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                                 Medida Provisória nº 918/2020  

 

 

 Cuida-se de medida provisória (MP) que cria Funções Comissionadas do Poder Executivo 

- FCPE e Funções Gratificadas – FG e extingue cargos em comissão do Grupo Direção e 

Assessoramento Superiores - DAS, de forma a redefinir a estrutura regimental da Polícia 

Federal do Ministério da Justiça e Segurança Pública. 

 

Devido à pandemia, o rito de tramitação das matérias apreciadas pelo Congresso 

Nacional foi alterado. No que tange à tramitação de MP, as comissões mistas deixaram 

de ser instaladas e as medidas provisórias serão apreciadas primeiro pela Câmara e 

depois pelo Senado Federal. Em ambas as Casas serão designados relatores para 

proferirem os respectivos pareceres. 

 

Na Câmara dos Deputados, solicitamos ao Deputado Aluísio Mendes que requeresse, 

junto a presidência da Casa, a relatoria da matéria e ele assim o fez. Sua designação 

oficial foi publicada na sexta feira (15). 

 

De acordo com os prazos constitucionais, a Medida Provisória nº 918/2020 perderá a 

validade em 01/06/2020. Devido ao sistema de votação remota, os presidentes das Casas 

do Congresso têm optado por votar matérias que tenham acordo e que guardem relação 

com a Covid-19. Entretanto, em apuração de bastidores, foi sinalizado pelo Governo que 

haverá esforço para que a referida MP seja votada antes do prazo de caducidade. 

 

Dentro deste cenário, estávamos trabalhando, junto à gestão anterior da Direção-Geral 

da Polícia Federal, algumas emendas que foram articuladas pela entidade e que contam 

com apoio de muitos parlamentares. Entre as emendas apresentadas, destacamos três 

que são fundamentais à carreira policial federal e que, diante do cenário atual, são 

possíveis de aprovação, razão pela qual contarão com o apoio da Fenapef. 

http://www.fenapef.org.br/
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A primeira delas é a que trata do sobreaviso, imprescindível para garantir a segurança 

jurídica aos policiais federais, e também à administração, no tocante às escalas. Inclusive, 

o Tribunal de Contas da União (TCU) já se posicionou favorável ao assunto, destacando-

se que a recente decisão do TCU possui caráter normativo nos termos do art. 1º, § 2º da 

Lei 8.443/1992, e obriga a Administração Pública Federal nos termos em que foi 

proferida. 

 

Outra emenda trata da licença para o desempenho do mandato classista, que representa 

uma garantia fundamental à manutenção dos direitos do servidor e, consequentemente, 

à qualidade e eficiência dos serviços públicos. 

 

O objetivo é que aquele que exerce a licença classista seja incluído na folha de 

pagamento do Departamento de Polícia Federal, conforme já estabelecido em decisão 

judicial de primeira instância, de modo a assegurar a justa isonomia, especialmente na 

seara previdenciária de natureza policial. 

 

Por fim, e com grande relevância, a emenda apelidada pelos parlamentares de emenda 

anti-privilégio, pretende distribuir de forma igualitária todas as funções de confiança 

destinadas à Polícia Federal, visando reconhecer a competência técnica para o ofício e 

não para o cargo em si mesmo considerado. 

 

No cenário que se desenha, as emendas citadas contam com o apoio da maioria dos 

parlamentares, até porque elas não criam despesas ou geram conflito, sendo pacífico na 

carreira a necessidade de se estabelecer critérios claros e bem definidos sobre os temas 

nela tratados. 

 

Cabe destacar que as demais emendas apresentadas cumpriram fielmente o seu papel 

quando de suas proposições, que foi o de retomar a discussão no Congresso Nacional 

de temas que são caros aos policiais federais, a exemplo da necessidade de criação de 

uma lei orgânica para o órgão. 

http://www.fenapef.org.br/
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A Federação segue dialogando com o Governo e com diversos parlamentares, 

apontando a urgente necessidade no atendimento do pleito, que está pautado para 

votação na quinta-feira (21/05), com vistas ao acolhimento das emendas já no relatório 

elaborado na Câmara dos Deputados. 

 

Brasília, 18 de Maio de 2020. 

 

 

 

 

Luís Antônio Boudens 

Presidente  

 

 

 

 

 

Marcus Firme dos Reis 

Diretor Parlamentar 
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