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RESUMO 

0 presente estudo monogratico orientou-se no sentido de analisar a avalia<;ao de 
desempenho realizada na Policia Militar do Parana para fins de promo<;ao. Para a 
consecu<;ao de tal desiderato, investigou-se o conhecimento doutrinario disponivel em 
rela<;ao a sua origem, importancia e conceitua<;ao. Em seguida, estudaram-se os 
metodos existentes a fim de saber qual o mais indicado ao perfil Institucional da 
PMPR. Superada essa fase, restringiu-se o foco para o sistema de avalia<;ao previsto na 
Lei n° 5.944/69, analisando-o sob o ponto de vista te6rico e pnitico. Por intermedio de 
questionarios, debates e amilises de documentos, identificaram-se algumas de suas 
vulnerabilidades e, imediatamente, foram apontadas variaveis de solu<;ao traduzidas 
em urn anteprojeto de lei a ser apresentado formalmente ao Estado-Maior da 
Corpora<;ao. 

Palavras-chave: A valia<;ao de desempenho, promo<;ao, metodos, vulnerabilidades, 
corre<;ao e anteprojeto de lei. 
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1 INTRODU<;AO 

"Se voce tem pianos para um ano, plante arroz e trigo. Se 
voce tem pianos para 10 anos, plante arvores. Se voce tem 
pianos para a vida toda, plante PESSOAS" (Adagio chines). 

A Lei n° 5.944, editada em 21 de maio de 1969, inaugurou urn novo sistema 

de contagem de pontos positivos e negativos para fins de promo9ao dos oficiais da 

Policia Militar do Parana, o qual vern sendo utilizado ate os dias atuais (Nov/05). Mas, 

ao longo do tempo, temos testemunhado inumeras queixas sobre os criterios de 

pontua9ao existentes no referido ordenamento juridico. 

A grande incidencia de reclama9oes gerou justificavel curiosidade cientifica 

no sentido de analisar a disciplina legal ora vigente, tanto que a Terceira Se9ao do 

Estado-Maior da PMPR elegeu tal tema para ser explorado em monografia do Curso 

de Aperfei9oamento de Oficiais. 

Por outro lado, ha que se considerar que nunca sera possivel contentar a todos 

e, nao obstante o sistema atual ser alvo de muita critica, ele perdura ha mais de 36 

(trinta e seis) anos sendo possivel admitir que ele nao e tao ruim assim, pois ate o 

presente nao se conseguiu construir outro capaz de substitui-lo com a vantagem 

pretendida. 

Sendo assim, no presente estudo, iremos verificar os criterios existentes na Lei 

em vigor e concluir se eles efetivamente cumprem a finalidade a que se destinam, qual 

seja - a aferit;ao justa e equilibrada dos atributos dos oficiais para fins de 

promm;ao. 

Vamos investigar atentamente se os indicadores escolhidos pelo elaborador da 

norma sao eficientes para demonstrar os valores que devem ser premiados na vida 

militar. Veremos se os comportamentos incentivados sao ainda importantes nos dias 

atuais, se devem ou nao ser substituidos por outros e, principalmente, se a experiencia 

das ultimas tres decadas de aplica9aO da Lei revelou-se positiva ou negativa. 

Observe-se que essa monografia reveste-se de singular importancia na medida 

em que trabalha urn dos temas mais delicados da gestao de Recursos Humanos que e a 

ascensao hierarquica. Urn equivoco na area de promo9oes pode gerar consequencias 
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desastrosas para a Corpora9ao. Por urn lado pode guindar uma pessoa despreparada a 

urn cargo superior e, por outro lado, pode frustrar urn brilhante profissional que deixou 

de ser notado pela eventual inadequa9ao do sistema de promo9oes. 

Para agravar ainda mais a situa9ao, no regime militar, nao existe mais a figura 

do "rebaixamento" (salvo a anula9ao da promo9ao por ilegalidade que nao seria o 

caso), de modo que o erro nao mais podeni ser reparado, ao menos em curto prazo. 

A importancia do tema avulta-se ainda mais, pois interferir diretamente na 

vida das pessoas que, para a escola administrativa modema, e o mais poderoso fator de 

sucesso de qualquer Organiza9ao. Nao adiantam altos investimentos, grandes efetivos, 

inova9oes tecnologicas, teorias administrativas, etc., se os operadores do sistema nao 

estiverem MOTIV ADOS e uma das melhores formas para tal e praticar a justi9a nas 

promo9oes. 

Note-se, porem, que nao ha vagas para todos, de modo que as promo9oes 

funcionam como urn processo seletivo permanente o qual, em tese, deve conduzir 

somente os melhores ao topo. Destarte, os criterios de progressao precisam ser 

ngorosos e devem permitir a escolha objetiva dos profissionais que reunam as 

melhores condi9oes (fisicas, intelectuais, morais, etc.) para conduzir os destinos da 

Corpora9ao no futuro. 

Esta monografia pretende gerar resultados operacionais e cientificos. Os 

primeiros (operacionais), revelar-se-ao pela melhoria das condi9oes de avalia9ao que 

sera atingida pela implementa9ao das mudan9as a serem propostas. Os segundos 

( cientificos) serao sentidos pelos acrescimos culturais agregados, bern como pelo 

beneficio a comunidade cientifica, gerado com a explora9ao deste tema no enfoque 

proposto. Este trabalho podera servir de consulta para as demais Policias Militares e 

ate para as For9as Armadas cujas leis se assemelham a ora estudada. 

Por derradeiro, cumpre destacar que o estudo se dara no ambito qa Policia 

Militar do Parana, abrangera todo o tempo de vigencia da Lei (de 1969 ate os dias 

atuais) e visara aos seguintes objetivos especificos: 

a) entender o sistema vigente; 

b) verificar se o sistema atinge a finalidade a que se destina; e 

c) propor mudan9as. 
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2 A V ALIA(:AO DE DESEMPENHO 

2.1 HISTORICO E IMPORTANCIA DA AV ALIA<;AO DE DESEMPENHO 

A humanidade desde os prim6rdios adotou a avalia9ao como urn conceito 

intrinseco aos seus padroes culturais. Pode-se supor que a avalia9ao sempre esteve 

presente e ligada ao cotidiano das sociedades, como por exemplo, a escolha de urn 

conjuge, amigo, s6cio, 0 presentear urn filho por merito, ou quaisquer gestos de 

reconhecimento dos individuos pelos membros do grupo social ao qual pertencem. 

Todos os dias estamos avaliando o proximo, suas vestes, sua aparencia fisica, seu 

vocabuhirio, etc. A valiar e uma caracteristica nata do ser humano. Alias, a presente 

monografia nada mais e do que uma "avalia9ao" do sistema de avalia9ao de fins 

promocionais da PMPR. 

No aspecto profissional, pode-se afirmar que as praticas da avalia9ao do 

desempenho surgiram desde que alguem deu urn emprego a outro pois, seu trabalho 

passou a ser imediatamente avaliado, mas durante muito tempo os administradores 

limitaram suas avalia9oes aos aspectos individuais. 

Com a necessidade de aumentar a produtividade, os gestores passaram a se 

preocupar com a eficiencia organizacional. No entanto, num primeiro momento, as 

aten9oes voltaram-se exclusivamente para a maquina. 0 homem era visto como urn 

objeto moldavel aos interesses da organiza9ao e facilmente manipulavel, uma vez que 

se acreditava ser motivado exclusivamente por questoes salariais. A enfase sobre o 

equipamento e a abordagem mecanicista da administra9ao nao resolveu o problema do 

aumento da eficiencia da organiza9ao. 

Constatou-se que as organiza9oes consegmram resolver os problemas 

relacionados com a maquina, porem nenhum progresso foi alcan9ado em rela9ao ao 

homem e a eficiencia das organiza9oes ainda estava a desejar. 

Com o surgimento da Escola de Rela9oes Humanas e humaniza9ao da teoria 

da administra9ao, a preocupa9ao dos administradores passou a ser o homem. 
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A partir de entao, passou-se a ter outro enfoque referente a forma de ver o 

funciomirio e de obter resultados, a preocupa9ao passou da maquina para o homem e 

se veri:ficou que o aumento da produ9ao estava condicionado com a satisfa9ao do 

funcionario que passou a ser tratado como urn ser integrante da organiza9ao. A partir 

dessa abordagem, come9ou haver mudan9as na forma de tratar os funcionarios, 

surgiram varios estudos sobre como conhecer e medir o potencial das pessoas. 

Em 1842, o Servi9o Publico Federal dos EUA, implantou urn sistema de 

relat6rios anuais para avaliar o desempenho dos funcionarios. Em 1880, o exercito 

americano tambem desenvolveu o seu sistema. E em 1918, a General Motors ja tinha 

urn sistema de avalia9ao para os seus executivos. Contudo, somente ap6s a Segunda 

Guerra Mundial e que os sistemas de avalia9ao do desempenho tiveram uma ampla 

divulga9ao entre as empresas. 

De la para ca, a avalia9ao do desempenho tern evoluido cada vez mais 

aumentando sua importancia nas empresas modemas principalmente pelo fato de 

poder diagnosticar, atraves de inumeras ferramentas, o desempenho dos recursos 

humanos da organiza9ao em determinado periodo de tempo. 

Com a avalia9ao, a organiza9ao podera coletar dados e informa9oes sobre o 

desempenho de seus funcionarios e direcionar suas a9oes e politicas no sentido de 

melhorar o desempenho organizacional, por intermedio de programas de melhoria do 

desempenho individual e grupal dos funcionarios. 

Atualmente existem varias tecnicas utilizadas para o desenvolvimento de 

sistemas de avalia9ao de desempenho que visam levantar as informa9oes referentes ao 

comportamento do funcionario nas tarefas desenvolvidas, comparando o desempenho 

atual do funcionario como desempenho esperado. 

A valiar o desempenho de urn funcionario nao esta ligado so mente ao estimulo 

salarial, mas ao desenvolvimento individual e organizacional possibilitando atraves da 

mensura9ao do desempenho tomar decisoes quanto a promo9oes, ajustes salariais e 

treinamento para o alcance dos resultados. 

A avalia9ao de desempenho feita de forma clara e objetiva trara muitos 

beneficios. Para a organiza9ao, tais beneficios refletirao nos dados sobre o 

desempenho organizacional, no planejamento de Recursos Humanos, em uma melhor 
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comunica9ao e urn aumento da motiva9ao. Para o avaliador resultani em urn melhor 

desempenho da equipe e retifica9ao do problema. Ja para o avaliado, resultara em uma 

melhor compreensao dos requisitos de desempenho, o que leva a melhora-lo; gera 

oportunidade para discutir problemas e queixas e urn enfoque sobre si mesmo e 

necessidades pertinentes. Portanto, uma boa avalia9ao dependera de urn avaliador 

qualificado e de urn sistema de avalia9ao bern estruturado. 

A participa9ao do funcionario no processo de avalia9ao de seu potencial, e a 

oportunidade de o funciomirio conhecer seus pontos fortes e fracos, e de tomar a9oes 

para melhorar o seu desempenho se necessario. 0 feedback ira proporcionar o retorno 

sobre o trabalho desenvolvido e funcionara como guia para a9oes futuras. 

2.2 CONCEITO DE A V ALIA<;AO DE DESEMPENHO 

A avalia9ao pode ser definida como urn instrumento de analise comparativa 

entre os comportamentos das pessoas, entre uma situa9ao planejada e a ocorrida, entre 

padroes aceitos e aqueles nao aceitos pela sociedade. A avalia9ao acaba sendo uma 

tecnica de controle humano do sistema capitalista, que acaba sendo encontrado em 

todos os niveis e setores da sociedade. 

A avalia9ao do desempenho e uma sistematica aprecia9ao do desempenho do 

individuo no cargo e de seu potencial de desenvolvimento. Toda avalia9ao e urn 

processo para estimar ou julgar o valor, a excelencia, as qualidades ou o status de 

alguma pessoa. 

Para CHIA VENA TO ( 1981 ), a avalia9ao do desempenho constitui uma 

tecnica de dire9ao imprescindivel na atividade administrativa. E urn meio atraves do 

qual se podem localizar problemas de supervisao de pessoal, de integra9ao do 

empregado a empresa ou ao cargo, do nao aproveitamento de empregados com 

potencial mais elevado que aquele que e exigido pelo cargo, de motiva9ao, etc. De 

acordo com os tipos gerais de problemas identificados, a avalia9ao do desempenho 

pode colaborar na determina9ao e no desenvolvimento de uma politica adequada as 

necessidades da empresa. 
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Para PONTES (1996), a avalia9ao do desempenho "e uma aprecia9ao 

sistematica do desempenho de cada pessoa no cargo e o seu potencial de 

desenvolvimento futuro." 

CARVALHO (1998), por sua vez, defende que "A avalia9ao de desempenho 

constitui-se numa serie de tecnicas com a finalidade de obter informa9oes sobre o 

comportamento profissional do avaliado durante o seu desempenho no trabalho". 

Em suma, a avalia9ao do desempenho e urn procedimento que avalia e 

estimula o potencial dos funcionarios na empresa. 

Seu carater e fundamentalmente orientativo, uma vez que redireciona OS 

desvios, aponta para as dificuldades e promove incentivos em rela9ao aos pontos 

fortes. 

2.3 METODOS DE A V ALIA<;AO DE DESEMPENHO 

Para CHIA VENA TO (1981 ), a avalia9ao de desempenho, muitas vezes, pode 

servir de base as polfticas de promo9a0 das organiza90es. 0 proceSSO e efetuado 

periodicamente, normalmente com carater anual, e consiste na analise objetiva do 

comportamento do avaliado no seu trabalho, e posterior na comunica9ao dos 

resultados. 

Tradicionalmente compete aos superiores avaliarem os seus subordinados, 

estando a avalia9ao sujeita a corre9oes posteriores para que os resultados finais sejam 

compativeis com a politica de promo9oes. 

Os metodos tradicionalmente utilizados para avaliar desempenho sao: 

a) Metodo da Escala Grafica - E o metodo de A valia9ao de 

desempenho mais utilizado, divulgado e simples. Exige muitos 

cuidados, a fim de neutralizar a subjetividade eo pre-julgamento do 

avaliador para evitar interferencias. Trata-se de urn metodo que 

avalia o desempenho das pessoas atraves de fatores de avalia9ao 

previamente definidos e graduados. Utiliza urn formulario de dupla 

entrada, no qual as linhas em sentido horizontal representam os 

fatores de avalia9ao de desempenho; enquanto as colunas em 
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sentido vertical, representam os graus de varia9ao daqueles fatores. 

Os fatores sao previamente selecionados para definir em cada 

empregado as qualidades que se pretende avaliar. 

b) Metodo da Escolha For9ada- Consiste em avaliar o desempenho 

dos individuos por intermedio de frases descritivas de determinadas 

altemativas de tipos de desempenho individual. Em cada bloco, ou 

conjunto composto de duas, quatro ou mais frases, o avaliador deve 

escolher, for9osamente, apenas uma ou duas altemativas, que mais 

se aplicam ao desempenho do empregado avaliado. As frases 

podem variar, porem basicamente existem duas formas de 

composi9ao: 1 - os blocos sao formados por duas frases de 

significado positivo e de duas de significado negativo. 0 supervisor 

ou avaliador, ao julgar o empregado, escolhe a frase que mais se 

aplica e a que menos se aplica ao desempenho do avaliado. 2- Os 

blocos sao formados apenas por quatro frases com significado 

positivo. 0 supervisor ou avaliador, ao julgar o empregado, escolhe 

as frases que mais se aplicam ao desempenho do avaliado. 

c) Metodo de Pesquisa de Campo - e feito pelo chefe, com assessoria 

de urn especialista (stajj) em Avalia9ao de Desempenho. 0 

especialista vai a cada sessao para entrevistar a chefia sobre o 

desempenho de seus respectivos subordinados. Embora a A valia9ao 

seja responsabilidade de cada chefe, ha uma enfase na fun9ao de 

staff em assessorar da mane ira mais completa. 

d) Metodos dos Incidentes Criticos - Baseia-se no fato de que no 

comportamento humano, existem certas caracteristicas extremas, 

capazes de levar a resultados positivos. Uma tecnica sistematica, 

por meio da qual o supervisor imediato observa e registra os fatos 

excepcionalmente positivos e os fatos excepcionalmente negativos 

a respeito do desempenho dos seus subordinados. Focaliza tanto as 

exce9oes positivas como as negativas no desempenho das pessoas. 
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e) Metodo de Compara<;ao aos Pares - consiste em comparar do is a 

dois empregados de cada vez, e se anota na coluna da direita, 

aquele que e considerado melhor, quanto ao desempenho. Pode-se 

ainda, utilizar fatores de avalia<;ao. Assim, cada folha do formulario 

seria ocupada por urn fator de avalia<;ao de desempenho. 

f) Metodo de Frases Descritivas - e urn metodo que nao ex1ge 

obrigatoriedade na escolha de frases. 0 avaliador assimila apenas as 

frases que caracterizam o desempenho do subordinado (sinal"+" ou 

"s") e aquelas que realmente demonstram o oposto de seu 

desempenho (sinal"-" ou "n"). 

g) Metodo da Auto-A valia<;ao - e o metodo por me10 do qual o 

proprio empregado e solicitado a fazer uma sincera analise de suas 

proprias caracteristicas de desempenho. Pode utilizar sistematicas 

variaveis, inclusive formularios baseados nos esquemas 

apresentados nos diversos metodos de avalia<;ao do desempenho ja 

descritos. 

h) Metodo de Avalia<;ao por Resultados - liga-se aos programas de 

Administra<;ao por Objetivos. Este metodo baseia-se numa 

comprova<;ao periodica entre os resultados fixados ( ou separados) 

para cada funcionario e os resultados efetivamente alcan<;ados. As 

conclusoes a respeito dos resultados permitem a identifica<;ao dos 

pontos fortes e fracos do funcionario, bern como as providencias 

necessarias para o proximo periodo. E considerado urn metodo 

pratico, embora seu funcionamento dependa sobremaneira das 

atitudes e dos pontos de vista do supervisor a respeito da avalia<;ao 

do desempenho. 

i) A valia<;ao por objetivos - Proposto por CHIA VENA TO ( 1981 ). 

Neste metodo de avalia<;ao, o gestor e o colaborador negociam os 

objetivos a alcan<;ar durante urn periodo de tempo. Os objetivos 

devem ser especificos, mensuraveis e estar alinhados aos objetivos 

da organiza<;ao. Periodicamente o gestor eo colaborador devem se 
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reunir e discutir o nivel de desempenho, podendo ser renegociados 

os objetivos. 0 colaborador precisa estar motivado para apresentar 

pianos, propor corre9oes e sugerir novas ideias. Em contrapartida o 

gestor deve comunicar o seu agrado ( ou desagrado) perante os 

resultados alcan9ados e propor tambem corre9oes. A avalia9ao vai 

assim tomando forma atraves da analise do desempenho do 

colaborador. 0 desempenho deve estar, contudo, limitado aos 

objetivos negociados. 0 gestor nunca deve ter em conta aspectos 

que nao estavam previstos nos objetivos, ou que nao tivessem sido 

comunicados ao colaborador. Deve ser permitido ao colaborador 

apresentar a sua auto-avalia9ao e discuti-la com o gestor. Quando 

chega o momento do gestor comunicar a avalia9ao dos seus 

colaboradores, tanto urn como o outro, tern consciencia dos 

resultados que foram alcan9ados e se foram satisfeitos, ou nao, os 

objetivos. Desta forma, o colaborador sabe de antemao o que se 

espera dele, e sabe se a avalia9ao que lhe foi atribuida e justa ou 

nao, pois ja recebeu previamente o feedback do seu gestor. Por 

outro lado, nao podeni por em causa a avalia9ao dos colegas, pois 

OS objetivos sao negociados individualmente. A politica de 

progressao de carreiras, ou de aumentos salariais, tambem pode 

estar incluida neste processo, podendo os colaboradores e o gestor 

negociar mediante o alcance dos resultados esperados. Em todo e 

qualquer passo da A valia9ao de Desempenho e fundamental que as 

informa9oes sejam corretas e reais, para que se possa, ao final, 

obter resultados reais sobre os empregados. 

j) Metodos Mistos - e muito comum organiza9oes que se 

caracterizam pela complexidade de seus cargos, recorrerem a uma 

mistura de metodos na composi9ao do modelo de A valia9ao de 

Desempenho. 

Como se pode ver, existem diversos metodos de A valia9ao de Desempenho, 

tanto nos aspectos relacionados com a propria avalia9ao e com as prioridades 
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envolvidas, quanto na sua mecanica de funcionamento, pois ha uma tendencia de cada 

organizayaO ajustar OS metodos as suas peculiaridades e necessidades. 

2.4 A A V ALIA<;AO POR COMPETENCIAS 

Para VROOM (1997), o primeiro passo nesta nova abordagem consiste na 

reformulac;ao do papel dos funcionarios no sistema de avaliac;ao. Eles devem fazer 

uma auto-avaliac;ao, identificando nao apenas seus pontos fracos, mas seus pontos 

fortes e seus potenciais. Deixam de ser objetos passivos e passam a ser agentes ativos 

da avaliac;ao de seu desempenho. 

Os talentos humanos nunca foram tao assediados e valorizados quanto nesta 

decada. As empresas voltam-se cada vez mais para a identificac;ao da "prata da casa". 

Afinal o que e mais vantajoso? Investir naqueles que ja estao engajados na cultura e 

nos empreendimentos em andamento, que tern potencial para ir mais alem, ou 

contratar mais pessoas para ocupar as funyoes novas e cargos vagos? E evidente que 

em algumas ocasioes, injetar "sangue novo" pode ser tao saudavel quanto estrategico 

para a efetivac;ao de mudanc;as. Porem, torna-se cada vez mais comum reconhecer os 

meritos dos colaboradores que se destacam no dia-a-dia de trabalho e dar-lhes a 

oportunidades para ampliar seu campo de desafios. 0 retorno reflete-se na motivac;ao 

das pessoas e no aumento do nivel de competitividade da empresa que valoriza o 

potencial de suas equipes. 

Na avaliac;ao por competencia, a premissa basica e a de que o funcionario sabe 

ou pode aprender - a identificar suas pr6prias competencias, necessidades, pontos 

fortes, pontos fracos e metas. Assim, ele e a pessoa mais capaz de determinar o que e 

melhor para si. 0 papel dos superiores e da area de recursos humanos, passa a ser ode 

ajudar o funcionario a relacionar seu desempenho as necessidades e a realidade da 

organizac;ao. 

Esse novo modelo desperta duvidas e uma delas e sobre a conceituac;ao do que 

sao competencias. Por ser urn termo amplamente utilizado e com diversas conotac;oes, 

escolhemos a definic;ao de LEBOYER (1997) "Competencias sao repert6rios de 

comportamentos que algumas pessoas e/ou organizac;oes dominam, o que as faz 
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destacar de outras em contextos especificos". E importante ressaltar que o conceito 

destaca a excelencia, o que toma necessario estabelecer urn processo sistematizado, 

com metodologias especificas, passive! de mensurayao e comparayao de performances 

entre os varios colaboradores de uma instituiyao, quando se deseja identificar pessoas 

dentro do perfil desejado. 

GRAMIGNIA (2002) refere que e possivel pensar a avalia9ao de desempenho 

por competencias como urn poderoso meio de identificar os potenciais dos 

funcionarios, melhorar o desempenho da equipe e a qualidade das relayoes dos 

funcionarios e superiores, assim como estimular os funcionarios a assum1rem a 

responsabilidade pela excelencia dos resultados pessoais e empresariais. 

A gestao por competencias e sistema gerencial que busca impulsionar OS 

funcionarios na competencia profissional, acrescentando capacidades e aumentando as 

ja existentes. Competencias sao aqui entendidas como as capacidades, os 

conhecimentos e as caracteristicas pessoais que distinguem os profissionais de alto 

desempenho daqueles de desempenho regular em determinada funyao. 

0 gerenciamento baseado em competencias ou "Gestao por Competencias" e 

uma ferramenta que identifica as competencias essenciais, as habilidades e 

conhecimentos determinantes da eficacia profissional e tambem as lacunas de 

qualificayao do funcionario para tarefas especificas e fomece recursos para aperfeiyoar 

suas capacidades. 0 resultado e urn quadro de funcionarios mais talentosos e mais 

produtivos. 

PRAHALAD ( 1997) afirma que na maior parte das vezes e a percepyao do 

gerente sobre o funcionario que define a competencia do mesmo. Se for uma 

percepyao correta e ponto a favor do funcionario. Na maior parte das vezes, contudo, a 

percepyaO do gerente e incompleta OU, entao, nao compreendida pelos funcionarios OU, 

ainda, as percepyoes dos outros podem ser diferentes. Isso pode tomar confuso e 

trai9oeiro o progresso de urn funcionario pelo labirinto do desenvolvimento 

profissional, que e por si mesmo repleto de obstaculos. Tambem existem outras 

dificuldades, por exemplo, como os funcionarios aprendem o que e necessario para ser 

eficaz? Muitos atraves de tentativa e erro, outros de suposiyoes e ate por boatos e 
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lendas. 0 resultado e que cada funciomirio possm uma visao diferente e so 

parcialmente correta sobre o que e preciso para ser eficaz no trabalho. 

0 gerenciamento baseado nas competencias representa uma mudanc;a cultural 

em direc;ao a urn maior senso de responsabilidade e autogestao dos funciomirios. E 
tambem uma maneira simples de melhorar o desempenho. 

0 primeiro passo e definir as competencias tecnicas, conceituais e as 

interpessoais, dentro de cada func;ao. E importante salientar que definir competencia 

nao e definir tudo aquilo que 0 funciomirio faz, mas determinar quais capacitac;oes 

devem ser fomentadas, protegidas ou diminuidas. 

Para pensarmos em implantar urn modelo de avaliac;ao que toma por base as 

competencias pessoais e imprescindivel que tenhamos consciencia da agilidade, 

mobilidade e inovac;ao que as organizac;oes precisam para lidar com as mudanc;as 

constantes, ameac;as e oportunidades emergentes. 

Sao essas mudanc;as que levam a propria empresa a rever muitas de suas 

estrategias organizacionais e tambem a levam a pensar em quais sao as competencias 

necessarias ou desejaveis aos profissionais que integram seus quadros no momento 

presentee tambem no futuro. As pessoas e seus conhecimentos e competencias passam 

a ser a base principal da empresa. Assim, as pessoas deixam de ser "recursos" e 

passam a ser tratadas como seres dotados de habilidades, conhecimentos, atitudes, 

sentimentos, emoc;oes, aspirac;oes, etc. 

No modelo de Gestao por Competencia, a avaliac;ao e apenas uma ferramenta 

que auxilia o funcionario a clarear para si mesmo e para a organizac;ao, quais as 

competencias que possui e quais deverao buscar desenvolver ou incrementar. Esse 

processo devera sempre estar alinhado as competencias essenciais da propria 

organizac;ao. 

A avaliac;ao inicia-se pelo mapeamento, que ira permitir colher dados relativos 

as competencias necessarias para 0 born desempenho das atividades e perfil do 

funcionario quanto a estas competencias, categorizando-as em tres blocos, que sao: 

Competencias Conceituais (conhecimento e dominio de conceitos e teorias que 

embasam as tecnicas); Competencias Tecnicas (dominio de metodos e ferramentas 

especificas para determinada area de trabalho) e Competencias Interpessoais (permitir 
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que as pessoas se comumquem e interajam de forma eficaz. Atitudes e valores 

pessoais). 

2.5 PONTOS CRITICOS E DESV ANTAGENS DOS SISTEMAS TRADICIONAIS 

DE A V ALIA<;AO 

Muitas das metodologias de avalia9ao evidenciam sua precaria objetividade, 

provocando efeitos negativos. A subjetividade do processo pode ser atribuida a varias 

causas: julgamento, avaliadores, processo, politica da organiza9ao e inflexibilidade do 

metodo. 

Quanto ao julgamento, e muito comum a ocorrencia de distor9oes por mero 

despreparo dos avaliadores que, ao agirem empiricamente, incorrem sem perceber em 

urn ou mais dos seguintes erros de avalia9ao: 

• Erro de Halo - e a tendencia de generalizar uma caracteristica ou urn 

aspecto do desempenho de uma pessoa para todos os enfoques da avalia9ao. Ex.: 

alguem que e muito born ou ruim em uma area tende a ser considerado igual em todas 

as outras. Para evitar esse erro, a avalia9ao deve ocorrer item por item e a resposta de 

urn nao pode influenciar a de outro, a menos que os atributos sejam interdependentes. 

• Erro de Contraste - Ocorre quando as pessoas sao comparadas umas 

com as outras e nao com urn comportamento padrao. Urn profissional "born" pode ser 

pior avaliado se for comparado com urn "excelente", ou, pode ser melhor conceituado, 

se comparado com urn "regular". 

• Erro de Recenticidade - A avalia9ao nao pode se restringir apenas aos 

ultimos dias que a antecederam, pois, eventualmente, podera viciar-se em razao de 

uma boa obra isolada ou de urn incidente negativo. E importante verificar todo o 

hist6rico do periodo avaliado, sendo, para tanto, imprescindivel que o avaliador 

mantenha urn banco de dados permanentemente atualizado. 

• Tendencia Central - muitos avaliadores, por comodismo, tendem a 

avaliar as pessoas na media das pondera9oes. Este erro toma a avalia9ao menos util, 

pois suprime as informa9oes sobre as necessidades de melhoria do avaliado e impedem 

o reconhecimento dos desempenhos que estao acima da media. 
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• Benevolencia ou Severidade - e a tendencia de avaliar todas as pessoas 

ou muito bern ou muito mal. 0 rigor excessivo ou a compaixao desmedida tomam a 

avaliayao deficiente e podem trazer prejuizos ao avaliado e/ou ao grupo. 

• Preconceito - E a atribuiyao de urn conceito formado antes da avalia9ao 

e, as vezes, com base em fatores extemos. A avaliayao do periodo anterior nao deve 

influenciar a do periodo atual, pois isto desprestigiaria o esfor9o pessoal do avaliado 

de melhorar o comportamento. No mesmo erro incorrem aqueles que fazem a 

avalia9ao com supedaneo em informa9oes nao provadas do tipo "dizem que ... ". 

• Parcialidade - Gerada normalmente por amizade intima, inimizade 

capital ou parentesco. Os fatores pessoais devem ser postos de lado fazendo-se uma 

avaliayao calcada exclusivamente no desempenho profissional. Espera-se que, mesmo 

diante da existencia de urn sentimento pessoal em rela9ao ao subordinado, o avaliador 

lahore com imparcialidade, ou, agindo dentro de rigorosos padroes eticos, transfira a 

tarefa para outrem. 

No que diz respeito aos avaliadores, pode tambem ocorrer ambigO.idade na 

avaliayao provocada por falta de informayao ou informa9ao erronea sobre os 

colaboradores. Nem sempre o avaliador esta presente para observar o comportamento 

dos colaboradores, fato que pode provocar uma desigualdade injusta de avalia9oes. 0 

metodo para medir 0 desempenho pode nao ser adequado, OS par§metros especificados 

podem nao estar de acordo com o que se espera do trabalhador, e a falta de feedback 

deixa o colaborador sem no9ao do que se espera dele. 

A politica da organiza9ao tambem condiciona o efeito da avalia9ao, em muitas 

organiza9oes a avalia9ao de desempenho e apenas urn mero ritual, sendo considerada 

uma perda de tempo. Noutras, a avaliayao de desempenho serve para definir a 

remunera9ao, e em alguns casos apenas para atribuir urn pequeno premio aos 

colaboradores melhores avaliados. 

De fato, o que se passa entre os colaboradores e que a desigualdade e as 

injustiyas da avalia9ao de desempenho tiram a credibilidade de todo o processo e 

geram desmotiva9ao. Este efeito assume dimensoes consideniveis quando a avalia9ao 

de desempenho esta associada a politica de progressao de carreira. E comum a 
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unifonnidade de avaliayoes individuais ao Iongo do tempo, o que condiciona a 

progressao global dos colaboradores. Enquanto uns colaboradores vao sendo 

promovidos gradualmente, outros que tern as mesmas competencias nunca sao 

promovidos, criando urn fosso nas equipes de trabalho. Esta desigualdade pode ser 

responsavel por comportamentos altamente desmotivados naqueles que obtiveram 

baixa classificayao e por outro lado, desconforto naqueles que obtiveram melhor 

avaliayao. 

A acrescentar a estes efeitos negativos ha ainda a questao da periodicidade da 

avaliayao de desempenho. Apesar de esta ser tradicionalmente anual, existe a 

tendencia de avaliar o desempenho como uma caracteristica inerente ao avaliado, e 

nao a considerar apenas o periodo estabelecido. Desta forma, gera-se a unifonnidade 

das avaliayoes individuais, referida acima, que se prolonga ao Iongo do tempo. 

E claramente constatavel que qualquer das formas de avaliayao ate entao 

apresentadas implicam em processos penneados pela subjetividade de ambos, 

avaliador e avaliado. 

Os metodos ate agora apresentados, considerados tradicionais, possuem uma 

caracteristica comum que e olhar quase que exclusivamente para o cargo e tarefas que 

o funciomirio desempenha, desconsiderando as competencias pessoais. Tendencias 

atuais apontam para a necessidade de mudanyas nos panlmetros das avaliayoes, onde o 

mais importante a ser considerado e entendennos que a apreciayao de urn fato sempre 

sofre influencia dos val ores e crenya de quem julga. 

Para SOUZA (2002), a base da avaliayao como vinha sendo praticada, esta em 

conceitos mecanicistas em que o dogma central e a insistente busca do padrao e da 

objetividade, percebidos pelos dirigentes como indispensaveis para exercer o controle 

sobre os resultados empresariais. 

0 panorama atual caracteriza-se pelas continuas mudanyas de padroes de 

comportamento pessoal, profissional, cultural e organizacional. Para manter sua 

competitividade, as organizayoes necessitam reformular seus modelos e praticas de 

gerenciamento de desempenho. Essa nova abordagem implica em mudar a enfase da 

avaliayao passiva para centrar-se na analise ou avaliayao ativa do desempenho. 
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3 AVALIA~AO DE DESEMPENHO NA PMPR 

Lamentavelmente a PMPR nao faz nenhum tipo de avalia9ao de desempenho 

profissional 1
. Existe uma avalia9ao feita por alunos em rela9ao aos instrutores ou 

professores da Academia Policial Militar do Guatupe, sem muitos resultados pniticos e 

uma timida forma de avalia9ao nas Comissoes de Promo9oes de Oficiais e Pra9as, que 

e a que nos interessa neste estudo. 

Entao, rigorosamente a PMPR faz avalia9oes exclusivamente para fins de 

promo9ao. Note-se, porem, que no sistema militar esse eo momento mais delicado que 

pode haver, pois alem de representar urn acrescimo salarial para os melhores 

avaliados, ira gerar novos "superiores hienirquicos" que assumirao postos de 

comandos cada vez mais significativos e conduzirao os destinos da Corpora9ao sem 

serem questionados pelos seus disciplinados efetivos, dadas as caracteristicas da 

investidura militar da Organiza9ao. 

Apesar da importancia da avalia9ao no momento das promo9oes, parece que 

tal tema vern sendo negligenciado pela Corpora9ao, conforme adiante se demonstrara. 

3.1 EVOLU<;AO HIS TO RICA DO TRA T AMENTO LEGISLATIVO 

0 primeiro tratamento legislativo dado a questao de promoyaO dos oficiais da 

PMPR de que se tern noticia, foi a Lei n° 1.943, de 23 de junho de 1954 (Titulo IV, 

Capitulos I e II, artigos 53 usque 91). Tais regramentos foram complementados pela 

Lei n° 5.198, de 30 de novembro de 1956 e vigoraram ate a data da publicayao da Lei 

n° 5.944, de 21 de maio de 19692
, a qual perdura ate os dias atuais. 

Desde o inicio de sua vigencia ate o momento atual, a Lei n° 5.944/69 (LPO) 

sofreu as seguintes alterayoes: 

a) Lei n° 7.732, de 7 de outubro de 1983- Acrescentou urn panigrafo 

tmico ao artigo 1 °; acrescentou o inciso XIV, letras "a" e "b" ao 

1 Para os fins dessa monografia nao serao consideradas as avaliayoes de aprendizagem feitas nos cursos de 
formac;ao, aperfeic;oamento e especializac;ao. 
2 Dilirio Oficial n° 066, de 23 de maio de 1969. 
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artigo 4 °; modificou a reda9ao do artigo 5°; acrescentou urn 

panigrafo (:mico ao artigo 19; acrescentou a alinea "d" ao inciso I, 

modificou a reda9ao dos incisos II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX e 

acrescentou cinco panigrafos ao artigo 37; modificou a reda9ao dos 

artigos 38, 39 e inciso VI do artigo 41, acrescentado-lhe, ainda, os 

incisos XII e XIII; modificou a reda9ao do artigo 43, do inciso IV 

do artigo 46 e do seu panigrafo unico, dos incisos I, II e III do 

artigo 54, do artigo 76 e 79; acrescentou o artigo 80 a Lei e, 

finalmente, revogou o panigrafo unico do artigo 41; o artigo 48 e 

seu panigrafo unico; o panigrafo linico do artigo 61 e suprimiu o 

inciso XIII do artigo 4 ° da LPO. 

b) Lei n° 7.998, de 6 de dezembro de 1984- modificou o nome da 

medalha prevista no artigo 37, inciso II, alinea "d". 

c) Lei n° 8.068, de 28 de dezembro de 1984- alterou a reda9ao do 

inciso IX do artigo 25; acrescentou o panigrafo sexto ao artigo 37; 

alterou as reda9oes do inciso IV e do panigrafo unico do artigo 46, 

do artigo 61 e 76 da LPO e revogou o artigo 3 da Lei n° 7.732/83. 

d) Lei n° 9.156, de 20 de dezembro de 1989- modificou a reda9ao da 

alinea "a" do inciso I do artigo 37; revogou a alinea "d" do inciso I 

e o panigrafo 6° do artigo 3 7 e alterou as reda90es dos incisos I e II 

do artigo 52. 

e) Lei n° 12.975, de 17 de novembro de 2000 - modificou a reda9ao 

do inciso IV do artigo 46 da LPO. 

f) Lei no 14.806, de 20 de julho de 2005- acrescentou os panigrafos 

1°, 2° e 3° ao artigo 43; modificou a reda9ao do inciso III do artigo 

46 e revogou o inciso IV do referido artigo da LPO. 

Tendo em vista que o tema dessa monografia trata exclusivamente do sistema 

de avalia9ao de desempenho para fins de promo9ao dos oficiais da PMPR (artigos 37 a 

40 da LPO), interessa-nos somente as altera9oes legis1ativas referidas nos itens "a", 

"b", "c" e "d", as quais foram sintetizadas no quadro que se segue: 
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QUADRO 1 - COMP ARA TIVO DAS AL TERA<;OES DA LPO 

LEI No 5.944/69 (LEI DE PROMO<;AO DE OFICWS) 
Reda9ao original Reda9ao modificada Lei modificadora 

Art. 37, I, a: Art. 37, I, a: Lei n° 9.156/89. 
a) Tempo de serviyO prestado a a) Tempo de serviyO prestado a 
Corpora9ao, me10 ponto por Corporayao como oficial - meio 
semestre completo; ponto por semestre completo; 

(passou a desprezar o tempo de prar;a 
sendo questiomivel o acerto). 

37, I, d: 
d) Militar - 1 (urn), 2 (dois) e 3 
(tres) pontos, respectivamente, 
para as medalhas de bronze, 
prata e ouro, computando-se os 
pontos somente pela de maior 
valor; 

37, I, i: 
i) Outras medalhas estaduais 
instituidas na Corpora9ao, nao 
comemorativas tres (3) pontos. 

37, III 
III - Medalhas e condecora9oes 
nacionais quando conferidas por 
autoridades competentes, em 
reconhecimento de ato altamente 
merit6rio - tres (3) pontos; 

Art. 37, IV 
IV - Curso de Aperfei9oamento de 
Oficiais, pontos positivos iguais 
ao grau do termino do curso. 

37, I, d: Lei n° 7.998/84. 
d) Policial-Militar - 1 (urn), 2 
(do is) e 3 ( tres) pontos, 
respectivamente, para as 
medalhas de bronze, prata e 
ouro, computando-se os pontos 
somente pela de maior valor; 
(somente mudanr;a de nomenclatura). 

37, I, i: Lei n° 7.732/83. 
i) Outras medalhas instituidas na 
Corpora9ao, nao comemorativas: 
2 (dois) pontos. 
(diminui o valor dessa categoria de 
medalhas). 

37, III Lei n° 7.732/83. 
III - Medalhas e condecora9oes 
conferidas por autoridades 
publicas da Uniao e Estados, 
em reconhecimento de atos 
altamente merit6rios - 1 (urn) 
ponto por medalha, 
computaveis ate o maximo de 2 
(dois) pontos. 
(diminui o valor dessa categoria de 
medal has). 

Art. 37, IV Lei no 7.732/83. 
IV - Curso de Forma~o de 
Oficiais e Curso de 
Aperfeiyoamento de Oficiais -
pontos positivos iguais ao grau do 
termino do respectivo curso, 
sendo que OS pontos relatiVOS a 
media de aprova~ao do Curso 
de Forma~ao de Oficiais e 



Art. 37, V 
V- Curso Superior de Policia: tr~s 
(3) pontos. 

Art. 37, VI 
VI - Cursos de especializa9ao: 
a) tr~s (3) pontos por curso de 
dura9ao igual ou superior a seis 
(6) rneses; 
b) dois (2) pontos por curso de 
dura9ao igual ou superior a tr~s 
(3) rneses e inferior a seis (6); 
c) urn ( 1) ponto por curso de 
dura9ao inferior a tr~s (3) e 
superior a urn (1) rn~s; 
d) rneio (0,5) ponto por curso de 
dura9ao ate urn (1) m~s. 
Art. 37, vn 
VII - Curso de nivel universitario, 
rne10 (0,5) ponto por ano de 
dura9ao, a nao rnais de urn ( 1) 
curso; 

Art. 3 7, VIII 
VIII - Publica9ao de obra ou 
trabalho realizado, quando 
julgado pela CPO de alto 
interesse para a Corpora9ao, 
rneio (0,5) a cinco (5) pontos 
por obra ou trabalho aceito; 

contada para as promo~oes ate 
o posto de Capitao e os relativos 
a media do Curso de 
Aperfei~oamento de Oficiais 
para as demais promo~oes, ate 
Coronel, inclusive. 
(passou a considerar a media do 
CFO para as promOt;oes ate 
1 Tenente). 
Art. 37, V 
V - Curso Superior de Policia ou 
Curso Superior de Bombeiro 
Militar- 3 (tres) pontos. 
Art.37, VI 
VI - Curso de Especializa~ao -
0,005 (cinco milesimos) de ponto 
por bora-aula, desprezando-se 
para efeito de calculo 0 numero 
de horas-aula que excederem a 
600 (seiscentos). 
(Passou a pontuar os cursos pelo 
tempo de dura9iio, porem cremos 
que a pontua9iio do curso 
baseada nesse criterio niio e a 
mais recomendada). 

Art. 37, VII 
VII - Curso de Nivel Superior, 
reconhecido como tal pelo 
Conselho Federal de Educa~ao -
rne10 (0,5) ponto por ano de 
dura9ao do curso, independente 
de antecipa~o ou prorroga~o 
de sua dura~o pelo sistema de 
credito. Computa-se somente o 
curso de maior valor, valido 
para todas as promo~oes. 
Art. 3 7, VIII 
VIII - Elabora~ao de 
documento escrito original, de 
natureza tecnico-cientifica, ou 
realiza~ao de obra fisica 
altamente meritoria, cuja 
execu~ao seja creditada, 
preponderantemente, ao 
esfor~o pessoal do oficial, 
quando julgado, pelo 
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Lei no 7.732/83. 

Lei no 7.732/83. 

Lei no 7.732/83. 

Lei no 7.732/83. 



37,IX 
IX - F erimento em servi9o: 
a) grave: quando impossibilitar o 
ferido de exercer suas atividades 
por periodo superior a trinta (30) 
dias, quatro ( 4) pontos, quando 
nao for agraciado com a medalha 
de sangue; 
b) medio: quando 0 ferido ficar 
impossibilitado de exercer suas 
atividades nonnais por periodo 
superior a dez (10) e inferior a 
trinta (30) dias, dois (2) pontos; 
c) leve: quando impossibilitar o 
ferido de exercer suas atividades 
normais ate dez (10) dias, urn (1) 
ponto. 

Comandante-Geral, de real 
proveito a Corpora~ao, de 
meio (0,5) a dois (2) pontos por 
documento ou obra. Computa
se ate tres (3) pontos pelo 
conjunto de documentos e 
obras e somente uma vez e 
para a proxima promo~ao, 

considerando o posto em que 
foi deferido, pela CPO, o 
registro de pontos. No caso de 
mais de urn autor, os pontos 
atribuidos ao documento ou a 
obra serao divididos em 
propor~oes iguais, com 
aproxima~ao ate centesimos. 
(Com a devida venia a inclusiio de 
"obra fisica" e uma aberra9iio que so 
pode ter ocorrido por a/gum tipo de 
equfvoco, pots mistura em urn texto 
dais criterios de avalia9iio, urn de 
cunho intelectual e outro que niio 
sabemos sequer classificar). 
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37, IX Lei n° 7.732/83. 
IX - ferimento em servi9o: 
a) grave - quando houver perigo 
de vida, enfermidade 
incuravel, perda, inutiliza~ao 

ou debilidade permanente de 
membro, sentido ou fun~oes, 

deformidade duradoura ou 
ainda incapacidade para 
ocupa~oes habituais por mais 
de trinta (30) dias - quatro ( 4) 
pontos, quando nao for 0 oficial 
agraciado com medalha, pelo 
mesmo evento; 
b) medio - quando 0 ferido ficar 
impossibilitado de exercer suas 
atividades habituais por periodo 
superior a dez (10) e igual ou 
inferior a trinta (30) dias - dois 
(2) pontos; 
c) I eve - quando o ferido ficar 
impossibilitado de exercer suas 
atividades habituais ate dez (10) 



3 7, Panigrafo unico 
Panigrafo Unico. A incapacidade 
para o exercicio das atividades 
normais do oficial e verificada 
mediante inquerito sanitario, e os 
pontos positivos sao computados 
quando ficar provado que os 
ferimentos decorreram de 
servic;o policial militar, e nao 
foram motivados por impericia, 
negligencia ou imprudencia do 
oficial. 

dias- urn (1) ponto. 
(Houve apenas uma melhoria de 
redayiio). 
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37, §§ 1° ao 6° Lei n° 7.732/83. 
§ 1 o - Os pontos positivos pela 
conclusao dos cursos referidos 
nos incisos IV, V e VI deste 
artigo serao registrados "ex-
officio" na ficha de promo~ao, 
a partir da data da respectiva 
conclusao. 
§ 2° - Sao cursos de 
especializa~ao os que habilitam 
para o desempenho de fun~oes 
ou atividades da Policia 
Militar cujo exercicio exija 
conhecimentos e habilidades 
especiais e nos quais o oficial 
tenha sido matriculado por 
ordem do Comandante-Geral, 
segundo as normas da 
Corpora~ao. 

§ 3°. Os pontos por curso de 
especializa~ao: 

a) serao computados uma vez e 
somente para a proxima 
promo~ao de oficial, 
independentemente do criterio 
de promo~ao, considerando-se 
o posto em que foi concluido o 
curso; 
b) serao computados, no 
maximo, quatro ( 4) pontos 
para cada promo~ao. 
§ 4°- As causas dos ferimentos 
em servi~o serao apuradas 
mediante IPM ou Sindicancia e 
as conseqiiencias mediante 
documento sanitario de origem 
atribuindo-se pontos quando 
ficar comprovado: 
a) ocorrerem durante execu~ao 
de ato de servi~o para a 
consecu~ao das atividades 
finalisticas da Corpora~ao, 



Art. 38, I, a, b e c 
Art. 38. Sao registrados na ficha 
de promo<;ao pontos negativos, 
pelos seguintes motivos: 
I - Puni<;oes disciplinares 
sofridas no posto: 
a) Falta grave, quatro (4) pontos; 
b) Falta media, tres (3) pontos; 
c) Falta leve, dois (2) pontos. 

Art. 38, II, a, b e c 
II - Puni<;oes disciplinares 
sofridas em postos anteriores: 
a) Falta grave, urn ponto e meio 
( 1 ,5) pontos; 
b) Falta media, urn (1) ponto; e 
c) Falta leve, meio (0,5) ponto. 

Art. 38, III 
III - Penas criminais de dois (2) 
a oito (8) pontos por pena, tendo 
em vista o prejuizo moral 
causado a Corpora<;ao. 

excluidas as atividades de 
apoio, servi~o interno, 
desportivas e outras 
correlatas; 
b) nao forem motivadas por 
imprudencia, impericia ou 
negligencia do ferido. 
§ 5° - Os pontos por ferimento 
em servi~o serao computados 
uma unica vez por evento e 
somente para a proxima 
promo~ao, sendo computados 
na data em que for conferido. 
§ 6°. Revogado pela Lei 
9.156/89. 
(Disciplina alguns pontos que a epoca 
JZeravam duvidas). 
Art. 3 8, I, a, b e c 
Art. 3 8. Serio registrados na 
ficha de promo<;ao, pontos 
negativos pelos seguintes 
motivos: 
I- Puni<;oes disciplinares: 
a) falta grave - 3 ( tres) pontos; 
b) falta media - 2 (do is) pontos; 
c) falta leve- 1 (um) ponto. 
(Diminuiu o riJZor). 
Art. 38, II 
II - Pena criminal, por crime 
doloso, com senten~a 

transitada em julgado: 4 
(quatro) a 8 (oito) pontos por 
pena, tendo-se em vista o 
prejuizo moral causado a 
Corpora~ao, a criterio 
exclusivo da CPO. 
(Acabou com a considerar;iio das 
punir;oes sofridas em postos anteriores 
e aumentou o mfnimo considerado em 
relar;iio ao seu correspondente 
anterior- art. 38, III). 

Art. 38, III 
III - Pena criminal, por crime 
culposo ou contraven~ao penal, 
com senten~a transitada em 
julgado: 4 (quatro) pontos por 
pena. 
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Lei n° 7. 732/83. 

Lei n° 7.732/83. 

Lei n° 7.732/83. 
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Art. 38, IV Art. 38, IV Lei n° 7.732/83. 
IV- Falta de aproveitamento em 
cursos oficiais ou interrupc;ao 
declarada injustificada, em 
Boletim do Comando-Geral, 
meio (0,5) ponto por mes ou 
frac;ao, tendo em vista a durac;ao 
do curso ass1m ultimado ou 
interrompido. 

IV- Falta de aproveitamento em 
curso no qual tenha sido 
regularmente matriculado ou 
interrupfao injustificada, 
assim declarada pelo 
Comandante-Geral: 
a) Curso Superior de Policia, 
Superior de Bombeiro Militar 
ou Curso de Aperfeifoamento 
de Oficiais: 3 (tres) pontos; 
b) Curso de Especializafao, 
independentemente de carga 
horaria: 1 (um) ponto. 
Paragrafo unico. Os pontos 
negativos serao computados: 
a) uma unica vez por evento; 
b) somente a proxima 
promofao do oficial, 
considerando-se o posto em 
que ocorreu. 

FONTE: Subse9ao de Legisla9ao- PM/1/PMPR (somente as legisla9oes). 

LPO: 

Vejamos, entao, como ficou o texto atualizado do extrato que nos interessa da 

Art. 37. Sao registrados na ficha de promoyao, pontos positivos pelos seguintes motivos: 
I- Tempo de servi9o: 
a) tempo de servi9o prestado a Corporayao como oficial - meio ponto por semestre completo; 
b) tempo de efetivo servi90 no posto - meio ponto por semestre completo, deduzido o 
periodo de promo9ao indevida, assim declarado; 
c) tempo de efetivo servi9o em campanha- 1 (urn) ponto por trimestre completo; e 
d) Revogado 
II - Medalhas e condecorayoes estaduais: 
a) Mento - 3 (tres) pontos; 
b) Sangue - 4 ( quatro) pontos 
c) Hurnanidade - 4 ( quatro) pontos; 
d) Policial-Militar- 1 (urn), 2 (dois) e 3 (tres) pontos, respectivamente, para as medalhas de 
bronze, prata e ouro, computando-se os pontos somente pela de maior valor; 
e) Cruz de Combate - 4 ( quatro) pontos; 
f) Mento Escolar- 1 (urn), 2 (dois) e 3 (tres) pontos, respectivamente, para terceiro, segundo 
e prirneiro colocados no curso, sendo que a medalha pelo Curso de Formayao de Oficiais e 
contada para promo9ao ate o posto de Capitao; a do Curso de Aperfeiyoamento de Oficiais 
para as promo9oes aos postos de Major e Tenente-Coronel; e a do Curso Superior de Policia 
somente para a do posto de Coronel; 
g) Policia Militar do Estado do Parana- 3 (tres) pontos 
h) Coronel Sarmento- 3 (tres) pontos; 
i) outras medalhas instituidas na Corpora9ao, nao comemorativas: 2 (dois) pontos. 
III - Medalhas e condecorayoes conferidas por autoridades publicas da Uniao e Estados, em 
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reconhecimento de atos altamente meritorios- 1 (urn) ponto por medalha, computaveis ate o 
mitximo de 2 (dois) pontos. 
IV - Curso de Forma9ao de Oficiais e Curso de Aperfei9oamento de Oficiais - pontos 
positivos iguais ao grau do termino do respectivo curso, sendo que os pontos relativos a 
media de aprova9ao do Curso de F orma9ao de Oficiais e contada para as promo9oes ate o 
posto de Capitao e OS relativos a media do Curso de Aperfeiyoamento de Oficiais para as 
demais promo9oes, ate Coronel, inclusive. 
V- Curso Superior de Policia ou Curso Superior de Bombeiro Militar- 3 (tres) pontos. 
VI- Curso de Especializa9ao- 0,005 (cinco milesimos) de ponto por hora-aula, desprezando
se para efeito de calculo o numero de horas-aula que excederem a 600 (seiscentos). 
VII- Curso de Nivel Superior, reconhecido como tal pelo Conselho Federal de Educa9ao
meio (0,5) ponto por anode dura9ao do curso, independente de antecipa9ao ou prorroga9ao 
de sua dura9ao pelo sistema de credito. Computa-se somente o curso de maior valor, valido 
para todas as promo9oes. 
VIII - elabora9ao de docurnento escrito original, de natureza tecnico-cientifica, ou realiza9ao 
de obra fisica altamente meritoria, cuja execu9ao seja creditada, preponderantemente, ao 
esf'or9o pessoal do oficial, quando julgado, pelo Comandante-Geral, de real proveito a 
Corpora9ao, de meio (0,5) a dois (2) pontos por docurnento ou obra. Computa-se ate tres (3) 
pontos pelo conjunto de docurnentos e obras e somente urna vez e para a proxima promo9ao, 
considerando o posto em que foi deferido, pela CPO, o registro de pontos. No caso de mais 
de urn autor, os pontos atribuidos ao docurnento ou a obra serao divididos em propor9oes 
iguais, com aproxima9ao ate centesimos. 
IX- ferimento em servi9o: 
a) grave - quando houver perigo de vida, enferrnidade incuravel, perda, inutiliza9ao ou 
debilidade permanente de membro, sentido ou fun9oes, deforrnidade duradoura ou ainda 
incapacidade para ocupa9oes habituais por mais de trinta (30) dias - quatro (4) pontos, 
quando nao foro oficial agraciado com medalha, pelo mesmo evento; 
b) media - quando o ferido ficar impossibilitado de exercer suas atividades habituais por 
periodo superior a dez (10) e igual ou inferior a trinta (30) dias- dois (2) pontos; 
c) leve - quando o ferido ficar impossibilitado de exercer suas atividades habituais ate dez 
(10) dias- urn (1) ponto. 
§ 1°. Os pontos positivos pela conclusao dos cursos referidos nos. incisos IV, V e VI deste 
artigo serao registrados "ex-officio" na ficha de promo9ao, a partir da data da respectiva 
conclusao. (13) 
§ 2°. Sao cursos de especializa9ao os que habilitam para o desempenho de fun9oes ou 
atividades da Policia Militar cujo exercicio exija conhecimentos e habilidades especiais e nos 
quais o oficial tenha sido matriculado por ordem do Comandante-Geral, segundo as normas 
da Corpora9ao. 
§ 3°. Os pontos por curso de especializa9ao: 
a) serao computados urna vez e somente para a proxnna promo9ao de oficial, 
independentemente do criterio de promo9ao, considerando-se o posto em que foi conc1uido o 
curso; 
b) serao computados, no mitximo, quatro ( 4) pontos para cada promo9ao. 
§ 4°. As causas dos ferimentos em servi9o serao apuradas mediante IPM ou Sindicancia e as 
conseqtiencias mediante docurnento sanitario de origem atribuindo-se pontos quando ficar 
comprovado: 
a) ocorrerem durante execu9ao de ato de servi9o para a consecu9ao das atividades finalisticas 
da Corpora9ao, excluidas as atividades de apoio, servi9o intemo, desportivas e outras 
correlatas; 
b) nao forem motivadas por imprudencia, impericia ou negligencia do ferido. 
§ 5°. Os pontos por ferimento em servi9o serao computados urna Unica vez por evento e 
somente para a proxima promo9ao, sendo computados na data em que for conferido. 
§ 6°. Revogado 
Art. 38. Serao registrados na ficha de promoyao, pontos negativos pe1os seguintes motivos: 
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I- Puni9oes disciplinares: 
a) falta grave- 3 (tres) pontos; 
b) falta media - 2 ( dois) pontos; 
c) falta leve- 1 (urn) ponto. 
II - Pena criminal, por crime doloso, com senten9a transitada em julgado: 4 (quatro) a 8 
( oito) pontos por pena, tendo-se em vista o prejuizo moral causado a Corporayao, a criterio 
exclusivo da CPO. 
III - Pena criminal, por crime culposo ou contraven9ao penal, com senten9a transitada em 
julgado: 4 (quatro) pontos por pena. 
IV - Falta de aproveitamento em curso no qual tenha sido regularmente matriculado ou 
interrup9ao injustificada, assim declarada pelo Comandante-Geral: 
a) Curso Superior de Policia, Superior de Bombeiro Militar ou Curso de Aperfeiyoamento de 
Oficiais: 3 (tres) pontos; 
b) Curso de Especializayao, independentemente de carga honma: 1 (urn) ponto. 
Paragrafo Unico. Os pontos negativos serao computados: 
a) uma iinica vez por evento; 
b) somente a proxima promo9ao do oficial, considerando-se o posto em que ocorreu. 
[ ... ] 
Art. 40. A Comissao de Promo9oes de Oficiais, atraves de votayao secreta de seus membros, 
inclusive o Presidente, forma seu conceito sobre o oficial, observando os seguintes valores 
nurnericos; 
I - Conduta militar, de zero a dois (2) pontos; 
II- espirito militar, de zero a dois (2) pontos; 
III -cultura policial-militar, de zero a dois (2) pontos; 
IV -carater, de zero a dois (2) pontos; 
V- conduta civil, de zero a dois (2) pontos; 
VI -dedica9ao ao trabalho, de zero a dois (2) pontos. 
Paragrafo iinico. 0 merito a ser atribuido ao oficial e obtido atraves da soma dos conceitos 
de cada quesito, emitidos pelos membros, inclusive o Presidente, dividida pelo nfunero de 
votantes da CPO, de cuja decisao nao cabe recurso. 

3.2 0 METODO DE AVALIA<;AO DA LEI DE PROMO<;AO DE OFICIAIS 

0 metodo de avalia<;ao constante na LPO e o tradicional modelo de Escala 

Gnifica que consiste em avaliar o desempenho das pessoas atraves de fatores de 

avalia<;ao previamente definidos e graduados. 

Os artigos 37 e 38 da Lei contemplam aspectos objetivos da situa9ao particular 

do oficial e o artigo 40 complementa a avalia<;ao com uma parte conceitual subjetiva. 

Na parte objetiva, sao considerados e graduados os seguintes fatores: tempo de 

servi9o, medalhas e condecora9oes estaduais e federais, cursos ( forma9ao, 

aperfei9oamento, especializa9ao, gradua<;ao superior), escritos originais e obras fisicas 

realizadas e ferimentos em servi<;o. Ainda na parte objetiva, a LPO consigna graus 

negativos as puni<;oes disciplinares, penas criminais com senten9as transitadas em 

julgado e falta de aproveitamento em cursos. 
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Na parte subjetiva, temos o conceito que varia de zero a doze e, em tese, 

analisa os seguintes quesitos: conduta militar, espirito militar, cultura policial-militar, 

caniter, conduta civile dedica9ao ao trabalho. 

Esse sistema tern seus meritos, mas inegavelmente precisa ser melhorado pois 

encontra-se defasado e sua inadequa9ao aos· tempos modern9s tern gerado urn alto grau 

de insatisfa9ao no oficialato conforme revelou a pesquisa de campo realizada por esse 

monografista no mes de setembro de 2005. 

3.3 ANALISE ESTATISTICA 

Visando identificar os pontos criticos do sistema de avalia9ao de desempenho 

utilizado pela LPO e, eventualmente, propor medidas corretivas, este pesquisador 

elaborou urn questionario contendo oito perguntas objetivas e uma questao aberta. 

0 resultado confirmou a percep9ao inicial do estudo e evidenciou os t6picos 

que precisam ser urgentemente alterados sob pena de exacerbarem a desmotiva9ao eo 

descredito, ja existentes nos diversos escaloes hierarquicos. 

A primeira indaga9ao dirigida aos pesquisados visava aferir as suas opinioes 

sobre o sistema geral de avalia9ao da LPO e apresentou o seguinte resultado: 

GRAFICO 1 - CONCEITO SOBRE 0 SISTEMA DE A V ALIAc;.Ao DA LPO 

44o/o 

FONTE: Pesquisa de campo, PlviPR, setembro de 2005. 

fil Excelente 

• Born 

o Regular 

1m Pessimo 

Como se ve, a grande maioria esta insatisfeita com o metodo legal de 

avalia9ao, mas o detalhamento da pesquisa ira demonstrar que, em verdade, essa 
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grande maioria esta muito insatisfeita com apenas alguns itens e sua angustia pontual 

acabou influenciando negativamente suas respostas. 

A maior parte dos pesquisados sao oficiais que ocupam o posto intermediario 

( capitao ), havendo pequena participa9ao de oficiais subalternos bern como de oficiais 

superiores, sendo que aproximadamente 50% dos entrevistados estao na atividade 

operacional e 50% na area administrativa. 

A segunda pergunta do questionario tinha como escopo fazer o oficial 

exprimir sua opiniao no que tange a eficiencia do metoda de avalia9ao da LPO para o 

atingimento do objetivo a que ela se propoe, qual seja - a aferi9ao justa e equilibrada 

dos atributos dos oficiais para fins de promo9ao. 

Nesta segunda pergunta, ja se come9ou a fechar o foco opinativo com a . 

fixa9ao de parametros de analise. Exigiu-se do avaliado a reflexao se o sistema e 
eficiente para aferir, com justi9a e equilibria, os diversos atributos dos oficiais. 

0 indice de reprovayao aumentou para 85%, senao vejamos: 

GRAFICO 2- EFICIENCIA DO SISTEMA DE A V ALIA<;Ao DA LPO 

2o/o 13o/o 

FONTE: Pesquisa de campo, PMPR setembro de 2005. 

rm Excelente 

• Born 

o Regular 

lEI Pessimo 

Pesquisas informais demonstraram-nos urn latente sentimento de injusti9a 

sobre as decisoes da Comissao de Promo9ao de Oficiais (CPO), sendo interessante 

ressaltar que, nao raro, os pr6prios membros da Comissao saem da sala de reuniao com 
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tal sensa9ao3
. 

Ap6s termos ideia sobre o indice de aceita9ao do sistema de avalia9ao 

constante na LPO, nosso questionario dissecou o sistema com o intuito de conhecer 

especificamente quais os pontos do sistema de avalia9ao da LPO que mais desagradam 

os oficiais. 

Assim, seguin do a ordem estabelecida na LPO, pesquisamos primeiramente a 

opiniao dos entrevistados em rela9ao a disciplina legal dada a questao das medalhas na 

PMPR (sua importancia, seu valor para a promo9ao, etc). 

0 resultado nao nos surpreendeu e demonstra a seriedade da questao. 

Vejamos o grafico representativo das opinioes coletadas: 

GRAFICO 3 - CONCEITO SOBRE A DISCIPLINA LEGAL DAS MEDALHAS 

0% 

40o/o 

FONTE: Pesquisa de campo, P:MPR, setembro de 2005. 

mra Excelente 

• Born 

o Regular 

BTJ Pessimo 

Sem duvida este item merece ser repensado, pois o percentual de insatisfa9ao 

(72%) e muito expressivo. 

Sobre a disciplina dos pontos positivos em rela<;ao aos cursos, encontramos 
uma maio ria satisfeita, mas com margem muito pequena (52%): 

3 Esse fato foi constatado diversas vezes por esse monografista durante o exercicio da fi.m~ao de Ajudante de 
Ordens de quatro Comandantes-Gerais, que sao, durante o exercicio do cargo, Presidentes natos da CPO. 
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GRAFICO 4 - ACEIT A~AO DA DISCIPLINA LEGAL RELATIV A AOS CURS OS 

10o/o 5o/o 

38% 

FONTE: Pesquisa ~e campo, P:rviPR, setembro de 2005. 

47o/o 

1111 Excelente 

• Born 
o Regular 

iii~ Pess.imo 

A apertada margem de superioridade do indice de satisfeitos leva-nos a crer 

que, tambem aqui, ha necessidade_ de pequenos ajustes. 

Em rela<;ao aos pontos negativos, ha 36% de insatisfeitos, indicando-nos que 

tal item esta proximo do que consideramos normal ( estima-se que em qualquer sistema 

sempre haveni aproximadamente 30% de insatisfeitos). 

GRAFICO 5- INDICE DE ACEITA~AO DO SISTEMA DE CONTAGEM DE 
PONTOS NEGATIVOS 

8o/o 5o/o 

28% 

FONTE: Pesquisa de campo, P:rviPR, setembro de 2005. 

a Excelente 

• Born 

o Regular 

G:J Pessimo 

Vejamos agora a opiniao do oficialato em rela<;ao ao conceito, sendo 

importante, salientar que, em qualquer metodo de avalia<;ao, quanto mator a 
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subjetividade do sistema, mator o grau de desconfian<;a dos avaliados e mator, 

tambem, o indice de insatisfeitos. 

Em regra, as pessoas tern urn alto conceito sobre si e tendem a nao aceitar que 

outra possa ser considerada subjetivamente melhor. 

Acreditamos que o escalao superior, notadatnente a CPO, deve ser dotado de 

discricionariedade para poder distinguir os subordinados que se despontam sob a 6tica 

lnstitucional, mas dapa a falibilidade humana e a suscetibilidade politica dos 

avaliadores, cremos que essa discricionariedade nao deve ser tal que anule todos os 

demais criterios de avalia<;ao. 

· Importa tambem citar que, na pnitica, a CPO nao esta observando 

rigorosamente o disposto no ordenamento juridico em analise e a reprova<;ao dos 

entrevistados esta calcada no que e ( aplica<;ao da lei) e nao no que deveria ser 

( inteligencia do sistema previsto ). 

GRAFICO 6- GRAU DE SATISFA~AO SOBRE A QUESTAO DO CONCEITO 

3% Bo/o 

52o/o 

FONTE: Pesquisa de campo, P:tvtPR, setembro de 2005 . 

37% 

liD Excelente 

• Born 

o Regular 

IJEI Pessi mo 

Por ser esta a parte subjetiva do sistema de avalia<;ao, consideramos natural 

que haja urn indice maior de insatisfa<;ao, mas 89% e muito elevado, principalmente se 

considerarmos a grande tendencia das opinioes a escala mais baixa de valor e quase 

100% (cern por cento) dos entrevistados ja foram promovidos mais de uma vez. 

Em seguida, quisemos saber se os entrevistados entendem ser necessaria uma 
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reforma legislativa no sistema de avaliavao vigente obtendo as seguintes respostas: 

GRAFICO 7 - SOBRE A NECESSIDADE DE REFORMA LEGISLATIV A 

3o/o 

fi!l Necessaria 

• Desnecessario 

97o/o 

FONTE: Pesquisa de campo, PJ\.1PR, setembro de 2005. 

A ultima pergunta de cunho objetivo tinha a inten9ao de confirmar as 

respostas anteriores indicando quais os principais itens que devem ser modificados na 

LPO: 

GRAFICO 8 - INDICA<;AO DOS !TENS QUE DEVEM SER MODIFICADOS 

8% 

29% 

FONTE: Pesquisa de campo, PJ\.1PR, setembro de 2005. 

ti il Conceito 

• Medalha 

o Cursos 

m:1 Pontos negati\Os 

A maioria dos entrevistados indicou mais de urn item como carente de 

modifica9ao. A questao do conceito apareceu como a maior preocupavao dos oficiais 

(43o/o) seguida pela questao das medalhas (29o/o), cursos (20%) e pontos negativos 

(8% ), respectivamente. 
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0 questionario contemplava, tambem, uma pergunta subjetiva qual seja: 

"9. Co mente, elogie, critique ou sugira algo sobre a atual LPO e a sua pratica." 

Em resposta, houve 105 (cento e cinco) registros, dos quais: 

a) Nenhum elogio; 

b) 38 (trinta e oito) sugestoes sobre a questao do conceito; 

c) 35 (trinta e cinco) sugestoes sobre a questao das medalhas; 

d) 13 (treze) sugestoes sobre a questao dos cursos; 

e) 5 (cinco) sugestoes sobre a questao dos pontos negativos; e 

f) 14 ( quatorze) criticas sobre a aplicac;ao pratica da Lei. 

As sugestoes foram agrupadas em categorias que uniram as ideias mats 

comuns e geraram os seguintes graficos: 

GRAFICO 9 - SUGESTOES SOBRE 0 CONCEITO 
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Sobre a questao das medalhas, obtivemos as seguintes sugestoes: 

GRAFICO 10- SUGESTOES SOBRE AS MEDALHAS 
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Sobre·a questao dos cursos, obtivemos: 

GRAFICO 11 - SUGESTOES SOBRE OS CURSOS 
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FONTE: Pesquisa de campo, PMPR, setembro de 2005. 
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Finalmente, sobre a questao dos pontos negativos tivemos: 

GRAFICO 12- SUGESTOES SOBRE OS PONTOS NEGATIVOS 
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A analise deste grafico deve levar em considera9aO 0 pequeno numero' de 

sugestoes ( apenas cinco) e a perfeita proporcionalidade entre as opinioes que desejam 

acabar com tal questao e as que desejam toma-la 1nais rigorosa, sendo o sistema atual 
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o meio termo. 

3.4 DISCUSSAO DOS RESULTADOS E ANALISE DO TEXTO LEGAL 

Os indices estatisticos produzidos por ocasiao da fase de coleta de dados da 

presente monografia coincidiram com a opiniao pessoal deste oficial e confirmaram 

uma ideia preliminar que tinhamos sobre o resultado da pesquisa. 

Assim, com base nas informa9oes arrecadadas, mormente nas respostas dadas 

a questao subjetiva e mais a experiencia de longos anos de debates sobre o tema, 

iremos comentar item por item da LPO, indicando sua deficiencia e apontando uma 

possivel solu9ao. Ao final, apresentaremos uma proposta legislativa que pretendemos 

defender inclusive perante o Alto-Comando da Corpora9ao. 

Dando inicio a analise antes referida, vejamos o que diz o art. 36 da LPO: 

"Art. 36. Contagem de pontos e o processo atraves do qual a CPO afere as 

qualidades morais, intelectuais, profissionais e outros fatores que conduzam a 

estabelecer graus justos e equilibrados, com referencia ao merecimento ou nao do 

oficial." (grifo nosso) 

Em suma, o grande objetivo de nossa monografia e investigar se os criterios 

existentes na LPO efetivamente permitem a avalia9ao justa e equilibrada dos 

atributos dos oficiais e se tais atributos (morais, intelectuais, profissionais e fisicos) 

sao ainda importantes nos dias atuais. 

Justi9a e equilibrio serao, portanto, os principios mestres que nortearao todos 

os nossos comentarios. A cada ponto estaremos confrontando a previsao legal com as 

citadas diretrizes e verificando se a pratica condiz com a teoria. 

Passemos, entao, ao artigo 37 da LPO: 

"Art. 37. Sao registrados na ficha de promo9ao, pontos positivos pelos 

seguintes motivos: 

I- tempo de servi9o:" 

Cremos que a inten9ao do legislador em atribuir pontos por tempo de servi9o 

foi recompensar os oficiais pelo esfor9o ja realizado. Quanto maior o tempo, maior o 
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numero de pontos. Acreditamos que este e urn criterio justo que alem de recompensar 

o esfor<;o passado, premia a experiencia acumulada. 

"a) tempo de servi<;o prestado a Corpora<;ao como oficial - meio ponto por 

semestre completo;" 

E a chamada antiguidade absoluta. Considera o tempo total de servwo 

prestado a Corpora<;ao na condi<;ao de oficial4
. Esse item era mais generico na reda<;ao 

original, onde se computava todo o tempo de servi<;o prestado a Corpora<;ao, 

independente sea pessoa tinha ingressado como oficial ou pra<;a. Em 1989, por for<;a 

do Art. 1 , letra "a" da Lei n° 9.156, de 20 de dezembro de 1989, modificou-se o 

criterio passando a ser considerado somente o tempo de servi<;o prestado como oficial. 

Entendemos que a modifica<;ao foi incorreta, pois a inten<;ao do legislador era 

recompensar o esfor<;o desempenhado e prestigiar a experiencia acumulada desde o dia 

em que a pessoa ingressou na PMPR. No sistema atual, o esfor<;o e a experiencia 

relativos ao tempo em que o policial-militar nao era oficial sao simplesmente 

ignorados. Sustentam OS defensores dessa mudan<;a que a Carreira e de oficiais e, 

portanto, deve ser reconhecido e premiado somente o tempo passado nessa condi<;ao. 

Nao nos parece justo desprezar completamente tudo o que o policial-militar viveu na 

Corpora<;ao antes de ingressar na carreira de oficiais, principalmente se esse tempo 

refere-se ao aspirantado. Querendo ou nao ele prestou servi<;os a Institui<;ao e angariou 

experiencias que serao uteis na sua carreira. Qui<;a seja o caso de voltar ao criterio 

anterior ou de, pelo menos, criar urn computo diferenciado para o tempo passado como 

pra<;a, mas despreza-los completamente nao parece nemjusto nem equilibrado. 

A cada semestre completo, acrescenta-se 0,5 ponto (meio ponto) na ficha 

individual do oficial. Esse criterio esta defasado. Acreditamos que o legislador de 1969 

estabeleceu essa forma exclusivamente por questoes de operacionaliza<;ao. Na epoca 

era muito dificil acompanhar manualmente o tempo de servi<;o de cada oficial e 

acrescer-lhes a pontua<;ao devida, havendo a necessidade dessas atualiza<;oes nao 

serem tao constantes. Nos dias atuais, porem, existem programas de informatica 

4 
. 0 rutigo 39 da LPO excetua acertadamente algumas situa96es em que o tempo deconido nao e 

considerado para fins de pontos. 
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absolutamente infaliveis e que calculam automaticamente os tempos de servi9o e suas 

respectivas pontua9oes podendo atualizar as fichas de promo9oes ate o nivel de horas 

sem nenhum trabalho adicional a Secretaria da CPO. Basta abrir o programa que ele 

atualiza automaticamente todas as datas e honirios e recalcula os pontos por tempo de 

servi9o. Sendo assim, nao vemos por que manter o sistema de contagem de pontos 

somente a cada semestre completo. Isso prejudica alguns oficiais e beneficia outros, 

alem de afastar-se do objetivo precipuo de recompensar o tempo de servi9o. 0 sistema 

atual nivela por baixo o tempo de servi9o ao desconsiderar o interregno passado antes 

de completar o semestre. A promo9ao vira uma loteria. Se o candidato tiver "sorte" a 

reuniao ocorreni logo ap6s ele completar urn semestre e ele contara com meio ponto a 

mais, ao contrario, a reuniao ocorrera pouco antes de ele completar o semestre e, 

conseqiientemente nao lhe sera computada a pontua9ao respectiva e os cinco meses e 

pouco de servi9o nao sao reconhecidos bern como a experiencia nao sera premiada. 

Considerando que o tempo efetivamente passou, que a ideia do legislador e 

recompensa-lo por pontos e que a tecnologia atual propicia uma forma infalivel e facil 

de atualizar as fichas de promo9oes, cremos que o sistema deve ser modificado. Para 

manter praticamente a mesma propor9ao, poderiamos sugerir o computo em dias na 

razao de 0,003. Em urn semestre (180 dias) o oficial agregaria 0,54 (zero virgula 

cinqiienta e quatro pontos) e em urn ano (365 dias) 1,095 (urn ponto e noventa e cinco 

milesimos ). 

Art. 37, I, b: 

"b) tempo de efetivo servi9o no posto - meio ponto por semestre completo, 

deduzido o periodo de promo9ao indevida, assim declarado;" 

E a chamada antiguidade relativa. Considera exclusivamente o tempo de 

servi9o passado no posto que o oficial ocupa. E muito importante no regime militar e 

tern o mesmo sentido da antiguidade absoluta. Para esse item servem os mesmos 

comentarios feitos no item "a", mormente com rela9ao ao computo em dias. 

"c) tempo de efetivo servi9o em campanha - 1 (urn) ponto por trimestre 

completo; e" 

Campanha e urn termo militar que significa combate ou guerra. As Policias 

Militares do Brasil tradicionalmente compuseram as tropas do Exercito. As vezes, as 
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tropas se mobilizavam, iam para as frentes de batalha, mas nem sempre entravam em 

luta armada. 0 stress e o perigo de participar de campanhas era o mesmo ainda que 

alguns nao lutassem diretamente ou que o conjunto todo nao fosse necessario. Ap6s a 

Segunda Guerra Mundial, com a cria9ao de organismos intemacionais, passou a existir 

as chamadas "Missoes de Paz" que consiste no envio de tropas militares para areas 

conturbadas (por guerrilhas ou p6s-guerra) a fim de restabelecer a ordem. Embora nao 

fosse combate, os perigos eram parecidos e a palavra campanha teve seu significado 

ampliado. Nos dias atuais, nao ha uma defini9ao objetiva para o termo e encontramos 

pessoas que defendem a ideia de que "tempo de campanha e aquele definido como tal 

em Decreto do Chefe do Poder Executivo Estadual". Tal tese escuda-se no artigo 298 

da Lei n° 1.943, de 23 de junho de 1954 (C6digo da PMPR) que diz: 

"Art. 298. 0 periodo de tempo considerado como de campanha e fixado por 

decreto executivo para efeito de contagem em dobro". 

Discordamos de tal interpreta9ao por entender que o Decreto govemamental 

presta-se exclusivamente a definir o periodo de tempo que deve ser considerado como 

de campanha e nao 0 que e tempo de campanha. 

Embora vivamos urn momento de paz, sabemos que isso pode se modificar e, 

por expressa previsao constitucional, as Policias Militares podem ser convocadas para 

cumprir sua missao de Defesa Intema e Territorial. Portanto, cremos que esse item 

deve permanecer inalterado, mas acreditamos ser necessario rever o reconhecimento 

como tempo em campanha do periodo passado em qualquer missao de paz, pois os 

perigos do dia-a-dia do servi9o policial sao tao ou mais perigosos que aquele. 

"d) Revogado" 

Este item privilegiava o tempo passado pelo oficial no interior do Estado. Era 

admissivel na epoca da edi9ao da Lei em razao das condi9oes in6spitas e perigosas 

existentes no pouco explorado interior paranaense. Atualmente nao se justifica mais, 

alias, ao contrario, a qualidade de vida dos oficiais que laboram no interior e 

reconhecidamente melhor que a dos que estao na Capital e Regiao Metropolitana. Esse 

item foi acertadamente revogado pela letra "b" do Art. 1° da Lei no 9.156, de 20 de 

dezembro de 1989. 

Art. 37, II: 
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"II- medalhas e condecora9oes estaduais:" 

A Lei n° 1.943/54 (C6digo da PM) preve diversas formas de recompensa aos 

militares e uma delas, consignada na Se9ao II do Capitulo III, art. 250 a 264 e a 

concessao de medalhas. Cada tipo de medalha tern sua hist6ria e seu significado os 

quais sao explicados no extrato legal acima citado. Em tese, somente grandes feitos 

sao dignos de serem congratulados com medalhas e aquele que as consegue revela alto 

grau de comprometimento com a causae, no entender do legislador, esse merito deve 

ser tambem considerado para fins de promo9ao. As a9oes que possam gerar direito a 

medalhas sao analisadas por uma Comissao ( CCMD - Comissao de Concessao de 

Medalhas e Diplomas), composta por oficiais do ultimo posto, os quais reconhecem ou 

nao a existencia de tal direito. 

A ideia do legislador e perfeita, mas, na pnitica, esse assunto tern sido fonte de 

disc6rdias na PMPR. Acreditamos sinceramente que o computo de pontos para as 

medalhas trouxe mais prejuizos do que beneficios. A CCMD nao tern criterios 

objetivos de analise e as constantes mudan9as ocasionam injusti9as. Geralmente s6 

recebe medalhas quem conta com apoio de algum membro da Comissao. As vezes 

uma mesma situa9ao gera direito para urn e nao gera para outro. Isso sem falar nas 

concessoes que ocorrem meramente por influencias politicas (a medalha Cel. 

Sarmento, nos dias atuais, tern conota9ao exclusivamente politica). Em algumas 

ocasioes urn oficial que pratica urn ato verdadeiramente merit6rio nao e agraciado por 

medalha enquanto outro que praticou algo que nao passa de sua obriga9ao legal recebe 

tal honraria e usufrui os pontos que ela propicia. Ja aconteceram situa9oes em que 

oficiais solicitaram medalhas para a CCMD e nao receberam. Ap6s a mudan9a de sua 

composi9ao, os mesmos oficiais reiteraram os pedidos e receberam-na. Outro efeito 

malefico e a marginaliza9ao dos oficiais que recebem medalhas. Independente se eles 

merecem ou nao, os companheiros tendem a afirmar que a medalha nao foi merecida, a 

vantagem que uma medalha propicia na carreira e tao grande que os oficiais que nao 

tern medalhas passam a odiar os que tern. Qui9a o erro esteja na supervaloriza9ao das 

medalhas. Para nos, todas as medalhas sao importantes e merecem o mesmo 

tratamento legislativo, ou seja, todas as medalhas deveriam valer apenas urn ponto. 

Isso diminuiria a enorme vantagem e desequilibrio que proporciona e diminuiria as 
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animosidades criadas por elas. Existem muitos oficiais que defendem a ideia de a 

medalha so valer ponto para a promo<;ao seguinte. Isso porque no sistema atual, se urn 

Segundo-Tenente obtiver uma medalha que valha quatro pontos, esses pontos irao se 

multiplicar por cinco, pois eles farao a diferen<;a em todas as promo<;oes ate o posto de 

Coronel, inclusive. Uma medalha de quatro pontos coloca o oficial na frente de 

oficiais que ja estavam formados antes de o agraciado entrar na Corpora<;ao e essa 

vantagem tende a acomodar o oficial que nao precisara se preocupar em angariar 

pontos com cursos ou conceitos. 0 oficial promovido prematuramente perde sua 

referencia de turma e fica sem ambiente. Passa a integrar urn circulo que nao o aceita e 

perde o vinculo com seu circulo anterior que passa a considera-lo superior hierarquico. 

Acreditamos que se a medalha nao for supervalorizada pode perfeitamente ser 

considerada para todos os postos. Contudo cremos que, a exce<;ao da medalha policial 

militar, as outras so podem influenciar a promo<;ao ao proximo posto. 

Agora vejamos os tipos de medalhas e seu peso conceitual: 

"a) Merito- 3 (tres) pontos;" 

Entendemos que o criterio deve permanecer, mas com uma pontua<;ao unica, 

qual seja- 1 (urn) ponto, sendo valido somente para a proxima promo<;ao. 

"b) Sangue - 4 ( quatro) pontos;" 

Idem acima. 

"c) Humanidade- 4 (quatro) pontos;" 

Ibidem. 

"d) Policial-Militar- 1 (urn), 2 (dois) e 3 (tres) pontos, respectivamente, para 

as medalhas de bronze, prata e ouro, computando-se os pontos somente pela de maior 

valor" 
' 

Para compatibilizar o sistema que idealizamos, as medalhas passariam a ser 

cumulativas, ou seja, todas valeriam urn ponto. Quando o oficial completasse 10 ( dez) 

anos de servi<;o (sem puni<;ao disciplinar), receberia a medalha de bronze e agregaria 

urn ponto, quando completasse 20 (vinte) anos sem puni<;ao, ganharia a medalha de 

prata que tambem valeria urn ponto, no entanto, somada a de bronze, o oficial teria os 

mesmos dois pontos do sistema atual. Finalmente, ao ganhar a medalha de ouro, o 
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oficial samaria o total de tres pontos. Por 6bvio, esta medalha deve valer para toda a 

carre1ra. 

"e) Cruz de Com bate - 4 ( quatro) pontos;" 

Valem os comentarios acerca do valor unico de urn ponto. 

"f) Merito Escolar- 1 (urn), 2 (dois) e 3 (tres) pontos, respectivamente, para 

terceiro, segundo e primeiro colocados no curso, sendo que a medalha pelo Curso de 

F orma<;ao de Oficiais e contada para promo<;ao ate o posto de Capitao; a do Curso de 

Aperfei<;oamento de Oficiais para as promo<;oes aos postos de Major e Tenente

Coronel; e a do Curso Superior de Policia somente para a do posto de Coronel"; 

Neste aspecto, os efeitos da supervaloriza<;ao da medalha sao mais evidentes. 

Diferen<;as de milesimos de pontos geram vantagens de anos. Alias, o objetivo de uma 

medalha de merito escolar seria diferenciar o melhor dos demais, mas, no nosso 

sistema, as diferen<;as de notas sao tao pequenas que, efetivamente, nao se pode 

afirmar que o 1 ° colocado e tao "melhor" que o ultimo a ponto de merecer uma 

vantagem tao grande. Ja vimos casos em que entre o primeiro e o ultimo colocados a 

diferen<;a nao chegava a urn ponto da media geral, fato que nos faz crer que ambos sao 

completamente equivalentes em termos de capacidade intelectual. 

Urn grande numero de oficiais sugeriram a extin<;ao dessa medalha. Afirmam 

que ela tern sido causa de inimizades, insatisfa<;oes e ate de desenvolvimento de 

doen<;as psicossomaticas. Na linha de raciocinio que temos desenvolvido, os tres 

primeiros colocados receberiam somente urn ponto independente da coloca<;ao, mas 

nao vemos problemas em rela<;ao a isso, pois como se diz na PMPR, as diferen<;as das 

notas sao "tempos de formula 1 ", ou seja, sao inexpressivas a ponto de necessitarem de 

diferencia<;ao. Considere-se, ainda que, em geral, as medalhas sao desejadas por uma 

motiva<;ao pessoal em merece-la, mas no nosso sistema legal, elas sao desejadas 

apenas pelo beneficia que trazem. No esporte, os atletas esfor<;am-se ( e muito) para 

atingir o podium e ganhar medalhas, contudo essas medalhas nao lhes trazem 

vantagem alguma alem do prazer de have-las conseguido. Seguramente os alunos nao 

deixariam de se esfor<;ar se as medalhas de ouro, prata e bronze passassem a valer 

apenas 1 (urn) ponto, principalmente porque a sua media continuani sendo importante 

para toda a sua carreira. 



"g) Polfcia Militar do Estado do Parana- 3 (tres) pontos;" 

Valem os comentarios relativos a pontua<;ao. 

"h) Coronel Sarmento - 3 ( tres) pontos;" 
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Na pratica, o criterio de concessao desta medalha esta distorcido e, 

principalmente por is so, o seu valor deve ser de apenas 1 (urn) ponto, como todas as 

demais do sistema proposto. 

"i) outras medalhas instituidas na Corpora<;ao, nao comemorativas: 2 (dois) 

pontos." 

Ibidem. 

"III - medalhas e condecora<;oes conferidas por autoridades publicas da Uniao 

e Estados, em reconhecimento de atos altamente merit6rios - 1 (urn) ponto por 

medalha, computaveis ate 0 maximo de 2 (dois) pontos." 

Nao ha a menor razao para se limitar ao maximo de dois pontos pelo con junto 

de medalhas recebido. Vislumbramos como necessario retirar a parte final do 

preceptivo em analise. 

"IV- Curso de Forma<;ao de Oficiais e Curso de Aperfei<;oamento de Oficiais 

- pontos positivos iguais ao grau do termino do respectivo curso, sendo que os pontos 

relativos a media de aprova<;ao do Curso de Forma<;ao de Oficiais e contada para as 

promo<;oes ate 0 posto de Capitao e OS relativos a media do Curso de Aperfei<;oamento 

de Oficiais para as demais promo<;oes, ate Coronel, inclusive". 

E a media do curso. Em principio visa prestigiar os que tiveram melhores 

desempenhos escolares. E mais uma boa ideia que tern sido prejudicada pela 

inconstancia de procedimentos na PMPR. As vezes ocorrem cursos com determinados 

criterios e quadros de instrutores e a media geral e alta. No ano seguinte, modificam-se 

OS criterios e a media geral baixa vertiginosamente. Essa oscila<;ao e prejudicial e gera 

injusti<;as que se refletem por varios anos. Ja houve casos em que o ultimo colocado de 

uma turma obteve media geral maior do que o primeiro colocado da turma anterior. 

Isso nos faz questionar a validade desse criterio. Uma outra questao que esta pondo em 

duvida a validade de tal criterio e a ado<;ao, cada vez maior por parte dos instrutores 

dos Cursos de Forma<;ao e de Aperfei<;oamento, de trabalhos em grupo. Essas notas 

nao medem desempenhos individuais e podem levar pessoas menos dedicadas a serem 
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os primeiros colocados por terem tido a sorte de trabalhar em diversos grupos que 

agregaram colegas mais abnegados. Nos trabalhos em grupo, alguem sempre e levado 

pelos demais. Soubemos de casos de oficiais que concluiram alguns cursos com boa 

colocayao sem terem efetivamente feito nenhum trabalho. Houve casos em que o 

diferencial foi a nota de Educayao Fisica que nada tern a ver com o desempenho 

intelectual. Parece-nos que esse criterio deveria ser mantido, mas a PM tern que 

minimizar as oscila9oes para evitar prejuizos, como por exemplo: Devido a mudan9as 

de criterios de avalia9ao da PMPR, urn CAO teve media geral cerca de urn ponto 

abaixo do que o antecedeu. Essa diferen9a de ponto influenciani nas disputas para as 

promo9oes aos postos de Major, Tenente-Coronel e Coronel inclusive. Ou seja, 

eventualmente urn oficial brilhante, por causa de uma mudan9a de criterio, sofreni 

prejuizos sucessivos para o resto de sua carreira, as vezes em detrimento de urn oficial 

nao tao virtuoso. Consideramos que o assunto "promo9ao" e tao serio que nao se pode 

manter qualquer criterio que nao me9a com fidelidade os valores pessoais ou que erie 

margem (por menor que seja) para alguma injusti9a. 

"V - Curso Superior de Policia ou Curso Superior de Bombeiro Militar - 3 

(tres) pontos." 

0 CSP e pre-requisito para a promo9ao ao ultimo posto e, necessariamente, 

todos os concorrentes terao que faze-lo contando, ao final, tres pontos em suas fichas 

individuais. Sendo assim esse criterio resulta in6cuo, pois quem nao tern o CSP nao 

pode·concorrer a promoyaO (ao ultimo posto) e OS que 0 tern contam com igual numero 

de pontos de sorte que esse criterio nao diferencia ninguem. 0 Ato deliberativo

normativo n° 001199, de 17 de agosto de 1999, publicado no Boletim Geral n° 170, de 

10 de setembro de 1999, permite que majores realizem o CSP, no entanto, os pontos s6 

serao considerados para a promo9ao ao ultimo posto 5 
( o que nos parece urn 

desprop6sito). Urn criterio que nao diferencia nao tern razao de sere deve ser excluido 

ou modificado para que fa9a sentido. 

5 A nosso ver o Ato deliberativo-normativo n° 001/99 e ilegal na parte que restringe aos majores a possibilidade 
de contar os pontos do CSP para a promo~;ao ao posto de Tenente-coronel. A Lei diz taxativamente que a 
realiza~;ao do CSP gera (independente do posto em que e realizado) direito a contagem de 3 (tres) pontos, nao 
cabendo ao administrador restringir o que a Lei nao restringiu. 
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Para tanto, propomos que o CSP possa ser feito inclusive por majores (como 

tern ocorrido na PMPR) e que valha urn ponto para a proxima promo9ao, passando a 

ser urn criterio de diferencia9ao pelo menos aos majores. 

"VI - Curso de Especializa9ao - 0,005 (cinco milesimos) de ponto por bora

aula, desprezando-se para efeito de calculo o nfunero de horas-aula que excederem a 

600 (seiscentos)." 

E urn criterio born, mas a Policia Militar do Parana prejudicou sua eficiencia. 

Ocorre que as vezes o mesmo curso tern dura9oes diferentes e esse aumento 

quantitativo nem sempre representa maior aproveitamento. Ja ocorreu de a dura9ao de 

urn curso ser aumentada apenas para gerar direito ( aos concludentes) ao recebimento 

de uma gratifica9ao pecuniaria pre vista no art. 21, § 2° da Lei n° 6.417, de 3 de julho 

de 1973 ( C6digo de V encimentos e Vantagens da PMPR- CVV)6
. 

0 criterio de tempo para pontua9ao dos cursos parece-nos defasado haja vista 

que, nos tempos atuais, os cursos tendem a ser mais "enxutos" e exigem mais 

dedica¢o extra-aula do aluno. 

Na Europa, urn curso de doutorado restringe-se a poucas "palestras" com 

autoridades no ramo do conhecimento, sendo exigido, porem, grande dedica9ao e 

conhecimento por ocasiao da defesa da respectiva tese perante a rigorosa e bern 

preparada Banca Examinadora. 

Outro grande problema gerado exclusivamente por problemas administrativos 

da PMPR e a falta de defini9ao especifica do que e Curso de Especializa9ao. Esse 

conceito e definido no paragrafo segundo do artigo em comento e tambem, 

anualmente, na Diretriz Geral de Ensino (DGE) sendo que o texto vern sendo repetido 

ha varios anos e, ao nos so ver, nao esclarece nada. 

Neste ano, a DGE (art. 7°, II) traz a seguinte defini9ao: 

6 Art. 21 - A gratifica9ao de fun9ao policial militar e devida ao policial militar pelos cursos realizados 
com aproveitamento em qualquer posto ou gradu~ao, e equivalentes aos seguintes percentuais 
calculados sobre o soldo: 
[ ... ] 
3 - 45% do soldo: Curso de Especializa9ao de Oficiais ou equivalentes; 
[ ... ] 
§ 2° - Somente os cursos com durayao igual ou superior a 4 ( quatro) meses, realizados no Pais ou no 
exterior, sao computados para os efeitos deste artigo. 
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"II - Curso de Especializa9ao: destinado ao aprofundamento especifico de 

tecnica ou conhecimento tecnico-profissional, em area peculiar da atividade policial 

militar" 
' 

Essa realidade leva o Diretor de Ensino a decidir, com ampla 

discricionariedade, se o curso e de especializa9ao ou nao, se nao for, por melhor e mais 

extenso que seja, nao contara ponto para a promo9ao. Aiem disso, a interpreta9ao atual 

esta adstrita aos cursos intemos. Houve urn caso em que alguem fez urn curso de 

especializa9ao em outra PM, extremamente diflcil e util para a PMPR, mas nao obteve 

nenhum ponto por isso em razao de que a Diretoria de Ensino informou a Comissao de 

Promo9ao de Oficiais que aquele curso nao era de especializa9ao (muito embora o 

fosse na PM que o ministrou). Entendemos ser necessario organizar a questao dos 

cursos na PMPR para evitar injusti9as. Urn dos criterios que o Ministerio da Educa9ao 

adota e fixar urn numero minimo de carga horaria para ser reconhecido como de 

especializa9ao, sendo que, na PMPR, parece-nos prudente a fixa9ao em tomo de 100 

h/a (cern horas-aula). Saliente-se que 0 objetivo e incentivar OS oficiais a fazerem 

cursos e privilegiar o acrescimo intelectual obtido. 

"VII- Curso de Nivel Superior, reconhecido como tal pelo Conselho Federal 

de Educa9ao - meio (0,5) ponto por ano de dura9ao do curso, independente de 

antecipa9ao ou prorroga9ao de sua dura9ao pelo sistema de credito. Computa-se 

somente o curso de maior valor, valido para todas as promo9oes." 

Sem duvida, o curso de nivel superior deve ser incentivado, apesar de que na 

epoca em que foi editada a lei era muito mais diflcil urn oficial fazer curso superior. 

Hodiemamente quem nao tern urn curso superior alem do CFO e exce9ao. Pensamos 

ser o caso de a Lei passar a premiar, tambem, cursos de p6s-gradua9ao (especializa9ao, 

mestrado e doutorado ). Cremos que o legislador andaria melhor se estabelecesse 

computo por hora/aula como no caso do inciso VI da LPO em razao de que algumas 

institui9oes, notadamente as particulares, elastecerem ao maximo seus cursos para 

prolongarem as mensalidades. Propomos a contagem de 0) (zero virgula urn) ponto 

por 100 h!a (cern horas-aula). 

A ventou-se recentemente a possibilidade de contar pontos pela realiza9ao do 

proprio Curso de Forma9ao de Oficiais, que e reconhecido pelo Ministerio da 
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Educa9ao como de nivel superior. Entendemos que o CFO e pre-requisito para ser 

oficial e busca-se premiar o plus e nao o obrigat6rio. Cremos que a pessoa nao pode 

ser beneficiada duas vezes pela mesma a9ao. 

"VIII - elabora9ao de documento escrito original, de natureza tecnico

cientifica, ou realiza9ao de obra fisica altamente merit6ria, cuja execu9ao seja 

creditada, preponderantemente, ao esfor90 pessoal do oficial, quando julgado, pelo 

Comandante-Geral, de real proveito a Corpora9ao, de meio (0,5) a dois (2) pontos por 

documento ou obra. Computa-se ate tn!s (3) pontos pelo conjunto de documentos e 

obras e somente uma vez e para a proxima promo9ao, considerando o posto em que foi 

deferido, pela CPO, o registro de pontos. No caso de mais de urn autor, os pontos 

atribuidos ao documento ou a obra serao divididos em propor9oes iguais, com 

aproxima9ao ate centesimos." 

Consideramos que a ideia de incentivar os oficiais a escrever obras de 

interesse policial militar e perfeita. Cremos, no entanto, que deve ser regulamentado o 

criterio de julgamento da obra (interesse PM, originalidade, criatividade, novidade, 

complexidade, etc). Deve ser sempre por delibera9ao da CPO (nao apenas do 

Comandante-Geral). A quantidade de pontos parece-nos coerente e pode ser mantida 

apesar de sabermos que algumas pessoas ganharam pontos por "publicarem" obras que 

ja haviam sido escritas por outrem , porem entendemos que esse problema nao e da lei 

e sim da sua aplica9ao. Por outro lado, consideramos absolutamente fora de prop6sito 

a atribui9ao de pontos por obras fisicas. Ora, construir obras e urn dever dos 

administradores e normalmente eles o fazem nos seus horarios de expediente com 

recursos publicos. Ja vimos injusti9as serem cometidas ao se atribuirem pontos pela 

constru9ao de alguma obra. Normalmente uma obra e realizada a partir de urn esfor9o 

conjunto de varias pessoas e somente urn ganha os pontos. Para n6s, a atribui9ao de 

pontos por obras fisicas deve deixar de existir. 

"IX - ferimento em servi9o:" 

Ideia interessante que deve ser mantida, mas que tambem tern sido mal 

administrada na PMPR. 

"a) grave - quando houver peri go de vida, enfermidade incuravel, perda, 

inutiliza9ao ou debilidade permanente de membro, sentido ou fun9oes, deformidade 
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duradoura ou ainda incapacidade para ocupa<;oes habituais por mais de trinta (30) dias 

- quatro ( 4) pontos, quando nao for o oficial agraciado com medalha, pelo mesmo 

evento·" 
' 

0 conceito esta perfeito ( funde os de lesao corporal grave e gravis sima 

previstos no C6digo Penal). 

Ninguem deseja ferir-se durante urn ato de servi<;o, portanto esses pontos tern 

urn cunho meramente compensat6rio do sofrimento vivido e que se tomara 

permanente. Consideramos, porem, que alguns incidentes mais corriqueiros devem ser 

ignorados parecendo-nos importante pontuar somente os mais graves (que se 

enquadram nesse item). 

Quatro pontos parece-nos proporcional a gravidade do evento, mas cremos 

que, a titulo de regulamenta<;ao, deve-se esclarecer o que sao "ocupa<;oes habituais". 

No direito penal abrange suas atividades profissionais e extra-profissionais ( estudo, 

por exemplo ). 

"b) media - quando o ferido ficar impossibilitado de exercer suas atividades 

habituais por periodo superior a dez (10) e igual ou inferior a trinta (30) dias- dois (2) 

pontos; 

Paira duvida se o legislador quis ou nao dar ideia diferente da alinea anterior 

ao utilizar "atividades habituais" no Iugar de "ocupa<;oes habituais". A PM nao tern 

feito tal distin<;ao, mas cremos que esse dispositivo e de abrangencia menor referindo

se somente ao servi<;o que o ferido prestava (Ex.: 0 PM deixa de atuar no radio

patrulhamento, mas pode cumprir expediente). 

"c) I eve - quando o ferido ficar impossibilitado de exercer suas atividades 

habituais ate dez (1 0) dias -urn (1) ponto." 

E coerente com o sistema vigente, mas urn ferimento que gere incapacidade 

por poucos dias nao nos parece relevante ao ponto de ser contemplado pela LPO. A 

titulo de exemplo, este oficial sofreu ferimento em servi<;o que lhe gerou 7 (sete) dias 

de afastamento das atividades habituais e sentiu-se envergonhado de pedir a 

movimenta<;ao de toda a maquina administrativa para fato tao comum na profissao 

policial-militar. 
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"§ 1°. Os pontos positivos pela conclusao dos cursos referidos nos incisos IV, 

V e VI deste artigo serao registrados "ex-officio" na ficha de promo<;ao, a partir da 

data da respectiva conclusao." 

Boa medida de agiliza<;ao administrativa. 

"§ 2°. Sao cursos de especializa<;ao os que habilitam para o desempenho de 

fun<;oes ou atividades da Policia Militar cujo exercicio exija conhecimentos e 

habilidades especiais e nos quais o oficial tenha sido matriculado por ordem do 

Comandante-Geral, segundo as normas da Corpora<;ao." 

As normas da Corpora<;ao nao tern sido eficientes na regulamenta<;ao do tema. 

Uma das formas seria elaborar uma classifica<;ao geral de todos os cursos e publicar na 

DGE. 

"§ 3°. Os pontos por curso de especializa<;ao: 

"a) serao computados uma vez e so mente para a proxima promo<;ao de oficial, 

independentemente do criterio de promo<;ao, considerando-se o posto em que foi 

concluido o curso;" 

Concordamos. 

"b) serao computados, no maximo, quatro (4) pontos para cada promo<;ao." 

Concordamos. 

"§ 4°. As causas dos ferimentos em servi<;o serao apuradas mediante IPM ou 

Sindicancia e as consequencias mediante documento sanitario de origem atribuindo-se 

pontos quando ficar comprovado:" 

Em outros pontos, a Lei refere-se a "Inquerito Sanitario de Origem", mas nao 

vemos motivo para mudan<;a uma vez que a interpreta<;ao conduz ao mesmo resultado. 

"a) ocorrerem durante execu<;ao de ato de servi<;o para a consecu<;ao das 

atividades finalisticas da Corpora<;ao, excluidas as atividades de apoio, servi<;o interno, 

desportivas e outras correlatas;" 

Nao vemos razao para excluir as atividades de apoio e de servi<;o interno. 

Cremos que o policial que se ferir em servi<;o na execu<;ao de uma atividade de apoio 

merece os pontos respectivos. Na PMPR ocorreu urn caso de ferimento em servi<;o 

(acidente automobilistico) envolvendo urn oficial que desempenhava a fun<;ao de P/4 

( atividade de apoio ). Como ele nao tinha dire ito legal aos pontos por ferimento em 
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servi9o, deu-se a ele uma medalha de sangue e os pontos foram validos para todas as 

demais promo9oes, o que gerou grande insatisfa9ao. Inquestionavel, no entanto, a 

exclusao das atividades desportivas e outras correlatas. 

"b) nao forem motivadas por imprudencia, impericia ou negligencia do 

ferido." 

Dispositivo importante e acertado. 

"§ 5°. Os pontos por ferimento em servi9o serao computados uma unica vez 

por evento e somente para a proxima promoyao, sendo computados na data em que for 

conferido." 

Parece justo em rela9ao aos ferimentos de natureza leve e media, mas nao no 

caso do ferimento grave, pois se a perda, inutilizayao ou debilidade do 6rgao, sentido 

ou fun9ao sao permanentes, cremos que os pontos tam bern, pois as dificuldades ( e 

desvantagens) que o oficial passara a ter irao acompanha-lo durante o resto da carreira. 

"§ 6°. Revogado." 

"Art. 38. Serao registrados na ficha de promoyao, pontos negativos pelos 

seguintes motivos: 

I- Puni9oes disciplinares: 

a) falta grave - 3 ( tres) pontos; 

b) falta media - 2 (do is) pontos; 

c) falta leve- 1 (urn) ponto." 

A ideia e muito boa, mas infelizmente a PMPR nao tern nenhum criterio na 

grada9ao das puni9oes. Assim, nao interessa a transgressao em si. Conforme a 6tica do 

comandante ele a classifica como leve, media ou grave. Vimos casos de transgressoes 

gravissimas serem classificadas como leves e vice-versa. Assim, pela falta de criterios 

na grada9ao da puni9ao, esse dispositivo tern permitido injusti9as, mas nao nos parece 

que deva ser mudado. 

"II - Pena criminal, por crime doloso, com senten9a transitada em julgado: 4 

( quatro) a 8 ( oito) pontos por pena, ten do-se em vista o prejuizo moral causado a 
Corpora9ao, a criterio exclusivo da CPO." 

Parece-nos importante fixar urn momento final para os reflexos da condena9ao 

que, em nosso entender, poderia ocorrer com a senten9a de reabilita9ao expedida pelo 
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Poder Judiciario. Sob o aspecto pnitico entendemos que e incorreto o enquadramento 

que se tern feito da senten9a extintiva de punibilidade exarada pelo Juizado Especial 

Criminal apos o cumprimento das obriga9oes assumidas na concilia9ao ou na 

transa9ao penal por crime de menor potencial ofensivo7
. 

"III - Pena criminal, por crime culposo ou contraven9ao penal, com senten9a 

transitada em julgado: 4 ( quatro) pontos por pena." 

Na mesma linha de raciocinio do inciso anterior, cremos ser necessario fixar 

urn termo final para os reflexos da condena9ao, bern como consideramos que a CPO 

deve analisar caso a caso e pontua-los de acordo com o prejuizo moral gerado a 
Corpora9ao. Para tanto, deve ser acrescentada a palavra "ate" quatro pontos. Ou seja, a 

CPO analisara o caso eo graduara de acordo como desgaste Institucional sofrido. 

Neste ponto, consideramos adequado enfrentar a questao do crime de menor 

potencial ofensivo que, mesmo nao ensejando pena criminal propriamente dita, pode 

causar algum desgaste a PMPR. Para resolver tal imbroglio, acreditamos ser 

necessario urn julgamento discricionario por parte da CPO que, ao nosso ver, deve 

funcionar como urn verdadeiro "Tribunal de Etica da Corpora9ao". 

"IV - Falta de aproveitamento em curso no qual tenha sido regularmente 

matriculado ou interrup9ao injustificada, assim declarada pelo Comandante-Geral: 

a) Curso Superior de Policia, Superior de Bombeiro Militar ou Curso de 

Aperrei9oamento de Oficiais: 3 ( tres) pontos; 

b) Curso de Especializa9ao, independentemente de carga horaria: 1 (urn) 

ponto. 

Paragrafo unico. Os pontos negativos serao computados: 

a) uma unica vez por evento; 

b) so mente a proxima promo9ao do oficial, considerando-se o posto em que 

ocorreu." 

Parece-nos conveniente manter esse dispositivo do jeito que esta. 

7 A CPO tern considerado a senten<;a extintiva de punibilidade do Juizado Especial como equivalente a 
senten<;a penal condenat6ria, por crime doloso, exarada pela Justi<;a Comum ou Militar, mas, a nosso 
ver, tal enquadramento e incorreto, pois a aceita<;ao do onus da concilia<;ao ou da transa<;ao penal nao 
gera presun<;ao de culpabilidade. 
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"Art. 39. Nao serao computados pontos por tempo de serv190 durante o 

periodo em que o oficial estiver agregado pelos seguintes motivos: 

I - em licen9a para tratar de interesses particulares; 

II -em estado de deser9ao; 

III -extraviado ou desaparecido; e 

IV -cumprindo pena criminal." 

Concordamos in totum, pois esses periodos nao sao considerados nem como 

tempo de servi9o (art. 298 da Lei n° 1.943/54). 

"Art. 40. A Comissao de Promo9oes de Oficiais, atraves de vota9ao secreta de 

seus membros, inclusive o Presidente, forma seu conceito sobre o oficial, observando 

OS seguintes valores numericos; 

I - Conduta militar, de zero a do is (2) pontos; 

II- espirito militar, de zero a dois (2) pontos; 

III- cultura policial-militar, de zero a dois (2) pontos; 

IV- caniter, de zero a dois (2) pontos; 

V- conduta civil, de zero a dois (2) pontos; 

VI - dedica9ao ao trabalho, de zero a dois (2) pontos. 

Panigrafo imico. 0 merito a ser atribuido ao oficial e obtido atraves da soma 

dos conceitos de cada quesito, emitidos pelos membros, inclusive o Presidente, 

dividida pelo numero de votantes da CPO, de cuja decisao nao cabe recurso." 

0 presente dispositivo da LPO traz seis aspectos comportamentais suscetiveis 

de serem avaliados, os quais podem ser divididos em duas categorias: parte objetiva 

( conduta militar, cultura policial militar e conduta civil) e parte subjetiva ( espirito 

militar, caniter e dedica9ao ao trabalho )8
. 

A parte objetiva congrega os valores que podem ser provados (incisos I, III e 

V). Esta parte independe do animo do avaliador conferindo ao oficial a garantia de que 

seus meritos pessoais sempre serao considerados, mesmo nao havendo total identidade 

entre ambos. 

8 A moderna tecnica de avaliayiio tende a aproximar, ao maximo, todas as decisoes ao campo da certeza. 
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Neste sentido seria il6gico, por exemplo, atribuir conceito "Insuficiente" no 

valor "Cultura Policial Militar" a urn oficial instrutor da APMG e detentor de diversos 

cursos de especializa9ao na area militar. 

Da mesma maneira, nao pode ser "Excelente" a "Conduta Militar" de urn 

oficial que tenha sido punido disciplinarmente varias vezes e nao conte com nenhum 

elogio em sua ficha individual. 

A parte subjetiva (itens II, IV e VI) compoe-se de valores menos concretos. 

Representa o momento mais intemo da fase ponderativa, pois sao conceitos 

plurissignificativos. Normalmente estes valores emergem no dia-a-dia e consolidam-se 

. apenas na memoria dos homens nao deixando possibilidades de serem concretamente 

provados. 

0 carater de uma pessoa, por exemplo, nao e medido exclusivamente com 

base em urn indicativo de sua personalidade e sim pela detec9ao de diversas 

qualidades morais que se revelam em oportunidades varias. Nao se pode afirmar que 

urn individuo possui born carater por ser probo se lhe falta lealdade para com o 

comandante. 

Vejamos, entao, quais sao os tra9os que cada item pretende medir para que 

possamos compreender melhor a inten9ao do legislador ao eleger tais indicadores: 

I. Conduta Militar 

A conduta dos militares e regida pelas leis, regulamentos (deontologia) e etica 

militares, sendo que qualquer viola9ao desses preceitos caracteriza uma transgressao. 

Conforme a gravidade, a irrfra9ao pode caracterizar crime ou falta disciplinar. A toda 

infringencia nao justificada da norma legal impor-se-a uma san9ao que, no me10 

militar, permanece registrada para fins de controle do comportamento. 

Assim, a Conduta Militar jamais podera estar dissociada dos registros 

atinentes ao comportamento do avaliado, sendo 16gico que o enfoque deste item volte

se, exclusivamente, aos dados existentes sobre sua submissao aos ordenamentos 

militares. 

II. Espirito Militar 

E a voca9ao para a carreira militar. Mede-se o espirito militar pelo amor a 
Institui9ao, pela dedica9ao a carreira, pela fidelidade com que se cumpre o dever, pela 
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autodisciplina e pelo integral acatamento dos preceitos militares. Acreditamos que o 

espirito militar esteja contido no quesito anterior (conduta militar), sendo possivel a 

supressao deste item. 

III. Cultura Policial Militar 

Neste item, deve ser analisado o estado do desenvolvimento intelectual do 

militar. 0 seu grau de instru9ao. Sabemos que a atividade policial militar e ecletica 

sendo possivel exigir do oficial, alem dos conhecimentos tecnicos, uma cultura geral 

que o coloque efetivamente na posi9ao de lider perante a tropa. 0 ideal seria fazer urn 

exame de provas e titulos, mas diante da impossibilidade de realizar exames 

intelectuais peri6dicos, pode-se distinguir os milicianos atraves de seus cursos e 

atividades docentes. 

IV. Caniter 

0 caniter e urn conjunto de qualidades que distingue moralmente uma pessoa 

da outra. Quanto mais qualidades existirem, melhor sera o carater. Para o meio policial 

militar, algumas qualidades sao indispensaveis, tais como: honestidade, disciplina, 

lealdade, coragem, senso de justi9a, camaradagem, responsabilidade, lealdade e 

estabilidade emocional. 

V. Conduta Civil 

0 procedimento do militar no seio da sociedade e importantissimo para o 

prestigio da Corpora9ao. Urn comportamento repreensivel adotado pelo oficial no 

meio civil lan9a o nome da Institui9ao ao descredito e macula a imagem de todos os 

profissionais da area de seguran9a publica. 

Mesmo durante sua folga, o policial-militar permanece em evidencia, sendo 

justificavel exigir-lhe que satisfa9a suas obriga9oes financeiras, que se abstenha de 

comportamentos vexat6rios e que participe das atividades sociais da sua comunidade. 

VI. Dedica9ao ao Trabalho 

Embora a dedica9ao ao trabalho tenha sido colocada como item subjetivo, e 

inegavel que ela possui uma base objetiva de aferi9ao, mas para que se chegue a uma 

conclusao e necessario uma observa9a0 direta do profissional, 0 que nem sempre e 

possivel por parte da CPO. 
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Analisando o sistema geral (com seus seis itens ), pensa-se, num pnme1ro 

momento que 0 sistema e perfeito, pois cada item pode ser desdobrado em varios 

subitens (por regulamento) fechando os diversos aspectos importantes que devem ser 

avaliados em urn profissional. 

Uma analise mills acurada revela-nos certa confusao entre os itens "espirito 

militar" e "conduta militar" (parece-nos que urn esta atrelado ao outro ). Revela-nos, 

tambem, uma enorme dificuldade em medir, comjusti~a, o carater de uma pessoa. 

0 maior problema detectado nesse dispositivo e que tern gerado enorme 

insatisfa~ao do oficialato e a sua aplica~ao. Os quesitos nao sao considerados no 

momento da atribui~ao dos conceitos aos oficiais, tomando esse dispositivo no ponto 

em letra morta. 

A completa inobservancia do sistema proposto pelo legislador tern sido 

responsavel pelas maiores injusti~as nas promo~oes e nada pode ser mais pemicioso 

para o meio castrense do que a eleva~ao, na escala hierarquica, dos menos capazes em 

detrimento daqueles que se houveram com zelo e competencia no exercicio das 

diversas fun~oes que lhes foram atribuidas. 

A enorme falta de criterio da CPO pos a perder toda a inteligencia da lei. A 

subjetividade, a aleatoriedade e a total falta de fundamenta~ao, tomaram-se marcas 

registradas desse item e a consequencia e o impressionante indice de insatisfa~ao dos 

oficiais (89%) retratado em nossa pesquisa de campo. Nos dias atuais, nao se admite 

mais encerrar o dia com urn determinado conceito e amanhecer o outro com urn bern 

menor sem a menor explica~ao. Pensamos que uma fundamenta~ao sobre o porque da 

diminui~ao do conceito alem de dar mais transparencia, transmite ao avaliado uma 

mensagem sobre algum aspecto que deva melhorar. 

Assim, sabendo que o exito de urn sistema de avalia~ao repousa 

primordialmente na fidelidade e imparcialidade com que 0 desempenho profissional e 

observado, toma-se imperioso promover altera~oes para que as analises possam 

atingir, com seguran~a, os objetivos a que se propoem. 

0 melhor caminho para se atingir tal desiderato e tomar o dispositivo mais 

objetivo e substituir alguns indicadores escolhidos pelo legislador na decada de 60 que 

se tomaram defasados. 
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Por derradeiro, a fim de facilitar a compreensao do leitor apresentamos urn 

quadro sucinto dos principais pontos criticos identificados e das variaveis de solu9ao 

apresentadas: 

QUADRO 2 - RESUMO DOS PONTOS CRITICOS E SUGESTOES CORRETIV AS 
Pontos criticos Vulnerabilidade Variaveis de solw;ao 

Art. 3 7, I, "a" (tempo de Desconsidera9ao total do Considerar 0 tempo 
servi9o). tempo de servi9o prestado anterior ao oficialato com 

como pra9a e computo peso men or e fazer 
semestral. computo diario. 

Art. 3 7, I, "b" (tempo de Computo semestral Computo diario 
servi9o no posto ). 
Art. 37, II, "a" a "i" Supervaloriza9ao das Diminuir o valor de todas 
(medalhas e condecora9oes medalhas. elas para urn ponto e dar-
estaduais ). lhes validade apenas para a 

proxima promo9ao, exceto 
no caso da Medalha 
Policial Militar e da de 
merito escolar do CFO. 

Art. 37, III ( medalhas e Limita9ao de duas Retirar tal limita9ao e 
condecora9oes federal e de medalhas valid as, nao inserir a possibilidade de 
outros estados). contempla9ao do Distrito considera9ao de medalhas 

Federal, de outros paises e concedidas pelo DF, outros 
de 6rgaos intemacionais. paises ou 6rgaos 

intemacionais. 
Art. 37, IV (media do CFO Falta de estabilidade no Melhorar a politica de 
eCAO). ensino da PMPR. ensino institucional. 
Art. 37, V (CSP PM/BM). Nao tern influencia Revogar a parte que 

nenhuma nas promo9oes. restringe a contagem de 
pontos para OS maJores 
constante no A to 
deliberativo-normativo no 

001/99. 
Art. 37, VI (cursos de Falta de melhor defini9ao Melhorar a conceitua9ao 
especializa9ao ). do conceito de curso de na DGE e observar carga 

especializa9ao. horaria minima de 100 h/a 
(cern horas-aula). 

Art. 3 7, VII ( curso de nivel Contagem por tempo de Contar por carga-horaria-
superior). dura9ao e ausencia de 0,1 (urn decimo) de ponto 

bene:flcios a p6s- a cada 100 h/a (cern horas-
gradua9ao. aula) e acrescentar OS 

cursos de p6s gradua9ao 
com o mesmo criterio. 
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Art. 37, VIII (elabora<;ao Impossibilidade de atribuir Excluir as obras fisicas do 
de obra intelectual ou merito por obra fisica. texto. 
execu<;ao de obra fisica). 
Art. 3 7, IX ( ferimento em Banaliza<;ao relativa aos Excluir OS ferimentos 
servi<;o) ferimentos medios e leves. medios e leves da lei. 
Art. 37, § 40 , "a" Exclusao das atividades de Incluir as atividades de 
( detalhamento relativo a apoio ou servi<;o intemo. apoio e servi<;o intemo. 
questao do ferimento em 
servi<;o). 
Art. 38, II (pontos Ha necessidade de fixar Fixar termo final com a 
negativos por condena<;ao urn termo final para OS senten<;a de reabilita<;ao. 
por crime doloso ). reflexos da condena<;ao. 
Art. 38, III (pontos Necessita fixa<;ao de termo Fixar termo final com a 
negativos por condena<;ao final para os reflexos da senten<;a de reabilita<;ao, e 
por cnme culposo ou condena<;ao, bern como atualizar o texto legal. 
contraven<;ao penal). compatibiliza<;ao com a 

Lei n° 9.099/95 (crimes de 
menor potencial ofensivo ). 

Art. 40, I a VI Indetermina<;ao do Excluir esse item e incluir 
conceito de espirito a cultura geral e a 
militar, falta de necessidade de 
contempla<;ao da cultura fundamenta<;ao. 
geral e falta de 
transparencia e 
fundamenta<;ao na emissao 
dos conceitos. 

FONTE: 0 autor. 
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4 CONCLUSOES E SUGESTOES 

0 presente estudo monognifico embalou-nos em uma verdadeira viagem no 

tempo. Conhecemos as origens da avalia9ao de desempenho e pudemos comprovar a 

sua importancia com o aumento de produtividade gerado a partir da humaniza9ao da 

teoria administrativa que colocou o homem como ponto central dos investimentos das 

empresas. 

Vimos o conceito de avalia9ao pela 6tica dos doutos Chiavenato, Pontes, 

Carvalho e outros e conhecemos os principais metodos existentes tais como: escala 

gnifica, escolha for9ada, pesquisa de campo, metodo dos incidentes criticos, de 

compara9ao aos pares, de frases descritivas, da auto-avalia9ao, de avalia9ao por 

resultados, avalia9ao por objetivos e metodo misto e, finalmente, vimos em urn 

capitulo separado, o metodo de avalia9ao por competencias por ser o que ha de mais 

modemo nas organiza9oes e por imaginarmos, a epoca, que seria a nossa proposta de 

modifica9ao. 

Em seguida, analisamos os pontos criticos dos sistemas tradicionais de 

avalia9ao salientando seus perigos e suas desvantagens. Arrolamos os erros mais 

comumente cometidos (halo, contraste, recenticidade, tendencia central, benevolencia 

ou severidade, preconceito, parcialidade gerada por amizade, inimizade ou parentesco) 

e sugerimos formas de evita-los. 

Do conhecimento geral passamos ao especifico e vtemos investigar a 

avalia9ao de desempenho na PMPR. V erificamos a carencia de avalia9oes na PMPR e 

chegamos no praticamente unico tipo de avalia9aO existente na Corpora9aO que e a de 

fins promocionais, regulado na Lei de Promo9ao de Oficiais (Lei n° 1.943/54), 

fixando-nos nesta. 

Estudamos a evolu9ao legislativa vendo cada mudan9a que foi sendo 

implementada ao Iongo dos anos e tecendo breves comentarios quando julgamos 

pertinentes. 

Identificamos o metodo utilizado pelo LPO (escala grafica) e fizemos ampla 

pesquisa de campo a fim de conhecermos a opiniao de quem esta sujeito ao sistema em 

analise. Utilizamo-nos, para tanto, de urn formulario padrao de pesquisa composto de 
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8 ( oito) perguntas objetivas e 1 (uma) subjetiva. 

Tabulamos os dados colhidos e criamos 12 (doze) gnificos representativos dos 

resultados, os quais foram individualmente discutidos, sendo interessante citar a 

preocupac;ao que nos despertaram os indices de insatisfac;ao dos entrevistados 

mormente sobre a questao das medalhas (72%) e do conceito (89%). 

Justificando nosso trabalho, 97% dos entrevistados entendem necessario 

promover uma reforma legislativa para corrigir as diversas distor9oes apontadas. 

Da pergunta subjetiva, surgiram diversas sugestoes das quais as ma1s 

marcantes foram: Reduzir a margem de discricionariedade da CPO, maior objetividade 

da avaliac;ao, diminuir o valor das medalhas, os cursos devem ser pre-requisitos para a 

promo9ao e nao devem valer pontos. 

Na sequencia, utilizando-nos da experiencia que possuimos, dos dados 

estatisticos produzidos e mais os conhecimentos agregados na fase de pesquisa, 

fizemos uma analise item a item da LPO identificando os pontos vulneraveis e 

indicando variaveis de solu9ao para cada urn deles, sendo tudo sintetizado em urn 

quadro colocado no final do capitulo. 

Ao final do trabalho concluimos, que o sistema adotado pela LPO e muito 

born precisando apenas dos seguintes ajustes: 

1. voltar a considerar o tempo de servic;o desde o ingresso na PMPR, porem 

com atribuic;ao de peso menor para o tempo de prac;a, fazendo o computo do tempo por 

dia· 
' 

2. diminuir o valor das medalhas para apenas urn ponto e faze-las valer apenas 

para uma promoc;ao, com excec;ao da Medalha Policial-Militar que passa a ser 

cumulativa e valida para toda a Carreira; 

3. retirar a limitac;ao contida no art. 3 7, III; 

4. pontuar todos os cursos, inclusive os de nivel superior pelo sistema de 

carga-horaria e acrescentar cursos de p6s-graduac;ao; 

5. excluir a pontua9ao pela execuc;ao de obra fisica (art. 37, VIII); 

6. excluir os pontos por ferimento em servic;o de natureza media e leve e 

incluir o pessoal de apoio e servic;o interno; 

7. fixar termo final para os reflexos das condenac;oes por crimes dolosos, 
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culposos e de menor potencial ofensivo, atualizando o texto legal; 

8. excluir o item espirito militar, incluir a cultura geral e fazer referencia a 
necessidade de regulamenta<;ao; 

9. criar regra de transi<;ao a fim de nao prejudicar o dire ito adquirido dos 

atuais detentores de medalhas. 

Em conclusao, apresentamos o anteprojeto de lei que se segue, o qual 

pretendemos entregar oficialmente ao Exmo. Sr. Comandante-Geral da PMPR para 

estudos por parte de seu Estado-Maior-Geral: 

ANTEPROJETO DE LEI N.0 
__ ,DE--,------

Sumula: Altera dispositivos da Lei n° 5. 944 de 2I de 
Maio de I969 e da outras providencias. 

A Assembleia Legislativa do Estado do Parana decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1 o- As alineas "a" e "b", do inciso I, do art. 37 da Lei n° 5.944, de 21 de maio de 1969, 
passam a vigorar com a seguinte redac;ao: 

Art. 37. [ . .] 
I.{ .. ] 
a) tempo total de servi~o prestado a Corpora~ilo: como pra~a- O,OOI (urn 

milesimo) de ponto por dia e como ojicial- 0,003 (tres milesimos) de ponto por dia, 
considerados ate o ultimo ftchamento do Quadro de Acesso que ante cede a reuniilo. 

b) tempo de efetivo servi~o no posto- 0,003 (tres milesimos) de ponto por 
dia completo, deduzido o perfodo de promm;ilo indevida, assim dec/arado; 

Art. 2°- A alinea "c" do art. 37, I fica revogada. 
Art. 3° - Ficam revogadas todas as alineas do inciso II do art. 37 que passa a ter a seguinte 

II. medalhas e condecora<;oes estaduais institufdas em Lei - I (urn) ponto. 
Paragrafo unico - Os pontos positivos por medalhas serilo considerados 

somente para a proxima promo~ilo do oficial, independentemente do criteria de 
promo~ilo, salvo a medalha Policial Militar que sera cumulativa e valida para toda a 
carreira e a de Merito Escolar do CFO que valera para a promo<;ilo ao Posta de I 0 

Tenente. 
Art. 4°-0 inciso III do art. 37 passa a ter a seguinte redac;ao: 

lli - medalhas e condecora~oes conftridas por autoridades pub/icas das 
demais Unidades da Federa~ilo, da Uniilo, de outros paises ou de entidades publicas 
intemacionais, em reconhecimento de atos altamente meritorios - I (urn) ponto por 
medalha. 

Art. 5°- 0 inciso VIII do art. 37 passa a ter a seguinte redac;ao: 
VII - Cursos de gradua~ilo e pos-gradua~ilo reconhecidos pelo Ministerio 

da Educa~ilo: 
a) Gradua~ilo - 0, I (urn decimo) de ponto a cada I 00 horas-aula, 

independente de antecipa<;ilo ou prorroga~iio de sua dura~ilo pelo sistema de credito. 
b) Especializa~ilo- 0,3 (tres decimos) de ponto a cada IOO horas-aula; 
c) Mestrado- 0,5 (cinco decimos) de ponto a cada I 00 horas-aula; 
d) Doutorado- 0, 7 (sete decimos) de ponto a cada I 00 horas-aula. 
§ I0

• Os pontos por cursos de gradua<;iio e pos-gradua~ilo silo validos para 
todas as promo~oes. 
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§ 2°. A realizac;ao de mais de um curso do mesmo nfvel enseja contagem 
somente pelo de maior valor. 

Art. 6°- o inciso VIII do artigo 37 passa a ter a seguinte reda9ao: 
VIII - elaborac;ao de obra escrita ou programa de informatica original, de 

natureza tecnico-cientlfica, de meio (0,5) a dois (2) pontos por obra ou programa. 
Computa-se ate tres (3) pontos pelo conjunto de obras ou programas e somente uma 
vez e para a proxima promoc;ao, considerando o posto em que foi deforido, pela CPO, 
o registro de pontos. No caso de mais de um autor, os pontos atribufdos it obra ou 
programa serao divididos em proporc;oes iguais, com aproximac;ao ate centesimos. 

Art. 7° - Revogam-se as alineas "a", "b" e "c" do inciso IX do artigo 37 que passa a ter a 
seguinte reda9ao: 

reda9ao: 

IX - Ferimento em servic;o do qual resulte perigo de vida, enformidade 
incuravel, perda, inutilizac;iio ou debilidade permanente de membra, sentido ou 
func;oes, deformidade duradoura ou ainda incapacidade para ocupac;oes habituais por 
mais de trinta (30) dias - tres (3) pontos, quando nao foro oficial agraciado com 
medalha, pelo mesmo evento; 

Art. 8°- A alinea "a" do§ 4° do artigo 37, passa a vigorar com a seguinte reda9ao: 
§ 4'. [ .. } 
a) ocorrerem durante execuc;ao de ato de servic;o para a consecuc;ao das 

atividades da Corporac;ao, exclufdas as atividades desportivas e outras correlatas; 
Art. 9°- 0 inciso III do art. 38 passa a vigorar com a seguinte reda9ao: 

III - Pena ou transac;iio penal, por crime culposo ou de menor potencial 
ofonsivo, com sentenc;a transitada em julgado: ate 4 (quatro) pontos por pena ou 
transac;iio penal. 

Paragrafo unico - A contagem de pontos negativos pela condenac;iio por 
crime doloso, culposo ou de menor potencial ofonsivo cessara com a sentenc;a de 
reabilitac;ao do condenado. 

Art. 10- Os incisos do art. 40 passam a ter a seguinte reda9ao: 
Art. 40. { . .} 
I- conduta militar, de zero a dois (2) pontos; 
II- conduta civil, de zero a dois (2) pontos; 
III- cultura policial-militar e geral, de zero a dois (2) pontos; 
IV- carater, de zero a dois (2) pontos; 
V- dedicac;ao ao trabalho, de zero a dois (2) pontos. 

Art. 11 - 0 paragrafo Unico do artigo 40 passa a ser § 1 o e fica acrescido o §2° com a seguinte 

§2° - 0 conceito emitido pela CPO devera estar fundamentado em 
documento de carater reservado que ficara arquivado na Secretaria da Comissao 
devendo ser fornecido ao interessado caso este requeira para defosa de seus direitos. 

Art. 12- As medalhas adquiridas antes do inicio da vigencia desta Lei permanecerao com a 
mesma pontua9ao. 

Art. 13- Esta Lei entrara em vigor na data de sua publicayao, revogando-se as disposi9oes 
em contrario. 

xxxxxxxxxx:xxx 
Governador do Estado 

PALACIO DO GOVERNO EM CURITIBA, em_ de ____ de 

Secretario de Estado da Seguran9a Publica 

xxxxxxxxxxx 
Chefe da Casa Civil 
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