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Altera dispositivos da Lei Complementar nº 529,
de 31 de Março de 2014, que trata do efetivo
previsto por quadros, postos, e graduações, de
forma  proporcional  e  progressiva  na  Policia
Militar do Estado de Mato Grosso

        A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, tendo em vista o que dispõe o Art.
45 da Constituição Estadual, aprova e o Governador do Estado sanciona a seguinte lei complementar:

Art. 1º - Os § 1º e § 3º do artigo 19 da Lei Complementar nº 529, de 31 de março de 2014, passará a vigorar
com as seguintes redações: 

"Art. 19 (…)

§1º - as vagas existentes para a graduação de subtenente serão preenchidas em sua totalidade por data de
promoção, previsto no art. 34, inciso I até o inciso XII, e §§ 1º, 2º da lei nº 10.076 de 31 de março de 2014,
por estarem atreladas as vagas do posto de Coronel da Policia Militar - PM, considerando a
proporcionalidade do efetivo preconizado no art.1º desta lei, assim, para cada vacância preenchida no posto
de Coronel da Policia Militar – PM haverá o preenchimento de 11,61 vagas para a graduação de
subtenente.  

(...)

§ 3º - as vagas existentes para graduação do posto de cabo serão preenchidas pelos soldados até o limite
de 4% (quatro por cento) do efetivo preconizado no art.1º desta lei".

Art. 2º Esta lei complementar entra em vigor na data de sua publicação.

JUSTIFICATIVA

No Brasil as Polícias Militares estaduais são as 27 forças de segurança pública que têm por função a polícia
ostensiva e a preservação da ordem pública, com exclusividade no policiamento ostensivo, no âmbito dos
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Estados (e do Distrito Federal).

Subordinam-se administrativamente aos Governadores, e são para fins de organização, forças auxiliares e
reserva do Exército Brasileiro, e integram o sistema de segurança pública e defesa social do Brasil, ficando
subordinadas às Secretarias de Estado da Segurança em nível operacional. São custeadas por cada
estado-membro e, no caso do Distrito Federal, pela União. Seus integrantes são denominados militares
estaduais, sendo, dessa forma subordinados, quando em serviço, à Justiça Militar estadual.

A Polícia Militar segue todos os regulamentos e normas militares, inclusive, as normas concernentes à
promoção ou evolução funcional, que permite ao militar galgar os degraus hierárquicos de sua carreira,
alcançando assim, os cargos mais importantes da escala hierárquica.

Isso posto, infere-se que a evolução funcional no âmbito da polícia militar, após anos de relevantes serviços
prestados à administração, o preenchimento de todos os requisitos legais e do bom desempenho laboral, ter
a concessão de promoções aos cargos superiores é o Estado dizendo: “é policial militar, como sinal de
confiança no trabalho executado, após trabalhar arduamente durante boa parte da sua vida
defendendo a sociedade nessa tarefa fundamental de proteção às pessoas, eu estou lhe outorgando
esse prêmio, pois é natural que haja meios do trabalhador mudar de nível funcional, de progredir na
instituição”.

Todavia, o tema “promoção” no ofício castrense é um tema polêmico, tendo em vista que, muitos da
categoria nesse sentido, carecem dos direitos previstos em lei.

A polêmica que envolve as promoções de policiais militares é uma pauta de luta da categoria que anseia por
justiça, em decorrência da resistência da administração castrense que inibe os processos de promoção
alegando que não há vagas no quadro de acesso para conceder promoções aos praças, o que ocasiona uma
distinção entre classes, logo, um enorme atraso na ascensão da carreira militar, inviabilizando a evolução
funcional aos demais cargos no interstício correto, e quando é concedida, a administração exara em datas
erradas, apesar do tempo de serviço, preenchimento de todos os requisitos legais do bom desempenho, e
comportamento laboral, comprometendo o respectivo cargo do servidor público militar quando da sua
transferência para a reserva remunerada.

Todavia, a alegação da ausência de vagas "cai por terra", quando a administração sem razão justa, efetiva a
um cargo ou promoção beneficiando “um determinado grupo” em cargo hierarquicamente superior que
caberia também respeitando o principio da proporcionalidade a classe dos praças, em flagrante ato arbitrário
burla à lei, violando ao princípio constitucional da isonomia previsto expressamente no artigo 5º da CF.

A preterição de promoção de policiais militares em razão da má fé dos gestores da administração é um tema
bastante polêmico no ofício castrense, além disso, todo esse contexto ocasiona grave prejuízo ao servidor
público militar que se sente desprestigiado, esquecido e injustiçado pela administração pública.

Nesse diapasão, é patente e inequívoco, que o desenvolvimento na carreira profissional de centenas de
policiais militares é gravemente violado pelo inércia da administração.

Desta forma, a inércia da administração pública e a negligência em promover a evolução funcional no
interstício correto, os policiais militares preteridos buscam judicialmente as respectivas promoções que lhes
são devidas, visando obter a tutela jurisdicional para haver garantidos seus direitos funcionais, gerando
assim um desgaste motivacional com a carreira castrense.

Bons policiais deixam suas instituições a cada ano, a procura de carreiras mais promissoras tanto na esfera
publica, quanto na iniciativa privada, gerando um déficit enorme no efetivo policial militar do Estado de Mato
Grosso.   

Nesse contexto, o policial militar preterido na evolução funcional por inércia ou má fé exclusiva da
administração pública, por privilegiar uma classe em detrimento de outra, este policial ou bombeiro militar,
não pode mais continuar sorvendo prejuízos de ordem funcional, especificamente o prejuízo material ou
financeiro, tendo em vista que, há significativa disparidade nos serviços a serem executados de uma
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graduação para outra, portanto, há significativa perda salarial.

Com base em tais considerações, a promoção do policial militar, é direito constitucional que deve ser tratado
com isonomia e imparcialidade, buscando assim, reconhecer o trabalho árduo que é a profissão policial
militar e bombeiro militar neste Estado.  

Considerando, que a Lei de promoção de praças nº 10.076, de 31 de março de 2014 - d.o. 31.03.14,
garante o direitos aos policiais prejudicados e inclusive a recolocação em local da escala hierárquica
vejamos:

Art. 34 As vagas são consideradas abertas quando provenientes de:

I - promoção:

a) do Posto de Tenente-Coronel ao Posto de Coronel, abrindo vaga para o Posto de Major;

b) do Posto de Capitão para o Posto de Major, abrindo vaga para o Posto de Capitão;

c) do Posto de Primeiro-Tenente ao Posto de Capitão, abrindo vaga para o Posto de Segundo-Tenente;

d) da graduação de Primeiro-Sargento para a graduação de Subtenente, abrindo vaga para a graduação de
Terceiro-Sargento;

II - promoção da Praça no Quadro Complementar de Oficiais;

III - passagem à situação de reserva remunerada a pedido ou ex- oficio;

IV - demissão, licenciamento ou exclusão a bem da disciplina, ex oficio ou a pedido;

V - passagem para reforma por motivo disciplinar;

VI - aumento de efetivo;

VII - exoneração a pedido;

VIII - agregação motivada pela deserção;

IX - extravio;

X - ausência definitiva, na forma do Código Civil;

XI - falecimento;

XII - passagem à condição de excedente, o militar estadual do último posto ou graduação de seu
quadro, ao completar 25 (vinte e cinco) anos de efetivo serviço ou mais, desde que também possua
30 (trinta) anos de contribuição.

§ 1º Cada vaga aberta em decorrência do disposto no inciso I deste artigo acarreta abertura imediata de
vaga nos postos ou graduações citados, as quais são preenchidas sucessivamente na mesma data de
promoção, sendo interrompido no posto ou graduação em que houver preenchimento total das vagas.

§ 2º Cada vaga aberta em decorrência do disposto nos incisos II ao XII deste artigo acarreta abertura
imediata de vaga nos postos ou graduações inferiores, as quais são preenchidas sucessivamente na
primeira data de promoção após o fato, sendo interrompida no posto ou graduação em que houver
preenchimento total de vagas.

Considerando que, a Lei Complementar n° 529 de 31 de Março de 2014, preleciona em seu Art. 7º, que a
vagas são proporcionais ao efetivo previsto da corporação, logo, estão distribuídas no seguinte contexto.
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Art. 7º As vagas no Quadro de Oficiais da Polícia Militar (QOPM) serão distribuídas da seguinte forma:

 

Posto Vagas

- coronel 29

- tenente-coronel e major 280

- capitão 180

- primeiro-tenente e segundo-tenente 260

TOTAL 749

 

Art. 9º As vagas no Quadro de Oficiais de Saúde da Polícia Militar (QOSPM) são distribuídas da seguinte
forma:

coronel 02

tenente-coronel e major 30

capitão 25

primeiro-tenente e segundo-tenente 30

TOTAL 87

 

Na mesma lei traz as vagas para os praças:

Art. 19 As vagas no Quadro de Praças da Polícia Militar (QPPM) são distribuídas da seguinte forma:

Graduação Quantidade

- subtenentes 360

- primeiros-sargentos, segundos-sargentos e terceiros-sargentos. 3.049

- cabos e soldados 7.755

TOTAL 11.164

 

Nesta consonância, observando a lei supracitada percebemos que as vagas de coronéis estão ligadas ao
efetivo previsto, no Art. 1º da lei nº 529, de 31 de Março de 2014, no mesmo diapasão, as vagas das praças
em especial dos subtenentes estão atrelados ao quantitativo do coronéis, vejamos:

Sendo assim, conforme as leis referidas o posto de cel PM encontram-se previstas 31 vagas já incluído
Coronéis médicos, Todavia, o quadro QOPM (Quadro de Oficiais PM) encontra-se com 36 (trinta e seis),
Coronéis, ou seja, 05 (cinco) a mais que as vagas disponibilizadas.

Nesta mesma seara as vagas de subtenente que estão fixadas em 360 podem sofrer uma majoração por
está atrelada as vagas de Cel PM.

Realizando uma matemática simples podemos visualizar a seguinte formula: Havendo 31 (trinta e um )
coronel no quadro de QOPM, temos 360 (trezentos e sessenta) subtenentes, então chegamos a conclusão
que para cada Cel PM, temos a porcentagem de 11,61, (onze ponto sessenta e um subtenentes).

De suma importância, acostamos ao projeto de lei comprovação documental em diário oficial datado do dia
10/01/19, no diário oficial n° 27419.

Por todo exposto, a aprovação desta lei trará isonomia e paridade entre as classes, bem como, dignidade e
respeito ao relevante trabalho do policial Militar do Estado de Mato Grosso, que luta diuturnamente para
manter a paz social, mesmo com risco da própria vida.  
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Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 17 de Junho de 2019.

 

 

 

 

Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 26 de Junho de 2019

 

Elizeu Nascimento
Deputado Estadual
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