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RESUMO 

0 presente trabalho objetiva verificar a viabilidade da implantagao do servigo 
temporario, na atividade meio da Policia Militar do Parana, em substituigao a 
servidores civis do quadro geral e militares de carreira, apontando vantagens e 
desvantagens. A pesquisa esta baseada na necessidade de adequar os recursos 
humanos da lnstituigao, a uma nova visao e concepgao de gestao publica, na qual, 
principios administrativos, tais como: a eficiencia, a eficacia e a efetividade que 
devem ser observados e seguidos, com o intuito de atingir um padrao de excelencia 
dos servigos prestados a comunidade. Os dados para este estudo foram obtidos 
atraves de documentos institucionais, elaborados pela 1 a Segao do EMG e outros, 
oriundos de demais co-irmas, alem de legislagao ordinaria de outros estados da 
federagao. Exemplo do servigo temporario, como ocorre nas Forgas Armadas 
Alemas e nas Forgas Armadas Brasileiras sao referenciados, servindo para ilustrar e 
subsidiar a intengao da pesquisa, quanta a viabilidade do emprego deste servigo na 
Policia Militar do Parana. Outras consideragoes, de relevante importancia sao 
abordadas com enfase na situagao atual do efetivo da Policia Militar; quanta as 
conseqOencias e implicagoes na folha de pagamento; um breve comentario sobre a 
Lei Complementar Federal n°. 10.029/2000, que dispoe sobre o servigo voluntario e, 
os aspectos juridicos desta modalidade de servigo. ldentificaram-se no estudo, as 
vantagens e desvantagens deste tipo de servigo, pelo conclui-se que a criagao de 
um Quadro de Servidores Militares Temporaries e uma solugao auto-aplicavel as 
necessidades da Corporagao, alem de ser uma alternativa viavel a outras questoes 
institucionais, tais como a diminuigao do claro efetivo existente para emprego na 
atividade fim, bern como as repercussoes financeiras na folha de pagamento e das 
aposentadorias dos servidores de carreira. 

Palavras chave: servigo temporario, recursos humanos, atividade meio, principios 
administrativos. 
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INTRODUCAO 

Conforme o Plano Diretor da reforma do aparelho do Estado, publicada pela 

Presidencia da Republica em novembro de 1995, ve-se que a sua filosofia 

orientadora busca o estabelecimento de uma administragao publica mais eficiente, 

no sentido de que o cidadao, como destinatario dos servigos publicos que o Estado 

deve prestar, receba-os com maior qualidade e menor custo. 

Neste aspecto, o Governo Federal editou medidas saneadoras como intuito 

de coibir desperdfcios e racionalizar o gasto publico, atraves de Emendas 

Constitucionais e Leis, em especial a Emenda Constitucional n° 19 e n° 20 e a Lei de 

Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar Federal n°. 101, de 5 de maio de 2000). 

Desta forma, os Estados buscam alternativas viaveis dentro dos seus 

contextos administrativos, capazes de promover o bern estar social, de maneira 

racional, respeitando os ditames e normas emanadas da esfera federal, no que se 

refere aos gastos publicos. 

A atual situagao institucional, como ocorre com outros segmentos do Estado, 

traduz-se numa fase de inumeras dificuldades e, entre elas, esta a problematica 

gerada pela falta de recursos humanos, que traz reflexos diretos as questoes 

operacionais da lnstituigao. 

A Polfcia Militar do Parana sempre teve urn numero de militares estaduais 

previsto em Lei e, na pratica, constata-se que nunca operou com o quantitativa 

determinado, havendo urn claro no efetivo, que hoje esta em cinco mil militares 

estaduais, representando 25% do efetivo a ser preenchido, situagao que tende a 

agravar-se ainda mais por questoes da estrutura interna da Corporagao. 

Embora a lnstituigao tenha se esforgado para completar os claros de efetivo 

em todos os nfveis, com o objetivo de melhorar os servigos prestados a comunidade 
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paranaense, pode-se notar que nos ultimos dez anos houve urn decrescimo 

circunstancial no numero de militares estaduais ativos, na execugao dos servigos de 

policiamento ostensive, o que representa o fim constitucional da PMPR. 

Esta situagao se torna ainda mais preocupante ao se analisar o numero de 

efetivo de militares estaduais de carreira, previstos para desempenharem atividades 

meio da Corporagao compreendidos pelos servigos administrativos, bern como 

aqueles desviados da fungao fim para atender as necessidades existentes na area 

da saude. 

A motivagao para o presente trabalho se deu no sentido de apresentar, ap6s 

diagnosticar a atual realidade das circunstancias que contribuem para o problema, 

solugao aplicavel a tematica que fosse, nao apenas juridicamente aceita, mas, com 

intuito de operacionalizar o emprego dos Servidores Temporaries no contexte das 

atividades da Polfcia Militar do Parana. 

Convem salientar, que as atividades administrativas estao cada vez mais 

complexas, principalmente, com a edigao das Emendas Constitucionais n°. 19 e 20 e 

a Lei de Responsabilidade Fiscal. ,,_~ 

0 presente trabalho objetiva verificar a viabilidade da implantagao do servigo 

temporario na atividade meio da Polfcia Militar do Parana em substituigao a 

servidores civis do quadro geral e militar de carreira, apontando as vantagens e 

desvantagens dessa alternativa. 

Seguindo o objetivo inicial procurou identificar as fungoes administrativas 

que legalmente podem ser substituidas por servidores temporaries, em composigao 

com o Regulamento Interne de Servigos Gerais da PMPR, Decreto Estadual n° 

9.060, de 1° de dezembro de 1949, que regula os servigos gerais no ambito da 

Polfcia Militar. 
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Para tanto foi necessaria a constatagao da origem e evolugao do servigo 

militar temporario, onde se buscou mostrar desde a formagao das primeiras milfcias 

de guerra e defesa do territ6rio nacional ate a situagao em nossos dias. 

Em seguida foi realizada uma visao panoramica sabre o Servigo Militar nas 

forgas armadas, principalmente quanta a sua forma de recrutamento e selegao, bern 

como quanta a situagao brasileira, ou seja, a vinculagao constitucional das Policias 

Militares ao Exercito Nacional, na condigao de Forgas Auxiliares e Reservas da 

Forga Terrestre. 

Ap6s este embasamento procurou tratar, especificamente, do servigo 

alternative ao Servigo Militar e seu paralelo com o servigo voluntario no Brasil, 

objetivando o servigo voluntario nas Policias Militares e Corpos de Bombeiros 

Militares. 

Em seguida foi retratado o perfil da Policia Militar do Parana com referemcia 

a possivel implantagao da prestagao voluntaria de servigos em seus quadros, 

comparando os fundamentos favoraveis e contraries ao emprego do servigo 

voluntario na Corporagao com base na Constituigao Federal e na Lei Federal n°. 

10.029, de 20 de outubro de 2000. 

Alem disso, preocupou-se com as experiencias de outras Corporagoes 

Militares, em especial com relagao as atividades para o emprego de pessoal 

voluntario, procurando explorar as vantagens e desvantagens na utilizagao do 

Servigo Temporario, bern como caracterizar as implicag6es administrativas e legais 

para a PMPR. 

Diante do contexte de utilizagao do Servigo Temporario, o comando devera 

observar a limitagao legal quanta a operacionalizagao de agoes e coordenagao, par 
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parte da Corporagao, visando a substituigao das atividades desempenhadas pelo 

efetivo regular por servidores temporaries. 



CAPiTULO I - BASE TEORICA-EMPiRICA 

1.1 CONSIDERA<;OES INICIAIS 

17 

Toda analise tern objetivos especfficos. Antes de construirmos urn pensar, 

devemos ter o cuidado de inserir o objetivo geral do nosso estudo no contexte, nos 

servindo da literatura e ou das experiemcias, devidamente comprovadas, como 

suporte aquila que se tern intenc;ao de desenvolver. 

0 referencial te6rico a seguir apresenta o conhecimento disponibilizado na 

literatura, com relac;ao a tematica abordada, apresentando fundamentos capazes de 

sustentar a 16gica da presente pesquisa. Segundo Bruyne et alii (1991, p. 101), "Nas 

ciencias sociais a teoria nao e urn luxo para o pesquisador, e muito mais uma 

necessidade; afirmar poder abster-se dela e uma impostura que deve ser recusada 

sob pen a de privac;ao do proprio fundamento de toda a ciencia". 

Na mesma linha de pensamento, Asti Vera (1976, p. 1 0) faz referenda que 

"a teoria constitul o nucleo essencial da ciencia, sem o qual a descriqao e a 

experiencia perderiam o sentido". 

Assim, e de extrema necessidade o caminhar dentro da literatura referente 

ao tema proposto, como forma de fundamentar e subsidiar os resultados obtidos no 

levantamento dos dados desta pesquisa. 

Neste sentido, o referendal te6rico nos serve de suporte literario ao 

desenvolvimento do nosso pensar, nos auxiliando a construir uma abordagem de 

forma sistemica, observando-se todas as variaveis que contribuem para a analise da 

questao norteadora. 
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1.2 0 SERVI<;O TEMPORARIO NAS CORPORA<;OES MILITARES 

0 servigo temporario, a exemplo das experiencias existentes, sejam elas em 

nfvel privado ou federal, tern, ao Iongo dos anos, demonstrado que a aplicabilidade 

desta modalidade de trabalho traz as organizagoes ganhos circunstanciais em 

termos economicos e financeiros, alem daqueles referentes as questoes de 

aposentadoria e previdencia. 

Nao pretendemos discorrer desta modalidade de servigo em nfvel privado e 

sim, atraves de exemplos adotados por 6rgaos das gestoes publicas, trazendo o que 

ocorre em instituigoes do primeiro mundo, tais como o das Forgas Armadas da 

Alemanha e, nesta linha de raciocfnio, citar o exemplo nacional das Forgas Armadas 

Brasileiras, ilustrando e consubstanciando a viabilidade do emprego do servigo 

temporario nos 6rgaos da administragao publica, em especial, na Polfcia Militar do 

Parana. 

0 servigo temporario, fazendo-se analogia a legislagao trabalhista, pode ser 

entendido como aquele prestado por pessoa ffsica a uma empresa, seja em nfvel de 

privada ou publica, para atender a necessidade transit6ria de substituigao de seu 

pessoal regular e permanente ou ainda, a acrescimo extraordinario de servigo. Na 

CLT, o trabalho temporario e regulado pela Lei n°. 6.019, de 3 de janeiro de 1974. 

Em se tratando de Estado ou Municipio, conforme preve o enunciado 123 do 

Tribunal Superior do Trabalho, ou seja: 

[ ... ] a lei que estabelece o regime jurfdico do servidor temporario ou 
contratado e a estadual ou municipal a qual, uma vez editada, apanha as 
situac;:oes preexistentes fazendo cessar sua regemcia pelo regime 
trabalhista. lncompetente e a Justic;:a do Trabalho para julgar as 
reclamac;:oes ajuizadas posteriormente a vigemcia da lei especial. 
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Em nfvel internacional, para enriquecer a pesquisa, passamos a citar o 

modele alemao das Forc;:as Armadas que emprega em sua estrutura militar, o 

Servic;:o Temporario como uma forma de promover integrac;:ao social entre os jovens 

da sociedade alema. 0 ingresso de militares temporaries, nas Forc;:as Armadas da 

Alemanha, ocorre com jovens que buscam nas fileiras militares uma especializac;:ao 

e formac;:ao profissional e, tambem, a oportunidade de exercer a primeira atividade 

remunerada. 

A admissao dos voluntaries nas Forc;:as Armadas alemas e realizada atraves 

de processo de selec;:ao, que comec;:a com uma analise dos documentos 

apresentados e uma investigac;:ao dos antecedentes, uma entrevista de informac;:ao e 

aconselhamento, urn exame medico, urn teste psicol6gico e algumas provas ffsicas. 

Nao e exigido exame cultural previa, mas o candidate deve apresentar o certificado 

de conclusao do ensino medio. 

Outra fonte de ingresso voluntario e o servic;:o militar obrigat6rio, neste os 

futures reservistas participam de congresses em que sao oferecidas palestras 

informativas sobre as vantagens oferecidas pela profissao de soldado e sao 

incentivados a assinar contratos como militares temporaries. Entre 20% a 30% das 

incorporac;:oes anuais sao procedentes dos militares convocados. 

As leis alemas autorizam, tambem, o recrutamento de mulheres, em carater 

voluntario, unicamente nas areas de saude e de servic;:os administrativos. 0 custo 

desta modalidade de servic;:o temporario, embora tenha urn custo elevado para as 

Forc;:as Armadas Alemas tern a vantagem, findo o perfodo da efetiva prestac;:ao do 

servic;:o, de nao concorrer para o crescimento de aposentadorias na esfera publica. 
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Ap6s referenciarmos a experiencia do modelo alemao, de imediato, 

analisaremos o modelo empregado nas Forgas Armadas Brasileiras, que adotam o 

sistema de servigo temporario de maneira semelhante aos modelos europeus. 

0 servigo temporario difere do de carreira, pela sua condigao e natureza 

juridica ao qual e instituido. Basicamente, o servigo temporario nas Forgas Armadas 

se da pelo ingresso obrigat6rio, sendo regido pela Lei Federal n°. 4.3751
, de 17 de 

agosto de 1964, que preve as condigoes para o servigo militar, incorporando os 

candidates nas organizagoes da ativa das Forgas Armadas, sendo este servigo de 

natureza convocat6ria e obrigat6ria. Outra forma se da por matriculados2 em 6rgaos 

de formagao da reserva, que possuem natureza voluntaria. 

Fica evidente, assim, que as Forgas Armadas, ha muito tempo, aproveitam o 

servigo temporario de maneira a suprir as suas deficiencias com mao-de-obra 

qualificada sem onerar seus quadros e tampouco aumentar o seu efetivo da reserva 

remunerada, nao acarretando, assim, acrescimos aos cofres publicos da Uniao. 0 

quadro organizacional do servigo temporario integra a reserva nao remunerada das 

Forgas Armadas. 

0 servigo temporario existente nas Forgas Armadas e operacionalizado com 

base na Constituigao Federal, leis de menor hierarquia e normas administrativas 

inerentes a respectiva Corporagao Militar. 

A duragao do servigo temporario e pre-estabelecido por prazo determinado, 

tendo como objetivo primeiro preencher claros existentes em efetivos das unidades 

A Lei Federal n°. 4.375, de 17 de agosto de 1964, trata da natureza e da obrigatoriedade do 
Servic;o Militar, consistindo no exercicio de atividades especificas desempenhadas pelas Forc;as 
Armadas (Exercito, Marinha e Aeronautica), compreendendo na mobilizac;ao os encargos 
relacionados a Defesa Nacional. 

2 Entende-se como matricula, em razao da lei, o ato de admissao do convocado ou voluntario em 
qualquer escola, centro, curse de formac;ao de militares da ativa, ou 6rgao de formac;ao de reserva. 
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militares, sendo que o servidor temporario obedecera, durante o periodo da 

prestagao do servigo, a todas as leis e regulamentos militares aplicados aos 

servidores de carreira, no que lhes e especifico e peculiar. 

0 processo de selegao e realizado em conformidade com as exigencias 

relacionadas a vaga em que o temporario ira prestar o efetivo servigo. A selegao, 

tanto da classe a ser convocada como a de carater voluntario, e realizada dentro dos 

aspectos fisicos, psicologicos, culturais e marais. 

Ja na Brigada Militar Gaucha, o servigo temporario e relatado pela historia 

da propria instituigao, onde corpos provis6rios foram criados para atender as 

necessidades de determinado periodo, tendo uma natureza transit6ria, voluntaria e 

instituida por um determinado prazo. 

Os corpos provis6rios foram criados como alternativas de substituir os 

servigos desenvolvidos pelo Corpo Policial (denominagao dada a Policia Militar no 

anode 1837, instituida pela Lei Provincial n°. 7, de 18 de novembro de 1837), em 

carater precario, tendo esses, posteriormente, sido incorporados as fileiras do Corpo 

Policial, para atuarem na guerra do Paraguai. Esse periodo da historia foi 

caracterizado, principalmente, pela existencia , de grupos irregulares, milicias e 

ordenangas, os quais se originaram das forgas militares portuguesas, uma vez que 

as tropas imperiais vinham da metropole e regressavam logo apos o termino das 

batalhas. Ficavam assim, para a regiao sui, os grupos de combatentes, pelos 

proprios povoados, que iam se formando conforme os interesses portugueses da 

regiao. 

Essas formagoes sobreviveram ate a ascensao do Partido Revolucionario 

Republicano no RS, quando passaram a se chamar Corpos Provisorios e foram 

organizados para defender os interesses da oligarquia e do proprio partido. 
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Assim, a partir da instaurac;ao da Republica da Farroupilha, na antiga 

provincia do Rio Grande do Sui, e por ocasiao da "Revoluc;ao Federalista" em 1893, 

o governo do Estado passou a convocar voluntarios para atuarem provisoriamente 

em "corpos e colunas", organizados por chefes politicos locais e coroneis 

republicanos. 

Em razao desta, os integrantes desses destacamentos passaram a ser 

conhecidos pelo nome de "Provis6rios", por terem os mesmos urn carc~ter transit6rio. 

Nos anos em que estiveram organizados, em 1893, 1923, 1924, 1930, 1932 

e 1937, outras derivac;oes tam bern designavam esses agrupamentos, tais como, 

"Corpos Auxiliares", "Esquadroes. Provis6rios", "Corpos de Reserva", "Contingentes 

Auxiliares", "Corpos Patriotas", "Corpos Provis6rios" e "Batalhoes Rodoviarios", este 

ultimo com a finalidade de construir e reparar estradas. 

Assim, como se verifica, por relatos hist6ricos da Co-irma do Rio Grande do 

Sui, o servic;o temporario e algo que faz parte daquela cultura e, para se efetivar na 

Brigada Militar, necessita de ser regulamentado para a sua aplicabilidade, conforme 

a previsao legal prevista no artigo 3°, § 1°, I, letra b, da Lei Complementar n°. 

10.990, de 18 de dezembro de 1997. 

Agora, na Policia Militar do Parana, observou que desde a sua criac;ao em 

10 de agosto de 1854, o servic;o temporario e voluntario foi criado com o ingresso 

dos remanescentes de prac;as oriundos do Exercito Brasileiro, compondo o efetivo 

inicial de 67 homens. 

Desta data ate os dias de hoje a PMPR ja adotou diversas formas de 

recompletamento de seu efetivo, quer por inclusao de reservistas do EB, reenclusao 

de seus pr6prios prac;as. 
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A Policia Militar Paranaense foi reorganizada com a aprovac;ao da Lei 

Estadual n°. 6.774, de 8 de janeiro de 1976, Lei de Organizac;ao Basica, que tornou 

possfvel a utilizac;ao de pessoal civil na Policia Militar. Entretanto, tal iniciativa 

condiciona-se ao emprego deste pessoal em atividades nao privativas dos cargos da 

carreira policial-militar. 

0 Estatuto da Policia Militar, institufdo pela Lei Estadual n°. 1.943, de 23 de 

junho de 1954, define em seu artigo 304, alinea "g" o cargo, como "o conjunto de 

atribuic;oes definidas por lei ou regulamento e cometida ao militar". Entretanto, os 

cargos, postos e fungoes, privadas de militares da Corporac;ao sao regulados pelo 

RISG. 
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CAPiTULO II - LEGISLACAO PERTINENTE AO SERVICO TEMPORARIO 

2.1 FUNDAMENTOS FAVORAVEIS 

0 presente trabalho consistente no estudo das principais teorias formuladas 

sabre o tema Soldado Tempon3rio, a tim de se estabelecer urn conceito aproximado 

do servigo temporario nas organizagoes militares. 

Utilizando os embasamentos doutrinarios e a legislagao pertinente a materia 

sera possivel visualizar a probabilidade e da viabilidade legal para utilizagao de 

pessoal civil no servigo temporario na Policia Militar do Parana. 

A Lei de Organizagao Basica reorganizou a PMPR, de modo que tornou 

possfvel a utilizagao de pessoal civil na Policia Militar. Entretanto, tal iniciativa 

condiciona-se aos criterios estabelecidos no artigo 67, combinando com o paragrafo 

unico do artigo 22, deste modo observa-se que: 

Art. 67. 0 Comandante-Geral da Polfcia Militar, na forma da legislayao em 
vigor, utilizara pessoal civil para prestar serviyos de natureza tecnica ou 
especializada e para serviyos gerais. 

Art. 22. As assessorias, constituidas, eventualmente, para determinados 
estudos que escapem as atribuiyoes normais e especfficas dos 6rgaos de 
direyao, destinam-se a dar flexibilidade a estrutura do Comando da 
Corporayao. 

Paragrafo unico. Assessorias, de que trata este artigo, poderao ser 
constitufdas por civis. 

0 legislador estadual, ao positivar tal desiderata, o condicionou para que 

fossem priorizados os servigos de natureza tecnica ou especializada ou servigos 

gerais. Obviamente, a possibilidade ficou adstrita a observancia das normas vigentes 

na Corporagao. Desta maneira, salvaguardou as fungoes privativas, as quais 

somente poderao ser exercidas por integrantes do quadro regular da Corporagao de 

acordo com as qualificagoes relacionadas aos respectivos postos e graduagoes. 
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Para abrigar a administra<;ao interna do pessoal civil, o artigo 15 da LOB 

atribuiu a Diretoria de Pessoal a incumbencia do planejamento, execu<;ao, centrale e 

fiscaliza<;ao das atividades relacionadas com o pessoal policial-militar e civil. Desta 

maneira, esta Diretoria e o 6rgao responsavel para conduzir o processo de 

recrutamento e sele<;ao de pessoal, seguindo as diretrizes do Comandante-Geral. 

Os estagiarios poderao ser empregados em alguns servi<;os tecnicos au 

especializados, mas em carater esporadico au para fins pre-determinados, como 

projetos especfficos. 

0 estatuto da Policia Militar define as fun<;6es privativas de militares do 

quadro regular, portanto, a margem estao as demais atividades tecnicas au 

especializadas e as servi<;os gerais. Diante deste dispositive existe uma oposi<;ao 

legal para que tais cargos au fun<;oes sejam exercidos par funcionarios civis, nos 

diferentes setores que compoem a estrutura da Corpora<;ao. 

Neste diapasao, tais especifica<;6es estao, perfeitamente, enquadradas as 

normas para a Organiza<;ao das Policias Militares e Corpos de Bombeiros Militares, 

preconizadas na Portaria 027- EME, de 16 de junho de 1977, em que declara: "0 

efetivo empregado na atividade-meio nao devera ·ultrapassar a 20% da Polfcia Militar 

e, nesta atividade podera ser usada a mao-de-obra civil, inclusive a feminina". 

2.2 FUNDAMENTOS CONTRARIOS 

Segundo VALLA, 2003, nas atividades da caserna par questao de seguran<;a 

institucional nao e possfvel a participa<;ao de civis em atividades de linha au auxiliar 

de linha, como par exemplo, as atividades de coordena<;ao exercidas nos Centres au 
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Salas de Operac;oes ou, ainda, aquelas relativas a direc;ao geral e setorial da 

Corporac;ao. 

Seguindo este ponto de vista define-se a Coordenac;ao de Centros e Salas 

de Operac;oes como: "o conjunto de ac;oes harmonizadoras desenvolvidas pelos 

Centros e Salas de Operac;oes, em nomes dos comandantes dos respectivos niveis, 

que incidam sobre as frac;oes empenhadas na seguranc;a publica e no esforc;o sob 

sua responsabilidade, de forma a exercer limitado grau de controle, acompanhar-

lhes a atuac;ao, orienta-las, conjugar, convergir e integrar esforc;os" (VALLA, 1999, p. 

220). 

Diante deste posicionamento doutrinario observamos como pressupostos 

basicos dos Centros e Salas de Operac;oes: 

a. A configurac;ao de urn canal de coordenac;ao, onde as vozes transmitidas 
representam ordens superiores e detem o carc~ter de impessoalidade. E 
como se ali estivesse, permanentemente, o Comandante do CPC ou da 
unidade e transmite, pessoalmente, suas ordens aos elementos 
subordinados; 

b. Respeito as prerrogativas dos comandantes subordinados- estendendo
se aos comandantes de subareas e setores, quando se tratarem da frac;oes 
destacadas, independentes ou descentralizadas, que assumindo o comando 
das ac;oes ou operac;oes nas respectivas areas ou setores, assumem 
tambem a responsabilidade total da coordenac;ao e dos resultados, salvo a 
interferencia do escalao superior e; 

c. Posicionando-se num nfvel de coordenac;ao em relac;ao ao escalao 
considerado. (VALLA, 1999, p. 220). 

0 Procedimento Permanente de Operac;oes no 021-CPC, 18 de agosto de 

1988, regula os deveres e responsabilidades do pessoal escalado para os servic;os 

obrigat6rios de coordenac;ao do policiamento ostensive, incluindo-se os conceitos 

dos respectivos servic;os de Chefe de Operac;oes, Adjunto de Operac;oes, Telefonista 

e Despachante de Viaturas do COPOM, alem de outros servic;os de coordenac;ao 

afetos as Unidades Operacionais subordinadas ao CPC. 
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Os auxiliares da Segao de Comunicagoes e despachante de patrulhas 

(Auxiliares da Segao de Operagoes), ah§m de fungoes militares previstas para o 

COPOM/CPC, nao se confunde com as atividades de uma telefonista ou de urn 

radio-operador convencional. Sao policiais-militares treinados para executar uma 

tarefa ligada a seguranga publica e integrada a missao da polfcia ostensiva de 

preservagao da ordem publica, alem daquelas relacionadas a coordenagao e 

controle das forgas distribufdas no terreno, turno-a-turno. Tal desiderata, tambem, 

ocorre nas Salas de Operagoes das Unidades de Area ou Especfficas. Alias, tal 

estrutura e utilizada por todas as Polfcias Militares do pals e na maioria das 

organizagoes policiais do resto do planeta. 

A doutrina castrense veda, em parte, a participagao de pessoal civil nos 

6rgaos relacionados a informagoes e operagoes, ate por questoes 6bvias, ou seja, 

tal posicionamento e embasado em face dos documentos e questoes de natureza 

sigilosa que circulam nesses locais, ou seja, tal posicionamento e primordial para a 

discrigao e o controle da atividade fim da Corporagao. Alem disso, tambem 

apresentam carater de natureza sigilosa, alguns setores da 4a Segao do EM e 

demais setores que controlam o material belico, nao sendo permitida sua 

manipulagao por pessoal estranho a area militar. A mesma premissa equivale para 

os 6rgaos de gestao de pessoas, no que se refere ao controle do efetivo. 

2.3 LEGISLACAO FEDERAL 

0 servigo voluntario, ja foi genericamente tratado na Lei Federal n°. 9.608, 

de 18 de fevereiro de 1998, mas nesta nao ha previsao de remuneragao, ou direitos 

trabalhistas. 
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Art 1° Considera-se servi9o voluntario, para fins desta Lei, a atividade nao 
remunerada, prestada par pessoa ffsica a entidade publica de qualquer 
natureza, ou a instituiyao privada de fins nao lucrativos, que tenha objetivos 
cfvicos, culturais, educacionais, cientfficos, recreativos ou de assistencia 
social, inclusive mutualidade. 

Paragrafo unico. 0 servi9o voluntario nao gera vinculo empregatfcio, nem 
obriga9ao de natureza trabalhista previdenciaria. 

A Lei Federal n°. 10.0293
, de 20 de outubro de 2000, estabelece normas 

gerais para a presta9ao voluntaria dos servi9os administrativos e de servi9os 

auxiliares de saude e de defesa civil nas polfcias militares e corpos de bombeiros 

militares, ou seja: 

Art. 1° Os Estados e o Distrito Federal poderao instituir a presta9ao 
voluntaria de servi9os administrativos e de servi9os auxiliares de saude e de 
defesa civil nas Polfcias Militares e nos Corpos de Bombeiros Militares, 
observadas as disposi96es desta Lei. 

Art. 2° A presta9ao voluntaria dos servi9os tera dura9ao de um ana, 
prorrogavel par, no maximo, igual perfodo, a criteria do Poder Executive, 
ouvido o Comandante-Geral da respectiva Polfcia Militar ou Corpo de 
Bombeiros Militar. 

Paragrafo unico. 0 prazo de dura9ao da presta9ao voluntaria podera ser 
inferior ao estabelecido no caput deste artigo nos seguintes casas: 

I - em virtude de solicitayao do interessado; 

II - quando o voluntario apresentar conduta incompatfvel com os servi9os 

prestados; ou 

Ill- em razao da natureza do servi9o prestado. 

Art. 3° Poderao ser admitidos como voluntaries a presta9ao dos servi9os: 

I - homens, maiores de dezoito e menores de vinte e tres anos, que 
excederem as necessidades de incorpora9ao das For9as Armadas; e 

II- mulheres, na mesma faixa etaria do incise I. 

Art. 4° Os Estados e o Distrito Federal estabelecerao: 

1 - numero de voluntaries aos servi9os, que nao podera exceder a proporyao 
de um voluntario para cada cinco integrantes do efetivo determinado em lei 
para a respectiva Polfcia Militar ou Corpo de Bombeiros Militar; 

II - os requisites necessaries para o desempenho das atividades fnsitas aos 
servi9os a serem prestados; e 

Ill - o criteria de admissao dos voluntaries aos servi9os. 

Art. 5° Os Estados e o Distrito Federal poderao estabelecer outros casas 
para a presta9ao de servi9os voluntaries nas Polfcias Militares e nos Corpos 
de Bombeiros Militares, sendo vedados a esses prestadores, sob qualquer 

3 Tal Lei veio assegurar uma possibilidade de incremento de efetivos nas Polfcias Militares, visando a 
refor9ar as recursos humanos dessas Corporayoes, quando escassos, dentro da convivencia e 
oportunidade administrativa. 
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hip6tese, nas vias publicas, o porte ou o uso de armas de fogo e o exercfcio 
do poder de polfcia. 

Art. 6°. Os voluntaries admitidos fazem jus ao recebimento de auxflio 
mensal, de natureza jurfdica indenizat6ria, a ser fixado pelos Estados e pelo 
Distrito Federal, destinado ao custeio das despesas necessarias a execuc;ao 
dos servic;os a que se refere esta Lei. 

§ 1° 0 auxflio mensal a que se refere este artigo nao pod era exceder do is 
salaries mfnimos. 

§ 2° A prestac;ao voluntaria dos servic;os nao gera vinculo empregatfcio, 
nem obrigac;ao de natureza trabalhista, previdenciaria ou afim. 

De acordo com este texto legal, o servigo voluntario nas unidades 

federativas, ou seja, nas Policias Militares e Corpos de Bombeiros Militares estao 

afetos as atividades administrativas, servigos auxiliares de saude e atividades de 

defesa civil. 

A Lei Federal n°. 10.029, de 20 de outubro de 2000, apresentam outros 

aspectos importantes, tais como: 

- a prestac;ao voluntaria tera durac;ao de um ano, prorrogavel por, no 
maximo, igual perfodo, o que obriga a uma rotatividade maior de voluntaries 
e evita a perpetuac;ao na atividade, de forma empregatfcia; 

- estabelece a reduc;ao da prestac;ao voluntaria de servic;os, a pedido do 
. interessado, por conduta incompatfvel ou pela natureza do servic;o prestado, 
o qual podera ser por tempo especffico como, por exemplo, no caso de um 
estado de emergencia ou calamidade publica temporaria; 

- estabelece como possibilidade, a admissao de homens maiores de dezoito 
anos e menores de vinte tres anos, que excederam a necessidade de 
incorporac;ao das Forc;as Armadas, nao restringindo, citada lei, a que esse 
universe se limite a perfodo especffico, o que, entende-se, possibilita a 
admissao de excedentes em c:inos anteriores, o que aumenta, em muito, o 
universe a ser recrutado e selecionado; 

- possibilita a admissao de mulheres no servic;o voluntario, na mesma faixa 
de idade, em respeito ao princfpio da isonomia esculpido no art. 5°, caput, 
da Carta Magna e, da mesma forma, amplia, sobremodo, o universe de 
jovens a ser recrutados e selecionados; 

- limita o ingresso de voluntaries a 20% (vinte por cento) do numero do 
efetivo policial militar fixado em lei, para que se evite a descaracterizac;ao da 
organizac;ao policial militar; 

- deixa a cargo dos estados a regulamentac;ao das normas gerais, de 
acordo com suas peculiaridades, no pertinente a requisites necessaries, 
criterios de admissao de voluntaries, e outros casos de prestac;ao de 
servic;os voluntaries, restringindo, nesse caso, o exercfcio do poder de 
polfcia e o porte ou uso de armas de fogo nas vias publicas; 

- a vedac;ao citada no item anterior nao exclui da legislac;ao estadual a 
possibilidade de atribuir ao voluntario da Polfcia Militar a prestac;ao de 
servic;o de guarda, inclusive com uso de armas de fogo, em outras 
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organizacoes publicas ou privadas (Casa Militar, Assembleia Legislativa e 
Tribunal de Justica. Secretaria da Seguranca Publica e Service de Cart6rios 
e Permanencia nas Delegacias de Polfcia Civil, etc.), vez que a restricao de 
que trata o art. 6°, se limita as vias publicas; 

- garante ao voluntario a percepcao de auxilio mensa! indenizat6rio para 
custeio de suas despesas com a execucao do service, cujo teto maximo e 
de dois salaries minimos, equivalente, hoje, a R$ 380,00 (trezentos e oitenta 
reais) descaracterizando qualquer vinculo empregaticio, obrigacao de 
natureza trabalhista, previdenciaria ou afim. 

Corroborando com este dispositive legal, bern como em relagao a previsao 

constitucional e repercussoes que poderao advir com a aplicagao desta Lei. Leon 

Fredja Szklarowsky, Sub-Procurador Geral da Fazenda Nacional aposentado, 

advogado e editor da Revista Jurfdica Consulex e L & C Revista de Direito e 

Administragao Publica: 

A Lei Federal n°. 10.029, de 20 de outubro de 2000, estabelece norm as 
gerais da Uniao para a prestacao voluntaria de services administrativos e 
auxiliares de saude e de defesa civil nas Policias Militares e nos Corpos de 
Bombeiros Militares, em face da sua competencia privativa para legislar 
sobre organizacao, efetivos, material belico, garantias, convocacao e 
mobilizacao das Polfcias Militares e Corpos de Bombeiros Militares. Essa 
competencia advem-lhe do inciso XXI do artigo 22 da Constituicao Federal 
e, obviamente nao exclui, muito ao contrario, inclui, a competencia dos 
Estados e do Distrito Federal, para legislar sobre os services administrativos 
e auxiliares da saude e da defesa civil, visto que, ao estabelecer as normas 
gerais, implicitamente, pressupoe que essas unidades federativas 
suplementem a legislacao nacional, como corolario do principia federative. 
Esse dispositive deve ser interpretado em harmonia com o inciso XII do 
artigo 24, que atribui competencia concorrente a Uniao, aos Estados e ao 
Distrito Federal para legislar sobre a protecao e defesa da saude. Ademais, 
os comandos dos §§ 1°, 2° e 3° desta disposicao conduzem ao mesmo 
entendimento. 

0 constitucionalista Jose Afonso da Silva adverte que "a Carta Magna 

desenhou a competencia da Uniao sobre essa materia (inciso XXI do artigo 22), mas 

omitiu-se, quando nao a inseriu entre as competencias concorrentes entre ela e as 

unidades federativas, como o fez com a Polfcia Civil". Entretanto, seguindo este 

pensamento, a omissao do legislador constitucional, nao significa que nao possam 

legislar supletivamente, como fruto da organizagao federativa e merce da natureza 

da legislagao principia 16gica na repartigao das competencias, que se traduz na 
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correlac;ao com a compet€mcia suplementar, compreendendo a supletiva e 

complementar dos Estados e do Distrito Federal. (SILVA, 1990). 

Neste contexto, a Lei Federal n°. 10.029, de 20 de outubro de 2000, faculta 

aos Estados e ao Distrito Federal instrufrem esse servic;o voluntario sem qualquer 

onus para o Erario, pois nao admite que se estabelec;a vinculo empregatfcio ou 

obrigac;ao de natureza trabalhista previdenciaria ou afim, com os voluntaries. 

No entanto, eles farao jus ao auxflio mensal, que tera natureza meramente 

indenizat6ria, para o custeio de despesas suficientes a execuc;ao dos aludidos 

servic;os. 

Os Estados e o Distrito Federal fixarao esse valor, que nao podera exceder 

dois salarios mfnimos, assim como o numero de voluntaries, que nao devera 

ultrapassar a proporc;ao de urn para cada cinco integrantes do efetivo dessas 

Corporac;oes; o criteria de admissao e os requisites essenciais para o desempenho 

dessas atividades. Os voluntaries ficarao proibidos do porte ou o uso de arma de 

fogo, em via publica, bern como o exercfcio do poder de polfcia. 

Tal dispositive cria uma celeuma, pois ao qualificar o tipo de arma, estara 

permitindo a utilizac;ao de qualquer outra arma que nao a de fogo, o que certamente 

nao e a vontade da lei. 

A Lei nao estabelece urn limite na questao referente as atividades 

especificadas, pois admite outros casos de servic;o voluntario, a serem estabelecidos 

por essas esferas de poder, com o que o objetivo estara sendo atingido, que e o de 

propiciar uma participac;ao efetiva da sociedade na soluc;ao dos problemas que a 

afetam. 
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A duragao desse trabalho esta adstrita a urn ano, e podera ser prorrogada 

por igual periodo, a criteria do Poder Executive, com a anuencia dos Comandantes

Gerais de Policia Militar ou de Corpo de Bombeiros Militar. 

Esse prazo, tambem, podera ser reduzido, se assim o desejar o interessado 

e na hip6tese de o voluntario apresentar conduta incompativel com os servigos que 

deve prestar. Neste aspecto a natureza dos servigos facultara o seu desligamento 

antes de decorrido o prazo minimo estabelecido nesse diploma legislative. 

0 requisite necessaria para admissao de homens a esse servigo voluntario e 

que sejam maiores de dezoito anos e menores de vinte e tres anos e que sejam 

excedentes das Forgas Armadas. As mulheres, maiores de dezoito anos e menores 

de vinte e tres anos, tambem poderao compor esse corpo de voluntaries. 

Sobre legislagao concorrente registra o § 1° do artigo 24 da CF, que a Uniao 

limita-se as normas gerais, estas normas sao limites estabelecidos a competencia 

concorrente dos Estados e do Distrito Federal. Atendendo ao § 2° do artigo 24, esta 

lei nao exclui a competencia concorrente dos Estados e do Distrito Federal, dentro 

das regras por ela estabelecidas e o paragrafo § 3° estabelece que se haja lei 

estadual esta estaria com sua eficacia suspensa, naquilo que fosse contraria. 0 

inciso XII do artigo 24 estabelece competencia concorrente entre a Uniao, os 

Estados e o Distrito Federal para legislar sobre a protegao e defesa da saude, 

conclui-se que se a competencia exclusiva da Uniao para legislar sobre a 

organizagao, efetivos, material belico, garantias, convocagoes e mobilizagao das 

Policias Militares e Corpos de Bombeiros Militares esta limitada pelo artigo 22 inciso 

XXI somente as normas gerais, nao exclui a competencia supletiva dos Estados e do 

Distrito Federal quanto ao estabelecido pela Lei n°. 10.029, de 20 de outubro de 
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2000, muito embora o artigo 24 nao traga as Polfcias Militares, como fez com a 

Polfcia Civil no seu inciso XVI. 

0 ato legislative se preocupou em especificar que esse servigo voluntario 

nao gera vinculo empregaticio, nem obrigagao de natureza trabalhista, 

previdenciaria ou afim, e exceder-se-a mediante a celebragao do termo de adesao 

entre a entidade e o prestador de servigo, fazendo constar o objeto e as condigoes. 

Este, por sua vez, podera ser ressarcido das despesas que comprovadamente 

realizar na execugao dessas atividades, desde que expressamente autorizadas pelo 

referido ente. 

Na Lei Federal n°. 10.029, de 20 de outubro de 2000, o legislador foi 

extremamente feliz, ao determinar que o voluntario faz jus ao recebimento do auxilio 

mensal para custeio das despesas necessarias a execugao dos servigos e fixou urn 

parametro, enquanto na Lei Federal n°. 9.608, de 18 de fevereiro de 1998, dispos 

que o servigo voluntario, para os fins nela previstos, e a atividade nao remunerada, 

prestada por pessoa fisica a entidade publica, de qualquer natureza, ou a instituigao 

privada de fins nao lucrativos, que tenha finalidade civica, cultural, educacional, 

cientifica, recreativa ou de assistencia social, incluindo-se a mutualidade. 

Nao se admite a gratuidade dessa prestagao de servigo, vez que a 

Constituigao nao admite o exercicio de qualquer tipo trabalho nao remunerado. E 

voluntariedade nao quer dizer, necessariamente, servigo gratuito. Mas, apesar de 

tudo essas leis representam urn avango expressive e merecem os maiores 

encomios, pois se fundamentam nos postulados fundamentais do exercicio da 

cidadania e da dignidade da pessoa, erigidos na Carta Magna com fonte nos 

salutares principios da solidariedade e da convivencia entre as criaturas humanas. 
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2.4 0 SERVICO TEMPORARIO NA BRIGADA MILITAR GAUCHA 

0 servic;o temporario e uma possibilidade concreta dentro do ordenamento 

juridico daquele ente federado, ou seja, foi baseado no dispositive constitucional. A 

previsao do servic;o temporario como uma possibilidade, esta prevista no artigo 37 

incise IX da CF de 88, e dita que: 

IX- a lei estabelecera os casos de contratac;:ao por tempo determinado para 
atender necessidade temporaria de excepcional interesse publico. 

Esta possibilidade foi regulada para aplicac;ao aos servidores civis pela Lei 

n°. 8.745, de 9 de dezembro de 1993, mas os servidores militares tern urn regime 

juridico proprio, previsto no artigo 42 § 1°, pertencente a "Sec;ao Ill, Dos Militares dos 

Estados, do Distrito Federal e dos Territories". 

Art. 42 Os membros das Policias Militares e Corpos de Bombeiros Militares, 
instituic;:oes organizadas com base na hierarquia e disciplina, sao militares 
dos Estados, do Distrito Federal e dos Territories. 

§ 1° - Aplicam-se aos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Territories, alem do que vier a ser fixado em lei, as disposic;:oes do art. 14, § 
8°, do art. 40, § 9°, e do art. 142 §§ 2° e 3°, cabendo a lei estadual 
especffica dispor sobre a materia do art. 142, § 3°, incise X, sendo as 
patentes dos oficiais conferidas pelos respectivos governadores. 

Como vista a materia do incise X, do§ 3° do artigo 142 da CF/88, aplicada a 

Policia Militar, e de competencia do Governador do Estado, que deve tratar a 

materia em lei especifica, assim observa que: 

X - a lei dispora sobre o ingresso nas Fon;as Armadas, os limites de idade, 
a estabilidade e outras condic;:oes de transferemcia do militar para a 
inatividade, os direitos, os deveres, a remunerac;:ao, as prerrogativas e 
outras situac;:oes especiais dos militares, consideradas as peculiaridades de 
suas atividades, inclusive aquelas cumpridas por forc;:a de compromissos 
internacionais e de guerra. 
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Fica claro que, sendo a estabilidade materia a ser regulada por lei 

especffica, ela subordina-se a lei ordinaria pela disposic;ao supra. 

No entanto, o artigo 46 da Constituic;ao do Estado do Rio Grande do Sui, 

determina que o estatuto que rege a Brigada Militar deve ser criado por lei 

complementar, observando, entre outras disposic;oes, a do inciso IV, que preve a 

estabilidade aos prac;as com cinco anos de efetivo servic;o prestado a Corporac;ao. 

Nao se referindo aos Oficiais que tern sua condic;ao estavel estabelecida pela 

Constituic;ao Federal e pelo § 2° do artigo 3° do Estatuto dos Servidores Militares da 

Brigada Militar do Rio Grande do Sui, estatuto este criado pela Lei Complementar n°. 

10.990, de 18 de agosto de 1997. 

Tal estatuto regula a situac;ao, obrigac;oes, deveres, direitos e prerrogativas 

dos servidores militares do Estado, onde infere no §1°, letra "b", do inciso I, do artigo 

3°, por uma inovac;ao de sua reformulac;ao ocorrida em 1997, a previsao do servidor 

militar temporario. 

A Constituic;ao Gaucha, no inciso IV do artigo 19 dispoe que: 

Art.19-[ ... ] 

IV - a lei estabelecera os casas de contrata<;ao de pessoal par tempo 
determinado, para atender a necessidade temporaria de excepcional 
interesse publico. 

Este dispositive constitucional trata de situac;ao que nao e regra, eis que 

para sua. implementac;ao esta dispensado o concurso publico, sen do quatro os 

requisites para a sua aplicac;ao: caso estabelecido em lei, por tempo determinado, 

necessidade temporaria e excepcional interesse publico. 

A regra de ingresso na administrac;ao publica e por aprovac;ao previa em 

concurso publico de provas ou de provas e tftulos, mais ampla e de maior espectro, 

e por isso regra. Devemos respeitar os princfpios constitucionais republicanos, entre 

eles o da moralidade, da igualdade, da impessoalidade, escolhendo os mais aptos a 
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ocuparem as vagas, atraves da aplicagao do concurso publico, quando nao houver 

conformagao com o dispositive da excepcionalidade. 

Na Brigada Militar Gaucha, existe uma lacuna com relagao o preenchimento 

das vagas existentes na area da saude e na administragao, em vista disto temos que 

considerar que estas vagas existem e sao de carater permanente e por isso cargos 

efetivos, onde nao podemos confundir com a situagao do servidor com o cargo. 

Cargo efetivo ou de provimento efetivo e aquele predisposto a ser 
preenchido sem transitoriedade, ou seja, em carc~ter definitive. A sua 
natureza tende a recepc;:ao de um ocupante que permanec;:a no cargo em 
carater transit6rio. (MUJALLI, 1997, p.142) 

Seguindo este pensamento, o autor clareia a situagao colocando que o 

cargo existe por tempo indeterminado, ja o servidor sempre tera urn tempo 

determinado a cumprir, ou seja, no maximo ate a inatividade ou por tempo certo e 

determinado, como e previsto no nosso ordenamento. A estabilidade no cargo 

policial-militar s6 e alcangada quando o periodo previsto para sua implementagao 

realiza-se por efetivo exercicio do servidor da fungao policial-militar e atendidas as 

exigencias da lei. 

Assim, se o cargo policial-militar e criado para ser ocupado por militar 

temporario, tal militar tern urn tempo certo e determinado de permanencia na ativa, 

nao podendo atingir cinco anos ap6s a posse, a tim de nao tornar-se estavel, tendo 

por obrigagao a necessaria dispensa antes deste prazo, no caso de pragas. Os 

Oficiais, pela norma legal, adquirem vitaliciedade no momento em que sao 

nomeados pelo Governador do Estado, e tomam posse de cargo policial-militar, para 

o desempenho voluntario e permanente do servigo policial-militar, que nao e o caso 

do temporario, por nao ser permanente o cargo policial-militar ocupado. Assim, a 
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criagao de urn quadro de militares temporaries depende de lei complementar que 

venha regulamentar o ingresso e o regime jurfdico dos seus ocupantes. 

Neste diapasao para viabilizar a sua criagao pode ser destinado urn 

percentual de cargos policial-militar aos militares temporaries, tanto do quadro de 

saude quanta do quadro de combatente, sendo que este ultimo s6 teria fungoes 

restritas a area administrativa existentes no quadro organizacional atual. Certo e que 

o regime jurfdico especffico deste quadro deve ser trabalhado em fungao da 

precariedade da permanencia do servigo publico, eis que neste breve tempo de 

servigo, a relagao jurfdica com o Estado sera diferente da do militar de carreira, o 

que carece de regras jurfdicas especfficas. 

Seguindo este pensamento o governo do Estado do Rio Grande do Sui criou 

o Programa de Militares Estaduais Temporaries na Brigada Militar do Estado, pela 

Lei Estadual n°. 11.991, de 27 de outubro de 2003, nos termos da Lei Complementar 

n°. 10.990, de 18 de agosto de 1997, o Programa de Militares Estaduais 

Temporaries, obedecidas as condigoes previstas nesta Lei. Tal Lei foi atualizada 

pela Lei Estadu~l. n°. 12.558, de 12 de julho de 2006. 

Os candidates selecionados e contratados como Soldado PM Temporario 

vinculam-se, obrigatoriamente, ao Regime Geral da Previdencia Social, sujeitando

se, no que couber, as normas aplicaveis aos integrantes da Brigada Militar. 

A contratagao sera pelo prazo de urn ana, podendo ser prorrogada no 

maximo uma vez, par igual perfodo, sendo req!Jisitos para a selegao: 

- Ser Brasileiro; 

- Possuir ilibada conduta publica e privada; 
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- Ter concluido o servi90 militar obrigat6rio das For9as Armadas em periodo 

nao superior a seis meses antes da data de abertura das inscri96es ao processo 

seletivo; 

- Ter sido licenciado no minima no comportamento Born; 

- Nao ter sido punido pela pratica de falta grave na forma do regulamento 

disciplinar da For9a a que servia; 

- Estar em dia com as obriga96es eleitorais; 

- Ter concluido o ensino fundamental; 

- Possuir Certificado de Reservista de 1 a ou 2a categoria; 

- Nao ter sofrido condena9ao criminal com pena privativa de liberdade ou 

qualquer condena9ao incompativel com a fun9ao Policiai-Militar. 

2.5 0 SERVICO TEMPORARIO NA POLiCIA MILITAR DO CEARA 

A Lei Estadual n°. 13.326, de 15 de julho de 2003, instituiu a presta9ao 

voluntaria de servi9os administrativos e de servi9os auxiliares de saude e de defesa 

civil na Policia Militar e no Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceara. 

Tendo em vista este dispositive legal, que foi elaborado com base na Lei 

Federal n°. 10.029, de 20 de outubro de 2000, o voluntario que ingressar nos postos 

de servi9os voluntaries de que trata esta Lei sera denominado Soldado-PM 

Temporario ou Soldado-BM Temporario e estara ~sujeito a normas pr6prias a ser 

regulamentada por Decreta do Chefe do Poder Executive. 

No exercicio das atividades de presta9ao voluntaria de servi9os a que se 

refere esta Lei, ficam vedados, sob qualquer hip6tese, nas vias publicas, o porte ou 

o uso de armas de fogo e o exercicio do poder de policia. 
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0 recrutamento para a Prestagao Voluntaria de Servigos devera ser 

precedido de autorizagao expressa do Governador do Estado, mediante proposta do 

Comandante-Geral da respectiva Corporagao Militar, observado o limite de urn 

Soldado Temporario para cada cinco integrantes do efetivo total fixado em lei para a 

respectiva Corporagao. 

2.6 0 SERVIc;O TEMPORARIO EM OUTRAS POLICIAS MILITARES 

A Lei Estadual n°. 1.375, de 2 de margo de 2001, institui o Servigo Auxiliar 

Voluntario, na Policia Militar do Estado do Acre, nos termos da Lei Federal n°. 

10.029, de 20 de outubro de 2000, o Servigo Auxiliar Voluntario, obedecidas as 

condigoes previstas nesta Lei. 

A Lei Estadual n°. 14.012, de 18 de dezembro de 2001, institui o Servigo 

Auxiliar Voluntario, na Policia Militar do Estado de Goias, nos termos da Lei Federal 

n°. 10.029, de 20 de outubro de 2000, o Servigo Auxiliar Voluntario, obedecidas as 

condigoes previstas nesta Lei. 

A Lei Estadual n°. 11.064, de 8 de margo de 2002, institui o Servigo Auxiliar 

Voluntario, na Policia Militar do Estado de Sao Paulo, nos termos da Lei Federal n°. 

10.029, de 20 de outubro de 2000, o Servigo Auxiliar Voluntario, obedecidas as 

condigoes previstas nesta Lei. 

A Lei Estadual no. 7.729, de 23 de outubro de 2002, de autoria do deputado 

Humberto Bosaipo, institui o Servigo Auxiliar Voluntario na Policia Militar do Estado 

de Mato Grosso. 

A Lei Estadual no. 430, de 16 de abril de 2004, instituiu o Servigo Auxiliar 

Voluntario na Policia Militar do Estado de Roraima. 
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2.7 REPORTAGENS SOBRE 0 SERVI<;O TEMPORARIO EM OUTRAS POLfCIAS 

MILITARES 

Boletim informativo do deputado Flavio Koutzii (24), em 22 de outubro 

de 2003. 

Segundo Flavio Koutzii, que relatou no Boletim lnformativo da Assembleia 

Legislativa do Rio Grande do Sui, que o projeto do governo do Estado que cria os 

policiais militares temporarios e uma irresponsabilidade, uma solugao meia-sola 

capaz de desestruturar a Brigada Militar. 

Com o avango e a sofisticagao da criminalidade, cada vez mais a atividade 

da seguranga publica exige do policial consciemcia da responsabilidade e preparo 

tecnico. Em vez de fortalecer a corporagao hist6rica, fundada na metade do seculo 

19, nomeando soldados ja concursados ou realizando novos concursos publicos 

para suprir gradualmente as lacunas de pessoal, o governo Rigotto resolve trazer 

para a Brigada Militar centenas de jovens egressos das Forgas Armadas. Em vez 

dos nove meses do tradicional curso de formagao da BM, os rapazes terao apenas 

de dois a tres meses de preparagao para servirem como uma especie de policial 

militar de segunda categoria, nesse campo cada vez mais duro e conflagrado. 

Sobre esse delicado tema da preparagao de urn servidor publico especial 

que tera direito a posse de arma de fogo, o texto completo do projeto de lei e sua 

justificativa salientam apenas que "a contratagao do Soldado PM Temporario dar-se

a mediante selegao e aprovagao em curso especffico" e que "o curso sera oferecido 

pelo Departamento de Ensino da Brigada Militar". Nenhuma garantia de que serao 

cumpridas pelo menos as 300 horas-aula anunciadas por representantes do 

governador em discussoes nas comissoes tematicas da Assembleia e no plenario. A 
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urn ritmo intensive, digamos, de oito horas diarias, seis dias por semana, os policiais 

completariam esse curso de supostas 300 horas em apenas 6,2 semanas, ou urn 

mes e meio. 

Esta Ia na justificativa oficial: "A contratagao do Soldado PM Temporario 

trara grandes beneficios a comunidade gaucha, uma vez que atendera as lacunas 

decorrentes do desemprego do jovem que, ap6s cumprir o servigo militar obrigat6rio, 

procura oportunidades de emprego sem sucesso em razao do excesso de mao-de

obra." 

A redagao desse projeto consegue formular contradigoes dentro da mesma 

frase, como nota-se na intengao de atrair jovens servidores da seguranga publica 

para evitar "o seu envolvimento em atividades anti-sociais". Mas nao se pode culpar 

o governo do Estado de nao ter sido explicito em seus prop6sitos, quando elege 

para as primeiras linhas dos objetivos da contratagao emergencial essa 

preciosidade: "Dar maior visibilidade ao policiamento, por meio do aumento do 

contingente de policiais". 

Os PMs temporaries tambem poderao ser utilizados (talvez seja "utilizar" o 

verba mais correto) na "guarda externa de estabelecimentos penais" e, em caso de 

rebeliao de presidiarios, n6s, os deputados que votamos contra o projeto, 

aconselhamos aos jovens policiais temporaries que nao se deixem matar ou 

invalidar permanentemente. Nao se metam em brigas, rapazes. Brigas sao 

atividades anti-sociais e o governo do Estado quer dar emprego para ve-los Ionge de 

confusoes. Ate porque, segundo o projeto, urn curta tempo depois da atuagao, "ao 

ser excluido do Programa de Militares Estaduais Temporaries, encerra-se para o 

Soldado PM Temporario o vinculo com a Brigada Militar, nao cabendo qualquer 

remuneragao ou indenizagao por parte do Estado". 
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Policia Militar abre inscri~oes para contrata~ao de soldados 

temporarios Sexta, 22 de Setembro de 2006 as 12:28. 

A Policia Militar de Sao Paulo abre a partir do dia 27 deste mes, as 

inscri96es para jovens com idade entre 18 a 23 anos, interessados em concorrer a 

uma das 841 vagas disponiveis para contrata9ao do soldado temporario. As 

inscri96es terminam no dia 29. 

0 programa que preve a contrata9ao de adolescentes e desenvolvido desde 

2002. Eles recebem dois salarios para efetuar fun96es administrativas. 0 candidato 

que se inscrever no Processo Seletivo estara concorrendo as vagas na area 

abrangida pelos municipios do Comando de Policiamento do Interior (CPI): CPI-2 -

Campinas e regiao, CPI-3 - Ribeirao Prete e regiao, CPI-4 - Bauru e regiao, CPI-5 -

Sao Jose do Rio Preto e regiao, CPI-7 - Sorocaba e regiao, CPI-8 - Presidente 

Prudente e regiao, CPI-9 Piracicaba e regiao. (www.canalrioclaro.com.br/noticias). 

A~ao pretende regularizar a situa~ao trabalhista de soldados 

"voluntarios" em SP, 17/10/2006 10:51 

0 Ministerio Publico do Trabalho em Sao Paulo entrou com a9ao civil publica 

contra a Fazenda Publica do Estado de Sao Paulo a fim de regularizar a situa9ao 

trabalhista de cerca de 14 mil soldados admitidos como "voluntaries" pela Policia 

Militar. 

Segundo a procuradora do Trabalho Vivian Rodriguez Mattos, os 

depoimentos dos soldados ao MPT mostraram de forma inequivoca que, sob o 

manto de servi9o voluntario, estao patentes os requisites da rela9ao de emprego. 

"Trata-se de fraudulenta contrata9ao de tipicos empregados na condi9ao de 

trabalhadores voluntaries" , explica a procuradora. "Na realidade, estao presentes 

• 
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todos os elementos de uma verdadeira rela9ao de emprego, s6 que com a 

supressao dos direitos sociais dos trabalhadores", afirma. 

A Fazenda Publica contrata o que denomina de "Soldado PM Temporario" 

com base na Lei Federal 10.029/2002 e na Lei Estadual 11.064/2002, que institui o 

"servi9o auxiliar voluntario da PM no Estado de Sao Paulo" com a finalidade de 

admitir trabalhadores voluntaries para "a execu9ao de atividades administrativas, de 

saude e de defesa civil". Esses "voluntaries" foram e sao admitidos em processo 

seletivo publico. Ao todo, foram admitidos nove soldados nos ultimos quatro anos. 

Segundo a Procuradora do Trabalho, o que caracteriza o trabalho voluntario 

e a falta de onerosidade. "Voluntariado pressupoe a9ao espontanea para auxiliar. 0 

voluntario verdadeiro age de acordo com a sua vontade, quando pode e como pode. 

Nao e isso o que acontece. Na PM, o chamado trabalho voluntario tern todos os 

elementos configuradores da rela9ao de emprego: subordina9ao, pessoalidade, nao

eventualidade e onerosidade", diz a procuradora. 

Alem disso, o Soldado PM Temporario passa por urn processo seletivo 

publico nao porque esteja imbufdo de urn espfrito de solidariedade, mas porque esta 

desempregado e precisa de uma fonte de renda para se manter. Para participar do 

processo seletivo, urn dos pre-requisites e que os interessados estejam 

desempregados e a remunera9ao oferecida, chamada de auxflio-mensal, e de cerca 

de R$ 700,00. 

"Nao e crfvel que uma pessoa jovem e desempregada se submeta a urn 

concurso publico para exercer uma fun9ao com dedica9ao exclusiva, em tempo 

integral, sem pretender salario", avalia a procuradora. Tanto nao e verdade, que a 

remunera9ao dos "soldados voluntaries" e fixa e os que pagam pensao alimentfcia 

tern o valor descontado em folha de pagamento. 
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No ambito da administra9ao, a Fazenda Publica mascarou a rela9ao de 

emprego para aumentar o contingente policial ao mesmo tempo em que reduzia o 

custo do pessoal pela supressao dos direitos trabalhistas constitucionalmente 

assegurados. 

"lsso implica em deixar de arrecadar aos cofres da seguridade social cerca 

de R$ 27 milhoes ao ano, considerados 14 mil trabalhadores com renda mensal de 

dais salaries minimos. Em rela9ao ao FGTS, sao sonegados R$ 9,4 milhoes anuais", 

sustenta a procuradora. 

Na a9ao, a procuradora pede que seja reconhecida a fraude ao contrato de 

trabalho e que as duas leis que embasam as contrata96es de Soldado PM 

Temporario sejam declaradas inconstitucionais no que diz respeito a supressao dos 

direitos trabalhistas e afastamento da incidencia da CL T. 

A ACP requer tambem que o "servi9o voluntario" seja convertido em trabalho 

temporario com vinculo empregaticio regido pela CLT, por prazo indeterminado, ou , 

caso o juiz entenda nao ser possivel fazer a conversao, que seja decretada a 

nulidade das contrata96es, extinguindo todos os contratos de Soldado PM 

Temporario, ficando a Fazenda Publica obrigada a registrar todos os falsos 

voluntaries. (www.pgt.gov.br/pgtgc/publicacao/engine). 

Policia Militar/SP abrira 2000 vagas, Segunda, 23 de janeiro de 2006 

08h18. 

A Policia Militar de Sao Paulo publicara , em breve, o concurso que visa o 

preenchimento de cerca de duas mil vagas para Soldado Temporario de ambos os 

sexos. Segundo a PM, as vagas foram anunciadas por meio de pronunciamento do 

governador do Estado, Geraldo Alckmim a imprensa. Estas vagas fazem parte de 

um planejamento do Governo do Estado de refor9ar a Seguran9a Publica. 



45 

A Divisao de Alistamento da PM ainda informou que e provavel que a oferta 

de vagas seja menor, que a prevista por Alckmin e a abertura do concurso, aguarda 

ainda, autoriza9ao do mesmo. A data para divulga9ao do concurso e outras 

informa96es ainda nao foram definidas, mas, a PM informou que deverao abrir 

oportunidades para a Capital , Grande Sao Paulo e Interior do Estado. 0 ultimo 

concurso foi realizado no final do ano passado, ofereceu duas mil vagas. 

(http://www.excelenciaglobal.com.br/noticias/?nt=1205). 
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CAPiTULO Ill - METODOLOGIA DO ESTUDO 

3.1 DELINEAMENTO E CARACTERIZACAO DO ESTUDO 

0 presente capitulo vai descrever a metodologia empregada para busca de 

subsfdios para validar as hip6teses, tendo como base a verificagao das vantagens e 

desvantagens da substituigao de Servidor Militar do Quadro Regular par Servidor 

Temporario nas atividades administrativa da PMPR. 

3.2 PROCEDIMENTOS PARA ANALISE DA BIBLIOGRAFIA COLETADA 

Trata-se de uma pesquisa descritiva explorat6ria caracterizada par estudos 

bibliograficos, levantamento e coleta de dados, os quais foram observados, 

registrados e analisados sem a interferencia do pesquisador, sabre a situagao atual 

dos Servidores Civis e Militares do quadro regular correlacionando as vantagens e 

desvantagens da substituigao deste par Servidores Temporaries, com a descrigao de 

urn fenomeno e dos fatos da realidade. 

Este tipo de pesquisa estuda fatos do mundo ffsico, humane, sem a 

interferencia do pesquisador. Procura descobrir, com precisao, a frequencia com que 

o fenomeno ocorre, sua relagao e conexao com outros, sua natureza e 

caracterfsticas. OLIVEIRA (1998), assim descreve a finalidade da pesquisa 

descritiva: 

[ ... ] tem por finalidade observar, registrar e analisar os fenomenos sem, 
entretanto, entrar no merito de seu conteudo [ ... ] os estudos descritivos 
destinam-se a descrever as caracterfsticas de determinada situa9ao. 
(Oliveira, 1998,p. 128). 
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Para a coleta de dados foram utilizados como fontes primarias a 

Constituic;ao Federal, a Constituic;ao Estadual, Leis, Decretos e documentos da 

Corporac;ao que tratam sobre o tema. Utilizou-se tambem de fontes secundarias, urn 

questionario aos Comandantes de OPM da Capital, Regiao Metropolitana de Curitiba 

e das unidades especializadas de area, outro questionario aplicado aos Oficiais do 

CAO, do quadro QOEPM e, por fim uma entrevista com o Chefe do Setor de Pessoal 

responsavel pela META 4, da PMPR. 

0 primeiro questionario foi elaborado e composto por tres questoes fechadas 

e quatro questoes abertas, sendo aplicado aos Comandantes de OPM, o segundo 

questionario foi aplicado aos Oficiais que freqOentam o CAO Especial (QEOPM), 

constituindo de uma questao dividida em duas partes, respondidas de acordo com a 

escala de Likert, sobre as vantagens e desvantagens da substituic;ao de Servidores 

Civis e militares do quadro regular por Servidores Temporaries nas atividades 

administrativas. A entrevista constituiu-se de oito questoes abertas as quais 

funcionaram como urn roteiro para as respostas do entrevistado. 

A aplicac;ao do instrumento foi realizada pelo proprio pesquisador em contato 

com os Comandantes de OPM, Oficiais do CAO Especial (QEOPM), onde foram 

sanadas duvidas que por ventura existissem com a interpretac;ao dos 

questionamentos. 

3.3 PROCEDIMENTOS PARA ANALISE DOS DADOS COLETADOS 

Para analisar os dados obtidos atraves de questionarios com respostas as 

questoes fechadas, utiliza-se a proposta de GIL (1996): 

d) conhecimento direto da realidade. A medida que as pr6prias pessoas 
informa a respeito ( ... )de suas opinioes .. ; 
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e) economia e rapidez ( ... ) os dados sao obtidos mediante questionarios, os 
custos tornam-se relativamente baixos; 

f) quantificac;ao. Os dos obtidos mediante levantamento podem ser 
agrupados em tabelas, possibilitando sua analise estatfstica." (GIL, 
1996,p.57). 

Para analise das respostas das questoes abertas, utiliza-se: 

" ... uma tecnica de investigac;ao que tem por finalidade a descric;ao objetiva, 
sistematica do conteudo manifesto pela comunicac;ao." (BARDIN, 1979, 
p.19). 

A apurac;ao dos resultados procedeu-se na analise e discussao dos dados 

abordados feita para cada questao da entrevista, trac;ando urn paralelo com o 

referencial te6rico estudado. 

Para BARDIN (1979) a analise se efetiva por tres etapas fundamentais: a 

pre-analise, o tratamento do material e os resultados e interpretac;oes. 

"1 8
) Pre-analise- Nesta etapa foram feitas profundas e reiteradas leituras do 

material resultante da pesquisa, cuja finalidade foi a identificac;ao de 
indicadores pertinentes as categorias (variaveis) e que pudessem orientar a 
interpretac;ao final; ainda nesta fase sera selecionada a unidade de registro 
que orientara o processo de codificac;ao posterior. BARDIN define a Pre
analise como um sentido de unidade " que se destaca naturalmente de um 
texto analisado" (1979,p.1 05). A escolha da unidade tematica proposta por 
Bardin define e caracteriza o tipo tematico. Neste sentido, "fazer uma 
analise tematica consiste em descobrir os nucleos de significac;ao que 
compoem uma comunicac;ao, cuja presenca ou freqoencia signifiquem 
alguma coisa para o objetivo visado... qualitativamente, a presenc;a de 
determinados temas denota valores e de referencia ... presente no 
discurso", segundo MINAYO, 1996,P.209. 

28
) Tratamento do material - A explorac;ao do material consiste na operac;ao 

de codificac;ao. E a selec;ao das categorias que atendem os objetivos do 
estudo. 

38
) Resultados e interpretac;oes - 0 processo de codificac;ao permite o 

aprofundamento dos significados por intermedio de inferencias e 
interpretac;oes que os quadros e graficos ensejam, e que representam a 
sintese das opinioes dos participantes da pesquisa." 

Portanto, a presente monografia procurou analisar os fundamentos principais 

da legislac;ao aplicada ao servic;o temporario, principalmente, a norma geral que e a 

Lei Federal n° 10.029, de 20 de outubro de 2000, alem das outras leis estaduais que 
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sao derivadas da principal, com o intuito de adaptar a materia as necessidades de 

cada unidade federativa, em prol das necessidades da PMPR, observando os 

pontos favoraveis e contraries que norteiam o objeto em analise. 

3.4 CORRELA<;AO DAS HIPOTESES COM OS INSTRUMENTOS DE PESQUISA 

QUESTIONARIO 

HIPOTESE OFICIAIS DO ENTREVISTA 
CMTOPM CAO 

ESPECIAL 

a. A substitui9ao do Servidor Militar Questa a 

par Militar Temporario possibilitara como Quest6es 02, 03 
redu9ao de custos com pessoal, Desvantagem e 04 
para o Estado. letra "f' 

b. A substitui9ao do Servidor Militar Questa a 

par Militar Temporario permitira o como 
Questao 03 Desvantagem Questao 06 aumento do efetivo na atividade de 

policiamento ostensive. letra "c" 

c. A substitui9ao do Servidor Militar Questa a 

. par Militar Temporario permitira o como 

aumento ·de eficiencia e qualidade Questoes 01 
vantagem 

no servi90 em consequencia da e 06 
letra "g" e Questao 07 

especiali;Za9ao e permanencia na como 
desvantagem fun9ao .. 

letra "b" 

3.5 ASPECTOS QUE LIMITARAM DO ESTUDO 

Consideraram-se como limitadores para o desenvolvimento de urn trabalho 

mais aprofundado alguns aspectos relacionados a: 

• Exiguidade e inexistencia de pesquisas na area de Gestao de 

Pessoas - com enfase e Servidores Civis e correlates; 
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• A disciplina de metodologia da pesquisa dificultou a cognigao de 

conhecimentos para definigao do problema, a elaboragao e conclusao 

da pesquisa; 

• A criagao de paradigmas por alguns doutrinadores da Corporagao 

com relagao aos pontos contraries e desfavoraveis ao emprego de 

pessoal temporario em atividades ditas como exclusivas e de carater 

sigiloso no ambito da PMPR, inviabilizando em partes uma discussao 

mais aprofundada e qualificada sobre o tema. 



CAPiTULO IV- ANALISE E DISCUSSAO DOS RESULTADOS 

4.1 PROCEDIMENTOS NA ANALISE E DISCUSSAO DOS DADOS 
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Com o intuito de obter resposta ao problema, sobre quais as vantagens e 

desvantagens da substituigao de Servidores Militares do Quadro Regular e Civis por 

Servidores Militares Temporaries nas atividades administrativas, elaborou-se dois 

instrumentos, sendo dois questionarios e urn roteiro de entrevista semi-estruturado, 

que foi enviado ao Chefe do Setor de Pessoal responsavel pela META 4, da PMPR. 

As questoes fechadas serao analisadas pela proposta de GIL, e para as questoes 

abertas serao observados os ensinamentos BARDIN. 

4.2 ANALISE E DISCUSSAO DOS DADOS DO PRIMEIRO QUESTIONARIO 

0 primeiro questionario composto de tres questoes fechadas e quatro 

questoes abertas dirigido aos Comandantes de OPM, com o objetivo de levantar as 

dados analiticos, os quais serao analisados e discutidos. 

Q.P.1. As atividades administrativas de seu 6rgao de Policia Militar sao 

desempenhadas por Servidores Militares do quadro regular, Civis ou ambos? 

ANALISE: Todos os Comandantes de OPM, consultados responderam que 

as atividades administrativas sao desempenhadas em sua maioria por servidores 

militares do quadro regular e raramente por servidores civis. 

DISCUSSAO: A resposta a esta questao, permite concluir que as atividades 

administrativas em toda a Corporagao sao desempenhadas tanto por Servidores 

Civis como Militares, mas em sua esmagadora maioria desempenhada por PM. 
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Q.P.2 Na sua OPM ja houve substitui9ao de Servidor civil ou outre similar 

por Servidor Militar do quadro regular para desempenhar atividades Administrativas? 

ANALISE: cinco Comandantes responderam de forma afirmativa e quatro 

negativamente, o que totalizando 55,6°/o das OPM da amostra, que tiveram 

substituiyao de Servidor civil ou outro similar por Servtdor Militar do quadro regular, 

com o afastamento deste da atividade fim da Corporayao, tendo como motives 

destas movimenta96es, 04 (quatro) transferencias ou lota96es em outros 6rgaos, 03 

(tres) aposentadorias ou suspensao de contratos, 02 (duas) licen9as, ferias e 

dispensas. 

TABELA 1 - Motives da substitui~ao de Servidor Civil por Servidor Militar do 

Quadro Regular 

Motivo Quantidade 0/o 

Transferencias/lota96es outros 6rgaos 04 45 

Aposentadorias/suspensao de contratos 03 33 

Licen9as/ ferias/dispensas 02 22 

Total 09 100 

Fonte: Quest1onfmo aphcado aos Comandantes de OPM 
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GRAFICO 1 - Motivos da substitui~ao de Servidor Civil por Servidor Militar do 

Quadro Regular 

45% 

Transferencias llota~oes outros 6rgaos • Aposentadorias I Suspensao de Contratos 

o Licen~as I Ferias I Dis pens as 

Fonte: Questionario aplicado aos Comandantes de OPM 

DISCUSSAO: Neste questionamento buscou-se descobrir quais os 

principais motives da substitui9ao de Servidores Civis por Servidores Militares do 

quadro regular. Apesar da pequena amostragem, ficou demonstrado que tais 

afastamentos geram a necessidade da substitui9ao definitiva. A diferen9a existente 

entre os motives e o numero de respostas afirmativas deve-se ao fato que em uma 

OPM houve mais de urn motive para o afastamento. 

Q.P .3 Com a cria9ao do Quadro de Servidores militares temporaries, em 

quais atividades serao empregados os Servidores Militares do quadro regular que 

atualmente desempenham atividades administrativas? 

ANALISE: Dos nove Comandantes que responderam o questionamento, 

seis afirmam que seriam empregados no Policiamento Ostensive e tres em outras 

atividades administrativas, sendo no servi9o interne com uma incidencia e duas o 

planejamento operacional e a inteligencia policial. 
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TABELA 2 - Atividades a serem desempenhadas pelos Servidores substituidos 

Atividades 

Policiamento Ostensive 

Outras atividades administrativas 

Total 

Quantidade 

06 

03 

09 

0/o 

67 

33 

100 

Fonte: Questionario aplicado aos Comandantes de OPM 

GRAFICO 2 - Atividades a serem desempenhadas pelos Servidores 

Substituidos 

Policiamento Ostensive • Outras atividades administrativas I 

Fonte: Questionario aplicado aos Comandantes de OPM 

DISCUSSAO: neste contexte deve ser considerada a importancia da cria9ao 

de cargos publicos na PMPR com o provimento de pessoal capacitado para 

desempenho das atividades administrativas, atraves de concurso publico, de forma 

que as respostas ao quesito e uma iniciativa que trara beneficios a Corpora9ao, uma 

vez que dentre os pesquisados 67°/o sao favoraveis ao emprego operacional do 

efetivo a ser remanejado e, apenas 33°/o entendem que mesmo havendo a 
. . 

contrata9ao de Servidores Temporaries, os Servidores Militares do quadro regular 

continuariam a desempenhar as atividades administrativas que sao inerentes a 

condi9ao de militar para exerce-las, (GRAFICO 2). No confronto deste dado com os 



55 

auferidos no segundo questionario referente as desvantagem, o afastamento do 

Servidor Militar da atividade fim foi eleita por 62% dos pesquisados (Quadro 3, 

Grafico 16) corroborada pela resposta da questao 06 da entrevista, confirmando a 

hip6tese de que a substitui9ao de Servidor Militar por Servidor Militar Temporario 

possibilitara o au.mento do efetivo nas atividades no policiamento ostensive. 

P.Q.4 Em sua opiniao, quais as vantagens da substitui9ao de Servidor Militar 

do quadro Temporario por Servidor Militar do quadro regular, nas atividades 

administrativas? 

ANALISE: Nas respostas a este quesito, foram apresentadas como 

principais vantagens: a flexibilidade de horarios e, o maior comprometimento e 

dedica9ao com as atividades da Corpora9ao com tres incidencias cada; a disciplina 

intelectual com quatro e, que nao vern vantagens com duas incidencias. 

TABELA 3 - Vantagens da substituicio de Servidor Militar Temporario por 

Servidor Militar do Quadro Regular 

Vantagem Quantidade 0/o 

Flexibilidade de horarios 03 25 

Dedica9ao e comprometimento com da Corpora9ao 03 25 

Disciplina intelectual do Servidor Militar Quadro Regular 04 33 

Nao ha vantagens 02 17 

-
Total '. 12 100 

Fonte: Quest1onano aphcado aos Comandantes de OPM 
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Servidor Militar do Quadro Regular 
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Fonte: Questionario aplicado aos Comandantes de OPM 
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DISCUSSAO: As vantagens apresentadas revelam que a possibilidade de 

emprego do efetivo de Servidores Militares nas atividades administrativas esta 

amparada na premissa de que este servidor esta disponivel durante as vinte e 

quatro horas, salientando-se a flexibilidade de horarios; o maior comprometimento e 

dedicac;ao com as atividades da Corporac;ao, com 25o/o , e a disciplina intelectual com 

33°/o, o que em tese, nao ocorreria com o Servidor Militar Temporario em virtude de 

o regime juridico ser diferente do Militar Regular. Fazendo-se o cruzamento das 

respostas do segundo questionario verifica-se que no entendimento dos 

pesquisados a maior vantagem nesta substituic;ao, e o dinamismo do Servidor Militar 

para desempenhar varias atividades, ao passo que o Servidor Militar Temporario 

· desempenhara apenas aquela para qual foi contratado, com 62%> (Quadro 2 e 

Grafico 1 0); a flexibilidade de horarios com 62°/o (Quadro 2 e Grafico 8) e a 

discipliria intelectual do Servidor Militar com 58°/o (Quadro 2 e Grafico 11 ) da 

amostra da pesquisa. 
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P.Q.5 Qual a sua opiniao sobre as desvantagens da substitui9ao de Servidor 

Militar Temporario por Servidor Militar do Quadro Regular nas atividades 

administrativas? 

ANALISE: A maioria das respostas apresenta como desvantagem o 

afastamento do servidor Militar do Quadro Regular das atividades de policiamento 

ostensive com 34%>, a rotatividade no desempenho das fun96es com 23% e a 

eficiencia do Servidor Militar Temporario com 31% (Tabela 4, Grafico 4). 

TABELA 4- Desvantagens da substitui~ao de Servidor Militar Temporario por 

Servidor Militar do Quadro Regular 

Desvantagem Quantidade o/o 

Afastamento do Servidor Militar Regular da atividade fim 09 34 

Rotatividade no desempenho das fun96es 06 23 

Militar Temporario sera mais eficiente 08 31 

Nao ha desvantagens 03 12 

Total 26 100 

Fonte: Ouest1onano aphcado aos Comandantes de OPM 
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GRAFICO 4- Desvantagens da substitui~io de Servidor Militar Temporario por 

Militar do Quadro Regular 

12% 

31% 

23% 

Afastamento do Servidor Militar Regular da atividade fim 

• Rotatividade no desempenho das fun9(>es 

0 Militar Temporario sera mais eficiente 

0 Nao ha desvantagens 

Fonte: Questionario aplicado aos Comandantes de OPM 

DISCUSSAO: A conclusao e evidente, pois o emprego do Servidor Militar do 

Quadro Regular em atividades administrativas vern em prejuizo da atividade fim , 

reconhecido por gerentes da Corporayao, conforme dados fornecidos pelo 

questionamento aos Comandantes de OPM e Oficiais do CAO/QOEPM, que assim 

se manifestaram com 62%, (Quadro 3 e Grafico 16), porem cabe esclarecer que 

existem atividades administrativas que sao inerentes ao Servidor Militar Regular, nao 

podendo ser delegadas a outra categoria de servidor (P/2) , por suas caracteristicas 

peculiares, outras, entretanto, sao de caracteristicas eminentemente burocratica, 

que podem ser delegadas aos Servidores Temporaries. 

A rotatividade na fun9ao e uma consideravel desvantagem, que ficou em 

terceiro Iugar nas respostas do segundo questionario com 58°/o ,(Quadro 3 e Grafico 

17) pois pelo dinamismo da carreira, o Servidor Militar do Quadro Regular e 

passive! de movimenta96es por promoyao, por interesse proprio ou da administra9ao 

militar, para frequentar cursos e outros afastamentos previstos em lei , para tal ha 
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necessidade de instruir outro Servidor para ocupar sua vaga, ao passo que o 

Servidor Militar Temporario tern como caracterfstica a especializa<;:ao na fun<;:ao. 

Dizer que o Servidor Militar Temporario sera mais eficiente, esta se 

utilizando o mesmo argumento apresentado em rela<;:ao ao Servidor Militar do 

Quadro Regular, fato que nao e mensuravel, pais depende da caracterfstica de cada 

indivfduo. 0 que devera ser observado serao as condi<;:oes de sele<;:ao entre o 

Servidor Militar e Servidor Temporario, para o primeiro, busca-se o perfil de agente 

de seguran<;:a publica, formado pela Corpora<;:ao para desempenhar atividades fim 

de polfcia da preserva<;:ao da ordem publica, ja o segundo, traz a bagagem 

especffica para a fun<;:ao que motivou o concurso. Em termos, cada qual deve ser 

um tecnico em sua area de atua<;:ao. 

Diante da operacionaliza<;:ao do emprego do Servidor Militar Temporario 

verifica-se que com planejamento adequado, apesar do pouco tempo de 

treinamento, que e de 300 (trezentas) horas, sera possfvel 0 cumprimento das 

atividades administrativas. Tambem, nao e uma verdade absoluta que o Servidor 

Militar Regular e mais dedicado, comprometido e que tern maior disciplina 

intelectual, pais estas qualificadoras sao inerente pessoa humana e nao a sua 

condi<;:ao de militar do quadro regular ou temporario. 

P.Q.6 Apoiado em sua experiencia, compare o desempenho de Servidor 

Civil (que sera a atividade do militar temporario) versus Servidor Militar do Quadro 

Regular, nas atividades administrativas? 

ANALISE: 0 comparative de desempenho entre o Servidor Civil (que sera a 

atividade a ser desempenhada pelo militar temporario) e Militar do Quadro Regular 

esta diretamente ligado a capacita<;:ao e interesse individual, pais a especializa<;:ao 



60 

do Servidor Civtl ou do Militar Temporario a ser contratado, a dupla jornada de 

trabalho, disciplina intelectual e dinamismo do Servidor Militar. 

TABELA 5 - Comparativa entre o desempenho do Servidor Militar Temporario 

(CIVIL) versus Militar do Quadro Regular nas atividades administrativas 

Desempenho 

Diretamente proporcional a capacidade e interesse 

individual de cada pessoa 

Disciplina intelectual e maier no Servidor Militar Regular 

Servidor Militar regular e mais dinamico executa tarefas 

variadas 

Servidor Militar Quadro Regular tern dupla jornada de 

trabalho 

Especializa9ao do Servidor Militar Temporario 

Total 

Quantidade 0/o 

09 39 

02 09 

02 09 

01 04 

09 39 

23 100 

Fonte: Ouest1onano aphcado aos Comandantes de OPM 

GRAFICO 5 - Comparativo entre o desempenho do Servidor Militar 

Temporario (Civil) versus Militar do quadro regular nas atividades 

administrativas 

4% 9% 9% 

Diretamente proporcional a capacidade e interesse individual de cada pessoa 

• Disciplina intelectual e maior no Servidor Militar Regular 

C Servidor Militar Regular e mais dinamico 

C Servido Militar Regular tern dupla jomada de trabalho 

• Especializayao do Servidor Militar Temporario 

Fonte: Questionario aplicado aos Comandantes de OPM 
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DISCUSSAO: No comparative do desempenho de qualquer fun9ao ou 

atividade, o componente determinante, e a capacidade, o interesse e a 

especializa9ao da pessoa que a executa, este entendimento e unanime na analise 

das respostas, ou seja, 39%, ja a disciplina intelectual e o dinamismo para 

desempenhar atividades ficou com 9% (Tabela 5 e Grafico 5). Oeste modo sao 

consideradas vantagens do emprego de Servidor Militar Temporario nas atividades 

administrativas, pela sua especializa9ao no servi9o administrative, ou seja, 39% 

(Tabela 5, Grafico 5). Fazendo-se o cruzamento das respostas do segundo 

questionario verifica-se que com 58% (Quadro 3 e Grafico 15) afirmam que o 

servidor temporario e mais especializado, bern como a permanencia na fun9ao, 

tambem, com 58% (Quadro 3 e Grafico 17), sao fatores consideraveis no 

balanceamento destas vantagens. Estas conclusoes validam a hip6tese de que a 

substitui9ao de Servidor Militar do Quadro Regular par Servidor Militar Temporario, 

permitira o aumento da eficiencia e da qualidade do servi9o em consequencia da 

especializayao e permanencia na fun9ao. 

Outra considera9ao importante refere-se ao emprego de Servidor Militar, em 

atividades administrativas, isto ocasiona, raras vezes, que nao se possa dispor de 

seu servi9o, pais concorre a outros servi9os na atividade fim, de modo que algumas 

vezes tern que comparecer a se9ao administrativa, em horario de folga, 

caracterizando a dupla jornada de trabalho. 

P.Q.7 Outras considera96es julgadas necessarias par Vossa Senhoria, 

sabre o tema em discussao. 

ANALISE: Tal questao permitiu aos pesquisados a possibilidade de 

emitirem sua opiniao sabre o tema, contudo, houve a preocupa9ao em rela9ao a 
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qualificagao dos Servidores Temporaries e, a empatia pela criagao do quadro, com 

duas incid€mcias cada. 

QUADRO 1 - Outras considera~oes 

Favoraveis pela criagao do Quadro 06 

Servidores Temporaries sem concurso 04 

Convenio com a sa Regiao Militar e CINDACTA II 03 

Servidor feminino como causa de faltas e atrasos 02 

Servidores temporaries apenas em area tecnica e 07 

de saude 

Substituigao por Servidor Militar Temporario 02 

Feminino 
.. 

Fonte: Quest1onano aphcado aos Comandantes de OPM 



GRAFICO 6 - Outras considera~oes 
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• Servidores Tern porarios sem concurso 

DConvenio com a sa RM e CINDACTA II 
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Substituic;ao por Servidor Militar Temporario Fem inino 

Fonte: Questionario aplicado aos Comandantes de OPM 
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DISCUSSAO: A maier preocupac;ao dos pesquisados foi com o emprego dos 

servidores temporarios na area tecnica e de saude, uma vez que a Corporac;ao esta 

carente de pessoal no quadro de saude, principalmente, quanto aos enfermeiros que 

laboram no HPM, sendo necessario urn grande remanejamento nas OPM, com a 

finalidade de atender em carater provis6rio o problema da saude, contudo, ocorreu a 

penalizac;ao do servic;o operacional. 

Manifestaram-se, tambem, favoraveis ao cumprimento do dispositive 

infraconstitucional, com a criac;ao do quadro de Servidores Militares Temporaries, 

com a criac;ao de cargos no quadro organizacional da PMPR, a serem preenchidos 

por concurso publico. Ha entendimento entre os pesquisados, que os servidores 

temporarios sejam empregados em areas tecnicas, como a de cargos Tecnicos 
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Cientificos. Alem do que a elaborac;:ao de convenio com a sa Regiao Militar e 

CINDACTA II visando o reaproveitamento dos reservistas e dos excesses de 

contingentes de conformidade como disposto no dispositive legal. 

Houve duas manifestac;:oes que podem ser consideradas antagonicas, 

considerando-se que a maioria dos Servidores Temporaries seja do sexo feminine, a 

primeira elege o bi6tipo feminine como causa de faltas e atrasos para o servic;:o e, a 

segunda, sugerindo a substituic;:ao de todos os Servidores Militares por Servidores 

Militar Temporario Feminine, tal dictomia nao prevalece, pois a condic;:ao de militar 

elimina estas limitac;:oes impostas pelas caracteristicas fundamentais dos individuos. 
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4.3 ANALISE E DISCUSSAO DOS DADOS DO SEGUNDO QUESTIONARIO 

A analise e discussao do segundo questionario foram apresentadas no 

cruzamento dos dados que serviram para adequar as categorias analiticas, deste 

modo sera demonstrado em forma de tabelas e graticos para melhor visualiza9ao. 

-2 -1 0 1 2 
Discordo Discordo Concordo Concordo 

Neutro 
Plenamente Parcialmente Parcialmente Plenamente 

QUADRO 2 - Vantagens da substitui~ao dos Servidores Temporaries (Civil) 
por Militar do Quadro Regular 

VANTAGEM -2 -1 0 1 2 

a. Maior dedica9ao do Servidor Militar 3 6 2 6 9 

b. Flexibilidade de horarios 3 4 3 6 10 

c. Disciplina intelectual do Servidor Militar 2 4 5 8 7 

d. Dinamismo do Servidor Militar 3 4 3 5 11 

e. Maior sigilo dos assuntos administrativos 3 2 5 6 10 

f. Maior seguran9a de informa96es 3 1 3 10 9 

g. Mais eficiente que o Servidor Temporario 3 10 3 2 8 

.. 
Fonte. Quest1onano do CAO/QOEPM 

Em seguida, os resultados obtidos para cada item do Quadro acima, atraves 

de graficos. 



GRAFICO 7 - Maior dedica~ao do Servidor 
Militar 
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GRAFICO 8- Flexibilidade de horarios 
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GRARco 9- [lsdplina lnlelectual do Servidor Mlitar 
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GRAFICO 10- Dinamismo do Servidor Militar 
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GRAFICO 11 - Maior sigilo dos 
assuntos administrativos 
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GRAFICO 12- Maior seguran~a de informa~oes 
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GRAFICO 13 - Mais eficiente que o servidor 
Temporario 
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QUADRO 3 - Desvantagens da substitui~ao de Servidor Militar 

Temporario por Militar do Quadro Regular 

DESVANTAGEM -2 -1 0 1 

a. Dupla jornada de trabalho 4 3 8 6 

b. Especializac;:ao do Servidor Temporario 4 4 3 9 

c. Afastamento do Servidor Mil itar da Atividade Fim 
4 5 1 3 

d. Rotatividade nas func;:oes 2 3 6 9 

e. Emprego de efetivo inapto para o Policiamento 4 7 3 5 
Ostensive 
f. Maior custo/beneficio 6 3 5 8 
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Os graficos a seguir apresentam os indices de cada item, com rela9ao as 

vantagens da substitui9ao de Servidores Militares Temporaries (Civis) por Militares 

do Quadro Regular. 

GRAFICO 14- Dupla jornada de trabalho 
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G RAFICO 15- Especializa~ao do 
Servidor Tern porario 
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G RAFICO 16- Afastam ento do Servidor M ilitar 
da Atividade Fim 
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GRAFICO 17 - Rotatividade nas fun~6es 
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GRAFICO 18- Emprego de efetivo inapto para 
o Policiamento Ostensivo 
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GRAFICO 19 - Maior custo/beneficio 
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4.4 ANALISE E DISCUSSAO DOS DADOS ENTREVISTA 

A entrevista foi respondida pelo Capitao QOPM LANES RANDAL PRATES 

MARQUES, Chefe do Setor de Pessoal responsavel, pelo META 4 da PMPR, da 

qual passa-se a fazer a analise e discussao dos questionamentos e das respostas 

obtidas. 

Q.P .1 Qual a media de tempo de servic;o dos Servidores Civis da 

Corpora gao? 

ANALISE: A media do tempo de servic;o efetivo dos Servidores Civis e de 

trinta anos. 

DISCUSSAO: A interpretac;ao desta resposta nos da uma visao da 

qualificac;ao do Servidor Civil na PMPR, vista que a exigemcia da Corporac;ao a 

epoca da contratac;ao, quer quanta ao grau de instruc;ao, quer quanta a 

especializac;ao, eram diferentes das atuais e, como a contratac;ao foi realizada pela 

Secretaria de Estado da Administrac;ao e da Previdencia, nao se pode mensurar se 

atendeu a criterios tecnicos. 

Q.P.2 Qual o custo da formac;ao de urn Servidor Militar de nivel media? 

ANALISE: 0 custo de formac;ao de urn soldado PM/BM esta avaliado 

entorno de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), para a formac;ao de urn grupo minima de 

30 PM/BM. 

DISCUSSAO: A interpretac;ao desta resposta nos da uma visao do custo de 

formac;ao de urn policial-militar para o emprego na atividade fim da Corporac;ao, vista 
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que a exigencia dos curriculos visa adequar o jovem recrutado para as diversas 

missoes a desempenhar na PMPR. 

Q.P.3 Qual o custo do treinamento anual de urn Servidor Civil? 

ANALISE: E desconhecido, pais poucos fazem curso pela Escola de 

Governo. 

DISCUSSAO: A interpretac;ao desta resposta nos da uma visao de que o 

servidor civil nao se preocupa com a atualizac;ao profissional, apesar da Escola de 

Governo colocar a disposic;ao inumeros cursos de atualizac;ao profissional. 

Q.P.4 Qual o custo do treinamento anual de urn Servidor Militar? 

ANALISE: E desconhecido, pais nao existem parametres para mensurar o 

custo deste treinamento, pais a instruc;ao e ministrada para urn grupo de PM. 

DISCUSSAO: A interpretac;ao desta resposta nos da uma visao de ha 

necessidade da criac;ao de parametres para a elaborac;ao dados estatistico, com a 

finalidade de . disponibilizar uma ferramenta para que a Diretoria de Ensino em 

conjunto com a Diretoria de Pessoal possam assessorar o Comando-Geral da PMPR 

na politica de treinamento de pessoal. 

Q.P.S Quais os niveis dos Servidores Civis e sua correspondencia com os 

Pastas e Graduac;oes e, se existe vinculac;ao salarial? 

ANALISE: 

86 - Nivel Superior - Medico, Psic61ogo, Dentista, Engenheiros, Pedagogo, 

Enfermeiro, Fisioterapeuta, Assistente Social. 
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81 - Nivel Media e Nivel Fundamental- Auxiliar Administrative, Tecnico de 

Fisioterapia, Auxiliar de Enfermagem, Auxiliar de Servigos Gerais, Desenhista 

Projetista, Tecnico de Contabilidade. 

Destes niveis nao ha vinculagao salarial par serem categorias distintas. 

Locais: HPM, SAS, Clinica, 13° BPM, 1 ° BPM, CCB, 17 ° BPM, DP, DAL, 

CPM, DE, Cia lnd PGd, 4 ° BPM, 5° BPM, 3 ° BPM, Ajudancia Geral e CG. 

DISCUSSAO: 0 presente questionamento visou estabelecer uma correlagao 

entre as atividades administrativas desenvolvidas pelos Servidores Civis do Quadro 

Geral do Nivel Superior e Tecnico, tragando urn paralelo entre os pastas e a 

graduagao dos Servidores Militares que os substituem com os respectivos valores 

percebidos a titulo de salaries, a fim de validar a hip6tese de que a Criagao dos 

Cargos diminuira os custos com pessoal para o Estado. 0 objetivo que buscou-se ao 

elaborar as questoes 02, 03, 04 e 05, foi o de comprovar a hip6tese de que a 

substituigao de Servidor Militar do Quadro Regular e Servidor Civil ou Militar 

Temporario, acarretara diminuigao de custos para o Estado, com Pessoal, restou em 

parte prejudicada devido a inexistencia da obrigatoriedade do treinamento de 

pessoal, apesar da existencia de uma Escola de Governo que e responsavel par tal 

desiderata. Os servidores civis que buscam o treinamento e aperfeigoamento sao 

devido a sua propria preocupagao com o desempenho com suas atividades laborais, 

quanta aos militares a instrugao e permanente, mas nao existe urn parametro 

definido com os valores gastos com tal treinamento, apenas com relagao ao custo de 

formagao do Soldado PM/BM. 
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TABELA 6 - Vincula~io Salarial - Servidor Militar do Quadro Regular x 

Servidor Civil ou Militar Temporario 

SALARIO No CUSTO 
SERVIDOR 

MEDIC (R$) SERVIDOR MENSAL (R$) 

Militar do Quadro Regular 1.700,00 30 51.000,00 

Servidor Civil ou Militar Temporario 700,00 30 21 .000,00 

Fonte: Entrevista 

Q.P .6 Com a cria9ao do Quadro de Servidores militares temporaries, em 

quais atividades serao empregados os Servidores Militares do quadro regular que 

atualmente desempenham atividades administrativas? 

ANALISE: No Policiamento Ostensive a maior parte, entretanto, pelas 

peculiaridades da Corpora9ao, ha atividades administrativas inerentes a condi9ao de 

Servidor Militar. 

DISCUSSAO: A constata9ao de que o Servidor Militar migrara em sua 

maioria para a atividade fim , e o reconhecimento de que seu emprego em atividades 

administrativas, traz prejuizo a atividade operacional , fato reconhecido por todos, os 

responsaveis pela administra9ao da Corpora9ao, entretanto, como foi colocado pelo 

entrevistado, existem atividades administrativas que sao inerentes ao Servidor 

Militar, nao podendo ser delegadas a outra categoria de servidor, por suas 

caracteristicas peculiares, outras, entretanto, sao de caracteristicas eminentemente 

burocraticas, que podem ser delegadas a Servidores Civis ou Servidores Militares 

Temporaries. 
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Q.P. 7 Em sua opiniao quais as vantagens e desvantagens da substituigao 

de Servidores Civis e Servidores Militares do Quadro Regular por Militares 

Temporaries, nas atividades administrativas? 

ANALISE: Nao ha como prever, pois hipotetica, com base na experiencia da 

Corporagao, atraves da suposigao de que o ingresso de Servidores Civis, a exemplo 

do que ocorre com os Servidores Militares e, permita uma melhor qualificagao, quer 

pelo nfvel de exigencia do mercado de trabalho, quer pela exigencia de instrugao, e 

possfvel presumir, pois, hipotetica, que a Corporagao tenha reflexes positives na 

execugao de sua principal missao, haja vista a possibilidade de retorno dos militares 

as atividades operacionais. 

DISCUSSAO: Observa-se que a este questionamento sobre as vantagens e 

desvantagens de substituigao de Servidor Civil e Servidor Militar do Quadro Regular, 

existe o consenso de que a maior desvantagem e o afastamento do Servidor Militar 

das atividades constitucionais da Corporagao e, como contraponto a contratagao de 

Servidores Temporaries, propiciara o retorno dos Militares para a atividade fim da 

Corporagao, o policiamento ostensive. De modo que os Servidores Civis ja em sua 

grande maioria estao proximo da aposentadoria por tempo de servigo, o que de 

qualquer forma exigira da Corporagao a adequagao do seu quadro de pessoal 

administrative. 

Q.P .8 Qual a polftica da Corporagao em relagao aos Servidores Civis? 

ANALISE: Nenhuma polftica satisfat6ria nesse sentido deve ser 

considerada, sob este aspecto, que os servidores civis exercem fungoes, sem, no 

entanto serem detentores de cargos, consequentemente nao ha evolugao na 

carreira, princfpio basico na polftica de pessoal. 
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DISCUSSAO: A inexist€mcia de uma polftica para OS Servidores Civis e 

devido nao serem detentores de cargos na Corpora9ao e, tambem, por serem 

regidos por Estatuto e o Regime Jurfdico dos Servidores Publicos Civis do Estado. 
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CAPiTULO V- ATIVIDADES PARA EMPREGO DE SERVIDOR VOLUNTARIO 

5.1 ATIVIDADES NOS ORGAOS DE DIRE<;AO E APOIO/PMPR 

Excetuando-se os servic;os dos 6rgaos de informac;oes e operac;oes, os civis 

poderao executar todo e qualquer servic;o administrativo hoje desenvolvido por PMs, 

como se especifica: 

Acougueiro Garcom Estafeta 
Almoxarife Relacoes Publicas Protocolista 

Auxiliar Administrativo lns_Qetor de Alunos Manutenc;ao Computador 
Auxiliar de Cozinha Cinegrafista Marceneiro 

Auxiliar de Servicos Gerais Enfermeira (o) Operador Grafico 
Auxiliar Consult6rio Dentario Jardineiro Pedreiro 

Auxiliar lnstrumentista Carpinteiro Pintor 
Auxiliar Enfermagem Auxiliar de ManutenQ_ao Pintor de veiculos 

Digitador Tecnico em Eletronica Recepcion ista 
Eletricista Tecnico em Informatica Telefonista 
Encanador T ecn ico em F otog rafia Fot6grafo 
Frentista Cozinheiro Laboratorista 

5.2 ENCARGOS E SERVI<;OS QUE NAO PODERAO SER EXECUTADOS POR 

CIVIS NA P.MPR 

Condutor Op. Vtr. Motorista de Vtrs Chefe dos Servicos de 
Trans_porte passageiro Operacionais Armas 

Cond. Op. Vtr. Transp. Leve 
Cond. Op. Vtr Tesoureiro 

descaracterizados 
Cond. Op. Vtr. de reboque Manutenc;ao de Armamento Chefe de lntendencia 
Cond. Op. Vtr. de Transp. Operador de Aprovisionador 

Carga Comunicacoes 
Cond. Op. Vtr. Utilitaria Guarda Auxiliar de 2a Sec;ao 

Cond. Op. Vtr. Especial Furriei/Armamento 
Manutenc;ao de 
ComunicaQ6es 

Motociclista Atendente do COPOM 
Aux. de Planejamento 

4a Secao 
Aux. de Planejamento 3a Atendentes da sala de Aux. de Recarga de 

Secao Operacoes Municao 
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5.3 0 EMPREGO DE CIVIS EM OUTRAS ORGANIZA<;OES 

A sa RM/DE do Exercito Brasileiro sediada no bairro do Pinheirinho possui 

37 (trinta e sete) funcionarios civis, todos estatutarios; 29 (vinte e nove) funcionarios 

prestam servic;os na area administrativa e os demais executam servic;os gerais; 

salario medio da area administrativa e de R$ 1.000,00 (hum mil reais) e dos servic;os 

gerais em torno de R$ 600,00 (seiscentos reais). 

A Policia Militar de Santa Catarina: possui 142 (cento e quarenta e dois) 

funcionarios civis, de nivel superior e medio, todos estatutarios, prestando servic;os 

administrativos; o salario medio e de R$ 760,00 reais. Esta em execuc;ao urn projeto 

piloto de terceirizac;ao dos servic;os de rancho. 

Em 29 de julho de 1998 o governo estadual sancionou a Lei Estadual 

n a 10.864 criando o Programa de Estagio "A Primeira Chance" autorizando a PMSC 

a contratar ate ao maximo de 10% (dez por cento) do efetivo, que equivaleria a 

1.300 (urn mil e trezentos) estagiarios. 

Os estagiarios serao remunerados, por 20 horas semanais: 

• Nivel superior R$ 170,00 (cento e setenta reais); 

• Nivel tecnico R$ 155,00 (cento e cinquenta e cinco reais); 

• Nivel medio R$ 140,00 (cento e quarenta reais). 

A Brigada Militar do Rio Grande do Sui: possui autorizac;ao governamental 

para contratar policiais-militares inativos para desempenharem func;oes na area 

administrativa. 

A Policia Civil do Parana possui 509 (quinhentos e nove) funcionarios civis, 

sendo que destes 450 (quatrocentos e cinquenta) prestam servic;os na area 

administrativa e os demais executam servic;os gerais. Destes, 21 (vinte e urn) sao 

estagiarios, sendo 13 (treze) de nivel superior e 08 (oito) de nivel medio (2° grau). 
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Todos estes funcionarios sao estatutarios, salario media de R$ 350,00 (trezentos e 

cinquenta reais). 

5.4 VANTAGENS, DESVANTAGENS NO EMPREGO DE VOLUNTARIOS NA PMPR 

Vantagens: 

• Aumento do quantitativa de PMs a serem empregados no 

policiamento ostensive, atividade-fim da Corporac;ao; 

• Melhor aproveitamento dos PMs na execuc;ao da missao 

Constitucional da PMPR; 

• Melhoria na qualidade da prestac;ao de servic;os; 

• Melhoria no padrao do servic;o operacional; 

• Racionalizac;ao dos recursos humanos; 

• Eliminac;ao dos desvios de emprego do efetivo; 

• Incremento do policiamento ostensive ape ou motorizado; 

• Reduc;ao do quantitativa existente de faltas de prac;as nas OPM; 

• Elevac;ao do nivel de seguranc;a da populac;ao paranaense; 

• Diminuic;ao, num perfodo determinado, dos gastos com o 

recrutamento, selec;ao e formac;ao de novas policiais; 

• · lmpacto positive com relac;ao ao marketing da PMPR perante a 

comunidade paranaense; 

• . Reduc;ao da desproporcionalidade da relac;ao entre PM X Habitante; 

• Diminuic;ao de gastos com a previdencia em Iongo prazo. 

Desvantagens: 
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• Alteragao do quadro de emprego de pessoal dos 6rgaos de diregao 

e apoio; 

• Avaliagao constante dos civis atraves do monitoramento das agoes 

e produgao de resultados; 

• Transferencia de conhecimentos da area policial de carater nao 

reservado para civis; 

• As substituigoes dos PMs deverao ser gradativas de modo a nao 

comprometer a normalidade e continuidade dos servigos; 

• Necessidade de treinamento dos civis visando a sua integragao a 

cultura da PM e preparagao para o desempenho das retinas 

inerentes aos servigos que virao desempenhar. 

• Emprego do efetivo de voluntaries em perfodo reduzidos, o que 

dificulta a especializagao dos recursos humanos. 
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CONCLUSAO 

Enfim, diante da possibilidade de quebras de paradigmas, com o intuito de 

adequar esta nova doutrina, no amago da Corpora<;ao, sera necessaria observar as 

especialidades decorrentes das respectivas qualifica<;6es do militar estadual do 

quadro regular, que sao definidas e asseguradas por lei, sem descurar das 

restri<;6es doutrinarias e das experiencias acumuladas ao Iongo dos anos. 

As atividades de cunho administrative e de apoio a saude poderao ser 

executadas com a presta<;ao voluntaria de servi<;os, de natureza profissionalizante, 

com foco no primeiro emprego e no estabelecimento de urn programa de renda 

mfnima, que tern como objetivo a promo<;ao e qualifica<;ao profissional, o estagio e 

inclusao economica e social, tendo como publico-alva os jovens, maiores de 18 

(dezoito) e menores de 23 (vinte e tres) anos, oriundos em sua maioria de famflias 

de baixa renda. 

0 Soldado Temporario tern regime jurfdico especial nos termos da Lei 

Federal n°. 10.029, de 20 de outubro de 2000, e de Lei Estadual a ser elaborada 

pela Assembleia Legislativa mediante minuta de anteprojeto de lei em anexo, 

contudo, nao sera confundindo com o regime estatutario dos militares estaduais e, 

conseqOentemente, nao lhes assegurando as garantias e direitos ali previstos. 

0 tratamento dispensado ao Soldado Temporario pela Corpora<;ao e por 

seus integrantes deve objetivar a que, vencido seu tempo de servi<;o, retorne o 

voluntario ao meio civil levando os valores da Corpora<;ao, com orgulho de nela ter 

servido em prol da coletividade e se sentindo melhor preparado para os desafios da 

vida profissional, comunitaria e pessoal. 

0 Soldado Temporario contara como tftulo no processo de sele<;ao a 

Presta<;ao Voluntaria de Servi<;os, a participa<;ao do candidate nos cursos realizados 
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no Corpo de Bombeiros, Escola de Aprendizes Marinheiro, Forga Aerea e Exercito 

Brasileiro atraves do Nucleo de lniciagao ao Trabalho Educative - NITEC, da 

Secretaria da Agao Social. 

Diante deste estigma existente na Corporagao com relagao ao emprego do 

servigo temporario, nossa instituigao podera atingir dais objetivos primordiais, o 

primeiro deles e a absorgao dos jovens, quanta ao primeiro emprego, com isto 

disponibilizando a integragao deste na sociedade, bern como o segundo objetivo, 

que e a satisfagao da comunidade com a redugao dos indices de criminalidade e a 

sensagao de seguranga, com a liberagao dos militares do quadro regular para a 

atividade fim que a policia preventiva. 

Ap6s a discussao do problema relacionado com o servigo voluntario, verifica

se que tal tema, atualmente, e imprescindivel para a coexistencia da lnstituigao, pais 

adotando tal postura representa urn fato de verdadeira quebra de paradigma 

organizacional. Com certeza ao ajustar a adequagao do projeto do servigo 

voluntario,.os objetivos serao alcangados com a eficiencia, a eficacia e a efetividade, 

com a redugao de custos com pessoal par parte do Estado, principalmente, nos 

assuntos pertinentes a gestae de pessoas, no que tange a atividade de apoio e 

saude, no ambito desta Corporagao Sesquicentenaria, que e a PMPR. 
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ANEXOS 

ANEXO A- MODELO DE QUESTIONARIO PARA COMANDANTE DE OPM 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA 

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA<;AO GERAL E APLICADA 

CENTRO DE PESQUISA E POS-GRADUA<;AO EM ADMINISTRA<;AO 

CURSO DE ESPECIALIZA<;AO EM ADMINISTRA<;AO DE PESSOAS 
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0 presente questionario faz parte do trabalho de conclusao do Curso de 

Especializagao em Administragao de Pessoas, com o objetivo de coletar dados a fim 

de validar as hip6teses formuladas para responder a pergunta norteadora da 

Pesquisa. Quais as vantagens da substitui~ao dos Servidores Civis e 

Servidores Militares do Quadro Regular por Servidores Militares Temporarios 

nas atividades administrativas? 

Os dados informados por Vossa Senhoria serao CONFIDENCIAIS e de uso 

exclusive para esta pesquisa. 

OPM: --------

1. As atividades administrativas de seu 6rgao de Policia Militar sao desempenhadas 
por Servidores Militares do quadro regular, Civis ou ambos? 

( ) Militares ( ) Civis ( ) Ambos 

2. Na sua OPM ja houve substituigao de Servidor civil ou outro similar por Servidor 
Militar do quadro regular para desempenhar atividades Administrativas? 

( ) Sim ( ) Nao 

Em caso Positive, qual motivo: 

3. Com a criagao do Quadro de Servidores Militares Temporaries, em quais 
atividades serao empregados os Servidores Militares do quadro regular que 
atualmente desempenham atividades administrativas? 
( )Policiamento Ostensive 
( ) Outras atividades administrativas 
( ) outros destines, Quais: 
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4. Em sua opiniao, quais as vantagens da substituic;ao de Servidor Militar do quadro 
temporario por Servidor Militar quadro regular, nas atividades administrativas? 

5. Qual a sua opiniao sobre as desvantagens da substituic;ao de Servidor Militar 
Temporario por Servidor Militar do Quadro Regular por nas atividades 
administrativas? 

6. Apoiado em sua experi€mcia, compare o desempenho de Servidor Civil (que sera 
a atividade do militar temporario) versus Servidor Militar do Quadro Regular, nas 
atividades ad min istrativas? 

7. Outras considerac;oes julgadas necessarias por Vossa Senhoria, sobre o tema em 
discussao. 



ANEXO B- MODELO DE QUESTIONARIO PARA OFICIAIS DO CAO/QOEPM 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA 

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA<;AO GERAL E APLICADA 

CENTRO DE PESQUISA E P6S-GRADUA<;AO EM ADMINISTRA<;AO 

CURSO DE ESPECIALIZA<;AO EM ADMINISTRA<;AO DE PESSOAS 
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0 presente questionario faz parte do trabalho de conclusao do Curso de 

Especializagao em Administragao de Pessoas, com o objetivo de coletar dados a fim 

de validar as hip6teses formuladas para responder a pergunta norteadora da 

Pesquisa. Quais as vantagens da substitui~ao dos Servidores Civis e 

Servidores Militares do Quadro Regular por Servidores Militares Temporarios 

nas atividades administrativas? Os dados informados serao CONFIDENCIAIS e 

de uso exclusive para esta pesquisa. 

OPM: --------

Para responder a primeira parte dos questionamentos utiliza-se a Escala de 

Likert, atribuindo valores de - 2, - 1, 0, 1, 2, nas seguintes situag6es, referente a 

vantagens e desvantagens da substituigao de Servidor Militar Temporario (Civil) 

(SUBSTITUiDO) por Servidor Militar (SUBSTITUTO), no desempenho das atividades 

administrativas. 

-2 -1 0 
. .. 1 2 

Discord a Discord a Neutro Concord a Concord a 
Plenamente Parcialmente Parcialmente Plenamente 

Como vantagens: 

a. Maior dedicagao do Servidor Militar -2 -1 0 1 2 
b. Flexibilidade de horarios -2 -1 0 1 2 
c. Disciplina intelectual do Servidor Militar -2 -1 0 1 2 
d. Flexibilidade do Servidor Militar -2 -1 0 1 2 
e. Maior sigilo dos assuntos administrativos -2 -1 0 1 2 
f. Maior seguranga de informagoes -2 -1 0 1 2 
g. Mais eficiente que o Servidor Temporario -2 -1 0 1 2 
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Como desvantagens: 

a. Dupla jornada de trabalho -2 -1 0 1 2 
b. Especializagao do Servidor Militar Temporario -2 -1 0 1 2 
c. Afastamento do Servidor Militar da Atividade Fim -2 -1 0 1 2 
d. Rotatividade nas fungoes -2 -1 0 1 2 
e. Emprego de efetivo inapto para o Policiamento Ostensive -2 -1 0 1 2 
f. Maior custo/beneficio -2 -1 0 1 2 
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ANEXO C- MODELO DE ROTEIRO PARA ENTREVISTA 

ROTEIRO DE ENTREVISTA 

I. IDENTIFICACAO: 

Func;ao atual: _________ _ 

II. QUESTOES DE ENTREVISTA: 

1 . Qual a media de tempo de servic;o dos Servidores Civis da Corporac;ao? 

2. Qual o custo da formac;ao de urn Servidor Militar de nivel medio? 

3. Qual o custo do treinamento anual de urn Servidor Civil? 

4. Qual o custo do treinamento anual de urn Servidor Militar? 

5. Quais os niveis dos Servidores Civis a sua correspondemcia com os Postos e 
Graduac;oes e se existe vinculac;ao salarial? 

6. Com a criac;ao do Quadro de Servidores Militares Temporaries, em quais 
atividades serao empregados os Servidores Militares do quadro regular que 
atualmente desempenham atividades administrativas? 

7. Em sua opiniao quais as vantagens e desvantagens da substituic;ao de Servidores 
Civis e Servidores Militares por Militares Temporaries, nas atividades 
administrativas? 
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8. Qual a polftica da Corpora<;ao em rela<;ao aos funcionarios civis? 
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ANEXO D -A PMPR E A FORCA DE TRABALHO CIVIL 

TABELA- QUANTIDADE DE FUNCIONARIOS CIVIS NA PMPR/RESPECTIVOS 
ENCARGOS E SERVI<;OS QUE EXECUTAM/SALARIOS QUE PERCEBEM. 

ORGAOS DE DIRE<;AO 
Quantidade Fun<;ao 
05 Aux. servi<;os gerais 
05 Aux. Administrative 
03 Tecnico contabil 
01 Aux. artes graficas 
02 Cozinheira 
02 Telefonista 
Total de Funcionarios = 18 

Salario 
265,00 
369,00 
556,00 
334,00 
332,40 
354,00 

ORGAOS DE APOIO DE ENSINO 
Quantidade Fun<;ao 
02 Aux. servi<;os gerais 
06 Aux. administrative 
01 Cozinheira 
Total de Funcionarios = 09 

Sal a rio 
302,00 
369,00 
266,40 

ORGAOS DE APOIO DE SAUDE 
Quantidade Fun<;ao 
17 Aux. servi<;os gerais 
07 Aux. administrative 
03 Cozinheira 
06 Telefonista 
09 Aux. de enfermagem 
02 Aux. de fisioterapia 
01 Assistente tecnico 
01 Tecnico de raio X 
01 Recepcionista 
Total de Funcionarios = 48 
ORGAOSDEEXECU<;AO 
Quantidade Fun<;ao 
07 Aux. servi<;os gerais 
07 Aux. administrative 
03 Cozinheira 
02 Telefonista 
01 Pedreiro 
Total de funcionarios = 20 

Sal a rio 
302,00 
384,85 
335,00 
300,00 
384,00 
376,00 
561,99 

'850,25 
298,00 

Salario 
289,00 
326,00 
274,00 
192,00 
314,00 

Salario Total 
1.325,00 
1.845,00 
1.668,00 
334,00 
664,80 
708,00 

6.544,80 

Salario Total 
604,00 

2.214,00 
266,40 

3.084,40 

Salario Total 
5.134,00 
2.693,95 
1.005,00 
1.800,00 
3.456,00 
752,00 
561,99 
850,25 
298,00 

16.551,19 

Salario Total 
2.023,00 
2.282,00 
822,00 
384,00 
314,00 

5.825,00 

Total de Funcionarios Civis 
95 

Total/Gusto Mensal 
32.005,39 

Fonte: Relat6rio Segao de Pessoal Civii/DP 



ANEXO E- MINUTA DE ANTEPROJETO DE LEI 

PROJETO DE LEI N°. __ / __ 

EMENTA: 
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INSTITUI 0 SERVICO AUXILIAR VOLUNTARIO 
NA POLiCIA MILITAR DO PARANA. 

Autor(es): Deputado FULANO DE TAL. 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PARANA 

RESOLVE: 

Art. 1°- Fica institufdo na Polfcia Militar do Estado do Parana, nos termos da 

Lei Federal n°. 10.029, de 20 de outubro de 2000, o Servigo Auxiliar Voluntario, 

obedecidas as condigoes previstas nesta Lei. 

Paragrafo unico. 0 voluntario que ingressar no servigo de que trata esta lei, 

sera denominado Soldado Temporario PM/BM e estara sujeito, no que couber, as 

normas aplicaveis aos integrantes da PMPR. 

Art. 2° - 0 Servigo Auxiliar Voluntario, de natureza profissionalizante, tern 

' por finalidade a execugao de atividades administrativas, de saude e de ~efesa civil. 

Paragrafo Onico. No exercfcio das atividades a que se refere o "caput" 

deste artigo, ficam vedados, sob qualquer hip6tese, nas vias publicas, o porte ou o 

uso de arma de fogo e o exercfcio do poder de polfcia. 

Art. 3° - 0 recrutamento para o Servigo Auxiliar Voluntario devera ser 

precedido de autorizagao expressa do Governador do Estado, mediante proposta 

fundamentada do Comandante-Geral da Polfcia Militar, observando o limite de urn 

Soldado Temporario para cada cinco integrantes do efetivo total fixado em lei. 
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Art. 4° - 0 ingresso no Servigo Auxiliar Voluntario dar-se-a mediante 

aprovagao em prova de selegao, ah§m do preenchimento dos seguintes requisites: 

I - homens, maiores de dezoito anos e menores de vinte e tres anos, que 

excederem as necessidades de incorporagao das Forgas Armadas; 

II- se mulher, estar na mesma faixa etaria a que se refere o inciso anterior; 

Ill- estar em dia com as obrigagoes eleitorais; 

IV- ter conclufdo o ensino medio; 

V - ter boa saude, comprovada mediante apresentagao de atestado de 

saude expedido por 6rgao de saude publica ou realizagao de exame medico e 

odontol6gico na Polfcia Militar, a criterio destes; 

VI - ter aptidao ffsica, comprovada por testes realizados na Polfcia Militar; 

VII - nao ter antecedentes criminais, situagao comprovada mediante a 

apresentagao de certid6es expedidas pelos 6rgaos policiais e judiciaries estaduais e 

federais, sem prejufzo de investigagao social realizada pela Polfcia Militar; 

VIII - estar classificado dentro do numero de vagas oferecidas no edital da 

respectiva selegao. 

Art. 5° - o prazo de prestagao do Servigo Auxiliar Voluntario sera de urn ano, 

prorrogavel por igual perfodo, desde que haja manifestagao expressa do Soldado 

Temporario PM/BM e interesse da unidade onde estiver lotado. 

§ 1° - 0 pedido de prorrogagao devera ser protocolizado na Organizagao 

Policiai-Militar/Bombeiro-Militar em que estiver em exercfcio ·o Soldado Temporario 

PM/BM, trinta dias antes da data de encerramento do perfodo de prestagao do 

servigo. 

§ 2° - Findo o prazo previsto no "caput" deste artigo e nao havendo 

manifestagao expressa do Soldado Temporario PM/BM, nao havendo interesse da 
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Polfcia Militar, ou nao sendo mais possfvel a prorrogac;ao, sera ele desligado de 

offcio. 

Art. 6° - 0 desligamento do Soldado Temporario PM/BM ocorrera nas 

seguintes hip6teses: 

I - ao final do perfodo de prestac;ao do servic;o, nos termos do art. 5° desta 

lei; 

II - a qualquer tempo, mediante requerimento do Soldado Temporario 

PM/BM; 

Ill -quando o Soldado Temporario PM/BM apresentar conduta incompatfvel 

com os servic;os prestados; 

PMPR; 

IV- em razao da natureza do servic;o prestado. 

Art. 7°- Sao direitos do Soldado Temporario PM/BM: 

- frequemcia a curso especffico de treinamento, a ser ministrado pela 

II - auxflio mensal equivalente a dais salaries mfnimos; 

Ill- alimentac;ao; 

IV- usa de uniforme, exclusivamente em servic;o; 

V - contar, como titulo, em concurso publico, urn ponto para cada ana de 

servic;o prestado; 

VI - assistencia medica, hospitalar e odontol6gica, prestada pelo Fundo de 

Atendimento a Saude dos Policiais-Militares do Parana. 

Art. 8°- 0 Soldado Temporario PM/BM estara sujeito a jornada semanal de 

quarenta horas de trabalho. 
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Art. go - Devera ser contratado, para todos os integrantes do Servi<;o Auxiliar 

Voluntario, seguro de acidentes pessoais destinado a cobrir os riscos do exercfcio 

das respectivas atividades. 

Art. 10 - A presta<;ao do Servi<;o Auxiliar Voluntario nao gera vfnculo 

empregatfcio nem obriga<;ao de natureza trabalhista, previdenciaria ou afim. 

Paragrafo Unico. Fica vedada a cria<;ao de cargos em decorremcia da 

institui<;ao do Servi<;o Auxiliar Voluntario. 

Art. 11 - Os municfpios poderao responsabilizar-se pelos custos dos 

Soldados Temporaries PM/BM em exercfcio nas Organiza<;oes Policiais Militares 

sediadas nos respectivos territ6rios, incumbindo a Polfcia Militar, mediante 

planejamento estrategico, observadas as prioridades administrativas e a 

disponibilidade de recursos, empregar os policiais-militares por eles substitufdos nas 

atividades operacionais locais, na forma a ser definida em convenio. 

Art. 12 - Esta lei entra em vigor na data de sua publica<;ao. 

Art. 13- Revogam-se as disposi<;oes em contrario. 

Plenario, _de ______ de 2007. 

Deputado FULANO DE TAL. 

JUSTIFICATIVA DO PROJETO 

Este projeto baseia-se na Lei Federal n°. 10.029, de 20 de outubro de 2000, 

que regulamentou o servi<;o de Presta<;ao Voluntaria, para os servi<;os 

administrativos, de saude, e de defesa civil, nas Polfcias Militares e no Corpo de 

Bombeiros, os jovens recem safdos dos bancos escolares e o excesso de 

contingentes de nossas Corpora<;oes, teriam a prioridade neste tipo de trabalho, 
' 

agora mesmo estamos na guerra contra a criminalidade, onde os bombeiros estao 

se incorporando nesta luta, na Polfcia Militar os voluntaries de ambos os sexos, iriam 
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prestar servic;os administrativos, colocando nas ruas, os policiais treinados para esse 

tim. Em alguns paises, este trabalho, serve como aprendizado para que o novato 

possa mais tarde exercer a func;ao principal, com garbo e dignidade. 




