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NOTA PÚBLICA DE REPÚDIO PELA OMISSÃO DO GOVERNO DO PARÁ NO 

COMBATE AO CRIME ORGANIZADO QUE MATA POLICIAIS PENAIS 

 

O Sindicato dos Policiais Penais do Estado do Pará (SINPOLPEN-PA) 

recebeu com indignação e estarrecimento, na tarde de hoje (27/03), áudios de 

membros da alta cúpula da SEAP-PA negociando com líderes de facção 

criminosa. 

Na "negociação", fica clara a intenção da facção de atacar servidores do 

sistema penitenciário do Pará, notadamente Policiais Penais. Pior é saber que 

não foi tomada nenhuma providência para conter os criminosos e impedir o 

assassinato dos Policiais, mesmo o SINPOLPEN-PA cobrando do Governador 

do Estado Helder Barbalho uma posição efetiva e clara em defesa dos 

profissionais e contra o Crime Organizado, cujos profissionais que vem perdendo 

suas vidas a cada semana. 

É absurdo e imoral qualquer tipo de negociação com bandidos que vem 

tirando a vida de pais e mães de família. Por isso, iremos oficiar todas as 

autoridades competentes a nível federal, bem como o Sr. Secretário Jarbas 

Vasconcelos e o Sr. Governador Helder Barbalho, para que além de apurar a 

conduta dos membros da cúpula da SEAP-PA, tomem providências imediatas 

para proteger a vida dos Policiais Penais e demais servidores do sistema 

penitenciário, além de prender os mandantes dos crimes, estejam onde 

estiverem! 

O Procurador Gera da República Augusto Aras na condição, inclusive de 

Presidente do Conselho Nacional da República (CNMP), será provocado visando 

a apurar possíveis omissões do Ministério Público do Estado do Pará, que até 

agora nenhuma posição de conhecimento público adotou em relação ao 

Governo do Pará. 

Basta de mortes! Basta de OMISSÃO! A categoria está trabalhando com 

medo, numa escala de trabalho exacerbada que não deixa de ser um massacre 

[porque plenamente inconstitucional e ilegal, trabalhando mais de 70 horas 

semanais — jornada de 24 X 48 horas — ferindo claramente a dignidade 

humana] e com direitos negados como a vantagem extra e a gratificação risco 

de vida em 100%, já paga a todas as forças de Segurança Pública do estado. 

É por este tipo de conduta condescendente que veio à tona hoje, que o 

SINPOLPEN-PA lutou e luta incansavelmente para que apenas Policiais Penais 

de carreira ocupem os cargos de direção, chefia e assessoramento do sistema, 
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sobretudo as direções, o que conseguimos com a aprovação da PEC Estadual, 

que teve esta parte do texto suprimida na hora da publicação, ferindo inclusive o 

regimento da ALEPA e prejudicando frontalmente a categoria. 

Servidores efetivos, que receberam treinamento adequado e são 

permanentes na carreira, jamais atuariam com tamanha cumplicidade com 

criminosos. Aliás, há de se ressaltar que é justamente a atuação rígida e legal 

da Polícia Penal no combate ao crime organizado dentro das prisões que está 

provocando os ataques. 

Por fim, informamos que oportunamente, iremos convocar toda a 

categoria para um grande protesto e Assembleia Geral Extraordinária para 

cobrar do governo do estado providências quanto aos ataques aos Policiais 

Penais e respeito aos nossos direitos! 

 

#VidasdePoliciaisPenaisImportam 

#SINPOLPENPANALUTA 

#POLICIAISAOESSENCIAIS 

 

Marituba (PA), 27 de março de 2021. 

 

DIRETORIA EXECUTIVA DO SINPOLPEN-PA 


