
 

 

 
NOTA DE ESCLARECIMENTO PLP 39/20 

 
 
A Associação Nacional dos Delegados de Polícia Judiciária – ADPJ vem, por meio 

desta, informar aos seus filiados que ontem (06/05/2020) foi aprovado o texto final do PLP 
39/2020 (projeto de auxílio aos Estados e Municípios), no qual foram impostas gravíssimas 
vedações à concessão de benefícios a servidores públicos, como reajuste salarial, 
contratação, concessão de benefícios, progressões e promoções funcionais, dentre outros, 
como contraprestação pelo auxílio recebido da União em razão da calamidade pública ora 
enfrentada. 

O texto aprovado pelo parlamento excluía das limitações à concessão de reajuste 
salarial (art. 8º, I) e contagem do tempo para aquisição de direitos (art. 8º, IX) até 31 de 
dezembro de 2021, os servidores da segurança pública. 

Todavia, o Presidente Jair Bolsonaro, em entrevista a veículos de imprensa nesta 
data (07/05/20), informou publicamente que vetaria o §6º do art. 8º do PLP 39/20, que 
promovia a referida excepcionalização dos servidores que estão atuando na linha de frente 
do combate à pandemia. 

Esse veto, caso confirmado, promoverá grande injustiça aos servidores que estão 
se sacrificando no combate ao COVID-19 que, além de estarem exposto a risco exacerbado 
de contágio e, por conseguinte, de vida, terão tolhidos direitos previstos na constituição e em 
seus estatutos no período mencionado, malgrado o acordo anunciado de excepcionalização 
desses servidores durante o trâmite do projeto no Congresso Nacional, tanto pelo Ministro 
da Economia, que hoje defende o seu veto, como pelos líderes do Governo na Câmara e no 
Senado. 

Nesse contexto, informamos nossos filiados que estamos atentos à consumação 
de eventual veto do §6º do art. 8º do PLP 39/2020 e já estamos contactando os 
parlamentares que defenderam a aprovação do texto no parlamento sustentados pelo acordo 
apalavrado pelos líderes do Governo no Congresso Nacional. Outrossim, enviamos o texto 
ao nosso corpo jurídico para analisar eventuais inconstitucionalidades formais e materiais de 
referida proposição legislativa. 

 
Brasilia-DF, 07 de maio de 2020. 

 
 

  
Rafael de Sá Sampaio 
Presidente da ADPJ 


