
 

 

 

 

 

 

Indicação nº 2384, de 2018 
 

Indica ao Senhor Governador a alteração da Lei Complementar nº 
731, de 26 de outubro de 1993 e os Decretos nº 39.169, de 08 de 
setembro de 1994, e nº 46.515, de 28 de janeiro de 2002, a fim de 
inserir as Praças da Polícia Militar do Estado de São Paulo para que 
façam jus a diferença de vencimentos e vantagens pecuniárias 
decorrentes da substituição em função imediatamente superior ao 
círculo ocupado nos quadros da organização. 

 

 

Autoria: Deputado Coronel Telhada 
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INDICAÇÃO Nº 2384, DE 2018 

Indico, nos termos do artigo 159 da XIV da Consolidação 
do Regimento Interno, ao Excelentíssimo Senhor Governador do Estado, para 
determine aos órgãos competentes a elaboração de estudo, criação e 
aplicação de dispositivo que altere a Lei Complementar nº 731, de 26 de 
outubro de 1993 e os Decretos nº 39.169, de 08 de setembro de 1994, e nº 
46.515, de 28 de janeiro de 2002 a fim de inserir as Praças da Polícia Militar do 
Estado de São Paulo para que façam jus a diferença de vencimentos e 
vantagens pecuniárias decorrentes da substituição em função imediatamente 
superior ao círculo ocupado nos quadros da organização. 

 

JUSTIFICATIVA 

A presente propositura tem por objetivo compatibilizar e 
harmonizar o arcabouço jurídico relativo aos Policiais Militares e garantir que as 
Praças da Polícia Militar tenham tratamento isonômico e igualitário perante aos 
demais membros da Instituição que possuem o direito a diferença de 
vencimentos e vantagens pecuniárias decorrentes de substituição de função.  

O princípio da igualdade deve ser aplicado perante a lei e 
na lei. Por igualdade na lei pressupõe, entre outros, que as normas jurídicas 
não devem conhecer distinções, exceto as constitucionalmente autorizadas. 

O Poder Público deve legislar e aplicar a lei e atos 
normativos de maneira igualitária sob pena de violar o princípio da igualdade, o 
que caracterizará flagrante inconstitucionalidade.  

A Constituição Federal prevê:  

Artigo 5º – Todos são iguais perante a lei, sem distinção 
de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros 
residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à 
segurança e à propriedade, nos termos seguintes. 

Em conclusão, apenas as “discriminações” contidas na 
Constituição Federal que visem assegurar a igualdade de direitos e obrigações 
entre os indivíduos são permitidas, senda vedada a diferenciação.  

Por ser a Indicação revestida de interesse público requer 
o acolhimento da proposta. 

 

Sala das Sessões, em 17/10/2018. 

 

a) Coronel Telhada 

 

 


