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PARECER DA COMISSÃO Nº 
 
  Vem a esta Comissão de Constituição e Justiça o Projeto de Lei Complementar nº 
468/2021, de autoria do Poder Executivo, que altera a Lei Complementar nº 10.992, de 18 de agosto 
de 1997, que dispõe sobre a carreira dos Servidores Militares do Estado do Rio Grande do Sul e dá 
outras providências. 
   
  O projeto tem por objetivo realizar alterações e têm por escopo reestruturar a carreira 
de nível médio da Brigada Militar, trazendo-a à semelhança da carreira de nível superior da 
corporação, utilizando-se, no que couber, os mesmos critérios para promoção por merecimento. 
 
  Para o melhor entendimento da Proposição legislativa, fazemos um resumo; os 
Servidores Militares Estaduais (policiais militares e bombeiros militares) de Nível Médio são, por 
excelência, elementos de execução das atividades administrativas e operacionais, podendo exercer o 
Comando e Chefia de órgãos administrativos de menor complexidade e das pequenas frações de 
tropa da atividade operacional da estrutura organizacional da Corporação, assim como auxiliar nas 
tarefas de planejamento, executar a coordenação e o controle das atividades em seu nível, na forma 
regulamentar, e ainda auxiliar na execução das atividades de ensino, pesquisa, instrução e 
treinamento. 
 
  Desta forma o Projeto objetiva equiparar o ingresso e ascensão funcional do Nível 
Médio com o Nível Superior, vale dizer; o Nível Médio ingressa como Soldado e poderá chegar até 
1º Tenente, desde que realizados os devidos cursos, sendo promovido pelos critérios de Antiguidade 
e Merecimento. Com o servidor militar de Nível Superior, a ascensão profissional da carreira da 
mesma forma, porém, ingressa como Capitão e pode ser promovido até Coronel.  
 

 Atualmente, ao iniciar no Nível Médio da corporação, os aprovados fazem o Curso 
Básico e se formam Soldados. A partir daí, na ascendência funcional, ao fazerem os Cursos para 2º 
Sargento ou para 1º Tenente, ao concluírem os cursos, os policiais ou bombeiros militares são 
automaticamente promovidos a graduação do respectivo curso. 
 
 

 Ademais, estão previstas as seguintes alterações: 
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1. Extingue, a contar 1º de julho de 2022, a graduação de 3º Sargento, sendo revertidos 
seus respectivos cargos, ao longo de cinco anos, na proporção de um quinto por ano, 
sempre em 1º de julho, sendo 10% (dez por cento) do total anual para o posto de 1º 
Tenente, 20% (vinte por cento) para a graduação de 1º Sargento e os 70% (setenta por 
cento) restantes para a graduação de 2º Sargento, arredondando-se a fração para o 
número inteiro imediatamente posterior; 

2. O Soldado, o 2º Sargento e o 1º Sargento poderão ser promovidos, por antiguidade ou 
merecimento, alternadamente, para a graduação imediatamente posterior, observado o 
cumprimento do interstício mínimo de efetivo serviço na respectiva graduação, a 
conclusão, com aprovação, do respectivo curso de habilitação, quando se tratar de 
acesso às graduações de 2º Sargento e de 1º Tenente, bem como a existência de cargos 
vagos na graduação a ser provida; 

3. Serão disponibilizadas, anualmente, vagas para o Curso Técnico de Segurança Pública 
(CTSP – formação de Soldados e Sargentos) e para o Curso Básico de Administração 
Policial Militar (CBAPM – formação de 1º Tenente) em número equivalente a, no 
mínimo, 20% (vinte por cento) dos cargos vagos nas graduações de 2º Sargento e de 1º 
Tenente, respectivamente; 

4. As vagas do Curso Técnico de Segurança Pública (CTSP), para os Soldados, de 
qualquer nível, e Cabos, em extinção, e do Curso Básico de Administração Policial 
Militar (CBAPM), para os 1º Sargentos e Subtenentes, em extinção, serão 
disponibilizadas na proporção de 50% (cinquenta por cento) por antiguidade e 50% 
(cinquenta por cento) para os Militares Estaduais aprovados em processo seletivo 
regulado administrativamente pela Brigada Militar e pelo Corpo de Bombeiros Militar, 
observado, em qualquer caso, o interstício na respectiva graduação. 

5. Serão convocados para a realização do Curso Técnico de Segurança Pública (CTSP) os 
Soldados, de qualquer nível, que tenham cumprido o interstício mínimo de cinco anos 
de efetivo exercício na graduação, observado o disposto nos §§ 1º e 2º deste artigo. 
Uma Emenda a ser apresentada quer diminuir para 4 anos. 

 
DAS RAZÕES DO AUTOR 
    
                  De acordo com a justificativa apresentada esta reestruturação da carreira dos 
profissionais de nível médio da Brigada Militar e Corpo de Bombeiros Militar visa proporcionar 
adequação à realidade atual da Instituição, qual seja: o equilíbrio no exercício das funções dos 
postos e graduações da respectiva carreira; o aperfeiçoamento técnico de seus integrantes e a 
ascensão proporcional ao tempo de serviço na carreira militar.  
 
 
  Para tanto, faz-se necessário que seja alterada a definição dos cursos de progressão na 
carreira de nível médio, desvinculando-se a obrigatoriedade de promoção ao final dos cursos. 
 
 
DO DIREITO 
 
  A Constituição Federal, preceitua em seu art. 144, que a segurança pública, dever do 
Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da 
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incolumidade das pessoas e do patrimônio, através de órgãos como as polícias militares e os corpos 
de bombeiros militares. 
 
  O § 5º do referido artigo, prescreve que às polícias militares cabem a polícia 
ostensiva e a preservação da ordem pública; aos corpos de bombeiros militares, além das atribuições 
definidas em lei, incumbe a execução de atividades de defesa civil. 
 
  Ainda no citado art. 144, o § 6º prevê que as polícias militares e os corpos de 
bombeiros militares, forças auxiliares e reserva do Exército subordinam-se, juntamente com as 
polícias civis e as polícias penais estaduais e distrital, aos Governadores dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Territórios.       
 
  A Carta Estadual, por seu turno, preceitua que os integrantes da Brigada Militar e do 
Corpo de Bombeiros Militar são servidores públicos militares do Estado regidos por estatutos 
próprios, estabelecidos em lei complementar, observado o seguinte: 
 
 

 ”Art. 46 – Omissis. 
 I - remuneração especial do trabalho que exceder à jornada de 40 (quarenta) 
horas semanais e outras vantagens que a lei determinar;  
 II - acesso a cursos ou concursos que signifiquem ascensão funcional, 
independentemente de idade e de estado civil; 
 III - regime de dedicação exclusiva, nos termos da lei, ressalvado o disposto 
na Constituição Federal; 
 IV - estabilidade às praças com cinco anos de efetivo serviço prestado à 
Corporação”. 

 
 
  O Art. 60 da Constituição do Estado, que dispõe sobre as leis de cuja iniciativa do 
processo legislativo são exclusivas do Governado do Estado, inclui, dentre estas, no inciso II, alínea 
“b”, quando dispõe de servidores públicos do Estado, seu regime jurídico, provimento de cargos, 
estabilidade e aposentadoria de civis, e reforma ou transferência de militares para a inatividade.  
 
 
 
  Este dispositivo é corroborado pelo art. 82 da referida Carta, que determina a 
competência exclusiva do Chefe do Poder Executivo para exercer, com o auxílio dos Secretários de 
Estado, a direção superior da administração estadual (inciso II) iniciar o processo legislativo, na 
forma e nos casos previstos nesta Constituição (inciso III), bem como exercer o comando supremo 
da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, prover-lhe os postos e nomear os oficiais 
superiores para as respectivas funções (inciso XIII), nomeando seus Comandantes-gerais (arts. 129 e 
130 da CE). 
 
  Por fim, a Carta do Estado em seu art. 131, estabelece que a organização, o efetivo, o 
material bélico, as garantias, a convocação e a mobilização da Brigada Militar e do Corpo de 
Bombeiros Militar serão regulados em lei complementar, observada a legislação federal. 
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DO PARECER 
   
  A presente Proposição, como se verifica, pretende alterar a Lei Complementar n 
10.992, de 18 de agosto de 1997, e que dispõe sobre a carreira dos Servidores Militares do Estado do 
Rio Grande do Sul, estando dentro, portanto, das competências privativas do Governador do Estado, 
conforme o disposto no art. 60, inciso II, alínea “b”, combinado com o art. 82, incisos II, III e XIII, 
todos da Constituição Estadual. 
 
  Demais disso, a proposição está em consonância com os ditames dos arts. 52 e 59 da 
Constituição Estadual e o art. 163 do Regimento Interno desta Casa Legislativa, não se 
vislumbrando óbices constitucionais e legais a impedirem sua regular tramitação neste Parlamento. 
   
  Diante do Exposto, o parecer quanto à legalidade e constitucionalidade da presente 
Proposição é favorável. 

 
 

Sala da Comissão, em 
 
 
 

Deputado Vilmar Zanchin, 
Presidente e Relator.  


