
PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇÃO Nº 186 DE 2019. 

	

	

	

Altera os arts. 29-A, 37, 49, 84, 163, 165, 167, 
168 e 169 da Constituição Federal e os arts. 101 e 109 do Ato 
das Disposições Constitucionais Transitórias; acrescenta à 
Constituição Federal os arts. 164-A, 167-A, 167-B, 167-C, 167-
D, 167-E, 167-F e 167-G; revoga dispositivos do Ato das 
Disposições Constitucionais Transitórias e institui regras 
transitórias sobre redução de benefícios tributários; desvincula 
parcialmente o superávit financeiro de fundos públicos; e 
suspende condicionalidades para realização de despesas com 
concessão de auxílio emergencial residual para enfrentar as 
consequências sociais e econômicas da pandemia de Covid-
19. 

 

 
EMENDA 

 

 

Requeiro nos termos regimentais, que seja acrescido o seguinte parágrafo 4º, 
ao art. 167-G, da Constituição Federal, alterado pelo art. 1º da Proposta de 
Emenda à Constituição nº 186, de 2019:  

“Art. 167-G............................................................................................ 

.............................................................................................................. 

§ 4º º Na hipótese de que trata o art. 167-B, não se aplica o disposto no caput 
deste artigo aos órgãos constantes do artigo 144, do inciso IV do art. 51 e do 
inciso XIII do art. 52. 

 

JUSTIFICAÇÃO 

 

Esta Emenda faz justiça aos profissionais de segurança pública, que são 
aqueles que não podem trabalhar remotamente, pois têm que estar à frente 
nas ruas atendendo a população, quer seja infectada pelo COVID-19 ou que 
tenham que adotar medidas preventivas, ou ainda, no combate à criminalidade, 



uma vez que os infratores da lei se aproveitam da situação para pilhar a 
população. 

Esse quadro enfrentado pelos profissionais de segurança pública, foi 
reconhecida pelo Ministério da Saúde, que em uma Nota Técnica assinada 
pelo secretário de Vigilância em Saúde, Wanderson de Oliveira, estima que a 
quantidade de profissionais de saúde, de segurança pública e de familiares 
desses profissionais com possibilidade de infeção pelo Covid-19, ultrapassa o 
número de 2 milhões de pessoas, sendo este grupo o que deve ser submetido 
a testes rápidos para a detecção do vírus.  

A OMS orientou que os Profissionais de saúde e agentes de segurança 
devem ter prioridade em testes para Covid-19; pois há o risco de transmitir 
doença a pacientes e perda desnecessária da força de trabalho.  

Esses profissionais de segurança pública já doam a vida em defesa da 
sociedade em situação de normalidade e na anormalidade o seu serviço não 
pode parar. Outras áreas do serviço público prestam com eficiência seu serviço 
através do tele trabalho, mas essas outras áreas importantes do serviço público 
não colocam em risco permanente a eles e seus familiares, o que difere 
aqueles que atuam na segurança pública.  

É fundamental que sejam levadas em considerações as características 
peculiares dos agentes públicos que atuam na área da segurança pública que 
já sofrem severas restrições, inclusive com o sacrifício da própria vida, e 
mantido o texto sofrerão mais ainda, com a vedação de ajuste salarial, de 
aumento nas vantagens, em promoções, dentre outros, durante a calamidade 
pública.  

Destaca-se que é comprovado que no Brasil já morreram mais 
profissionais de segurança pública de COVID, do que no confronto com 
marginais. 

O Ministro da Economia declarou publicamente esse entendimento, em 
reunião da Comissão Mista da Covid-19, que ao abordar sobre o congelamento 
temporário da remuneração do funcionalismo público afirmou que: 

 “É claro que, durante toda essa pandemia, médicos, 
policiais militares, enfermeiros, todo mundo que 
estiver na linha de frente de combate, devem ser uma 
exceção a qualquer, digamos assim, impedimento de 
aumento de salário.”.  

Por último, tanto na legislação histórica do Brasil, quanto no 
mundo inteiro, quem está no cenário de guerra é protegido, inclusive os 
seus familiares, com indenizações e contagem de tempo em dobro, e 
nesta proposta, que é única na história do mundo, os profissionais de 
segurança pública não estão sendo protegidos e ainda estão tendo os 
seus direitos retirados. 



Portanto, é necessário que a Câmara dos Deputados faça justiça com 
aqueles dão a sua vida, a sua saúde e de seus familiares na defesa de toda a 
sociedade. 

Por razões de justiça, pedimos aos nobres Pares, o apoio a esta 
Emenda. 

Sala das Sessões, em          de                       2021. 

 

 

CAPITÃO AUGUSTO 

Deputado federal 

	


