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LEI DE PROMOÇÃO DE PRAÇAS
COMPLETA SEIS ANOS DE SANÇÃO

Apesar do tempo, associações representativas dos militares frisam que ainda há
ajustes necessários para que a lei cumpra efetivamente sua função

A

pós décadas sem a possibilidade de ascensão
funcional, os policiais e bombeiros militares
do Rio Grande do Norte finalmente conquistam
o estabelecimento da Lei de Promoção de Praças.
Em 9 de junho de 2014, a Lei Complementar Nº
515 foi sancionada. Agora, em 2020, a LPP celebra
seis anos comemorando muitos frutos. Em média, mais de 10 mil promoções foram processadas aos policiais e bombeiros militares. Grande
parte do efetivo das corporações foi promovida duas vezes, tendo militares que, nestes anos
de vigência da lei alcançaram três promoções.
Contudo, para esta conquista, foi necessária
uma sucessão de reuniões, negociações e mobilizações que durou cerca de três anos. Apesar
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de efetivada, a lei ainda carece de ajustes para
que cumpra sua finalidade eficientemente.
Por meio da LPP, os militares estaduais garantiram o direito à evolução na hierarquia militar segundo os critérios estabelecidos nos
casos de antiguidade, merecimento, post mortem, bravura e ressarcimento de preterição.
A lei também define que o militar deve fazer
cursos específicos semestralmente, garantindo que a promoção seja gradual e sucessiva.
Além disso, o documento determina as comissões que irão analisar se os praças preenchem
os requisitos exigidos na Lei de Promoção, bem
como o período para que as ascensões ocorram e
os prazos para o Estado concedê-las. >>>
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HISTÓRICO
DE PROMOÇÕES
DA POLÍCIA MILITAR DO
RIO GRANDE DO NORTE
Entre 21 de abril de 2015 e 21 de
abril de 2020 em 16 datas de promoção, a Polícia Militar do Rio Grande
do Norte processou XXXX promoções sendo:
•

1003* - em abril de 2015

•

779 - em agosto de 2015

•

1039 - em dezembro de 2015

•

TOTAL: 2821 EM 2015

•

1039 - em abril de 2016

•

1038 - em agosto de 2016

•

702 - em dezembro de 2016

•

TOTAL: 2779 EM 2016

•

184 - em abril de 2017

•

304 - em agosto de 2017

•

142 - em dezembro de 2017

•

TOTAL: CERCA DE 1500 EM 2017

•

Cerca de 1000 - em abril de 2018

TOTAL: CERCA DE 2500 EM 2018
2.668 - em dezembro de 2019
TOTAL: MAIS DE 3000 EM 2019
751 - EM ABRIL DE 2020

HISTÓRICO DE
PROMOÇÃO DO CORPO
DE BOMBEIROS DO RN
Entre 21 de abril de 2015 e 21 de
abril de 2020 em 16 datas de promoção, o Corpo de Bombeiros Militar
do Rio Grande do Norte processou
861 promoções sendo:
•

121 em abril de2015

•

85 em agosto de 2015

•

82 em dezembro de 2015

•

TOTAL: 288 EM 2015

HISTÓRICO DE PROMOÇÃO
DO CORPO DE BOMBEIROS
DO RN (CONT.)
•

78 em abril de 2016

•

0 em agosto 2016

•

1 em dezembro de 2016

•

TOTAL: 79 EM 2016

•

13 em abril de 2017

•

24 em 25 de agosto de 2017

•

57 em 25 de dezembro de 2017

•

TOTAL: 94 EM 2017

•

78 em 21 de abril de 2018

•

13 em 25 de agosto de 2018

•

2 em 25 de dezembro de 2018

•

TOTAL: 93 EM 2018

•

3 em 21 em março de 2018

•

14 em 25 de agosto de 2018

•

177 em 25 de dezembro de 2018

•

TOTAL: 194 EM 2019

•

113 em 21 de março

•

ATÉ A PRESENTE DATA,
TOTAL DE 113 PROMOÇÕES
EM 2020.

O efetivo do CBMRN atualmente é
de 649 Militares sendo 600 praças.
Grande parte desse efetivo foi
promovida 2 vezes, tendo militares
que, nos 5 anos de vigência da lei
alcançaram 3 promoções.

“A Lei de Promoção de Praças é uma das
maiores conquistas de todos os tempos dos
militares estaduais. No Rio Grande do Norte
ela conseguiu reverter o cenário de uma trajetória injusta e cruel que submetia o militar
a passar 30 anos na corporação sem ter direito
sequer a uma promoção. Até então, centenas
de militares estaduais foram para a reserva
como soldados. A lei reverteu essa injustiça
histórica”, relata a subtenente Márcia Carvalho, presidente em exercício da Associação dos Subtenentes e Sargentos Policiais e
Bombeiros Militares do RN (ASSPMBMRN).
Segundo a militar, agora a espera é para que
a lei seja cumprida integralmente, e que realmente a progressão funcional transcorra
dentro da normalidade, garantido a ascensão de todos os militares estaduais. “Com
isso, também ganha a sociedade, com profissionais motivados em protegê-la”, aponta.

HISTÓRICO DE LUTA

Mesmo após a lei sancionada, a luta não parou. O
não cumprimento da Lei de Promoção de Praças
por parte do Governo do Estado levou as Associações Representativas de Policiais e Bombeiros
Militares a realizar diversas mobilizações, entre
reuniões com as autoridades, assembleias, audiência pública e atos públicos, como acampar
por 15 dias em frente à Governadoria do Estado.
Em maio de 2015 seria sancionado o decreto
Nº 25.154 que regulamenta o calendário das
promoções. Além de definir todas as etapas
até a promoção, o decreto trouxe ainda uma
regulamentação necessária para que os trâmites ocorram de forma mais ágil, pois conferiu aos comandantes a responsabilidade
de remeter todas as alterações na vida funcional dos militares à Comissão de Promoção de Praças, o que até então não ocorria.

“A lei era uma luta antiga das associações
militares do RN, que buscavam o reconhecimento e o respeito ao policial e bombeiro militar. Porém, para fazer o Estado
cumprir a lei, as associações tiveram que
empreender batalhas, vencidas graças ao
empenho dos policiais e bombeiros militares na participação de várias mobilizações”, relata a presidente em exercício.

FRUTOS DA LPP

Em 13 de maio de 2015, 1.003 profissionais
foram contemplados como os primeiros frutos da Lei de Promoção de Praças. O Boletim
Geral da Polícia Militar divulgou a promoção
de 727 soldados a cabos e 276 cabos a 3º sargentos. Desde então, juntos à Polícia Militar
e Corpo de Bombeiros Militar do RN processou mais de 10 mil promoções aos militares.
A ascensão funcional dos praças policiais
e bombeiros militares do RN, após a efetivação da Lei de Promoção, pode ser vista
também no quantitativo da distribuição
das graduações. Em 2015, o número de soldados eram 5.333 e atualmente são 46. Essa
mudança aconteceu em virtude da progressão na carreira deles para cabo, que consequentemente teve seu número aumentado,
saltando de 1.179 (em 2015) para 4.100 atuais. O mesmo aconteceu com o crescente aumento no quantitativo de subtenentes, que
subiu de 136 para 389, referente ao efetivo
existente.

CONQUISTAS PENDENTES

Para a subtenente Márcia, a LPP não é uma
lei perfeita, como nenhuma é, precisa passar
por ajustes e atualizações. “Esse é o nosso objetivo agora: que a lei seja concretizada, que
ela continue sendo efetivada para realmente
possibilitar aos militares estaduais a ascensão
funcional justa, gradual e sucessiva”, reforça.
A presidente informa que uma das melhorias
necessárias à lei é que a contagem de tempo
seja única. “Hoje existe uma transição para
quem já está e para quem vai ingressar. Nosso
próximo passo será para que esta contagem
do tempo seja uma só, sem distinção”, explica.
Outra situação é a publicação das promoções
na data correta. As promoções de abril de
2020 foram as primeiras a serem publicadas
na data, as demais sempre saíram um a dois
meses depois. Pelo calendário, anualmente as
promoções devem ser publicadas nas datas de
21 de abril, 25 de agosto e 25 de dezembro.

TODAS AS PROMOÇÕES DE 2019 FORAM
IMPLANTADAS AOS SALÁRIOS

Militares que foram promovidos em agosto e dezembro do ano passado ainda
estavam sem receber o valor adequado à nova graduação

Apesar do Governo do Estado ignorar por
um longo tempo a atualização dos salários
de todos os promovidos em 2019, após a luta
incessante da Associação dos Subtenentes e
Sargentos Policiais e Bombeiros Militares do
RN, em conjunto com as demais associações
representativas, as promoções foram efetivadas e a batalha vencida. Na folha de paga-

mento referente ao mês de junho, mais de
mil policiais receberam suas remunerações
atualizadas de acordo com as novas graduações.
Nas datas de agosto e dezembro de 2019,
mais de 2.600 policiais e bombeiros foram
promovidos, no entanto, metade deles ainda aguardavam a implantação do novo valor

no subsídio. “Tal situação provocou desestímulo e insatisfação entre os profissionais
que assumiram novas funções nas corporações, mas ainda não tinham a respectiva
remuneração implantada em seus contracheques”, compartilha a subtenente Márcia
Carvalho, presidente em exercício da ASSPMBMRN. >>
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Segundo a subtenente, mesmo
com as restrições causadas pela
pandemia da Covid-19, a Associação não deixou de lutar pelas demandas em favor de seus
associados, bem como de toda
a categoria militar estadual. “O
direito à ascensão funcional foi
conquistada através da Lei de
Promoção de Praças, mas ainda
pelejamos para que as datas sejam cumpridas como estabelecido em lei”, contesta.
Para esta conquista, os dirigentes das associações se uniram
e requereram pessoalmente ao
Comandante Geral da PMRN,
coronel Alarico Azevedo, e à
Secretaria de Administração do

RN (Sead), a implantação das
promoções. Além disto, através
da assessoria de comunicação,
a ASSPMBMRN evidenciou tal
situação à população e autoridades governamentais, por meio
da imprensa e redes sociais.

MANDADO DE SEGURANÇA

realização do teste para detecção da doença. Também
foi solicitado judicialmente
a dispensa da prestação de
serviços aos policiais militares que compõem o grupo
de risco.
Pela urgência da situação, a
ASSPMBMRN ainda entrou
com um agravo regimental,
no dia 2 de abril, em que pedia a apreciação imediata do
pedido liminar. Contudo, a
ação judicial não recebeu a
devida atenção do Poder Judiciário.

“Com este êxito queremos
reafirmar o nosso compromisso em lutar. Os operadores que
ainda estavam sem receber o
seus devidos salários atualizados foram adequadamente
pagos e a espera desses policiais militares foi prontamente
recompensada. Houve casos
pontuais que serão ajustados,
mas que não desmerece a
vitória”, destaca a subtenente
Márcia.

ASSPMBMRN REIVINDICA PROTEÇÃO
AOS MILITARES CONTRA A COVID-19

Logo ao início da pandemia de
Covid-19, percebendo a gravidade da situação e os riscos
peculiares à categoria policial
bombeiro militar, a Associação
dos Subtenentes e Sargentos Policiais e Bombeiros Militares do
RN iniciou uma série de ações a
fim de pleitear medidas de proteção à saúde dos operadores de
segurança.
A subtenente Márcia Carvalho, presidente em exercício da
ASSPMBMRN, esclarece que as
reivindicações partem do entendimento que os policiais e

bombeiros militares atuam diretamente com a população e,
por isso, estão mais expostos à
infecção com o vírus.

“O próprio Governo anunciou
o uso de força policial nos casos de recusa ou desobediência
por parte de pessoa submetida
às normas de enfrentamento
da doença. As medidas estão a
cada dia ficando mais rigorosas, o que requer uma exposição maior ainda dos policiais
que estão na linha de frente e
não podem sair das ruas”, frisa
a subtenente.

Uma das primeiras ações da ASSPMBMRN, ainda no dia 23 de
março, foi ingressar com mandado de segurança requerendo ao
Governo do RN a disponibilização
de todo o material preciso para a
prevenção à infecção da Covid-19
aos policiais militares que estão
em serviço.
Na ação, era solicitado a distribuição de equipamentos
de proteção individual, bem
como a desinfecção de viaturas e armas e prioridade na

PEDIDO DE SUSPENSÃO
DE COBRANÇA
DOS EMPRÉSTIMOS

A ASSPMBMRN, por meio
de seu presidente em exercício à época, o subtenente eliabe Marques, também requereu ao Governo
do Estado a suspensão por
um período de 120 dias do
desconto dos empréstimos
consignados na folha de
pagamento dos servidores públicos estaduais. A
medida teria como objetivo possibilitar um alívio
financeiro aos servidores
ativos, reserva, aposentados e pensionistas, bem
como injetar recursos na
economia durante esse período de crise em razão da
3

pandemia do Covid-19 (coronavírus) no Rio Grande
do Norte.

NOTA À POPULAÇÃO

Devido ao descaso, por parte do Governo do Estado, em
relação aos policiais e bombeiros militares, as associações representativas dos
praças emitiram uma nota
pública direcionada à população às autoridades governamentais denunciando o
descuido da gestão estadual
para com os operadores da
Segurança Pública. A nota,
junto a um vídeo com o mesmo assunto, rendeu diversos compartilhamentos nas
redes sociais e espaços para
denúncia nos veículos de
comunicação.

751 PRAÇAS
POLICIAIS MILITARES
SÃO PROMOVIDOS
EM ABRIL DE 2020

Um total de 751 praças praças policiais militares do RN foram promovidos no dia 22
de abril. As promoções foram publicadas
no Boletim Geral e são referentes aos cabos que fizeram o Curso de Formação de
Sargentos (CFS) e aos sargentos que fizeram o Curso de Aperfeiçoamento de Sargentos (CAS).

Para a subtenente Márcia Carvalho, presidente em exercício da ASSPMBMRN,
cada efetivação de promoção é um marco
histórico para o RN, uma conquista para
ser comemorada. “A Lei de Promoção de
Praças é a maior conquista de todos os

tempos e que mudou a realidade dos militares estaduais do Rio Grande do Norte.
A vitória, fruto da luta da categoria, tendo
à frente as associações e seus presidentes
comprometidos com os interesses da coletividade”, destaca.

Uma das vitórias desta vez foi a publicação das promoções próximo à data projetada. A publicação em dia foi uma das
pautas da reunião entre as associações e o
Comando Geral da PMRN no início do mês
de abril. Na ocasião, o coronel Alarico Azevedo, Comandante da PMRN, garantiu as
promoções na data.

NOTAS

LICENCIAMENTO
DO SUBTENENTE ELIABE

O subtenente Eliabe Marques está temporariamente afastado do cargo de presidente da ASSPMBMRN para se dedicar a campanha eleitoral
deste ano, ao cargo de vereador de Natal. A subtenente Márcia Carvalho assume a presidência.

AUXÍLIO JURÍDICO

O setor jurídico da ASSPMBMRN está à disposição dos associados que se sentiram lesados pelas recentes mudanças no Sistema de Proteção
Social da ASSPMBMRN. Especialmente, os militares reformados que eram isentos da contribuição e passaram a ter o desconto da alíquota
de 9,5%, como também das pensionistas que
não receberam o reajuste em seus salários. Para
mais informações, o associado/a deve entrar em
contato com a secretaria da ASSPMBMRN pelo
número whatsapp 98896-6549 ou pelo e-mail
contato@asspmbmrn.org.br.

ANIVERSÁRIO DA PMRN

Dia 27 de junho a gloriosa Polícia Militar do Rio
Grande do Norte completou 186 anos de criação.
Vestir a farda de policial militar é uma verdadeira honra, faz parte da nossa alma, da nossa
história. Temos orgulho de fazer parte da Polícia
Militar do Rio Grande do Norte. A ASSPMBMRN
deseja um feliz aniversário a todos os corajosos
combatentes que fazem parte da PMRN e honram o lema Vigilantis Semper!
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