. Aumento
das alíquotas de contribuição
previdenciária, sobretaxa dos
(as) aposentados (as); exigência de permanência de, ao
menos, cinco anos na mesma
classe antes da aposentadoria;
e redução de até 50% nos
vencimentos e pensões dos
aposentados por invalidez,
são os principais pontos do
PLC 503 que atingem os (as)
Policiais Civis.

significará uma redução salarial
que poderá chegar a R$ 800,00.
Sem nenhum exagero, podemos

afirmar que o governo Leite promoveu um verdadeiro
confisco nos vencimentos dos

Aposentados foram os
mais atingidos

Um dos pontos mais cruéis
do Pacote, é o que sobretaxou
os aposentados. Pelo projeto
aprovado, aposentados com
salários até R$ 5.839,45, que
atualmente estão isentos da
contribuição previdenciária,
passam a contribuir para a
Previdência com até 14%,
tendo uma redução salarial de
até R$ 600,00. No caso de um
Comissário de Polícia aposentado, o aumento das alíquotas

7

Dia Internacional das mulheres

O primeiro 8 de Março após o fim da
Aposentadoria da Mulher Policial
Após a reforma da Previdência de Eduardo Leite acabar com a aposentadoria da Mulher Policial, temos muito pouco a
comemorar nesse Dia Internacional das Mulheres.

N

o dia 8 de março é comemorado
o Dia Internacional da Mulher.
Infelizmente, para as Policiais
Civis, essa não será uma data para se comemorar. Após a aprovação da reforma da
Previdência do presidente Jair Bolsonaro
e do Pacote de Eduardo Leite, as mulheres
policiais perderam o seu direito a aposentadoria diferenciada.
A luta pela aposentadoria da mulher
policial iniciou na Constituição de 1988,
quando a mobilização das mulheres garantiu
a diferenciação entre homens e mulheres no
tempo de serviço necessário para a obtenção da aposentadoria. Depois, as mulheres
policiais continuaram essa luta, com a reivindicação da regulamentação da LC 51/85,
que garantia às mulheres policiais o direito
à aposentadoria especial. Com isso, as
mulheres policiais conquistaram o direito à
aposentadoria com 25 anos de contribuição
e, pelo menos, 15 anos de exercício de cargo
de natureza estritamente policial.
Com o Pacote do Retrocesso, aprovado pela Assembleia Legislativa, as
Policiais Civis gaúchas não só perderam
esse direito, como passaram a ser uma
das únicas categorias que não tem a
diferenciação de tempo de serviço para
aposentadoria em relação aos homens.

PEC Paralela é a esperança de
volta da Aposentadoria Policial

A atenção das Mulheres Policiais se
volta agora para Brasília, onde a COBRAPOL organiza uma grande mobilização por
alterações na PEC Paralela que se encontra
em discussão no Congresso Nacional. Uma
das principais reivindicações dos Policiais
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Civis, é a reinclusão da diferenciação do
tempo de serviço entre homens e mulheres
para concessão da aposentadoria.
Em maio acontecerá um grande
encontro de todas as categorias da Segurança Pública, em Brasília. Aqui no nosso
estado, a UGEIRM já está preparando,
em conjunto com as outras categorias da
segurança pública, uma discussão que
culminará com um encontro local para
discutir os temas que serão tratados no
encontro nacional.
A ideia é propor alterações na PEC
Paralela, que possam reverter os diversos
pontos da reforma da Previdência e nas
reformas estaduais, que prejudicaram de

forma contundente os policiais, entre eles
o fim da Aposentadoria da Mulher Policial.
As mulheres policiais sempre demonstraram sua capacidade de mobilização e de
luta por seus direitos. Nesse 8 de Março
isso é reafirmado, através da luta pela volta
da Aposentadoria da Mulher Policial. Mais
do flores no dia das mulheres, a sociedade
precisa reconhecer os direitos e as especificidades de ser mulher, inclusive com uma
aposentadoria diferenciada.

Brasil teve 1314 casos de
feminicídios em 2019

No ano passado, o Brasil enfrentou um
aumento de 7,3% nos casos de feminicídios.

UGEIRM continuará pressão por
publicação das Promoções
O Pacote do Retrocesso, aprovado na Assembleia Legislativa, acabou com
as promoções periódicas no serviço público estadual. Com a promulgação
da PEC 285, as promoções passam a ficar submetidas à vontade dos
governantes.

S
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e antes, com a previsão de
publicação das promoções
em datas específicas, as
publicações só aconteciam após
grande pressão, agora isso dependerá ainda mais da mobilização
da categoria.
É importante ressaltar que
as promoções devem fazer parte de uma política de governo.
A publicação das Promoções
deve ser entendida como parte
de uma política maior para a
Segurança Pública. Ao valorizar e estabelecer critérios
claros para a progressão na
Carreira, dando previsibilida-

de à vida funcional dos (as)
policiais, o governo dá um
grande passo para a prestação
de um serviço de qualidade à
população na área da segurança pública.
Política para Promoções
Quando tomou posse na
Chefia de Polícia, a Delegada
Delegada Nadine Anflor fez
questão de citar as promoções da Polícia Civil, entre os
problemas que deveriam ser,
inevitavelmente, enfrentados.
A instabilidade gerada com
a indefinição de um calendário

para a publicação das Promoções, traz um grande prejuízo
para a instituição. Com a aprovação do Pacote de Eduardo
Leite, essa insegurança fica
maior e prejudica ainda mais
a Polícia Civil.
A UGEIRM continuará
cobrando do governo a publicação das Promoções. A última
aconteceu em agosto do ano
passado e não contemplou
os policiais em estágio probatório. Portanto, seria muito
importante que o governo
realizasse as publicações ainda
neste semestre.

Isso, mesmo com uma queda generalizada
nos homicídios no Brasil. Essa realidade
mostra como temos ainda muito por mudar
na situação das mulheres no nosso país. Os
crimes de ódio contra as mulheres, são uma
realidade que envergonha todos aqueles que
lutam por um país mais justo.
A persistência dos feminicídios, mostra
que o combate ao machismo não passa apenas por políticas de segurança focadas nesse
time de crime. É necessário uma política de
conscientização desde a escola, mostrando
que as mulheres não devem ser encaradas
como objeto e que a violência doméstica
contra a mulher deve ser denunciada, evitando a naturalização da violência de gênero.

Reforma Administrativa de
Bolsonaro quer acabar com
estabilidade

O

Presidente Jair Bolsonaro
já assinou o projeto de reforma Administrativa, que
deve ser enviado ao Congresso
Nacional neste mês de março.
Um dos principais pontos do
Projeto, é o fim da estabilidade
no serviço público, que atingiria
os servidores das três esferas:
federal, estadual e municipal.
Além do fim da estabilidade,
a reforma administrativa traz
outros fortes ataques ao serviço
público. A proposta pretende
acabar com auxílios ou direitos
que melhorem a remuneração
dos servidores, pôr fim ao reajuste de salários retroativos,
proibir promoções e progressões
por tempo de serviço e efetuar

mudanças na forma de ingresso
no serviço público,alterando
inclusive a abertura de concursos públicos, que praticamente
deixarão de ser a porta de entrada
no serviço público.
O objetivo claro do governo
com essa reforma, é sucatear
ainda mais o serviço público, traazendo um grande prejuízo para
a população que depende dos
serviços do Estado. Um exemplo
do que pode acontecer, é a atual
situação do INSS. Com a política
de sucateamento do Isntituto, os
serviços pioraram enormemente,
com a volta das filas e o atraso
no pagamento do auxílio-doença
para quem recebe menos que o
salário mínimo.
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