COMUNICADO

DIREÇÃO NACIONAL - 10/2018 – 13 de Novembro de 2018

Caros colegas e associados,

Entre os dias 06 e 09 de Novembro de 2018, decorreu na Direção Regional Norte, Direção
Regional Centro, Direção Regional da Grande Lisboa e Ilhas e Direção Regional Sul da ASFICPJ, Assembleias Regionais com a presença do Presidente Nacional da ASFIC-PJ e dirigentes da
Comissão Nacional Permanente da ASFIC-PJ.

As Assembleias Regionais em apreço, tiveram a presença do Presidente Nacional da ASFIC-PJ
assim como vários elementos da Direção Nacional, no sentido de serem os associados
elucidados sobre os resultados das últimas reuniões entre a ASFIC-PJ e a Sr.ª Ministra da
Justiça, assim como das informações relevantes sobre os processos negociais em curso.

Foram também auscultados os associados da ASFIC-PJ, no sentido virem a ser consideradas
várias formas de luta sindical, com vista a expor publicamente o estado a que a Polícia
Judiciária chegou e a forma como a carreira de Investigação Criminal da Polícia Judiciária tem
vindo a ser, paulatinamente, desprestigiada e relegada para uma carreira vulgar da administração
pública.

Feita uma apreciação geral, a totalidade dos associados da ASFIC-PJ - desiludidos e incapazes
de entender a forma desprestigiante e amoral como têm sido tratados pelos sucessivos
Governos, assim como, a perspetiva e involução das suas carreiras no que concerne à reposição
remuneratória há muito devida – encontram-se solidários com os esforços encetados por esta
DN-ASFIC e estão dispostos a encetarem medidas de luta sindical, essencialmente, que
demonstrem aos cidadãos portugueses a clara intenção deste Governo de incapacitar a Polícia
Judiciária através de uma asfixia a médio e longo prazo.
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No entender da ASFIC-PJ, parece que a missão da PJ, será um exercício menor e residual no
que dita a sua relevância no Sistema de Justiça e Sistema de Segurança Interna em Portugal, e
por tal, talvez seja importante devolver a palavra aos nossos concidadãos sobre se desejam ou
não a existência de uma PJ capacitada e elevada na sua moral ou se, pelo contrário, desejam
extinguir a PJ, tal como parece ser o anseio dos sucessivos Governos, mais que não seja por
omissão.

As promessas realizadas pelo presente Governo, na pessoa da Sr.ª Ministra da Justiça, em sede
das sucessivas audições parlamentares na Assembleia da Republica (a última no dia de ontem),
mostram-se exíguas na sua materialização e intenções, dado que capacitar a Polícia Judiciária,
no entender dos Investigadores Criminais da PJ, passa acima de tudo, reconhecer o seu esforço,
dedicação e abnegação à causa pública que durante décadas, tem vindo a ser a sua imagem de
marca.

Congratulamo-nos com o anúncio de entrada suplementar de 48 novos inspetores, já
selecionados, para integrarem imediatamente o curso de 120 inspetores que se encontra a
decorrer, assim como o anúncio de um novo concurso de 120 inspetores para o ano de 2019.

No entanto, os sucessivos discursos de capacitação da Polícia Judiciária já não colhem.
Precisamos de saber se a Justiça e a Polícia Judiciária em concreto será reforçada e se os seus
Homens verão reconhecidas finalmente as suas intenções no que concerne à atualização das
suas carreiras.

Exigimos saber se é intenção do Governo aprovar os estatutos das carreiras da PJ e a sua Lei
Orgânica.
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Caros colegas,

A Direção Nacional da ASFIC-PJ, sob a promessa do Ministério da Justiça (Governo) de uma
clara e profunda revisão da Lei Orgânica da PJ e do regime Estatutário da Carreira de
Investigação Criminal, desenvolveu um profundo trabalho de estudo e revisão dos citados
diplomas, tendo entregue dois projetos desses mesmos diplomas, para apreciação num grupo de
trabalho promovido pela Sr.ª Ministra da Justiça.

Não obstante o trabalho desenvolvido por esse Grupo, promovido pelo Ministério da Justiça e
que reuniu dezenas de vezes, o certo é que chegados até à presente data ainda não possuímos os
dois diplomas essenciais para o futuro da PJ e para o reconhecimento da carreira de
Investigação Criminal.

A injustiça que hoje impera nas fileiras da carreira de Investigação Criminal, é abismal e
amoral, face a um rol de carreiras da administração pública que foram sendo corrigidas
positivamente quanto à ascensão nas suas carreiras, remunerações e reconhecimento.

Parece que a elevação da carreira de Investigação Criminal da PJ para um patamar superior,
tendo sido concebida legalmente a necessidade de recrutar cidadãos licenciados para as funções
que hoje desempenhamos (há quase duas décadas), serviu um qualquer outro propósito que não
aquele para o qual estaria concebido ou desenhado.

Assim, e aguardando até ao final da aprovação na especialidade do Orçamento de Estado para
2019, por uma consciência realista por parte do atual Governo quanto ao devido e necessário
investimento na Polícia Judiciária e nos seus operacionais, manter-nos-emos vigilantes quanto
ao seu desfecho, sendo certo que a manter-se a intenção deste Governo em adiar a resolução dos
nossos problemas, serão inevitavelmente, de forma sucessiva e intemporal, encetadas inúmeras
medidas de luta que irão na sua essência, expor o sofrimento e a desprestigiante intenção de
destruir um dos pilares da soberania portuguesa.
DIREÇÃO NACIONAL
Associação Sindical dos Funcionários de Investigação Criminal da Polícia Judiciária
- Membro fundador do CESP Rua Gomes Freire, nº174 * 1169-007 Lisboa
Telefone : 213151857 * Fax : 213549100
asficpjgeral@gmail.com
www.asficpj.pt

COMUNICADO

O estado a que chegamos, exige da nossa parte, uma resposta proporcional e em espelho face ao
que nos é desejado.

No dia 08.11.2018. decorreu uma reunião com o Sr. Diretor Nacional da PJ, Dr. Luís Neves,
onde foram abordadas várias matérias, incluindo as já citadas no presente comunicado.

Tendo sido escutado atentamente por esta Direção Nacional da ASFIC-PJ, consideramos que o
atual Diretor Nacional se encontra efetivamente a encetar todas as diligências possíveis ao seu
nível, para desbloquear e materializar inúmeros problemas que vem assolando a PJ há cerca de
uma década e cuja sua resolução se encontrava, inexplicavelmente, paralisada e em
determinadas situações, em risco de colapso ou perda agravada, nomeadamente, no que
concerne à aquisição de novas viaturas, parque informático, recuperação e reinstalação de
departamentos da PJ. Foram transmitidas diversas decisões, já tomadas, que indicam alguma
esperança na reversão da paralisia a que a nossa casa foi votada.

Quanto à parte do subsídio de risco que é devido aos funcionários da PJ em virtude de um erro
administrativo, a Direção Nacional referiu que se encontra a encetar diligências, iniciadas em
Julho, no sentido de que o montante devido e em dívida, venha a ser pago até final do corrente
ano, pelo que se aguarda uma cabal decisão do Ministério da Justiça e do Ministério das
Finanças, sob pena de virem a ser intentadas as necessárias e correspondentes ações judiciais
objetivadas à responsabilidade, inclusive individual, de um erro que até à data, pese tivesse sido
identificado há muito, se encontra por resolver e repor.
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Companheiros,

Até à data, fomos sempre parte da solução, identificando problemas para os quais, sempre
apresentámos resposta para a sua resolução. No entanto, parece que o principal problema,
residiu sempre na nossa qualidade como Investigadores Criminais, na nossa dedicação à causa
pública e não no que entendemos serem os reais problemas da PJ e dos seus operacionais.

Não iremos mais admitir a forma como somos desprezados e relegados para uma condição
abaixo das nossas responsabilidades, risco, desgaste e formação. Doravante, e na perspetiva do
estado a que chegamos se manter, iremos reagir na justa medida do que nos têm feito, ou melhor
dizendo, não feito.

Estamos juntos!

Essa foi a mensagem que nos foi passada em sede das Assembleias Regionais, e nesse sentido,
será juntos que mostraremos a quem de direito, a nossa indignação e revolta pela miserável
forma como fomos até hoje destratados.
Adiantamos: Ninguém estará sozinho.
Presentes e Justos.
Bem hajam.
O Presidente Nacional

Ricardo Valadas
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