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INDICAÇÃO N° 1123, DE 2020 

 

  INDICO, nos termos do artigo 159 da XIV Consolidação do Regimento Interno, ao 
Excelentíssimo Senhor Governador do Estado de São Paulo que tome providências para que 
os profissionais da pasta de Segurança Pública passem a receber o ADICIONAL DE 
PERICULOSIDADE ao invés do adicional de insalubridade, havendo a percepção de tal 
adicional para os servidores da ativa, aposentados e pensionistas. 
 

 

JUSTIFICATIVA 

  É sabido por V. Ex.ª. o contínuo empenho, ano após ano, dos profissionais de 
Segurança Pública do Estado de São Paulo (sendo fato que os indicadores criminais paulistas 
são utilizados por várias gestões como marketing estatal), tão como das vicissitudes do labor 
peculiar a estes servidores. O número de policiais mortos, feridos, afastados ou aposentados 
pelas lesões fala por si. Tão como o risco assumido pelos demais. 
  Da mesma forma, somente para corroborar este posicionamento, há inclusive uma 
associação, a dos Policiais Militares Portadores de Deficiência Física, mantida não com o 
auxilio estatal, mas por doação de particulares e mensalidades, majoritariamente de outros 
policiais que, apesar de um dos mais parcos salários do Brasil, se solidarizam com irmãos de 
profissão que se tornaram deficientes na labuta pela população de São Paulo. Como V.Ex.ª. 
também sabe, medidas paleativas como DEJEM não atingem veteranos, aposentados e 
pensionistas, principalmente os que não mais possuem condição de exercer quaisquer outra 
atividade com a finalidade de manter a subsistência. Também, seria leviano tratar Bônus como 
salário. Como V.Ex.ª o sabe, o mesmo não atinge o policial que hoje se encontra em cadeira de 
rodas, as viúvas, órfãos e aposentados. Também é fato questões de saúde e longevidade dos 
policiais, face a exposição aos cenários diários de serviço 
  Essas vicissitudes transcendem o que é previsto como INSALUBRE. A própria 
condição funcional do servidor da pasta de Segurança Pública é fator de potencialização de 
violência, quando percebida por infratores da lei, caso ocorra um roubo. Mesma lógica se 
aplica aos servidores da pasta de assuntos penitenciários. 
  Conhecedor, V.Ex.ª destes aspectos, não somente pelo cenário atual, mas por todo 
um histórico e uma história de serviços (ao custo de suor, sangue e lágrimas) em prol à 
população paulista, indicamos que seja aplicado o adicional de periculosidade, sendo 
percebido, por integrantes da ativa, aposentados e pensionistas.  
 

 

Sala das Sessões, em 30/03/2020. 

 a) Major Mecca 
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Governo do Estado de São Paulo
Correio Eletrônico

________________________________________________
Sistema de Acompanhamento Legislativo 02/04/2020 13:03:20

De: Casa Civil
Para: renatolemes@sp.gov.br, adalves@sp.gov.br, jmorcelli@sp.gov.br, dmacellaro@sp.gov.br
CC:
Assunto: Indicação nº 1123/2020

Senhor Secretário,

Por determinação do Senhor Secretário Chefe da Casa Civil, dirijo-me a Vossa Excelência, para encaminhar
a presente INDICAÇÃO, de nº 1123/2020, de autoria do(a) deputado(a) e/ou Comissão MAJOR MECCA
para avaliação e manifestação.

Na oportunidade reitero protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,

Everaldo Teixeira Dourado Junior
Subsecretário de Assuntos Parlamentares

Imprimir  Fechar
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Despacho

Interessado: Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo - Deputado Estadual
Major Mecca
Assunto: IND 1123/2020 - Indica que os profissionais da pasta de Segurança Pública
passem a receber o ADICIONAL DE PERICULOSIDADE ao invés do adicional de
insalubridade, havendo a percepção de tal adicional para os servidores da ativa,
aposentados e pensionistas.
Número de referência: IND 1123/2020

Cuida o presente de ofício eletrônico da Casa Civil, solicitando manifestação sobre
o assunto epígrafe.

Encaminhe-se ao Comando Geral da Polícia Militar, para
manifestação solicitando restituir instruído a esta Assessoria. 

São Paulo, 02 de abril de 2020.

 

ADRIANA GOMES ALVES
Assistente

Sistema de Acompanhamento Legislativo

Governo do Estado de São Paulo
Secretaria da Segurança Pública
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GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO

GAB CMT G

Termo de Desentranhamento

Documento: PMESP-OFI-2020/13843 1º Volume

Responsável: HAROLDO COSTA DA SILVA

Certifico que, nesta data, desentranhei a folha 6 do 1ª Via (Eliminação) do

documento em epígrafe.

null, 30 de abril de 2020.

HAROLDO COSTA DA SILVA

2. SARGENTO PM

GAB CMT G
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GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO

GAB CMT G

Termo de Desentranhamento

Documento: PMESP-OFI-2020/14862 1º Volume

Responsável: HAROLDO COSTA DA SILVA

Certifico que, nesta data, desentranhei as folhas 7 a 13 do 1ª Via (Eliminação)

do documento em epígrafe.

null, 30 de abril de 2020.

HAROLDO COSTA DA SILVA

2. SARGENTO PM

GAB CMT G

Classif. documental 006.01.10.003

S
S

P
E

X
P

20
20

01
38

8A

Gov
er

no
 d

o 
Estado de S

ão P
aulo

7-13

https://linksiga.trf2.jus.br


Ofício

Número de Referência: GabCmtG-2087/100/20
Interessado: SSP
Assunto: Indicação nº 1123/20

Do Chefe de Gabinete do Comandante-Geral

Ao Ilustríssimo Senhor Chefe da Assessoria Parlamentar da Secretaria da Segurança Pública

   RENATO LEMES

 

 

Com os cordiais cumprimentos, incumbiu-me o Comandante-Geral de restituir a
Vossa Senhoria o expediente SSP-EXP-2020/01388, que trata da Indicação nº 1123, de 2020, de
autoria do Deputado Estadual Major Meca, que sugere ao Governador do Estado providências
para que os profissionais da Pasta da Segurança Pública passem a receber o adicional de
periculosidade ao invés do adicional de insalubridade, havendo a percepção de tal adicional para
os servidores da ativa, aposentados e pensionistas.

Cumpre esclarecer, consoante manifestação do Estado-Maior desta Instituição, que
a sugestão é louvável, na medida em que visa a uma compensação financeira aos agentes das
forças de segurança em razão da maior exposição e riscos que podem comprometer a integridade
física e até a própria vida no decorrer do exercício da atividade.

Preliminarmente, cumpre registrar que inexistem óbices quanto à legalidade da via
escolhida, uma vez que a Indicação se limita a sugerir postura governamental cuja decisão
compete exclusivamente ao Chefe do Poder Executivo, a teor do artigo 24, § 2º, itens 4 e 5, da
Constituição do Estado de São Paulo:

Artigo 24 - [...]

§ 2º - Compete, exclusivamente, ao Governador do Estado a iniciativa das
leis que disponham sobre:

[...]

4 - servidores públicos do Estado, seu regime jurídico, provimento de cargos,
estabilidade e aposentadoria;
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Polícia Militar do Estado de São Paulo
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5 - militares, seu regime jurídico, provimento de cargos, promoções,
estabilidade, remuneração, reforma e transferência para inatividade, bem como fixação ou
alteração do efetivo da Polícia Militar.

Do regime jurídico dos Militares do Estado:

- cumpre, inicialmente, tecer alguns comentários sobre o regime jurídico dos
policiais militares dado pela Constituição Federal (CF) no artigo 42 c.c. o artigo 142, que
definiram os policiais militares e os bombeiros militares como militares estaduais:

- doutrinariamente, a lição de Maria Sylvia Zanella Di Pietro[i] (2010, p. 511)
ensina que agente público é gênero do qual decorrem as seguintes categorias: agentes políticos,
servidores públicos, militares e particulares em colaboração com o Poder Público;

- em viés constitucional próprio, os militares, federais ou estaduais (no caso, os
policiais militares) constituem categoria específica de agentes públicos, aos quais a Constituição
atribuiu regime jurídico peculiar e independente em relação aos demais servidores:

Artigo 42 - Os membros das Polícias Militares e Corpos de Bombeiros
Militares, instituições organizadas com base na hierarquia e disciplina, são
militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios.

§ 1º - Aplicam-se aos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos
Territórios, além do que vier a ser fixado em lei, as disposições do artigo 14,
§ 8º; do artigo 40, § 9º; e do artigo 142, §§ 2º e 3º, cabendo à Lei estadual
específica dispor sobre as matérias do artigo 142, § 3º, inciso X, sendo as
patentes dos oficiais conferidas pelos respectivos governadores;

§ 2º - Aos pensionistas dos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos
Territórios aplica-se o que for fixado em lei específica do respectivo ente
estatal.

[...]

Artigo 142 - [...]

§ 3º - [...]

[...]

VIII - aplica-se aos militares o disposto no art. 7º, incisos VIII, XII, XVII,
XVIII, XIX e XXV, bem como, na forma da lei e com prevalência da
atividade militar, no art. 37, inciso XVI, alínea "c";

[...]

X - a lei disporá sobre o ingresso nas Forças Armadas, os limites de idade, a
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Polícia Militar do Estado de São Paulo

GAB CMT G

2

P
M

E
S

P
O

F
I2

02
01

83
79

A

Assinado com senha por PAULO HENRIQUE FONTOURA FARIA - 05/05/20 às 18:48:28.
Documento Nº: 4654987-7968 - consulta à autenticidade em
https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=4654987-7968

Gov
er

no
 d

o 
Estado de S

ão P
aulo

15

https://linksiga.trf2.jus.br


estabilidade e outras condições de transferência do militar para a inatividade,
os direitos, os deveres, a remuneração, as prerrogativas e outras situações
especiais dos militares, consideradas as peculiaridades de suas atividades,
inclusive aquelas cumpridas por força de compromissos internacionais e de
guerra;

Vê-se, portanto, com base nos dispositivos colacionados, que a CF determinou a
aplicação aos Militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, além do que vier a ser
fixado em lei, das disposições contidas no artigo 14, § 8º, no artigo 40, § 9º, e no artigo 142, §§
2º e 3º, cabendo à lei estadual específica dispor sobre as matérias do artigo 142, § 3º, inciso X.

Com isso, o ingresso, o limite de idade, a estabilidade e outras condições de
transferência do militar para a inatividade e, em especial, os direitos, os deveres, a remuneração,
as prerrogativas e outras situações especiais dos militares, consideradas as peculiaridades de suas
atividades, serão disciplinadas em lei específica.

Nesse condão, o Estado de São Paulo, por meio da Lei Complementar nº 731, de 26
de outubro de 1993, dispôs sobre vencimentos e vantagens pecuniárias dos integrantes da Polícia
Civil e da Polícia Militar e, em seu artigo 3º, enumera as vantagens pecuniárias do Militar do
Estado, a saber:

Art. 3º - As vantagens pecuniárias a que se refere o artigo 1º desta Lei
Complementar são as seguintes:

I - gratificação pela sujeição ao Regime Especial de Trabalho Policial-
Militar, de que trata o artigo 1º da Lei nº 10.291, de 26 de novembro de 1968, e [...],
calculadas em 100% (cem por cento) do valor do respectivo padrão de vencimento, fixado
na forma do artigo 2º desta Lei Complementar;

II - adicional por tempo de serviço previsto no artigo 129 da Constituição do
Estado, que será calculado na base de 5% (cinco por cento) por quinquênio de serviço,
sobre a soma do valor do padrão de vencimento e das vantagens pecuniárias previstas nos
incisos I e IV deste artigo, não podendo essa vantagem ser computada nem acumulada
para fins de concessão de acréscimos ulteriores, sob o mesmo título ou idêntico
fundamento, nos termos do inciso XVI do artigo 115 da mesma Constituição;

III      - sexta-parte, sobre a soma do valor do padrão de vencimento e das
vantagens pecuniárias previstas nos incisos I, II e IV deste artigo;

IV      - gratificação "pro labore" a que se referem os artigos 6º e 7º desta lei
complementar;

V - décimo-terceiro salário;

VI - salário-família e salário-esposa;

VII    - gratificação de representação, incorporada ou não, a que se refere o
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inciso III do artigo 135 da Lei nº 10.261, de 28 de outubro de 1968; e

VIII   - outras vantagens pecuniárias previstas nesta ou em outras leis,
inclusive gratificações.

Dessa forma, torna-se evidente que o adicional de periculosidade não consta no rol
de vantagens pecuniárias dos policiais militares.

Ao contrário, no âmbito do regime jurídico específico dos Militares do Estado, o
risco à vida e à integridade física estão abrangidos por norma específica, qual seja, a Lei nº
10.291, de 26 de novembro 1968, que instituiu na Secretaria da Segurança Pública o Regime
Especial de Trabalho Policial para os cargos, funções, postos e graduações indicados,
determinando o percebimento no valor de 100% (cem por cento) sobre as respectivas referências
de vencimentos:

Art. 1.º - Fica instituído, na Secretaria da Segurança Pública, o Regime
Especial de Trabalho Policial, destinado aos ocupantes dos cargos, funções, postos e
graduações indicados nesta lei.

§ 1º - O Regime Especial de Trabalho Policial de que trata este artigo
caracteriza-se:

1 - pela prestação de serviços em condições precárias de segurança,
cumprimento de horário irregular, sujeito a plantões noturnos e a chamadas a
qualquer hora;

[...]

3 - pelo risco de o policial tornar-se vítima de crime no exercício ou em
razão de suas atribuições.

[...]

Art. 2.º - Ficam enquadrados no Regime Especial de Trabalho Policial, ora
instituído, obedecidas as condições impostas por esta lei, os ocupantes dos seguintes
cargos, funções, postos e graduações:

[...]

II - na Força Pública: Coronel, Tenente-Coronel, Major, Capitão, 1º e 2º
Tenentes, Aspirantes a Oficial, Aluno da Escola de Oficiais da Polícia, Subtenente, 3º, 2º
e 1º Sargentos, Cabo e Policial.

[...]

Artigo 3º - Aos servidores referidos no artigo 2º desta lei, ficam atribuídas,
pelo enquadramento no Regime Especial de Trabalho Policial, gratificações na seguinte
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conformidade:

[...]

II - 100% (cem por cento) sobre as respectivas referências de vencimentos
aos titulares dos demais cargos, funções e graduações. (destaques nossos.)

Assim, a maioria dos dispositivos constitucionais relativos aos direitos sociais,
previstos nos incisos do artigo 7º da CF, especialmente no tocante ao inciso XXIII, que trata do
pagamento do adicional de periculosidade, não se aplica aos militares estaduais ou federais.

Tal entendimento torna-se evidente ao se constatar no inciso VIII do § 3º do artigo
142 da Carta Magna, anteriormente transcrito, que, dentre os direitos sociais previstos no artigo
7º da CF, aos militares são aplicáveis apenas os contidos nos incisos VIII, XII, XVII, XVIII,
XIX e XXV.

Nesse sentido, resta demonstrado que a intenção da Constituição Federal foi de
determinar aos militares regramento jurídico próprio, mais rigoroso, em razão das características
de suas missões de defesa e, no caso dos militares estaduais, de polícia ostensiva e preservação
da ordem pública.

Assim, cita-se Ailton Soares e outros[ii] (1999, p. 30) que se debruçaram sobre o
estudo do regime retribuitório dos Militares do Estado, nos seguintes termos:

O art. 7º relacionou os direitos dos trabalhadores urbanos e rurais. São trinta
e quatro incisos a tratar da relação empregado empregador, seguro-
desemprego, FGTS, remuneração do trabalho e seus horários, repouso,
férias, licença, igualdade de direitos dos trabalhadores etc. Desses trinta e
quatro incisos apenas seis aplicam-se aos policiais militares, conforme
dispõe o art. 42, § 1º, combinado com o art. 142.

§ 3º, inciso VIII, da Constituição Federal. (destaques nossos).

Portanto, o trecho colacionado realça o entendimento de que aos militares não é
cabível o adicional de periculosidade, diferentemente do que ocorre com os
trabalhadores regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) ou com
servidores públicos cujos respectivos regimes jurídicos preveem tal remuneração.

Ademais, cabe ressaltar que os critérios para a caracterização das atividades ou
operações perigosas que sustentam o pagamento do adicional pleiteado estão previstos no artigo
193 do Decreto-lei nº 5.452, de 01 de maio de 1943, que aprova a CLT, com redação alterada
pela Lei nº 12.740, de 08 de dezembro de 2012, da seguinte forma:

Art. 193. São consideradas atividades ou operações perigosas, na forma da
regulamentação aprovada pelo Ministério do Trabalho e Emprego, aquelas
que, por sua natureza ou métodos de trabalho, impliquem risco acentuado em
virtude de exposição permanente do trabalhador a:
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I - inflamáveis, explosivos ou energia elétrica;

 II - roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais
de segurança pessoal ou patrimonial.

A título de argumentação, no âmbito da justiça laboral prevalece a tese da
impossibilidade da cumulação dos adicionais de periculosidade e insalubridade, conforme § 2º
do artigo 193[iii] da CLT e jurisprudência atual, devendo ser lembrado que aos policiais
militares é pago o adicional de insalubridade, hipótese legal prevista na Lei Complementar nº
432, de 18 de dezembro de 1985.

Em resumo, resta observar que a alteração proposta pela Indicação nº 1.123, de
2020 não encontra, na legislação vigente, respaldo que embase o pagamento de um adicional de
periculosidade ao invés do adicional de insalubridade, sendo certo que a alteração deste quadro
depende da edição de lei específica, cuja iniciativa cabe ao Governador do Estado, considerados
os critérios de conveniência e oportunidade.

Destarte, o posicionamento desta Instituição é desfavorável à presente iniciativa
parlamentar.

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Senhoria os protestos de minha
estima e consideração.

 

[i] Direito Administrativo. 23ª ed. São Paulo: Atlas, 2010.

[ii] Ailton Soares, et al. Direitos e vantagens dos policiais militares do Estado de São Paulo. 4ª
ed. São Paulo: Atlas, 1999.

[iii] CLT, Art. 193, § 2º - O empregado poderá optar pelo adicional de insalubridade que
porventura lhe seja devido. (Incluído pela Lei nº 6.514, de 22.12.1977).

São Paulo, 05 de maio de 2020.

 

PAULO HENRIQUE FONTOURA FARIA
CORONEL PM
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Ofício

Número de Referência: IND 1123/2020
Interessado: Secretário Executivo da Casa Civil - Dr. Antônio Carlos Rizeque Malufe
Assunto: IND 1123/2020 - Indica que os profissionais da pasta de Segurança Pública
passem a receber o ADICIONAL DE PERICULOSIDADE ao invés do adicional de
insalubridade, havendo a percepção de tal adicional ..

Senhor Secretário,

Cordialmente cumprimentando-o e em atenção a Indicação em epígrafe, de autoria
do Deputado Estadual Major Mecca, encaminho a Vossa Excelência cópia da manifestação
exarada pelo Comando Geral da Polícia Militar.

Respeitosamente.

São Paulo, 13 de maio de 2020.

 

Alvaro Batista Camilo
Secretário Executivo da Polícia Militar

Secretaria Executiva PM

Governo do Estado de São Paulo
Secretaria da Segurança Pública
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