
     Os Oficiais Militares puderam comemorar, após dez me-
ses de negociações, a consolidação dos Projetos de Lei que 
definem o novo plano de salários e carreira para a Seguran-
ça Pública em Santa Catarina.  Assinados pelo governador 
Raimundo Colombo no dia 8 de novembro, em tramitação 
na Assembleia Legislativa até o dia 20 de dezembro, e pu-
blicados no Diário Oficial nº 19.729, do dia 31 de dezembro 
de 2013, os Projetos de Lei asseguram importantes avanços 
na remuneração dos Oficiais, na mesma esteira em que am-
pliam a proteção da sociedade catarinense.

     Incansavelmente envolvida na redação das novas Leis, a 
diretoria executiva da ACORS considera este um “momento 
histórico”, pelas conquistas garantidas à classe e pela coesão 
dos associados, que ao demonstrarem plena confiança nos 
responsáveis pela condução do processo trouxeram ainda 
mais motivação e entusiasmo aos diretores, assessores e re-
presentantes da entidade.  “Fomos irredutíveis ao defender-
mos a nossa valorização, os direitos inerentes aos militares 
estaduais e a paridade no tratamento dispensado a Oficiais 
da Ativa e da Reserva, e hoje nossa satisfação é ver que o 
esforço valeu a pena. É tempo de comemorar”, resume o pre-
sidente, Cel Fred Harry Schauffert.

     Para demonstrar a gratidão da classe ao Governo de San-
ta Catarina, na manhã seguinte à aprovação dos Projetos 
de Lei na Assembleia Legislativa a ACORS já estampava um 
novo outdoor exatamente em frente ao Centro Administra-
tivo, com os dizeres “Obrigado, Governador. Valorizar a Se-
gurança é proteger o cidadão. SC ainda mais segura”. Nas 
edições de Natal e de Ano Novo do jornal Diário Catarinense, 
a ACORS voltou a frisar, em dois anúncios diferenciados, a 
missão diária dos Oficiais Militares, como forma de enalte-
cer a contribuição dos Oficiais da Polícia e do Corpo de Bom-
beiros Militar para o status de Santa Catarina, considerado 
um dos estados mais seguros do país (confira artes à direita).

Florianópolis, janeiro de 2014
Informativo ACORS – Associação de Oficiais Militares de Santa Catarina
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Santa Catarina 
aposta na Segurança

•	Publicadas no Diário Oficial nº 19.729, de 31 de dezembro de 2013.
•	LC 614 e 616 estão disponíveis para consulta no site da ACORS, menu Download:

Novas legislações

1. LC 614, de 20 de dezembro de 2013 - Institui o Subsídio aos Militares Estaduais;
2. LC 616, de 20 de dezembro de 2013 - Estabelece tempo mínimo de efetivo serviço para a Reserva Remunerada;
3. LC 623, de 20 de dezembro de 2013 - Altera a Lei de Promoção de Praças, especificamente o Quadro Especial;
4. Lei 16.298, de 20 de dezembro de 2013 - Cria o Conselho Estadual de Prevenção e Segurança Contra Incêndio e Pânico;
5. Lei 16.290, de 20 de dezembro de 2013 - Altera a Taxa de Fiscalização Ambiental;
6. Dec 1.957, de 20 de dezembro de 2013 - Regulamenta a Lei 16.157, de 2013 que trata de Normas de Prevenção Contra 
Incêndio e Pânico.
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Caros Associados.

     Começamos 2014 em clima de gratidão.
     Agradeço a todos os Oficiais que estiveram envol-
vidos nas ações de construção, negociação e apro-
vação dos projetos que revolucionaram a política 
salarial dos Militares Estaduais. 
     Em 2013 fizemos história e garantimos conforto e 
valorização aos nossos Oficiais. E o futuro será ain-
da mais alvissareiro para todos nós.
     De maneira especial devo agradecer publicamen-
te à brilhante e coesa equipe que lidero. Os Oficiais 
que compõem a diretoria e assessorias são verdadei-
ros abnegados, visionários e incansáveis na defesa 
da classe e das instituições. Merecem todo o nosso 
respeito e agradecimento.

     Sinto-me orgulhoso de representar a nossa clas-
se com esta equipe que coloca as causas dos Oficiais 
acima de seus interesses particulares e do próprio 
tempo de folga.
     Tenham a certeza que estamos muito bem re-
presentados. Nossa classe tem o respeito e goza de 
credibilidade junto às mais diversas autoridades do 
Estado.
     Comemorem porque conquistamos algo histórico. 
Congratulem-se com suas famílias e contem a boa 
nova.
     Neste prelúdio de um Novo Ano, festejem, porque 
merecemos e conquistamos.
 
Respeitosamente, 

FRED HARRY SCHAUFFERT
Cel PM R/R Presidente da ACORS
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Errata: 

pedindo desculpas pela troca de legendas 
na edição passada deste boletim, a ACORS 
informa o nome correto do Representante 
nominado erroneamente na página 3 do 
boletim de novembro de 2013.
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Injustiça histórica revertida

     Ao longo de todo o ano de 2013, o presidente da ACORS, Cel Fred Harry Schauffert, e uma comissão de traba-
lho envolvida especificamente na implantação de um Teto Único Estadual, estiveram mobilizados para reverter 
uma injustiça história no âmbito do funcionalismo público catarinense. A comissão participou de audiências 
com o Comandante-Geral da Polícia Militar, Cel PM Nazareno Marcineiro, pelo Comandante-Geral do Corpo de 
Bombeiros Militar, Cel BM Marcos de Oliveira, pelo subchefe da Casa Militar, Ten Cel PM Rogério Luiz Zatariano, 
pelo Secretário de Estado da Fazenda, Antonio Gavazzoni, e pelo Coordenador de Negociações da Casa Civil, Dé-
cio Vargas, sempre no intuito de sensibilizá-los a respeito das desigualdades salariais vigentes no funcionalismo 
público catarinense.

     Após profícuas rodadas de esclarecimento e negociação, no dia 10 de dezembro de 2013 foi aprovada a Pro-
posta de Emenda à Constituição (PEC) que eleva o teto salarial do funcionalismo por 28 votos a favor e seis votos 
contra. A alteração vale para os poderes Executivo, Judiciário e Legislativo e estabelece a elevação do Teto da 
seguinte forma: 71% do valor a partir de janeiro deste ano, 86% do valor após o dia 1º de junho e a totalidade 
do valor em janeiro de 2015.  O valor equivalente ao Teto remuneratório de desembargador, atualmente, é R$ 
26,5 mil por mês.

     “O fato de não haver um Teto único em Santa Catarina vinha trazendo grande prejuízo aos que atingiram 
o posto máximo em suas carreiras, e já era tempo de esta injustiça ser corrigida”, explica o Sr. Neroci Raupp, 
servidor da ALESC e um dos líderes da comissão. Mesmo considerando a causa, a ACORS se mantém vigilante, 
agora atuando em Brasília, junto ao Congresso Nacional, em favor da inclusão dos Oficiais militares estaduais na 
PEC 443 de 2009, para que o Teto Remuneratório seja equivalente ao dos desembargadores em todos os estados.

Vice-presidente da ACORS, Ten Cel Sérgio Luís Sell (segundo à 
esquerda) com alguns dos muitos Oficiais presentes no Plenário du-
rante as votações da Lei do Subsídio e da PEC do Teto do Funcional-
ismo. Abaixo, Oficiais da Ativa e da Reserva mobilizados na Alesc

Presidente da ACORS, Cel Fred Harry Schauffert, com Oficiais 
Militares e servidores públicos civis, mobilizados pela defesa da 
liberação do Teto do funcionalismo em Santa Catarina  
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Vitória em desfavor do IPREV

     A Assessoria Jurídica está a findar uma impor-
tante vitória na Justiça: o reconhecimento do di-
reito dos oficiais em desfavor do IPREV. A ação n. 
023.05.016522-7 (0016522-20.2005.8.24.0023) impe-
trada pela ACORS contestou cobrança indevida do 
IPREV, sendo reconhecida pela Justiça a inconstitu-
cionalidade da cobrança progressiva (por faixa de 
valores – Lei Complementar n.129/94), devendo a 
incidência do desconto da previdência ocorrer de 
maneira linear no valor mínimo de 8%. Trata-se de 
ação coletiva nominal, ou seja, faz jus o Oficial que 
à época da inicial (em 10/05/2005) era associado da 
ACORS.

     O direito é referente ao período de 2000 a 2004, 
sendo que não há possibilidade de ingresso com 
nova ação ou inclusão de Oficiais que não eram as-
sociados à época, uma vez que prescreveu o direito. 
Os valores a receber, por associado, foram calcula-
dos por perito e categorizados em dois grupos, ten-
do por referência o valor do salário mínimo de R$ 
678,00. O percentual de honorários contratuais de 
15% incidirá apenas sobre os valores efetivamente 
recebidos por cada associado e as custas judiciais do 
perito, em caso de dúvidas em torno dos valores a 
receber, são de R$ 250,00. No momento, a ação en-
contra-se na fase de execução, liquidando valores 
para que o associado possa perceber o seu direito.

Se você utiliza Redes Sociais, interaja com a ACORS no www.facebook,com/acors1 www.twitter.com/acors e mantenha seu cadastro atualizado no www.acors.org.br

Estímulo operacional

    A Assessoria Jurídica da ACORS ingressou com 
ação coletiva (autos nº 0802498-70.2013.8.24.0023) 
visando ao desbloqueio da gratificação do estímulo 
operacional. A liminar foi deferida de plano para 
que todos os Oficiais recebessem por todas as horas 
extras trabalhadas, inclusive aquelas além das 40 
semanais. As autoridades competentes foram comu-
nicadas em caráter de urgência, o que possibilitou 
agilidade no cumprimento da decisão. Assim, todos 
os associados da ACORS estão recebendo o referido 
benefício funcional, sem qualquer limitador.

Melhores condições
de trabalho em Lages

     O Tribunal de Justiça concedeu liminar na ação 
em que a ACORS pleiteava condições dignas de ser-
viço para os policiais militares na delegacia de La-
ges. O Estado ficou responsável por providenciar 
uma sala onde os policiais militares possam traba-
lhar livres do assédio dos cidadãos, conforme consta 
na liminar: “...Há que prevalecer a razoabilidade e 
proporcionalidade, e a solução condizente à impor-
tância que o caso requer, é de que seja disponibiliza-
do pelo agravado local adequado, para o preenchi-
mento dos papéis referidos pela Polícia Militar - que 
não é o balcão/sala de atendimento vocacionado à 
prestação de serviço inicial aos cidadãos...”

IR sobre Educação

     A Assessoria Jurídica da ACORS ingressou com 
ação coletiva em face da União visando a impedir a 
incidência de imposto de renda nos gastos relacio-
nados com despesas de educação. Fundamenta-se 
tal pretensão no direito constitucional à educação, 
que, por sua vez, não se limita a um patamar má-
ximo determinado por lei. Por ser uma demanda 
recorrente entre os Oficiais Militares, que investem 
regularmente na própria educação e na de seus de-
pendentes, a ACORS julga a pretensão de tal isenção 
uma medida útil e de interesse direto para os asso-
ciados.

A ação continua tramitando.
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Abono aos Aspirantes

     Outra conquista da Assessoria Jurídica da ACORS 
foi o pagamento do abono de R$ 2.000,00 aos As-
pirantes a Oficiais. A liminar foi concedida em de-
zembro de 2013 pelo juiz Hélio do Valle Pereira, e 
também impede descontos em face de supostos pa-
gamentos indevidos anteriores. O Magistrado enten-
deu ser ilegal a conduta estatal, visto que considera 
o Aspirante como pertencente à classe dos Oficiais. 
Mesmo comemorando mais uma vitória em favor 
dos associados, a diretoria da ACORS ressalta que 
o provimento é passível de recurso, portando reco-
menda que os valores não sejam despendidos até 
que findem as possibilidades de reversão das deci-
sões judiciais envolvendo a questão.

Auxílio-alimentação

    Foi concedida integralmente, no dia 16 de julho, 
a liminar pleiteada na ação coletiva nº 0808268-
44.2013.8.24.0023, ajuizada pela ACORS. A decisão 
assegura o direito de todos os Oficiais Militares 
associados da entidade a receberem o auxílio-ali-
mentação enquanto estiverem afastados para trata-
mento de saúde. A Tavares Advogados Associados, 
que responde pela Assessoria Jurídica da ACORS, 
continuará empreendendo esforços para que a de-
manda seja julgada procedente. Com isso, impediria 
a conduta arbitrária do Estado, que se recusa a pa-
gar auxílio alimentação ao servidor em licença para 
tratamento de saúde.

Excedente do Teto

    Outra vitória anunciada pela Assessoria Jurídica 
da ACORS no dia 6 de agosto foi a Reforma da sen-
tença da ação que defende o desbloqueio das van-
tagens pessoais dos associados, tendo por base o 
valor que excedia o teto à época da promulgação da 
Emenda Constitucional n. 41/03. Após a negativa em 
primeiro grau, a Assessoria Jurídica da ACORS en-
trou com Ação Coletiva junto ao Tribunal de Justiça 
(Apelação Cível n. 2011.010366-1), obtendo êxito no 

Recurso.

13º salário

     A Ação Coletiva Ordinária nº 0500783-
03.2012.8.24.0023, que trata do pagamento dos re-
flexos do estímulo operacional sobre demais ver-
bas remuneratórias, foi julgada procedente pelo 
Juiz da Vara da Fazenda Pública. Como resultado, 
uma Folha de Pagamento suplementar garantiu, 
em dezembro de 2013, o pagamento dos reflexos 
do estímulo operacional sobre o 13º salário e tam-
bém sobre o 1/3 de férias. O valor adicional não 
foi incorporado à Folha de Pagamento do mês de 
dezembro por uma falha, verificada junto ao Ciasc, 
mas com a intervenção das Diretorias de Pessoal da 
Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, o 
problema foi sanado imediatamente, sendo rodada 
uma Folha Suplementar.

     Julgada inicialmente improcedente pelo Poder 
Judiciário, a ação foi reformada considerando os 
embargos interpostos. Em um segundo momento, 
foi necessário interpor uma medida cautelar in-
ominada para fazer valer o direito já reconhecido, 
tendo em vista que o Estado não havia sido notifi-
cado da nova decisão judicial. Assim que o Governo 
foi informado sobre o desfecho da ação, os cálculos 
foram refeitos e o benefício assegurado. A decisão 
ainda é passível de recurso, mas o entendimento do 
Tribunal de Justiça é unânime no mesmo sentido, 
pelo que tal vitória está prestes a ser consolidada.

     Em tempo, a Assessoria Jurídica da ACORS infor-
ma que os valores retroativos não podem ser cobra-
dos através de pleito coletivo, visto ser de natureza 
pessoal cada montante devido. Os associados que 
se enquadrarem na hipótese devem atentar para o 
ingresso da demanda específica, a fim de resgatar 
as verbas anteriormente suprimidas, respeitada a 
prescrição aplicável aos casos.
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Interstício dos oficiais

     Ao tempo em que comemora as efetivas conquis-
tas de 2013, a ACORS mantém a disposição e o com-
promisso de continuar defendendo os interesses e 
os anseios dos Oficiais Militares, desde o ingresso 
nas instituições de ensino à condição de Inativo. En-
tre as “bandeiras” da entidade está a manutenção do 
interstício dos Oficiais Subalternos. A ACORS consi-
dera qualquer ampliação no interstício um atraso ir-
reparável na carreira dos Tenentes, e portanto está 
mobilizada para impedir qualquer iniciativa neste 
sentido.

Código Ambiental

    Em sintonia com os anseios da Polícia Militar Am-
biental, a ACORS encaminhou um Memorial com 
propostas de emendas ao PL 305/2013, que trata do 
Código Ambiental em Santa Catarina. Através das al-
terações sugeridas, espera-se legitimar atividades já 
desempenhadas pela Polícia Militar Ambiental, per-
mitindo uma atuação mais flexível e humanizada, 
sem com isso comprometer a preservação ambien-
tal e a higidez comercial do pequeno produtor rural. 

Poder de polícia

     Conforme versa o Código Tributário Nacional em 
seu artigo 78, “considera-se Poder de Polícia a ativi-
dade da administração pública que, limitando ou 
disciplinando direito, interesse ou liberdade, regula 
a prática de ato ou abstenção de fato, em razão de 
interesse público concernente à segurança, à hi-
giene, à ordem, aos costumes...”.  Por tratar-se de 
doutrina pacífica, fundamentada na faculdade da 
administração pública de condicionar e restringir o 
uso e gozo de bens, atividades e direitos individuais 
em benefício da coletividade ou do próprio Estado, 
a ACORS comemorou ao longo de 2013 a conquista 
do Poder de Polícia Administrativa para os Bombei-
ros Militares em Santa Catarina, e continuará mobi-
lizada, em cumplicidade com o Comando-Geral da 
corporação, para garantir na Justiça que apenas os 
militares detenham tal direito. “Permitir que entes 
privados realizem funções típicas de Estado, inde-
pendente de concurso público, caracteriza flagrante 
desrespeito às normas existentes”, pondera o presi-
dente da ACORS, Cel Fred Harry Schauffert.

Se você utiliza Redes Sociais, interaja com a ACORS no www.facebook,com/acors1 www.twitter.com/acors e mantenha seu cadastro atualizado no www.acors.org.br

Ten Cel Flávio Graff, 1º Tesoureiro da ACORS, Cel Fred Harry 
Schauffert, presidente da ACORS, e o Maj Helton de Souza Zeferino, 
durante explanação sobre a ACORS aos Cadetes do Corpo de 
Bombeiros Militar

Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros Militar, Cel Marcos de 
Oliveira, com o presidente da ACORS, Cel Fred Harry Schauffert

Cap Frederick Rambusch, Representante da ACORS na Região 
Serrana 
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Investigação criminal

     Uma comitiva da ACORS acompanhou, no Con-
gresso Nacional em Brasília, a tramitação do PL 
2291/2011, que regula a investigação criminal condu-
zida por Oficiais da Polícia Militar, e o PL 2292/2011, 
que regula as ações de polícia administrativa exerci-
das pelas Polícias Militares. Ambos já foram aprova-
dos pela Comissão de Segurança Pública e estão com 
parecer favorável na Comissão de Relações Exterio-
res e Defesa Nacional.

Policiamento preventivo e 
comunitário

      Em 2013 a ACORS requereu seu ingresso, como 
amicus curiae (amigo da corte), no Recurso Extra-
ordinário nº 608.588, que trata das atribuições da 
Guarda Municipal de São Paulo, em trâmite no STF. 
O Supremo decidiu pela existência não apenas de 
questão constitucional a ser resolvida no caso, mas 
também de sua repercussão geral. Como o posicio-
namento a ser adotado pelo tribunal deve valer para 
casos similares em todo o país, a Assessoria Jurídi-
ca da ACORS se antecipou, defendendo a inconsti-
tucionalidade de artigo de lei do Município de São 
Paulo, que autoriza a Guarda Civil Metropolitana a 
“exercer o policiamento preventivo e comunitário, 
promovendo a mediação de conflitos e o respeito aos 
direitos fundamentais do cidadão”. Objetivo é pre-
servar as funções inerentes às Polícias Militares.

Ação de Inconstitucionalidade

      O presidente da ACORS, Cel Fred Harry Schauf-
fert, foi recebido pelo Ministro Luis Fux, no Supre-
mo Tribunal Federal em Brasília. Acompanhando o 
Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros Militar, 
Cel BM Marcos de Oliveira, e o deputado estadual 
Sargento Amauri Soares, reiterou a pertinência da 
Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI 4886) 
ajuizada no STF pela FENEME contra dispositivos 
inseridos na Constituição de Santa Catarina que 
estimulam a criação de Corpos de Bombeiros Vo-
luntários e permitem que os municípios celebrem 
convênios que autorizam essas corporações a certi-
ficar o cumprimento de normas de segurança con-
tra incêndio.

Comemoração em equipe

      Após um ano de trabalho intenso, com reuniões 
semanais, envolvimento diário e decisões de gran-
de vulto, os diretores, assessores e colaboradores 
da ACORS comemoraram as conquistas da entida-
de com uma confraternização, no dia 13 de dezem-
bro. Em seu discurso de encerramento do ano, o 
presidente fez questão de agradecer a parceria de 
todos os presentes e a contribuição dada por cada 
um às vitórias asseguradas pela entidade ao longo 
de 2013. “Todos os Oficiais que representamos são 
treinados para comandar. E não seria possível con-
duzir tantos líderes sem a coesão da atual diretoria 
e a confiança que os associados depositam em nós”, 
reconheceu publicamente o presidente, Cel Fred 
Harry Schauffert.
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Cap Thiago Augusto Vieira, 2º Secretário da ACORS, e o presidente 
da Feneme, Cel Marlon Jorge Teza

Presidente da ACORS, Cel Fred Harry Schauffert, aplaudido pelos 
colegas da atual gestão



Mais qualidade, 
menos disparidade
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     A ACORS e a Feneme estão acompanhando, em 
Brasília, a tramitação do Projeto de Lei 6632/2013, 
que altera o Decreto-Lei nº 667/69, que por sua vez 
reorganiza as Polícias Militares e os Corpos de Bom-
beiros Militares. De autoria do deputado federal 
Willian Dib, de São Paulo, o PL estabelece condições 
básicas para o ingresso nas polícias militares, uni-
formizando as mesmas, qualificando o serviço e evi-
tando disparidades em termos de Brasil.

     Segundo o deputado autor do PL, “as polícias mili-
tares chegaram a ser padronizadas pelo governo mi-
litar, porém após o processo de redemocratização os 
Estados passaram a editar legislações diferenciadas 
quanto às exigências mínimas para o ingresso nesta 
carreira, não havendo portanto um padrão nacional 
mínimo para o candidato ao ingresso nas fileiras 
dessas instituições”, explica, no bojo do Projeto.

     O PL ressalta ainda a missão constitucional de Po-
lícia Ostensiva e de Preservação da Ordem Pública. 
“Isso exige que os candidatos ao ingresso na Polícia 
Militar possuam atributos diferenciados dos demais 
agentes públicos, além do curso superior, como hi-
gidez física apurada em testes físicos, aprovação em 
exames toxicológicos, capacidade psicológica afe-
rida em exames específicos e, comprovadamente, 
nenhum envolvimento com o crime demonstrado 
através de antecedentes penais”, justifica.

     Conforme propõe o Projeto de Lei 6632/2013, são 
condições básicas para ingresso nas polícias milita-
res:

I - ser brasileiro;

II - estar quite com as obrigações militares e eleito-
rais;

III - não registrar antecedentes penais dolosos;

IV - estar no gozo dos direitos políticos;

V - ser aprovado em concurso público;

VI - ter procedimento social irrepreensível, idonei-
dade moral, apurados através de investigação;

VII - ter capacitação física e psicológica compatíveis 
com o cargo, verificados através de exame de apti-
dão;

VIII – ser aprovado em exame de saúde e exame to-
xicológico com larga janela de detecção;

IX - comprovar, quanto ao grau de escolaridade, a 
conclusão de: 

a) curso de bacharelado em Direito, para o ingresso 
na carreira de Oficial do Quadro de Oficiais Policiais 
Militares (QOPM);

b) curso de graduação superior nas áreas de interes-
se conforme regulamentação própria de cada insti-
tuição policial militar, para as praças ingressarem 
na carreira de Oficial do Quadro de Oficiais Especia-
listas;

 c) curso de graduação superior em qualquer área, 
para o ingresso na carreira de Praça de Polícia Mi-
litar.

Condições para o ingresso nas
Polícias e Corpos de Bombeiros Militares
podem ser uniformizadas no Brasil

Oficiais de Santa Catarina debatendo os rumos da Polícia Militar em 
evento nacional, em Belo Horizonte


