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Carreira jurídica aos
delegados da Polícia Civil
Oriunda da Proposta de Emenda Constitucional nº 14,
de autoria do deputado Sargento Rodrigues, a Emenda
Constitucional nº 82, também do parlamentar, foi promulgada em abril de 2010 e conferiu aos delegados da polícia
civil o direito à carreira jurídica. Com a emenda, os delegados, operadores do direito, passaram a ter reconhecida
autonomia técnica, exigindo para a carreira o mesmo sistema de proteção das carreiras denominadas “jurídicas”.
O deputado Sargento Rodrigues trabalhou quatro anos
para aprovar a Emenda Constitucional nº 82.
A Emenda à Constituição nº 82/2010 reconheceu a
natureza jurídica do cargo de delegado de polícia e o integrou, para todos os fins, às carreiras jurídicas do Estado. Com a emenda, ficou mais claro no texto constitucional a situação funcional desses delegados, cujo cargo,
nos termos da própria Constituição, é privativo de bacharel em Direito, com ingresso, exclusivamente, mediante concurso público realizado com a participação da
Ordem dos Advogados do Brasil. A inserção formal do
cargo de Delegado de Polícia nas carreiras jurídicas conferiu à categoria de servidores um tratamento análogo,
em termos de prerrogativas, à dos Procuradores do Estado e Defensores Públicos.
Deputado Estadual Sargento Rodrigues
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Aposentadoria dos Policiais
Civis aos 30 anos de serviço
Em julho de 2007 entrou em vigor
a Emenda Constitucional 77, de autoria do deputado Sargento Rodrigues,
que garantiu aos policiais civis o direito à aposentadoria voluntária aos 30
anos de serviço, como já era permitido aos policiais federais e militares.
Hoje, ao completarem 30 anos de
contribuição, desde que contem pelos menos 20 anos de efetivo exercício em cargo de natureza policial,
independentemente da idade, os policiais civis já podem requerer o benefício. Antes da promulgação da Emenda
Constitucional 77/2007, a aposentadoria era concedida aos 35 anos de
serviço.
O deputado Sargento Rodrigues lutou desde 2003 para garantir um um
tratamento isonômico aos policiais civis em matéria de aposentadoria. “Os
policiais civis viviam uma insegurança
jurídica. Lutamos muito para conquistar esse direito”, afirma.
A Emenda foi promulgada no dia
17 de julho de 2007, garantindo aposentadoria especial voluntária, com
proventos integrais, aos policiais civis.
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Lei Orgânica da
O Projeto de Lei Complementar (PLC) 23/2012, que
institui a Lei Orgânica da Polícia Civil de Minas Gerais,
foi aprovado em segundo turno pelo Plenário da Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG) em outubro de 2013 e sancionado pelo Governador de Minas Gerais, Antonio Anastasia, transformando-se na
Lei Complementar nº129/2013.
A matéria, que tramitou na ALMG desde 2012, objetivou conceder à Polícia Civil um marco legal, de caráter orgânico, compatível com as necessidades de modernização estrutural e funcional, a exemplo de outras
instituições. Também previa modificações na organização da Polícia Civil e nas carreiras dos servidores,
buscando a valorização dessas categorias, sendo prioridade a segurança pública no Estado.
O PLC tratou das disposições gerais preliminares e
da competência da Polícia Civil. Propôs benefícios como o abono permanência, a promoção especial com 8
anos de efetivo serviço na carreira e a garantia de pagamento de auxílio invalidez. “O que conseguimos, votando sem segundo turno, foi o abono permanência
que para a Polícia Civil é algo extremamente valioso,

pois permite ao servidor progredir na carreira, ficando por mais tempo, sendo esta uma opção do próprio
servidor. Temos também o auxílio invalidez e a promoção por tempo de serviço aos 8 anos de carreira, portanto, reformamos toda a Lei Orgânica da Polícia Civil
e os principais pontos foram acolhidos”, afirmou o deputado Sargento Rodrigues.
Durante a tramitação da matéria, o deputado Sargento Rodrigues alertou os representantes do SINDPOL e SINDEPOMINAS quanto às armadilhas inseridas
na proposição que faziam, na forma do regulamento,
remissões de direitos já assegurados em leis anteriores. O parlamentar corrigiu erros do PLC através das
emendas apresentadas, como relator da proposição,
na Comissão de Segurança Pública.
Após análise das 28 emendas apresentadas e apreciadas, 20 foram acatadas pela Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. “Conseguimos ter
avanços, não todos como desejávamos, mas progredimos no que diz respeito à Lei Orgânica da Polícia Civil
em Minas Gerais”, afirma.
Sargento Rodrigues relatou alguns pontos defen-
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Polícia Civil
didos por ele que não foram acatados na proposição e explicou que mesmo nos projetos de autoria
dos próprios parlamentares, há sempre contrapontos. “Ficou de fora uma promoção automática, aos
três anos, para a base, ou seja, cumprindo o período probatório. Ficou de fora também uma emenda
que sustentei em plenário, no sentido de estabelecer uma vinculação entre a menor e maior remuneração. Essas duas emendas seriam fundamentais para um maior avanço no projeto. Conversei, por várias

vezes, com os Presidentes dos sindicatos SINDPOL e
SINDEPOMINAS e expliquei que nem mesmo os projetos de iniciativa de deputados conseguem avançar
em tudo. Vamos continuar nossa luta na defesa dos
interesses dos servidores da Polícia Civil de Minas
Gerais”, explica.
O Projeto de Lei Complementar nº23/2012, Lei Orgânica da Polícia Civil, foi sancionado pelo Governador
do Estado de Minas Gerais no dia 7 de novembro e
transformado na Lei Complementar nº129/2013.
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2013

Destinação de material esportivo :
10 bolas de de futebol de campo
10 bolas de futsal
06 jogos de camisas
01 par de redes
20 petecas

Emendas destinadas ao
Colégio Ordem e Progresso

2007

Emenda no valor de R$25.000,00
para aquisição de equipamentos
para o laboratório de informática

2008

Emenda no valor de R$ 50.000,00
para aquisição de carteiras e
computadores

2009

Emenda no valor de R$ 50.000,00
para construção da Quadra
Poliespoetiva

Pensão integral aos beneficiários
dos ex-guardas civis
Em 14 de novembro de 2007 foi sancionada a Lei
nº17.137, de autoria do deputado Sargento Rodrigues,
que garantiu o pagamento integral das pensões para
as viúvas dos ex-guardas civis e fiscais de trânsito. Os
beneficiários recebiam pensão por morte na proporção de 50% da remuneração do servidor à época de
seu falecimento.
A Lei nº 17.137/2007 deu nova redação ao artigo
1° da Lei n° 13.457, de 12 de janeiro de 2000, que dispõe sobre a pensão por morte de contribuinte obrigatório da Caixa Beneficente dos ex-Guardas Civis e

Fiscais de Trânsito.
Art. 1° – O “caput” do art. 1° da Lei n° 13.457, de 12 de
janeiro de 2000, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 1° – A pensão por morte de contribuinte obrigatório da Caixa Beneficente dos ex-Guardas Civis e Fiscais de Trânsito – CBGC –, de responsabilidade da Secretaria de Estado de Fazenda, nos termos do art. 74 da Lei
n° 11.406, de 28 de janeiro de 1994, corresponderá à totalidade dos vencimentos ou proventos do servidor falecido, observado o disposto no § 7° do art. 40 da Constituição da República.”.
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Lei Complementar nº 84/2005
Em 25 de julho de 2005 foi sancionada a Lei Complementar nº 84 que cria a carreira de Agente de Polícia,
cria cargos no Quadro de Pessoal da Polícia Civil e dispõe
sobre a promoção por tempo de serviço na polícia civil.
Entre vários avanços, a Lei Complementar 84/2005
conquistou a carga-horária de 40 horas semanais para
os policiais civis, extinguiu o quadro suplementar da instituição e transformou o cargo de carcereiro em Agente
de Polícia, beneficiando 792 servidores.
O deputado Sargento Rodrigues foi relator do Projeto de Lei Complementar nº 58/2004, transformado na
Lei Complementar nº 84/2005, em segundo turno na
Comissão de Administração Pública, onde opinou pela
aprovação do parecer na forma do substitutivo nº 1, viabilizando importantes melhorias.
O substitutivo apresentado pelo parlamentar incorporou alterações encaminhadas pelo governador do Estado para atender às reivindicações da Polícia Civil e de
seus servidores. Além disso, foram anexadas outras modificações com o objetivo de extinguir o quadro suplementar da Polícia Civil, de que trata a Lei Complementar 23, de 1991; disciplinou a forma de provimento dos
cargos comissionados e das funções gratificadas da estrutura da Polícia Civil; dispensou ao Delegado-Geral de
Polícia no exercício do cargo de Chefe da Polícia Civil,
tratamento semelhante ao estabelecido pelo Estatuto
da Polícia Militar para os ocupantes do cargo de Comandante-Geral. Assim, o delegado-geral, que foi Chefe da
Polícia Civil e que não tiver tempo suficiente para se aposentar, somente poderá ser lotado no Conselho Superior
da Polícia Civil.
O parecer do deputado Sargento Rodrigues manteve
a criação da carreira de Agente de Polícia com respectivo quantitativo de cargos, criou cargos de provimento

efetivo no Quadro de Pessoal da Polícia Civil e estabeleceu a promoção por tempo de serviço para os cargos da
carreira criada e para os cargos de Escrivão de Polícia e
de Auxiliar de Necropsia, todos integrantes do Quadro
de Pessoal da Polícia Civil.
No PLC 58/2004, através do parecer do deputado Sargento Rodrigues, a extinção do quadro suplementar da
Polícia Civil permitiu que os policiais civis mais novos pudessem progredir na carreira, pois o famigerado quadro
suplementar asfixiava a carreira. Com a aprovação da
proposição, cerca de 40 delegados gerais da polícia civil,
que já possuíam mais de 35 anos de efetivo serviço, pediram contagem de tempo e se aposentaram.
A Lei nivelou as carreiras de Perito, Delegado, Escrivão, Médico Legista e Agente de Polícia em quatro níveis e mantém a promoção automática aos 10 anos de
serviço para os três níveis iniciais das carreiras. A Lei estabeleceu, ainda, a avaliação periódica de desempenho
individual satisfatória como requisito necessário para
desenvolvimento na carreira.
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Em junho de 2011 foi aprovada a Lei 19.576 que concedeu
mais um reajuste aos servidores da segurança pública, o 6º, desde a eleição do deputado Sargento Rodrigues que novamente liderou as negociações com o Governo de Minas Gerais. Este foi o
maior reajuste na área de segurança pública do Brasil assegurado em lei: 101% em quatro anos, sendo 10% em outubro de 2011,
12% em outubro de 2012, 10% em outubro de 2013, 15% em junho de 2014, 12% em dezembro de 2014 e a última parcela em
abril de 2015, quando o piso salarial da classe será de R$4.100,00.
O reajuste salarial foi o melhor já ocorrido em toda a história
da Segurança Pública, também em comparação aos reajustes dos
Poderes Executivo, Judiciário e Federal. Em 2012, os servidores do
Poder Legislativo Estadual receberam 4,44% de reajuste; do Ministério Publico e do Judiciário, 5,71%; demais servidores do Poder
Executivo, 5%; lembrando, ainda, que para os policiais federais, a
Presidente Dilma Rousseff concedeu apenas 15,8% para três anos,
ou seja, 5,26% por ano. “É sem dúvida a melhor negociação salarial alcançada em toda a história da Segurança Pública do Estado”,
afirma o deputado Sargento Rodrigues.
Em 2013, a Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG), o
Ministério Público e o Poder Judiciário receberam 6,42% de reajuste, enquanto a área da educação obteve 5% de aumento, assegurado no Projeto de Lei 4.647/2013, votado recentemente na
ALMG. Já os policiais militares, policiais civis e agentes penitenciários receberam 12% de reajuste a partir de 1º de outubro de 2013.

$

O deputado Sargento Rodrigues participou das seis negociações salariais. A primeira em 1997, ainda na condição de Sargento da Polícia Militar de Minas Gerais, a segunda em 2000 durante
o Governo Itamar Franco, a terceira em 2004, a quarta em 2007,
a quinta em 2010, estas durante o Governo Aécio Neves e a sexta negociação salarial, em junho de 2011, durante o Governo Antonio Anastasia.
Em 2011, durante a reunião com o vice-governador, à época,
Alberto Pinto Coelho, e com o Secretário de Estado de Governo,
Danilo de Castro, no Palácio da Liberdade, coube ao deputado Sargento Rodrigues “bater o martelo” nas negociações. Ressalta-se,
ainda, que nesta última negociação não havia nenhuma representação sindical dos policiais civis, quem os representou foi o deputado Sargento Rodrigues.
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Lei do deputado Sargento Rodrigues obriga o Estado
a fornecer os equipamentos de proteção individual

Lei Complementar
113/2010

Em janeiro de 2009 ocorreu a sanção da Lei 18.015, de autoria do deputado Sargento Rodrigues, que obriga o Estado a fornecer equipamento
de proteção individualizada ao policial
civil, ao policial militar e ao agente de
segurança penitenciário. A lei é originada do Projeto de Lei 983/07 e alterou o artigo 1º da Lei 12.223, de 1996.
A sanção ocorreu no dia 8 de janeiro
de 2009 e a norma entrou em vigor
em 1º de janeiro de 2010.
De acordo com a lei, são considerados equipamentos de segurança,
revólveres, munições, algemas e coletes à prova de bala, os quais serão
obrigatoriamente fornecidos ao poli-

A Lei Complementar 113/10 entrou em vigor em junho de 2010 e
passou a exigir nível superior de
escolaridade para ingressos na Instituição. Também criou a carreira de Investigador de Polícia em
substituição às de Auxiliar de Necropsia e Agente de Polícia; nivelou as carreiras de Médico Legista,
Perito Criminal, Escrivão de Polícia
e Investigador de Polícia; assegurou às servidoras policiais civis o
direito à aposentadoria voluntária após 25 anos de contribuição.
A garantia deste direito às mulheres foi emenda de autoria do deputado Sargento Rodrigues, que
foi acatada pelo relator e sancionada pelo Governador.

Rua Rodrigues Caldas, 79 - 5º andar - Gab. 02
Bairro Santo Agostinho - CEP 30190-120
Tel.: (31) 2108-5200 - Fax: (31) 2108-5201
Belo Horizonte - MG
e-mail: dep.sargento.rodrigues@almg.gov.br
site: sargentorodrigues.com.br
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cial militar, como peça integrante do
fardamento; ao policial civil nas ocorrências que coloquem em risco sua integridade física; e ao agente penitenciário, nas atividades de escolta de
presos e guarda de presídios.
O deputado Sargento Rodrigues
ressaltou que ao aprovar essa lei impôs ao Estado a obrigatoriedade do
fornecimento desses equipamentos.
“Com a aprovação dessa lei, o Estado
deve fornecer os equipamentos de segurança individualizada e a Administração Pública não precisa achar que
está fazendo um favor. Há o dever legal de fornecer esses equipamentos”,
afirma.
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