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, alO PmJieto de lei 111° 95'1, de 2015

De-se ,) Ementa e ao caput do Aliigo "10 do Projeto de L,eiem epigrafe a seguinte
reda9ao:

"Oisp6e que 0 Estado ofere cera assistencia
juddica integral e gratuita aos policiais civis
e aos policiais rnilitares que, no exercicio de
suas fungoes, se envolvam ou sejam
implicados em casos que demandem tutela
jurfdica, seja judicial ou extrajudicial.

Artigo -10 - 0 Estado oferecera assistencia jurfdica integral e gratuita aos policiais civis
e aos policiais rnilitares que, no exercfcio de suas fungoes, se envolvam ou sejam
implicados em casas que dernanclem tutela juridica, seja judicial ou extrajudicial,"

JUSTIFICATIW\

AlerT! das raz6es apresentadas com rnaestria e sabedoria na justificativa do
Projeto cle L_einO9!5-1,de 2015, de autoria do Nobre Oeputado Delegado Olim, e que
ratificarnos nesta oportunidade, algumas consicferag6es ainda devem ser feitas,

A Assembleia Geral da ONU, em sua 106,a sessao plenaria, realizada ern 17
de Dezembro de -1979, aprovou 0 C6digo de Conduta para os Funcionarios
Responsaveis pela Aplica(~ao da Lei, que ern seu artigo 80, e), disp6e sobre a
necessidade do servidor que age nos estritos clitames da. lei ser alvo da proteg8lo do
Poder Publico, aD preconizar que:

"Os funcionarios responsaveis pela aplicac;ao da lei qu
cumpram as ciisposic;oes cieste C6digo merecem 0 respei , 0
total apoio e a co/aborac;ao da comunidade em que exer, m a
suas func;oes, do organismo de aplicac;ao da lei no qual ser m
e dos demais funcionarios responsaveis pe/a ap/icac;ao lei".

o artigo 134 da Constituig~io Federal preconiza que incumbe a lJefensoria
Publica a orienta~ao jurfdica, a prornogao dos clireitos humanos e a clefesa, ern todos
os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e
gratuita, aos necessitadas, x'

Por cornporern urn grupo social vulneravel, dada a possibilidade estatistica r-..

enorrne de se envolverem em situag6es coni:lituosas, decorrentes do legitimo exercfcio
da fungao policial, e deviclo aos limitados vencimentos que percebem para 0 exerCfCiO~'
de sua missao, imprescindfveis para 0 sustento de seu nucleo familiar, nao e
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admissfvel que os policiais tenham que passar a destinar em seus on;amentos uma
parte dos recLirsos que 0 Estado Ihl3s paga para se defenderem diante das demandas
judiciais e administrativas.

Portanto, defender judicialmente seus policiais configura-se em ate de Justic;a,
de tal sorte que I) Estado nao onere sells servidores - e pOl' extensao os familiares
destes - especialmente os operacionais que, ao mesmo tempo em que estao rnais
sujeitos a se envolvr0rem em situa<;6es que acabam sendo submetidas a apreciac;ao
judicial ou administrativa, auferem menmes vencimentos, exigindo deles patrocinar, as
pr6prias expensas, sua defesa, quando cumpriam estritamente sua missao, como
titulares legftirnos do monopolio do uso da far~a, que Ihes e delegado pela sociedade
para a defesa dessa mesrna coletividade.

o polic:ial ja tern par juramento sacri'ficar a vida, se preciso 'for, em defesa da
sociedade. Sem embargo, nao {~ razoavel que sacrifique 0 sustento de sua familia
para SE~ defender em clemandas judiciais ou extrajudiciais decorrentes de suas ac;:6es
no cLimprimento clo clever.

Se 0 policial, para 'fins de assistl3ncia judicial gratuita do Estado e ciiante das
jLlstificativas trazidas no bojo do Pn:>jetode I_ei 951, de 2015, e desta Emenda, nao for
considerado necessitado ou quigEIvulneravel, entao quem 0 sera?

E importante lembrar que a Constituigao Estaclual Paulista, no paragrato '1° do
artigo -139, 13stabl:!leceqUI:! "0 Estada mantera a Seguranc;a Publica par meia cle sua
palicia". E, ni30 par acaso, rnenciona policia no singular. A seguir, estabelece no
paragrafo :20 do mesrno artigo que "a pa/fGia do Estado sera integrada peta Potfcia
Civil, PolfGia Militar e Corpo de Bombeiros"; e arremata no paragrafo 3° que 0 Corpo
de Bornbeiros integra a Polfcia. lVIilitar. Portanto, ern uma visao mais arnpla, de
conceituagao constituc:ional estadual de Segumnga Publica, pol[cia e urn ellte so.
Nesse sentido, justa e a proposta ciesta [menda, de que os policiais militares sejam
alcangados pelos objetivos do ProjElto de Lei em epfgrafe.

Sala das Sessoes, ern

Por derradeiro, para dar curnprilllento aos Illandaillentos cOllstitucionais e a
premente necessidacle de i:lssegurar aos policiais, civis e militares, acesso ao amplo
direito de defesa 13do contraditorio, patrocinado pelo mesmo Estado que Ihes inculllbe
de defender a socieciade, colocanclo em risco a propria integridade ffsica, e que e
torna absolutamente necessaria f) rneritoria a aprovagEto desta Emenda ao Proje' de
Lei nO 951, de 2015.
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D1eputado CoU"OnE~1Camilo, Deputado Coronel Teihada, Deputado Gil Lancastelr, Deputado
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