


É HORA DE MOSTRAR O VALOR 
DOS POLICIAIS BRASILEIROS!

Caro(a) Parlamentar, 

No momento em que esta Casa discute a Reforma Administrativa, 

nos termos da PEC 32/2020, a Federação dos Policiais Rodoviários 

Federais – FenaPRF, reconhecendo as dificuldades orçamentárias e 

a necessidade de uma nova organização administrativa que traga 

eficiência e melhore a performance da gestão pública para o cidadão, 

apresenta seu posicionamento sobre o tema: 

Nosso objetivo é mostrar aos senhores e senhoras parlamentares 

a importância de, neste momento, Câmara e Senado, darem uma 

resposta aos milhões de policiais – homens e mulheres – que estão nas 

diversas linhas de frente do combate a criminalidade em nosso país, 

e que não se acovardaram de cumprir o seu papel constitucional em 

meio a mais grave crise sanitária da história recente da humanidade. 

Queremos falar sobre o chamado Regime Jurídico Policial (RJP).

Está em pauta, atualmente, na Comissão Especial, para discutir o 

tema, a Emenda Número 1, de autoria do Deputado Federal Nicoletti 

(PSL/RR). O texto destaca regramentos específicos para as categorias 

que exercem atividades policiais e foi apelidado de Regime Jurídico 

Policial (RJP).



Para melhor esclarecimento da relevância do RJP à sociedade 

brasileira, destacamos abaixo 5 pontos importantes na proposta:

1  Necessidade de uma previsão constitucional do 
“servidor público policial”, uma classe de servidor público que 
possui algumas peculiaridades e características próprias

O conceito de servidor público é amplo, envolvendo todas 

as pessoas que atuam direta ou indiretamente na prestação de 

serviços sob a responsabilidade do Estado. Dessa forma, abrange 

não apenas “concursados”, mas também estagiários e até mesmo 

empregados de empresas privadas contratadas para a prestação 

de alguma atividade sob a responsabilidade do poder público.

Nesse sentido, a Constituição Federal estabelece uma divisão 

entre os servidores públicos de acordo com as prerrogativas, 

direitos e deveres de cada um, através de classes como os 

militares, membros de poder (juízes, ministros de tribunais, 

parlamentares, chefes do poder executivo), agentes políticos 

(ministros de estado, secretários, etc), servidores públicos civis, 

empregados públicos, dentre outros.

Para cada grupo de servidores públicos, a Carta Magna 

trata das peculiaridades, trazendo as linhas gerais aplicáveis 

e estabelecendo as possibilidades de regulamentação 

infraconstitucional.



No caso dos servidores da segurança pública civil, envolvendo 

Policiais Federais, Policiais Rodoviários Federais, Policiais Civis, 

Policiais Penais, Policiais Legislativos, Perícia Criminal, Agentes 

Socioeducativos, Guardas Municipais e Agentes de Trânsito, em 

que pese possuírem diversas peculiaridades em suas atividades, 

em grande parte compartilhada com os militares, como o porte 

de arma, risco de vida, longas jornadas de trabalho, regime de 

escala, desgaste físico e mental, vedação ao direito de greve, 

regimes especiais de previdência e pensão, dentre outros, não 

há uma previsão na CF/88 que permita o estabelecimento de 

um regramento que trate dessas peculiaridades em âmbito 

constitucional e infralegal.

2  Redução de litígios judiciais e administrativos

Diante da ausência de um regramento constitucional próprio 

para os servidores públicos “Policiais”, o Poder Judiciário e os 

órgãos administrativos são constantemente desafiados a tratar 

de temas que, diante das peculiaridades dos servidores policiais, 

não são aplicáveis a eles.

Um exemplo é o direito de greve, previsto na Carta Magna 

para todos os servidores públicos civis, mas que o Supremo 

Tribunal Federal, no julgamento do ARE 654432/GO, com 

repercussão geral, vedou aos servidores policiais civis.



Há também diversos julgamentos, decisões administrativas, 

acórdãos de tribunais de contas, pareceres, dentre outros, 

tratando de diversos temas relacionados aos “policiais civis”, que 

diante das características peculiares de sua atividade, não seguem 

a regra geral dos demais servidores civis, como escala de trabalho, 

plantão, sobreaviso, convocação, etc.

3  Regime disciplinar, direitos e deveres próprios à 
atividade policial

A atividade policial representa verdadeiro sacerdócio, e a própria 

legislação infraconstitucional estabelece uma série de obrigações a 

esses servidores que não se aplicam aos demais, como o dever de 

agir, ainda que esteja de folga, em determinadas circunstâncias. 

O uso de armas e a atuação em circunstâncias de alto risco 

e estresse também impõe a necessidade de um regime disciplinar 

próprio, com direitos e deveres específicos, muitas vezes não 

aplicáveis aos demais servidores civis.

4  Regime de previdência e pensão policial

A reforma da previdência promovida pela Emenda 

Constitucional nº 103, de 2019, limitou consideravelmente as 

possibilidades de regulamentação do regime de previdência e 

pensão dos servidores policiais civis, o que além de promover 

situações injustas, como aposentadorias por invalidez ou pensões 



por morte em serviço em valores muito inferiores à remuneração 

do policial na ativa, ainda tem repercussões na própria atividade 

policial, uma vez que promove reflexões nos agentes de segurança 

sobre os prejuízos financeiros que sua família poderá sofrer caso 

sofra algum tipo de limitação física ou morte decorrente da 

atividade policial, o que acaba em última análise prejudicando a 

própria prestação do serviço de segurança pública.

5  Maior flexibilidade do legislador infraconstitucional 
de cada ente federativo estabelecer regras de acordo com 
a realidade nacional, regional ou local

União, Estados e Municípios terão discricionariedade 

para estabelecer regramentos próprios que observem essas 

peculiaridades dos servidores policiais civis, adequando a legislação 

à realidade e necessidade de cada categoria e ente federativo.






