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A MISSAO DO POLICIAL 

Quando surge o perigo, a inseguran9a, a amea9a a liberdade, a sua vida e seguran9a, 

estaremos ao seu /ado para resguarda-lo. 

Quando grandes eventos, rea/iza9oes e festas ocorrerem, estaremos Ia para tumultos evitar. 

Sempre que a/go irregular surgir e despontar no dia-a-dia, estaremos Ia para regularizar. 

Muitas vezes abdicamos do conforto do far, das festas familiares, do aniversario dos filhos, o 

nosso aniversario. 

Sem comemorar o Dia dos Pais, o Natale o Ano Novo, mas se alguem precisar, certamente 

estaremos Ia. 

Temos uma segunda pete acoplada a nossa, e mesmo quando na reserva estivermos, esta 

pete nos impulsiona para cuidar do bem estar da comunidade, e de quem precisar. 

A farda e como uma coura9a a prova de problemas, de perigos, que assusta e intimida os 

me/iantes. 

0 pedido e para que DEUS sempre nos guie no caminho certo, auxiliando-nos nesta missiio: 

''CUIDAR DA SUA SEGURANCA 11 
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RESUMO 

0 presente trabalho, envolvendo o polemico tema "Sub Judice", e a ampla defesa 
que com o advento da Constituic;ao de 1988, em seu art. 5°, LVII, consagrou o 
principia da inocencia, pelo qual ninguem pode ser considerado culpado ate o 
transite em julgado da sentenc;a penal condenat6ria; com o objetivo de se alterar as 
Leis de promoc;ao de Oficiais e de promoc;ao de Prac;as, da Policia Militar do Estado 
do Parana (Leis n°s 5940 e 5944), retirando o dispositive que fala do "Sub Judice", 
por estar o mesmo em desacordo com o Principia Constitucional da Ampla Defesa e 
do Contradit6rio, cerceando aos Policiais Militares do Parana o sagrado direito de se 
defenderem na Justic;a. 
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ABSTRACT 

The present work, involving the controversial theme "Sub Judice", and the wide 
defense that with the coming of the Constitution of 1988, in his/her art. 5, LVII, 
consecred the beginning of the innocence, in which nobody criminal can be 
considered until the traffic in judged of the condemnatory penal sentence; with the 
objective of altering the laws of promotion of Officials and the one of promotion of 
Squares, of the Military Police of the State of Parana (Law 5940 and 5944), removing 
the device that he speaks about the "Sub Judice", for being the same in 
disagreement with the Constitutional Beginning, of the Wide Defense and of the 
Contradictory, reducing the Military Policemen of Parana, the sacred right of if they 
defend in the Justice. 

Word-key: sub judice, beginning of the innocence, promotion, military policemen. 
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1. INTRODUCAO 

A pesquisa do trabalho em questao teve origem nos dispositivos 

legais sobre promo<;oes que existem na Corpora<;ao do Estado do Parana, em 

face do surgimento da Constitui<;ao de 1988 e os novos dispositivos que foram 

promulgados ap6s a Carta Magna ate os dias atuais, no que refere a 
possibilidade do policial-militar na condi<;ao "SUB JUDICE" ser ou nao 

promovido, haja vista as imperfei<;oes e incorre<;oes contidas nos citados 

diplomas legais, como: incompatibilidade constitucional, ineficiencia e 

inconstitucionalidade. 

Considerando a peculiaridade da atividade de policia, uma linha 

tenue que separa o certo do errado, o bern do mal, o legal do ilegal, e possivel 

que policiais cometam atos tipificados na legisla<;ao penal, em decorrencia do 

servi<;o ou nao, com uma probabilidade maior que urn cidadao comum, dado 

o contexto que faz parte de sua vida profissional. 

As situa<;Qes decorrentes do servi<;o podem ser justificadas pelo 

risco potencial e real que a atividade policial apresenta, pois, e comum o militar 

se envolver em situacoes criticas e perigosas, nas quais se fa<;a necessaria 

o uso da for<;a ou da arma de fogo para proteger a sua vida ou de terceiros, 

como, por exemplo, o confronto com o infrator, que deve ser amparado pelo 

institute das excludentes de ilicitude, para que garanta a legalidade da a<;ao 

policial. Nestes casos, o policial e submetido a apura<;oes administrativas e 

penais que podem acarretar urn processo, caso a denuncia do Ministerio 

Publico seja aceita pelo magistrado, enquadrando-se assim, o profissional na 

situa<;ao "'"SUB JUDICE"". 

Todavia, no contexte extraprofissional, nao se pode esquecer que o 

policial e fruto da sociedade, assim como o advogado, o medico, o professor, o 

administrador, o politico, o empresario ou qualquer outro profissional, e por 

diversos motivos e circunstancias, qualquer urn pode vir a cometer urn ato 

ilicito. 

Os motivos que levam o ser humano a cometer crimes sao estudados 

por diversos especialistas em criminologia, e hoje no Brasil, com uma 

crescente participa<;ao das universidades junto a policia no trabalho cientifico, 

como a exemplo dos nucleos de estudo da violencia, encontramos expoentes 
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Policia, para obten9ao do titulo de especialista em Administra9ao Policiai-Militar. 

Devido a complexidade do tema, os estudiosos nao tern como esgotar as causas e 

fatores que levam uma pessoa a praticar urn delito, pais estao inseridos num 

contexte conjuntural, seja de ordem psicol6gica, sociol6gica, profissional, 

economica, etica, dentre outras. 

Dentre algumas dessas causas que interferem na criminalidade podemos 

citar: o binomio oportunidade e impunidade, as caracteristicas pessoais do infrator, a 

falta de educa9ao do povo e op9oes de cultura e lazer para o cidadao, as 

desigualdades sociais e economicas, a forma de cria9ao dos filhos e a 

desestrutura9ao da familia, trafico e uso de drogas e a banaliza9ao da violencia e 

sua divulga9ao pela midia. 

E, ainda, a presun9ao de inocencia, prevista no artigo soda Constitui9ao 

Federal de 1988, inciso LVII, "ninguem sera considerado culpado ate o transite em 

julgado de senten~ penal condenat6ria". Dessa forma, o acusado de ato ilicito tern 

direito de ser tratado com dignidade enquanto nao se solidificam as acusa9oes, ate 

se chegar a uma conclusao de que ele realmente e culpado. 

Desse principia emergem outros de mesmo credito, o direito a ampla 

defesa, o direito de recorrer em liberdade, o duplo grau de jurisdi98o, o contradit6rio, 

entre outros. Em sintese, todos esses principios constitucionais exercem fun9ao de 

alicerce do sistema democratico, pais, no centro de todos os procedimentos judiciais 

o reu mantem sua integridade nas prerrogativas de direitos e deveres, sendo-lhe 

assegurado o devido processo legal, dai porque os riscos de uma decisao 

precipitada do magistrado sao menores, cuja garantia tambem incide irrestritamente 

no processo administrative. 

0 direito da ampla defesa e uma garantia constitucional, prevista no artigo 

S0
, LV, da Constitui9ao Federal - DOS DIREITOS E DEVERES INDIVIDUAlS E 

COLETIVOS, Artigo so - todos sao iguais perante a Lei, sem distin9ao de qualquer 

natureza, garantindo-se aos brasiLeiros e aos estrangeiros residentes no pais a 

inviolabilidade do direito a vida, a liberdade, a igualdade, a seguran9a e a 
propriedade, nos termos seguintes: - LV - aos litigantes, em processes judiciais ou 

administrativos, e aos acusados em geral sao assegurados o contradit6rio e a ampla 

defesa, com os meios a ela inerentes. E, portanto, urn direito consagrado a todos os 

acusados em processes, sejam eles judiciais ou administrativos, bern como todas as 

acusa9oes feitas por meio da imprensa falada, televisionada ou escrita, onde se da 
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o direito de resposta, par qualquer tipo de acusa9ao, pais, seja ela a mais simples, 

devera ser esclarecida atraves do direito de resposta, constituindo assim o direito da 

ampla defesa. 

Devido processo legal e aquele em que todas as formalidades sao 

observadas, no qual autoridade competente ouve o reu e lhe permite a ampla 

defesa, incluindo-se o contradit6rio e a produ9ao de todo tipo de prova amparada em 

lei ou eticamente razoavel - desde que obtida par meio lfcito -, prova que entenda 

seu advogado deva produzir, em juizo. Sem processo e sem senten9a, ou prolatada 

esta par magistrado incompetente, ninguem sera privado da liberdade ou de seus 

bens. 

Nos procedimentos da Corpora9ao (da PMPR), mesmo nos mais simples, 

como par exemplo, uma parte, urn memoranda, uma sindicancia, tern que se abrir o 

prazo para o acusado se defender des fates lhe imputados. 

Para precisar os limites destes termos da ampla defesa desde a 

promulga9ao da Carta Magna de 1988 pode-se falar que os mesmos sao ilimitados. 

Pede o acusado em seu favor alegar a produ9ao de todas as provas permitidas em 

direito, pericias, oitivas de testemunhas, juntada de fotografias, documentos, etc.; 

todos os meios legais, bern como os moralmente legitimos, ainda que nao 

especificados em lei; e tambem, ninguem e obrigado a fazer provas contra si 

mesmo, porque o onus da prova cabe sempre a quem alega. 

A ampla defesa abrange a regra do contradit6rio, e a defesa em que ha o 

acusado formal, a defesa em processo penal ou administrative comum, ou 

especificamente policial. A ampla defesa e regra peculiar a processo em que o 

Estado acusa, e nao existe em processo no qual o Estado par meio do magistrado e 

estranho a lide, procurando dar razao a quem tern a prerrogativa do procedimento 

administrative. E necessaria a ampla defesa para demissao de funcionario admitido 

par concurso - sumula 20 do STF1
, send a nula a exonera9ao de servidor com base 

em processo administrative no qual nao lhe foi assegurada a ampla defesa. 

Os Recursos inerentes a ampla defesa - os meios e recursos de que 

podem se socorrer o indiciado em processo penal e administrative quando a 

autoridade competente cerceia ou tenta cercear qualquer des meios invocados pelo 

prejudicado para produ9ao de sua defesa. Da-se o exemplo do mandado de 

1 13/12/1963: Sumula da Jurisprudencia Predominante do Supremo Tribunal Federal - Anexo ao 
Regimento Interne. Edic;8o: lmprensa Nacional, 1964, p. 39. 
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seguran9a, a a9ao ordinaria, o habeas corpus, habeas data e o mandado de 

injun9ao. Varias foram as constitui9oes que se referiram ao direito da plena defesa 

ou da ampla defesa, e os recursos a ela inerentes. 

A partir do transite em julgado, nao ha mais o que se falar em ampla 

defesa, o acusado passa ao status de culpado, ate que a cumpra pena e tenha 

concretizados contra si todos os efeitos reflexes desta, a nao ser que a revisao 

criminal nulifique o processo, cuja dinamica tambem se perfaz em sivicitude no 

tocante as lides civeis e administrativas. 

Dessa forma, o presente trabalho ira demonstrar que o impedimenta das 

promo9oes do militar "SUB JUDICE" fere de morte os direitos constitucionais 

atinentes a todos os brasileiros e, portanto, tal impedimenta deve ser afastado de 

nosso ordenamento juridico. 

Os demais cidadaos nao sao impedidos de acessar cargos publicos 

eletivos enquanto nao transitar em julgado a senten9a condenat6ria. Se nao ha 

impedimenta de urn cidadao ser elevado a condi9ao de "agente de estado", nao 

deveria haver discrimina9ao a nenhum cidadao independentemente de ser 

funcionario publico ou nao, civil ou militar. 

A unica coisa possivel de questionar para quem ingressa e sua 

estabilidade em case de condena9ao. Ja o policial militar que adquiriu estabilidade 

nao pede sequer sofrer tal san~o. Apenas perdera o cargo se cometer viola9ao, 

com senten9a condenat6ria transitada em julgado, e, no case de processo-crime, 

atendidas as disposi9oes do art. 142, paragrafo 3°, VII, da Constitui9ao Federal, e 

artigos 99 a 102, do C6digo Penal Militar, sem prejuizo das garantias atinentes ao 

devido processo etico. 
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2. A ORIGEM DA POLiCIA MILITAR 

Neste capitulo, ter-se-a urn breve hist6rico das Policias Militares, no 

contexte nacional, em face do Decreta-Lei n°. 667, de 02 de julho de 1969, que 

reorganiza as Policiais Militares e Bombeiros Militares, com destaque ao tema em 

estudo, Promoc;oes;seu quadro hierarquico vertical, os quadros de acesso, para que 

sejam promovidos, a hist6ria da Policia Militar e Bombeiro Militar do Estado do 

Parana, e ilustrac;oes juntadas. 

A origem das policias do Brasil remonta ao tempo das capitanias 

hereditarias, nas quais os contingentes eram organizados com caracteristicas 

militares. As bases da estrutura desses contingentes militares foram as milicias e, 

paralelamente, a organizac;ao das ordenanc;as. As ordenanc;as eram representadas 

pelo exercito dos senhores de engenho, que acumulavam a autoridade territorial, o 

poder economico e o poder de policia. 

Durante o periodo colonial, essas forc;as tinham a finalidade de 

manutenc;ao da ordem nos nucleos populacionais. As atividades estendiam-se a 
participac;ao em grandes conflitos, aos servic;os de transporte, guarda e arrecadac;ao 

de impastos, repressao ao contrabando de ouro, captura de escravos fugitives e 

erradicac;ao de quilombos, alem de policiamento. 

A estrutura basica das Forc;as Policiais ate o seculo XIX era constituida 

por companhias, cujo posto maximo na organizac;ao hierarquica era o de capitao, 

seguido pelo tenente, alferes, sargento, cabo, corneteiro e soldado. Nao existem 

muitas informac;oes desta epoca sobre como ocorriam as promoc;oes nas policias 

militares, principalmente pela escassez de documentos e bibliografias sobre o tema 

em estudo. Todavia, o que se apurou, de forma carente, e que a ascensao 

hierarquica se dava por meio de atos merit6rios, cujos criterios eram subjetivos e 

ficavam sob a avaliac;ao dos comandantes, obedecidos os limites de vaga no posto 

ou graduac;ao, estabelecido pelo quadro de organizac;ao da forc;a. (CUNHA NETO, 

1993' p. 49) 

As Policias-Militares e Corpos de Bombeiros-Militares foram 

reorganizados pelo Decreta-Lei n° 667, de 02 de julho de 1969, que vigora 

atualmente regulando as corpora¢es no Brasil, com destaque para o tema em 

estudo, Promoc;oes, no art. 8° e 12 do capitulo Ill, que trata do pessoal. Conforme se 



pode observar: 

Art. 8° - A hierarquia nas Policias Militares e a seguinte: 

a) Oficial de Policia: 

i.Coronel; 

ii. Tenente-Coronel; 

iii. Major; 

iv. Capitao; 

v.1° Tenente; 

vi.2° Tenente. 

b) Pra~tas Especiais de Policia: 

i.Aspirante-a-oficial; 

ii.Aiuno da Escola de Forma~tao de Oficiais da Policia. 

c) Pra~tas de Policia: 

i. Graduados: 

ii. Subtenente; 

iii. 1° Sargento; 

iv.2° Sargento; 

v.3° Sargento; 

vi.Cabos; 

vii.Soldados. 
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Art. 12 - 0 acesso na escala hierarquica, tanto de Oficiais como de Pra!(as, 

sera gradual e sucessivo, por promo~o. de acordo com legisla~o peculiar 

a cada Unidade da Federa~o. exigidos os seguintes requisites basicos: 

a) Para promo~o ao posto de Major: Curso de Aperfei!(Oamento feito na 

propria Corpora~o ou em For!(a Policial de outro Estado. 

b) Para a promO!(ao ao posto de Tenente-Coronel: Curso Superior de 

Policia, desde que haja o curso na Corpora~tao. 

2.1 A POLfCIA MILITAR DO PARANA 

A POLiCIA MILITAR foi criada pela Lei n° 07, de 10 de agosto de 1854, 

sancionada pelo Presidente Zacarias de Goes e Vasconcelos, exatamente 7 meses 

e 21 dias ap6s o desmembramento do Parana da entao Provincia de Sao Paulo. 

Sua primeira denomina~ao foi Companhia da For~a Policial da Provincia do Parana, 

e para comanda-la foi escolhida a pessoa do Capitao Joaquim Jose Moreira de 
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Mendon9a, oficial do Exercito. 2 

Em sua genese hist6rica se manifestam duas fases tipicas, que se 

traduzem pelo cumprimento de missoes nos diversos perfodos de sua forma9ao: a 

fase repress iva e a preventiva. 

Com missao de "proteger os viajantes contra a agressao de indfgenas 

malfeitores", e vista caracterizando sua a9ao de modo repressive, lutando contra 

caudilhos, revolucionarios e o estrangeiro que intentava invadir o pais, dever este 

que cumpriu com denodo e audacia, sendo muitas vezes necessaria o sacrificio de 

vidas para a imposi9ao do imperio da Lei e da Ordem. 

Encontrada em 1865, integrando com seus homens o Corpo de 

Voluntaries da Patria, na GUERRA DO PARAGUAI. 

Divisada na Revolu9ao Federalista, em 1893, lutando com bravura 

durante o Cerco da Lapa, em cuja resistencia her6ica perdeu grande parte de seu 

efetivo e urn dos seus mais valorosos comandantes, o Coronel Candido Dulcfdio 

Pereira. 

Em 1912, distinguimo-la pelejando no Contestado, onde seu comandante 

tambem perecia, o Coronel Joao Gualberto Gomes de Sa Filho, agora nos campos 

do Irani, juntamente com uma legiao de bravos policiais militares. 

FIGURA 1- Tropa do Contestado 

Fonte: Policia Militar do Parana. Disponivel em 
<http://200.189.113.88/pmpr/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=15> 

2 Hist6ria da Policia Militar no Parana. Disponivel em 
<http:/1200.189.113.88/pmpr/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo= 15> Acesso em 20 jul 2007. 
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Outras revolu<;oes se sucederam e inumeros foram os combates. Em 

todos eles, seus soldados cobriram-se de gl6rias mostrando a fibra de que eram 

possuidores. 

FIGURA 2- Tropa Revolu~o de 1924 

Fonte: Policia Militar do Parana. Disponivel em 
<http://200.189.113.88/pmpr/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=15> 

Serenada a fase de lutas fratricidas que enlutaram o solo patrio, pode 

melhor, a Policia Militar, dedicar-se a sua missao constitucional de mantenedora da 

ordem publica no Estado, auxiliando o incremento do progresso, levando a 

seguran<;a e a tranqOilidade as regioes mais primitivas, participando ativamente na 

consolida<;ao politica do Parana e tornando-se, em toda sua plenitude, guardia da 

Lei e da Ordem e garantia efetiva dos poderes constitufdos. 

Seus homens tern consciencia de que jamais poderao descansar em sua 

luta contra o crime e a desagrega<;ao social. E desta consciencia lhes nasce o animo 

e a fe na justi<;a, capaz de leva-los ao sacriffcio da propria vida pela causa que 

abra<;aram. 

A Policia Militar do Estado do Parana, durante a sua existencia, tomou as 

seguintes denomina<;oes: 

a) COMPANHIA DE FOR<;A POLICIAL DA PROVINCIA DO 

PARANA, com que foi batizada pela Lei n° 07, de 10 de agosto de 

1854. 

b) CORPO POLICIAL DA PROVINCIA DO PARANA, pela Lei n° 

380, de 30 de mar<;o de 187 4, constitufdo por duas companhias. 

c) CORPO MILITAR DE POLfCIA DO ESTADO DO PARANA, pelo 

Decreta de reorganiza<;ao n° 04, de 1 0 de dezembro de 1891 , 

composto de tres companhias e urn esquadrao de cavalaria. 
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d) REGIMENTO DE SEGURANCA DO PARANA, pela Lei n° 36, de 

05 de julho de 1892, contando com urn Estado-Maior, e outro 

Menor, quatro companhias, urn esquadrao de cavalaria e a banda 

de musica. 

e) REGIMENTO POLICIAL DO PARANA, denomina9ao que passou 

a ostentar durante a ocupa9ao do Estado pelas tropas 

federalistas, em 1894, voltando, posteriormente, a tomar o antigo 

nome de Regimento de Seguran9a. 

f) FORCA MILITAR DO ESTADO DO PARANA, pelo Decreto de 

reorganiza9ao n° 473, de 09 de julho de 1917, consoante o 

acordo firmado entre a Uniao e o Estado para que a Corpora9ao 

passasse a ser considerada for9a de primeira linha, auxiliar do 

Exercito. 

g) POLiCIA MILITAR DO PARANA, pelo Decreto-Lei n° 505, de 25 

de junho de 1932, juntamente com a Companhia de Bombeiros; 

sozinha, denominava-se, segundo esse Decreto Lei, FORCA 

POBLICA DO ESTADO. 

h) FORCA POLICIAL DO ESTADO, pelo Decreto-Lei n° 9315, de 26 

de dezembro de 1939. 

i) POLiCIA MILITAR DO ESTADO DO PARANA, nome que lhe foi 

conferido pelo Decreto-Lei n° 544, de 17 de dezembro de 1946, e 

que conserva ate hoje. 
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FIGURA 3- Museu da Policia Militar em Curitiba 

Fonte: Policia Militar do Parana. Disponivel em 
<http://200.189.113.88/pmpr/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=15> 
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3. PROMOC0ES E SEUS SIGNIFICADOS 

No dicionario Aurelio, encontramos o seguinte significado para a palavra 

promo~ao: (FERREIRA, 2004, p. 95) 

[Do lat. tard. promotione, 'adiantamento'.) S.f. 1. Ato au efeito de promover. 

2. Eleva9ao au acesso a cargo au categoria superior; ascensao. [Anton., 

nessas acep9.: decesso.) 3. Manifesta9ao do promotor nos autos 

(requerimentos, pareceres, etc.), em que funciona. [Cf. promo9ao.] 

Etimologicamente, seguiremos a orienta~ao dada pelo professor Gabriel 

Perisse (2007, p. 40): 

A palavra promo~o vern do latim tardio, au seja, do latim falado na ldade 

Media. Falava-se promotione. E significava adiantamento, no sentido de 

quem vai a frente, e levado a caminhar mais adiante. 0 substantive 

promotus, do qual provem, significava isso: a a9ao de avan9ar, de marchar 

a frente de outros, par ter sido promovido. Ha aqui uma referencia a 

lideran9a e a responsabilidade de quem recebe a promo~o. lr a frente e urn 

sinal de que aquele foi movido (motus) a ir a frente (pro) ficou mais visivel 

aos demais e estes esperam dele orienta9ao e exemplo de conduta. 

Para Bandeira de Mello (1968, p. 69), promo~ao e sinonimo de 

provimento derivado vertical: 

Provimento derivado vertical e aquele em que o servidor e guindado para 

cargo mais elevado. Efetua-se atraves de promo9ao - par merecimento e 

antiguidade, criterios altemados de efetua-la. 

Promo~ao e a eleva~ao para cargo de nfvel mais alto dentro da propria 

carreira. A Lei n°. 1943, de 23 de junho de 1954, C6digo da Polfcia Militar do Parana, 

estabelece em seus artigos: 

Art. 2°. sao componentes da Corpora~o as brasileiros que, como militares, 

combatentes au nao, integram as suas fileiras, com situa~o hierarquica 

definida, bern como as que dela se tenham afastado para a inatividade 

remunerada. 

Paragrafo unico. sao combatentes, OS militares pertencentes as armas de 
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infantaria e cavalaria e nao-combatentes, os dos diferentes quadros de 

servi<;os. 

Art. 3°. Os postos e gradua<;oes constituem carreira para os militares. 

Art. 4°. A situa<;ao jurfdica do oficial e definida pelos deveres e direitos 

inerentes a patente que lhe for outorgada e da pra<;a pelos deveres e 

direitos correspondentes ao grau hierarquico que lhe for conferido. 

Art. 10. A organiza<;ao da Corpora<;ao sera estabelecida em Lei, com efetivo 

e or<;amento fixados anualmente. 

Art. 17. A classifica<;ao dos demais oficiais e feita pelo Comandante-Geral. 

Art. 18. A classifica<;ao das pra<;as se fara na forma do Regulamento lntemo 

e dos Servi<;os Gerais (RISG). 

Art. 1g. Os diferentes postos da hierarquia da Corpora<;ao sao acessfveis a 

todos os seus componentes, observadas as condi<;Qes previstas no 

presente C6digo e nos regulamentos em vigor. 

Art. 20. 0 ingresso na Corpora<;ao dar-se-a: 

a) como oficial nao-combatente; 

b) como soldado; e 

c) como aluno do Curso de Forma<;ao de Oficiais Combatentes.3 

Art. 21. Sao condi<;oes para o ingresso: 

I - como oficial nao combatente: 

aprova<;ao em concurso; 

II - como soldado: 

a) ser brasileiro nato; 

b) ser reservista do Exercito, da Marinha de Guerra ou da Aeronautica 

Nacional, ou ser portador de autoriza<;ao do Comando da Regiao; 

c) ser alfabetizado; 

d) ter comprovada moralidade; 

e) ter capacidade ffsica comprovada pelo Servi<;o de Saude da Corpora<;ao; 

e 

f) ter no maximo 30 anos de idade4. 

Ill -como aluno do CFO: 

a respectiva matrfcula, na forma do regulamento pr6prio. 

Art. 22. 0 ingresso nos quadros de oficiais das armas e dos servi<;os s6 e 

permitido nos postos inicias das respectivas escalas hierarquicas5. 

3 V. Art. go do Decreta-Lei n° 667/6g 
4 A Diretriz do Comando-Geral de 28 Abr 72 estabeleceu a idade maxima de 25 anos e outros 
requisites para ingresso na Corpora<;ao, alem dos mencionados no presente C6digo. 0 Boletim Geral 
n° 210, de 07 Nov 75, elevou o limite de idade para no maximo 30 anos. 
5 V. Art go do Decreta-Lei n° 667/6g e art. 67 da Lei n° 5.g44/6g 
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A Lei n°. 1943 de 23 de junho de 1954 faz men9ao a promo9ao como urn 

direito do policial-militar. Ja destaca que a ascensao na hierarquia e seletiva, gradual 

e sucessiva, devendo ser realizada conforme legisla9ao e regulamenta9ao 

especffica. De forma mais esclarecedora, conceitua a promo98o como urn ato 

administrative com a finalidade basica de selecionar os policiais militares para o 

exercfcio de fun96es pertinentes ao grau hierarquico superior. 

A PoHcia Militar e uma institui9ao pautada na hierarquia e disciplina, 

conforme estipulado no estatuto dos PMPR (Lei n°. 1943 de 23 de junho de 1954), 

sendo a hierarquia a ordena9ao dos nfveis dos pastas e gradua96es e a disciplina, a 

rigorosa observancia ao principia da legalidade e o devido cumprimento do dever. 

Em decorrencia dessa estrutura hierarquizada, na carreira policial militar, 

o profissional que atender os requisites estabelecidos em Lei podera galgar posi96es 

superiores na escala, atraves do ato administrative respective. 

Tem-se a promo9ao como urn direito do policial militar de ascender na 

escala hierarquica, para o exercfcio de fun9oes pertinentes ao grau superior, durante 

sua carreira policial militar, desde que atendidos os criterios legais para tanto e 

atraves do ato administrative proprio, servindo assim, de reconhecimento e estimulo 

ao profissional, alem de referencia ao demais policiais. 

3.1. DISPOSITIVOS NORMATIVOS 

No ordenamento jurfdico, o que se refere as promo96es na PMPR e 

previsto em legisla9ao especffica. 0 Decreta-Lei n° 667, de 2 de julho 1969, que 

reorganizou as PoHcias Militares e Corpos de Bombeiros Militares, apresenta em seu 

artigo 12, que o acesso na escala hierarquica, tanto para oficiais como para pra9as, 

alem de gradual e sucessivo, sera par promo9ao, de acordo com legisla9ao peculiar 

a cada Unidade da Federa9ao. No mesmo sentido esta o estatuto dos policiais 

militares, Lei n° 1943, de 23 de junho de 1956, que regula a situa9ao, as obriga96es, 

os deveres, os direitos e as prerrogativas dos policiais militares; menciona o acesso 

na escala hierarquica como seletivo, gradual e sucessivo par promo9ao a ser 

regulado par legisla9ao e regulamenta9ao de promo96es de oficiais e de pra9as, de 

modo a obter urn fluxo regular e equilibrado da carreira dos policiais militares. 

A legisla9ao e regulamenta9ao pertinente a que se refere o Decreta n° 
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667/69 e a Lei n°. 1943, de 23 de junho de 1954; a Lei de promo9ao de oficiais da 

PMPR, n° 5944, de 21 de maio 1969; e a Lei de promo9ao de pra9as da PMPR, Lei 

n° 5940, de 08.05.1969. 

A Lei n° 5944, que dispoe sabre a promo9ao dos oficiais da PMPR, e 

composta de 80 artigos, divididos em oito trtulos e seus respectivos capltulos, a 

saber: 

I - Disposi«;oes Preliminares, II - Da Comissao de Promo«;oes de Oficiais, 111 

- Da abertura de Vagas, IV- Dos Quadros de acesso, V- Das Promo«;oes, 

VI- Do Comissionamento aos Postos de Oficiais Tecnicos e de Saude, VII 

- Dos Recursos, VIII- Das Disposi«;oes Gerais e Transit6rias. 

A Lei n° 5940, de 8 de maio 1969, alterada pel a Lei 7.821, de 29 de 

dezembro de 1983 esta alterada pela similar n° 7.998, de 6 de dezembro de 1984, 

que estabelece as princlpios, requisites e processamento, para promo9oes de 

pra9as da Policia Militar do Estado do Parana, e composta de 66 artigos, divididos 

em sete trtulos e respectivos capltulos: 

I - Disposi«;oes Preliminares, II - Da Comissao de Pra«;as, Ill - Da Abertura 

de Vagas, IV - Dos Quadros de Acesso, V - Das Promo«;oes, VI - Da 

Antiguidade, VII - Dos Recursos e Disposi«;oes Transit6rias e Gerais. 

Seguindo a orienta9ao da legisla9ao sabre promo9oes, a seguir, sera 

exemplificada sucintamente como se processa promo9ao na Pollcia Militar do 

Estado do Parana. 

0 efetivo da PMPR tern sua previsao no quadro de organiza9ao (QO), no 

qual e estabelecido o numero de vagas existentes para oficiais e pra9as, par pastas 

e gradua9oes, alem da distribui9ao par organiza9ao policial militar (OPM). 

Quando a Diretoria de Pessoal comunica a comissao de promo9oes que 

existem vagas nos pastas au gradua9oes, pede ser iniciado o processo de 

promo9ao, ato administrative proprio. As comissoes de promo9ao de oficiais e de 

pra9as se encarregarao de realizar a sele9ao e a indica9ao dos militares que 

satisfazem as requisites para fazer jus a ascensao hierarquica. 

No decorrer do procedimento administrative para a promo9ao devera ser 

publicado o quadro de acesso, que contera aqueles militares aptos a promo9ao, 

obedecida a ordem de precedencia hierarquica, e segundo as criterios dos artigos 
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47 e Incises 1,11,111 e seus paragrafos, da Lei de promoc;:ao de oficiais e dos artigos 25 

e incises I,II,III,IV,V.VI,VII,VIII, letras a,b, e paragrafo (Jnico, da Lei de promoc;:oes de 

prac;:as. 

Esses criterios se referem aos respectivos curses de formac;:ao e 

aperfeic;:oamento, e as condic;:oes fisicas, marais, profissionais, administrativas, 

intelectuais e sociais do policial, conforme artigos citados abaixo. 

Art. 47. 0 acesso ao primeiro posto da-se nos quadros de: 

I - Combatente, pela promo~o de aspirante-a-oficial ao posto de segundo 

tenente; 

II - Administra~o, pela promo~o do aluno aprovado no Curso de Oficiais 

de Administra~o; 

Ill - Especialistas, pela nomea~o do concursado ao posto inicial da carreira, 

fixado em Lei para o respective quadro, observando-se as vagas existentes. 

§1°. Em todos os quadros, para efeito deste artigo, e obedecida a 

classifica~o nos respectivos cursos ou concursos, satisfeitas as exigencias 

da Lei, no que for aplicavel. 

§2°. Nos quadros de combatentes e de administra~o. para o acesso ao 

primeiro posto, os integrantes de cada turma somente concorrerao a 

promo~o depois de promovido 0 ultimo da turma anterior. 

Art. 25. Constitui requisite basico para ingresso do Sargento em quadro de 

acesso: 

I - estar classificado na ordem de antigOidade relativa, entre os 50 

(cinqOenta) primeiros concorrentes com condi¢es legais de acesso, no 

Quadro de Combatente e, na primeira metade do efetivo previsto para a 

gradua<;ao no Quadro de Especialistas; 
6 

II - possuir o Curso de Aperfei<;oamento de Sargentos ou equivalente, 

realizado na Corpora<;ao ou em outra Policia Militar, para promo~o a 1 o 

7 
Sargento ou Subtenente; 

Ill - possuir o Curso de Forma<;ao de Sargento ou equivalente, realizado na 

Corpora~o. para promo~o a 2° Sargento; 
8 

6 lnciso I, do Art. 25, com reda<;ao dada pelo Art. 1° da Lei 7.821, de 29 Dez 83. 
Reda~o anterior: 
"I - Estar classificado, na ordem de antigOidade relativa, entre os cinqOenta (50) primeiros 
concorrentes com condi¢es legais de acesso, no Quadro de Combatente, e na primeira metade do 
efetivo previsto para a gradua<;ao, nos quadros de especialistas ou artifice." 
7 lnciso II, do Art. 25, com reda~o dada pelo Art. 1° da Lei 7.821, de 29 Dez 83. 
Reda~o anterior: 
"II - Possuir curso de Forma~o. para promo<;ao as gradua<;oes de segundo, primeiro sargentos e 
Subtenentes Combatentes." 
8 1nciso Ill, do Art. 25, com reda<;ao dada pelo Art. 1° da Lei 7.821, de 29 Dez 83. 
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IV - estar classificado na boa conduta, pelo menos; 

V- nao estar "SUB JUDICE" ou cumprindo pena criminal; 

VI - nao ter sofrido puni~;ao disciplinar, por falta de natureza grave ou por 

embriaguez, nos 6 (seis) meses anteriores a data fixada para promo~o; 

VII - possuir o Curso Especial, de Forma~;ao de Sargentos ou o de 

Aperfei~;oamento de Sargentos, para os remanescentes dos quadros de 

especialistas e artifices extintos na Corpora~o e para os que optaram e 

foram aproveitados pelas diversas qualifica~;oes policiais-militares, na forma 

do Decreto n° 3.860, de setembro de 1977; 9 

VIII- possuir o intersticio minimo na gradua~o: 10 

a) Subtenente, no minimo dois (2) anos como 1 o Sargento; 

b) 1° Sargento, no minimo dois (2) anos como 2° Sargento; 

c) 2° Sargento, no minimo seis (6) anos como 3° Sargento. 

Paragrafo unico. 0 intersticio exigido para as promo~;oes de pra~;as podera, 

em casos de necessidade da renova~;ao dos quadros ser reduzido a 

gradua~o. nos quadros de especialistas ou artifice. 

lnciso II, do Art. 25, com redacao dada pelo Art. 1° da Lei 7.821, de 29 

Redacao anterior: 

"II - Possuir curso de Formacao, para promocao as graduac6es de 

segundo, primeiro sargentos e Subtenentes Combatentes." 

lnciso Ill, do Art. 25, com redacao dada pelo Art. 1° da Lei 7.821. de 29 

Dez83. 

Redacao anterior: 

Ill - Possuir Concurso na respectiva especialidade. 

lnciso VII, do Art. 25, acrescentado pelo Art. 1° da Lei 7.821, de 29 Dez 

83. 

lnciso VIII e suas Alineas "a", "b" e "c", do Art. 25, acrescentados 

pelo Art. 1° da Lei 7.821, de 29 Dez 83. 

Reda~o anterior: 

Paragrafo Unico do Art. 25. acrescentado pelo Art. 1° da Lei 7.821. de 

29 Dez 83, atraves de Decreto do Chefe do Poder Executivo, sob 

"Ill- Possuir Concurso na respectiva especialidade.· 
9 1nciso VII, do Art. 25, acrescentado pelo Art. 1° da Lei 7.821, de 29 Dez 83. 
10 lnciso VIII e suas Alineas "a", "b" e "c", do Art 25, acrescentados pelo Art 1° da Lei 7.821, de 29 Dez 
83. 
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proposta do Comandante-Geral, ate metade do respectivo tempo. 

3.2 AATIVIDADE POLICIAL MILITAR 

Anteriormente foram citadas Leis que regem as policias no Brasil, o 

C6digo da Policia Militar do Parana, que estabelece regras, deveres, 

responsabilidades, direitos, recompensas e prerrogativas des militares da 

Corporac;ao, e ainda as Leis de Promoc;ao de Oficiais e de Promoc;ao de Prac;as. A 

seguir, serao mostradas as garantias constitucionais e as atividades exercidas pela 

Policia Militar. 

Com a Constituic;ao Federal de 1988 consagrando o principia da 

presunc;ao de inocencia, no art. 5°, incise LVII, a luz do qual ninguem pede ser 

considerado culpado ate o transite em julgado da sentenc;a penal condenat6ria, 

surgiram no seio da tropa questionamentos sabre a incompatibilidade legal do 

criteria "sub judice". 

Em decorrencia das discussoes surgidas e conseqoentes recursos 

administrativos que provocaram a questao a partir des procedimentos motivados per 

fates, que estabelecem a caracterizac;ao de ate de servic;o praticado per militar no 

exercicio de suas func;oes, tem-se empreendido dialeticamente, , na busca de nao 

preterir o policial "sub judice", mas infelizmente essa pretensao, e tecnicamente 

questionavel, per sua ineficacia, devido a falta de amparo normative estrito, a ponte 

de se fazer necessaria sancionar uma Lei complementar, que altere o dispositive do 

"sub judice", nas Leis de Promoc;ao de Oficiais e Prac;as do Estado do Parana, 

porque este criteria ainda exercitado fere a norma constitucional vigente. 

Ate mesmo a Declarac;ao Universal de Direitos Humanos, da Organizac;ao 

das Nac;oes Unidas, em seu art. XI, assevera que11
: 

[ ... ] todo ser humano acusado de ato delituoso tern o direito de ser 

presumido inocente ate que a sua culpabilidade tenha sido provada de 

acordo com a Lei". 

lgualmente, a jurisprudencia de varies paises com tradic;ao democratica 

contempla o institute da presunc;ao de inocencia, a garantir que o imputado nao 

11 Disponivel em <http://www.dhnet.org.br/direifoS/deconu/textos/integra.htm> 
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receba punic;ao antes da sentenc;a final. 

A Carta Magna contempla no seu artigo 144 que a seguranc;a publica e 

dever do Estado e direito e responsabilidade de todos. Este dever do Estado e 

compartilhado entre as policias federal, civil, militar e corpos de bombeiros militares, 

alem do ministerio publico, judiciario e sistema prisional. 

No paragrafo quinto do art. 144 da Constituic;ao Federal e mencionado 

que cabem as Policias Militares a policia ostensiva e a preservac;ao da ordem 

publica. A policia ostensiva e caracterizada pela presenc;a e representac;ao da PM 

atraves da farda, armamento, equipamento, viaturas e outros aspectos que sirvam a 

sua identificac;ao como forc;a legal da sociedade e a servic;o da harmonia e paz 

social. 

A preservac;ao da ordem publica e realizada atraves das ac;oes e 

operac;oes policiais militares, cuja atuac;ao podera ser preventiva ou repressiva 

conforme requeira a situac;ao. As ac;oes sao caracterizadas pelo desempenho de 

uma ou mais frac;oes elementares de tropa, cada uma destas composta de no 

minima dais policiais, para o cumprimento de missoes rotineiras, como o 

patrulhamento preventive num determinado setor, o atendimento a urn chamado 

para intervir na ocorrencia de assalto ou ate mesmo urn auxllio a enfermo. Enquanto 

as operac;oes exigem loglstica mais rigorosa e se caracterizam por uma frac;ao 

constitulda com urn efetivo maier e devidamente comandada para missoes 

especlficas que requerem urn planejamento adequado para aquela situac;ao, 

exemplo da ocorrencia com refens. 

Quando o iHcito ainda nao ocorreu, a atuac;ao preventiva parece a mais 

conveniente, pais se buscara evitar o seu acontecimento, e para tanto, integra-se 

com a atuac;ao ostensiva, cuja presenc;a da PM serve de referencia para inibic;ao do 

infrator em potencial. 

Quando a prevenc;ao falha e o delito se torna flagrante, aos olhos do art. 

302 do C6digo de Processo Penal12
, faze-se necessaria uma atuac;ao repressiva 

para contenc;ao e captura do infrator. Tambem e adequada a intervenc;ao repressora 

nos casas de fundada suspeita pela permissao do art. 244 do CPP, cuja tecnica de 

12 Art. 302 - Considera-se em flagrante delito quem: 
1 - esta cometendo a infra~o penal; II - acaba de comete-la; Ill - e perseguido, logo ap6s, pela 
autoridade, pelo ofendido au par qualquer pessoa, em situa~o que fays presumir ser autor da 
infrayao;IV - e encontrado, logo depois, com instrumentos, armas, objetos au papeis que fa9am 
presumir ser ele autor da infra~o. 



28 

captura adequada e a abordagem policial. 

Art. 244 - A busca pessoal independera de mandado, no caso de prisao ou 

quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma 

proibida ou de objetos ou papeis que constituam corpo de delito, ou quando 

a medida for determinada no curso de busca domiciliar. 

Na atua<;ao do policial militar, seja agindo preventiva ou repressivamente 

durante sua carreira, principalmente nos dias atuais, com a disparatada violencia 

constante em destaque na midia, existe a possibilidade de o policial cometer uma 

conduta tipificada na legisla<;ao penal, em cases que se fa<;a necessaria o usc legal, 

imprescindivel, proporcional e etico da for<;a ou arma de fogo, podendo estar 

resguardado pelas excludentes de ilicitude, ou ate nao, no case de uma conduta 

mais perniciosa. 

Muniz et all (1999, p. 37) apresentam com muita propriedade uma 

distin<;ao de usc de violencia e usc da for<;a, alem de uma posi<;ao critica sabre a 

necessidade da policia refletir cientificamente: 

E curiosa que a percep9ao do problema do uso da for~ pela policia e a 

discussao de sua propriedade no Brasil se deem com base na ingenuidade 

perigosa que nao distingue - ou nao quer distinguir - o uso da violencia 

(urn ato arbitrario, ilegal, ilegitimo e amador) do recurso a for9a (urn ato 

discricionario, legal, legitime e idealmente profissional). Esta situa9ao e 

agravada pela ausencia de urn acervo reflexive cientificamente embasado e 

informado pela realidade comparativa com outros paises, o que abre espa9o 

para comportamentos militantes e preconceituosos. De fato, intervenyoes 

tecnicamente corretas do ponto de vista da ayao policial tern sido lan~das 

a vala comum da brutalidade policial e erigidas em simbolo de uma mitica 

banalizayao da violencia, que explicaria o atual estado da criminalidade em 

nossas cidades. 0 onus desta indistinyao e imenso, sobretudo para as 

organiza¢es policiais, que se veem na situa9ao impossivel de ter que 

tomar decisoes em ambientes de incerteza e risco sem qualquer criteria que 

as oriente quanta a propriedade das altemativas adotadas. 

[ ... ] Ao tomarem, de boa-fe, a ideia de que o uso da for9a s6 se daria de 

forma epis6dica, t6pica e extrema, os policiais acabam por excluir de suas 

tecnicas urn elemento central para a boa resolu9ao de seu trabalho: o uso 

comedido da for~. Assim, a discussao sobre o uso de for~ tern que estar 

contido na discussao sobre a abordagem policial - em seu sentido tecnico, 
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a norma ou guia de comportamento na rela9ao entre o policial e uma dada 

circunstancia. Quando se tenta estabelecer praticas de abordagem em que 

a forya estaria exclufda exceto em direta proporcionalidade pelo uso de 

for9a contra a policia, retira-se da polfcia toda iniciativa de uso comedido e 

adequado da forya. De fato, acaba por se remover das organiza9oes 

policiais uma parte importante de sua superioridade de metoda diante das 

situa9oes de desordem e ilfcito, vulnerabilizando-se os policiais na razao 

direta da gravidade da amea9a enfrentada. Nao e demais lembrar que os 

Indices de vitimizayao policial tern sido extremamente elevados nas grandes 

cidades brasileiras. 

De forma muito positiva, pode-se afirmar que a PMPR esta atenta a critica 

destes estudiosos, tanto que tern promovido a difusao de tecnicas de abordagem 

policial norteadas por principios fundamentais de direitos humanos. Estas tecnicas ja 

fazem parte do curricula de formagao, aperfeigoamento e atualizagao dos militares 

estaduais, alem dos cursos de Direitos Humanos na formagao de multiplicadores na 

PMPR, e cursos de Policia lnterativa realizados numa parceria da PMPR com 

diversos 6rgaos educacionais. 

As tecnicas de abordagem, segundo o enfoque dos direitos humanos, 

visam, principalmente, a seguranga do publico, do policial e do infrator. Elas 

nasceram de urn projeto das Policias Militares do Brasil, do Ministerio da Justi<;a, e 

da Cruz Vermelha lnternacional, no qual foi possivel estudar e discutir os 

procedimentos de abordagem com oficiais de policia do Brasil, interagindo com 

policiais europeus. (BALESTRERI, 1998; p. 72) 

Enquanto essas tecnicas encontram-se em processo de difusao, ainda, 

permanecemos preocupados com os riscos iminentes dos policiais, alem de suas 

dificuldades e carencias enfrentadas. (BALESTRERI, 1998; p. 72) 

Ate bern pouco tempo, os resultados deste uso da forga ou arma de fogo, 

influenciavam na carreira do policial pela possibilidade de haver a continuidade 

processual daquele ato, com a aceita<;ao da denuncia, configurando a situagao "sub 

judice". Pel a propria natureza exposta no paragrafo anterior, era mais co mum o 

enquadramento dessas condutas nos tipos de lesoes corporais, artigo 209 do CPM 

equivalente ao 129 do CPB, ou homicidio, consoante 205 do CPM, e 121 do CPB, 

respectivamente. Fora essas situagoes mais criticas, tambem e freqoente a 

tipificagao de conduta de policial militar pelo extravio da arma de fogo. 
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(BALESTRERI, 1998; p. 75) 

Essa situac;ao conjuntural apresentava prejufzos para os militares, seja de 

ordem pessoal, emocional e ate profissional, pelos reflexos e conseqoente desgaste, 

haja vista a realidade vivida com a convivencia continua no combate ao crime, que 

tern suas influencias no homem, como tambem, os prejufzos evidentes sofridos por 

aquele que esteja "sub judice". Neste caso, a questao dos policiais preteridos pelo 

criteria "sub judice" sera apresentada de forma mais detalhada no capitulo seguinte. 

(CERQUEIRA & DORNELLES, 1998; p. 45) 

3.3 A CONDICAO DO "SUB JUDICE" 

Anteriormente foram lanc;ados alguns preceitos legais e garantias 

constitucionais, para que se fac;a uma analise nas Leis estaduais do Parana, no que 

diz respeito a promoc;ao de Policiais Militares Estaduais, em face de sua ineficacia e 

inconstitucionalidade, frente ao princfpio da presunc;ao de inocencia, quando o 

agente for preterido devido a situac;ao do "sub judice", o que sera demonstrado a 

partir de agora. 

Na legislac;ao em estudo, o criteria restritivo "sub judice" tern previsao no 

art. 66, II, da Lei n° 5.944, de 21 de maio de 1969, de promoc;ao de oficiais, e no art. 

53,11, da Lei 5.940, de 08 de Mai de 69, promoc;ao de prac;as, como se pode ver: 

Art. 66 - Da-se a promoyao em ressarcimento de preteriyao do Oficial que: 

I - I - Em processo regular, tenha reconhecido seu direito 'a promoyao; 

II - II -'"SUB JUDICE" cesse tal efeito. 

Art. 41- A exclusao de Oficiais dos Quadros de Acesso: 

VIII- Estar '"SUB JUDICE". 

Art. 53, II - Da-se a promoyao em ressarcimento de preteriyao a pra9a que: 

I -em processo regular, tenha reconhecido seu direito a promoyao; 

II- "SUB JUDICE", cesse tal efeito; 

Art.39 - 0 Sargento e excluido do quadro de acesso, pelos seguintes 

motives: 

VII - estar "'SUB JUDICE" 

Paragrafo 1 Considera-se "SUB JUDICE", o sargento: 

a) Preso em flagrante delito au que tiver contra si prisao preventiva 

decretada; 

b) Denunciado em processo criminal; e 
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c) Mesmo absolvido, quando pendente de recurso. 

Etimologicamente, pode-se dizer que: (PERl SSE, 2007; p. 49) 

"SUB JUDICE" e a expressao latina jurfdica "sub judice", que significa 'sob 

aprecia«;ao judicial'. Judice relaciona-se com o juiz, o judex, uma palavra em 

duas: ius (o correto) + dex (relacionado com dizer), ou seja, o juiz e aquele 

que diz o que e justo, o que e certo. Quando uma questao esta "sub judice" 

e porque esta aguardando o dizer justo do juiz competente. 

Seguindo orientac;ao processual penal, o estar sob apreciac;ao judicial e 

materializado na Ac;ao Penal. Seu infcio se da com o recebimento da denuncia na 

ac;ao penal publica, ou com o recebimento da queixa na ac;ao penal privada, 

terminando com o transito em julgado da sentenc;a de merito, pronta e 

definitivamente se esta for absolut6ria ou extintiva da punibilidade, porem se for 

condenat6ria, o reu permanecera submetido ao Jufzo ate o termino da execuc;ao da 

pena, cujo vinculo sera extinto com o transito em julgado da decisao que decretar a 

abolic;ao da reprimenda imposta. 

No item 3.3, que trata da atividade policial militar, foi mencionado sabre os 

riscos da atividade policial, pelo contato direto com situac;oes delituosas e violentas, 

que podem, em determinados casas, proporcionar reac;oes por parte dos policiais, 

em que se fac;a necessaria o uso de forc;a ou de arma de fogo. (FERRAZ JR., 1990, 

p. 65) 

Nao s6 as situac;oes decorrentes da atividade, como outras nao 

caracterizadas por ato de servic;o, quando enquadradas no tipo previsto em 

legislac;ao penal, podem ensejar em apurac;ao dos fatos e da autoria, cujo inquerito 

policial e urn instrumento utilizado para tanto. 

A apurac;ao em questao, independente ou nao da presenc;a das 

excludentes de ilicitude, deve ser encaminhada a Justic;a, onde sera dada vista ao 

Ministerio Publico para analise dos fatos e, se for o caso, oferecimento da denuncia. 

0 inquerito policial nao e imprescindfvel ao oferecimento da denuncia ou 

queixa, desde que a pec;a acusat6ria tenha fundamento em dados informac;oes 

suficientes a caracterizacao da materialidade e autoria da infrac;ao penal. 

(MARQUES, 2000 , p. 47) 

Portanto, com o recebimento da denuncia ou queixa e iniciada a ac;ao 
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penal, enquadrando o reu na condic;ao "sub judice" ate a sentenc;a com transito em 

julgado. (MARQUES, 2000; p. 47) 

3.3.1 Policiais preteridos pelo criterio de "sub judice" 

Pelos criterios das normas sobre promoc;oes, o policial "sub judice" nao 

poderia fazer jus a ascensao hierarquica, nem ao menos poderia figurar no quadro 

de acesso, ficando assim, preterido em sua promoc;ao. Atualmente, a aplicac;ao do 

art. 66, II, da Lei de Promoc;ao de Oficiais e do Art. 53, II, da Lei de Promoc;ao de 

Prac;as, configura flagrante ofensa aos preceitos inesculpidos na Constituic;ao 

Federal 

Situac;ao muito questionavel, dada sua peculiaridade, refere-se a restric;ao 

feita ao policial "sub judice", na qual os militares nao figuraram no quadro de acesso 

por antiguidade nem por merecimento, deixando rastros de discriminac;ao, 

desigualdade e injustic;a. 

0 numero de policiais prejudicados por este criterio segregat6rio e 

significativo, configurando assim, uma realidade que necessita de mudanc;as para 

uma correta adequac;ao dos criterios de promoc;ao, os quais deverao ser ajustados 

ao principia constitucional da presunc;ao de inocencia, haja vista que os 

administradores publicos da PMPR nao consideram a sua incompatibilidade com os 

preceitos constitucionais. 

Atualmente, segundo os dados levantados junto a Divisao de Pessoal da 

PMPR, existem centenas de policiais militares "sub judice", em virtude da pratica de 

atos tipificados penalmente, ocasionados pelo uso de forc;a onde arma de fogo, no 

efetivo desempenho da atividade-fim. 

3.4. OS PRINClPIOS CONSTITUCIONAIS E A PRESUNCAO DE INOCENCJA 

Art. 1° - A Republica Federativa do Brasil, formada pela uniao indissoluvel 

dos Estados e Municipios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado 

Democratico de Direito e tern como fundamentos: 

I - a soberania; 

II - a cidadania; 
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Ill- a dignidade da pessoa humana; [ ... ] 

Art. 3° - Constituem objetivos fundamentais da Republica Federativa do 

Brasil: 

I - construir uma sociedade livre, justa e solidaria; ( ... ] 

IV - promover o bern de todos, sem preconceitos de origem, raya, sexo, cor, 

idade e quaisquer outras formas de discriminayao. 

Art. 4° - A Republica Federativa do Brasil rege-se nas suas relayoes 

internacionais pelos seguintes princfpios: ( ... ] 

II - prevah3ncia dos direitos humanos; [ ... ] 

Art. 5°- Todos sao iguais perante a Lei, sem distinyao de qualquer natureza, 

garantindo-se aos brasiLeiros e aos estrangeiros residentes no Pais a 

inviolabilidade do direito a vida, a liberdade, a igualdade, a seguranya,e a 
propriedade, nos termos seguintes: [ ... ] 

Nota-se pelos artigos da Constitui<;ao da Republica Federativa do Brasil, 

promulgada em 5 de outubro de 1988, que seu texto normative incorporou principios 

fundamentais, como tambem direitos e garantias do cidadao, demonstrando a 

importancia da cidadania, da dignidade humana, da justi<;a e nao-discrimina<;ao, da 

prevalencia dos direitos humanos e principalmente da igualdade no Estado 

Democratico de Direito brasileiro. 

Exige-se no Estado Democratico de Direito, que o Poder Publico 

(Executive, Legislative e Judiciario) seja sensivel aos principios constitucionais e aos 

valores consagrados na Constitui<;ao Federal. 

Os principios sao regras expressas em sentido ample, fundamentais a 
interpreta<;ao e elabora<;ao de todo ordenamento juridico. Neste sentido nos informa 

Poletti (1983; p. 28): 

Uma Constituiyao nao e apenas a sua letra, o seu texto literal, mas tambem 

os seus princfpios que a informam e que, sob certa forma, permanecem no 

seu corpo. E inconstitucional a Lei violadora da Constituiyao, quer ela 

disponha contrariamente a letra, quer ela fira o espfrito constitucional, 

presente nos princfpios deduzfveis da expressao de seus dispositivos. 

Leciona BASTOS (2002; p. 37) que os principios constitucionais sao 

aqueles que guardam os valores fundamentais da ordem juridica, nao regulando 

situa<;oes especificas, mas lan<;ando a sua for<;a sabre todo mundo juridico: 

Em resume, sao os principios constitucionais aqueles valores albergados 
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pelo texto maior a tim de dar sistematizac;ao ao documento constitucional, de servir 

como criteria de interpretac;ao e finalmente, o que e mais importante, espraiar os 

seus valores, pulveriza-los sabre todo o mundo juridico. (BASTOS, 2002 - p. 55) 

No sentido de expressar que no ambito do Direito Administrative a 

inconstitucionalidade revela a exigencia de conformidade com os principios e regras 

insertas na Lei Maior, DIAS (2006; p. 77) diz: 

completa: 

E necessaria frisar que a interpreta~o da constitucionalidade das ayoes 

administrativas deve levar em conta nao apenas o vinculo direto a 

determinada regra erigida pela Constitui~o, mas tambem as demais regras 

e os principios, expresses ou implicitos, que orientam o sentido da 

Constitui~o. 

Bandeira de Mello (1968; p. 49), citado par Wladimir Rodrigues Dias, 

Principia - ja averbamos alhures - e, por defini~o. mandamento nuclear de 

um sistema, verdadeiro alicerce dele, disposiyao fundamental que se irradia 

sabre diferentes normas compondo-lhe o espirito e servindo de criteria para 

sua exata compreensao e inteligencia, exatamente por definir a 16gica e a 

racionalidade do sistema normative, no que lhe confere a tonica e lhe da 

sentido harmonico. E o conhecimento dos principios que preside a 

intelecyao das diferentes partes componentes do todo unitario que h8 por 

nome sistema juridico positive. 

Violar um principia e muito mais grave que transgredir uma norma. A 

desatenc;ao ao principia implica ofensa nao apenas a um especifico mandamento 

obrigat6rio, mas a todo o sistema de comandos. E a mais grave forma de ilegalidade 

ou inconstitucionalidade, conforme o escalao do principia atingido, porque 

representa insurgencia contra todo o sistema, subversao de seus valores 

fundamentais, contumelia irremissivel a seu arcabouc;o 16gico e corrosao de sua 

estrutura mestra. (BECKER, 1977; p. 85) 

Seguindo orientac;ao do relata hist6rico de Adriano Almeida Fonseca 

(1999 , p. 34), no texto "0 principia da presunc;ao de inocencia e sua repercussao 

infraconstitucional", verifica-se inicialmente, que o pensamento juridico-liberal p6s

Revoluc;ao Francesa, enraizou a presunc;ao de inocencia no contexte do devido 

processo legal. 
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Sua origem legal teve previsao no art. go da Declara<;ao dos Direitos dos 

Homens e do Cidadao, de 1791, citado par Fonseca (1999, p.34), cuja repercussao 

universal reproduziu o principia de presun<;ao de inocencia na Declara<;ao dos 

Direitos Humanos da ONU, em 1948, na regra do art. 11: 

Toda pessoa acusada de delito tern direito a que se presuma sua inocencia, 

enquanto nao se prova sua culpabilidade, de acordo com a Lei e em 

processo publico no qual se assegurem todas as garantias necessarias para 

sua defesa. 

Apesar da previsao da presun9ao de inocencia na Declara9ao dos Direitos 

Humanos da ONU em 1948, o princfpio em estudo s6 veio a ser positivado 

em nosso ordenamento juridico quarenta anos depois, em 1988, com o 

advento da Constitui9ao Federal, conforme previsao expressa no art. 5°, 

inciso LVII: ninguem sera considerado culpado ate o transite em julgado da 

senten9a penal condenat6ria. (FONSECA, 1999) 

Em 26 de maio de 1992, o Congresso Nacional, atraves do Decreta 

Legislative n° 27, aprovou o texto da Conven<;ao Americana sabre Direitos Humanos 

(pacta de Sao Jose da Costa Rica), e o governo brasileiro, em 25 de setembro de 

1992, depositou a Carta de Adesao a esta Conven<;ao, determinando-se seu integral 

cumprimento pelo Decreta n° 678, de 06 de novembro de 1992, publicado no D.O.U. 

de 09.11.92, pag. 15.512 

0 pacta de Sao Jose da Costa Rica, em seu art. 8°, item 2, estabelece o 

principia da presun<;ao da inocencia ou do estado de inocencia, ao assegurar que: 

"toda pessoa acusada de delito tern direito a que se presuma sua inocencia 

enquanto nao se com prove legal mente sua culpa". 

Do ponte de vista estritamente juridico, a Declara<;ao nao e senao uma 

resolu<;ao, cujo conteudo nao pede tornar-se obrigat6rio para os Estados, a nao ser 

quando ele e retomado sob a forma de uma conven<;ao ou pacta entre eles firmado, 

que venha a lhe conferir eficacia, como afirma Celso Ribeiro Bastes. 

Considerando que o § 2° do Art. 5° da Constitui<;ao Federal e taxativo ao 

declarar que os direitos e garantias expresses nessa Constitui<;ao nao excluem 

outros decorrentes do regime e dos principios par ela adotados, ou dos tratados 

internacionais em que a Republica Federativa do Brasil seja parte, destaca-se que o 

aludido preceito do pacta da Costa Rica tern valor de norma constitucional em nosso 

ordenamento juridico. 
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Valeska Raizer (200S), em uma de suas memoraveis aulas de direito 

internacional publico, informou que para uma norma de direito internacional ser 

incorporada no ordenamento juridico patrio devera ser recepcionada pelo Congresso 

Nacional e ratificada pelo Executive. 

Conclui-se que o principia da presunc;ao de inocencia esta assegurado 

em nosso ordenamento juridico, no art. S0
, inc. LVII da Constituic;ao Federal, e no 

art. 8°, II, do pacta de Sao Jose da Costa Rica. 

AntOnio Magalhaes Gomes Filho (1997, apud FONSECA 1999; p. 80), 

assevera que as redac;oes dos dois dispositivos se completam, e que diante da 

duplicidade de textos que proclamam a garantia, pode-se concluir que estao agora 

reconhecidos, ampla e completamente em todos os seus aspectos, nao sendo 

possivel negar-lhe aplicac;ao mediante argumentos relacionados a interpretac;ao 

literal. 

Na 6tica de Ronalda Poletti (1983- p. 43), a presunc;ao de inocencia esta 

implicita no direito positive constitucional, em decorrencia de outros principios 

explicitos, como por exemplo, o da legalidade; o da apreciac;ao judicial de lesao de 

direito individual; o da ampla defesa em processo criminal, o da igualdade perante a 

Lei, dentre outros. 

Quanta ao principia estudado, existe a discussao sobre a utilizac;ao dos 

seguintes termos: Presunc;ao de lnocencia ou Estado de lnocencia. 

Damasio de Jesus (1998; p. 93) faz opc;ao pelo principia do Estado de 

lnocencia, tendo compatibilidade com a corrente de Mirabete (2001; p. 39): 

A expressao 'presunyao de inocencia' nao e de nossa preferencia. Se o 

acusado nao pode ser considerado culpado antes do transite em julgado da 

sentenya condenat6ria, nao pode tambem ser presumido inocente. 

Este principia constitucional e entendido hodiernamente, no magisterio de 

Florian, (apud MIRABETE, 2001; p. 39), segundo a concepc;ao de que "existe 

apenas uma tendencia a presunc;ao de inocencia, ou, mais precisamente, urn estado 

de inocencia, urn estado juridico no qual o acusado e inocente ate que seja 

declarado culpado por urn a sentenc;a transitada em julgado". Por isso, a nossa 

Constituic;ao Federal nao 'presume' a inocencia, mas declara que "ninguem sera 

considerado culpado ate o transite em julgado de sentenc;a penal condenat6ria (art. 

S0
, LVII), ou seja, que o acusado e inocente durante o desenvolvimento do processo 
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e seu estado s6 se modifica por uma sentenc;a final que o declare culpado". 

Como restou demonstrado, o principia da presunyao da inocencia ou 

estado de inocencia esta contemplado em nosso ordenamento juridico, na 

Constituic;ao Federal, com fins de coordenar, direcionar, condicionar ou integrar a 

criayao, interpretayao ou aplicac;ao das demais normas constitucionais ou 

infraconstitucionais. Sendo assim, quando estiver "sub judice", enquanto nao houver 

sentenc;a condenat6ria com transite em julgado, o militar acusado e inocente, nao 

podendo sofrer precipitadamente os efeitos da condenayao. 

3.5 INCOMPATIBILIDADE DA RESTRICAO ""SUB JUDICE"" FACE A 
CONSTITUICAO 

Em meio aos dados bibliograficos analisados, foi possivel localizar urn 

posicionamento doutrinario de Rui Barbosa (apud FONSECA, 1999 , p.34), que 

mesmo datado do inicio do seculo XX, sera imprescindivel para a nossa 

argumentac;ao sabre a presunyao ou estado de inocencia: 

Nao sigais os que argumentam com o grave das acusacroes, para se 

armarem de suspeita e execracrao contra os acusados. Como se, pelo 

contrario, quanta mais odiosa a acusacrao. nao houvesse 0 juiz de se 

precaver mais contra os acusadores, e menos perder de vista a presuncrao 

de inocencia, comum a todos os reus, enquanto nao liquidada a prova e 

reconhecido o delito. 

No direito comparado, encontramos abrigo no Direito Portugues, quando 

Rui Patricio (1989, apud Carlos Pinto de Abreu, 1995), apresenta o texto 0 Principia 

da Presunc;ao de lnocencia do arguido na fase de julgamento no atual processo 

penal portugues, no qual faz menyao a desigualdade material entre o Estado 

acusador e a defesa. Defende, para isso, mecanismos para atenuar e compensar as 

desigualdades, ampliando os efeitos da presunc;ao de inocencia, tanto dentro como 

fora do processo, demonstrando assim, o carater supralegal do principia normative e 

de direitos humanos, pautado na dignidade, liberdade e democracia, como se ve: 

Significa isto que, estando o argliido, no curso de urn processo penal, 

mergulhado num estado de duvida, numa ordem juridica assente na 
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dignidade da pessoa humana e em principia de liberdade e democracia, a 

presun~o de inocencia do argOido em processo penal tera tambem por 

fun~o impor que a conten~o. a suspensao e a nega~o de direitos do 

argOido (seja 'dentro' do processo, seja 'fora' dele) sejam o mais limitadas 

possivel (quantitativa e qualitativamente) [grifo nosso] e que assumam urn 

carater transit6rio e reversivel, de modo a assegurar que, uma vez 

alcanc;ada uma decisao no sentido da inocencia do argOido, aquelas 

conten~o. suspensao e neg~o sofridas pelo argOido ao Iongo do 

processo se possam cons.tderar 'suportaveis'. 

A analise do texto Presun~o de lnocencia e o direito a ampla defesa, de 

Joao Paulo Orsini Martinelli (2000; p. 43), possibilita-nos oportunamente, 

compartilhar de alguns argumentos uteis ao nosso posicionamento quanto a 
incompatibilidade dos di~positivos normativos na situa~o "sub judice", e a amplitude 

dos principios constitucionais como alicerce do sistema democratico. Dentre eles 

destacamos.: 

Diz o texto da Constitui~o Brasileira de 1988 em seu artigo 5. 0
, inciso LVII: 

"ninguem sera considerado culpado ate o transito em julgado de sentenc;a 

penal condenat6ria". Desta forma, o acusado de ato ilicito tern o direito de 

ser tratado com dignidade enquanto nao se solidificam as acusa¢es [grifo 

nosso]., ja que se pode chegar a uma conclusao de que o mesmo e 

inocente. 

Pode-se notar, facilmente, que a presu~o de inocencia encontra-se 

implfcita, pois o texto constitucional nao coloca claramente o pressuposto de ser o 

reu inocente, mas tao-somente que este nao carrega consigo a culpa pelo fato que 

lhe e imputado pela acusayao. (MARTINELLI, 2000; p. 67) 

Oeste principia emergem outros de mesmo credito: o direito a ampla defesa, 

o direito de recorrer em liberdade, o duplo grau de jurisd~o. o contradit6rio, 

entre outros. Em slntese, todos esses principios constitucionais exercem 

fun~o de alicerce do sistema democratico, pois no centro de todos os 

procedimentos judiciais o reu mantem sua integridade [grifo nosso], sendo

lhe assegurado o devido processo legal e os riscos de uma decisao 

precipitada do magistrado, sao menores. 

Segundo MartineUi (2000; p. 67), no processo .interpretative das leis e 
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marcante a presen~ da presun~o de inocencia no Direito Penal e Processual 

Penal. Todavia, faz inferencia a interpreta~o extensiva, que busca urn resultado 

pretendido pelo legislador, ampliando sua abrangencia. 

A presun~o de inocencia nao pode se restringir a sua regra probat6ria, 

mas ampliar seu alcance as regras de tratamento e de garantia do imputado. E 
nesse ponte que o princfpio atinge sua maier importancia e proximidade do 

processo. 

Tomando como referencia o item 3.1, no qual elencamos os dispositivos 

normativos da PMPR, que fazem men~o ao criteria restritivo da promo9ao para o 

policial "sub judice", qual posi9ao adotar face ao ordenamento juridico vigente com a 

Carta Magna promulgada em outubro de 1988? 

Resgatando a acep9ao jurldica da Constitui9ao, George Salomao Leite 

(2000; p. 55) se manifesta de forma muito adequada ao referenciar a sua 

supremacia e supralegalidade: 

Juridicamente falando, a Constituit;ao e norma. Segundo a teoria 

escalonada da ordem juridica, formulada por Hans Kelsen, a Constituit;ao e 

a norma positiva que fundamenta a validade das demais normas do 

ordenamento juridico. E a Constituit;ao que estabelece o modo e a forma de 

produ9ao das demais normas do sistema juridico. 

A constitui9ao instaura uma nova ordem jurldica, ditando normas

principios e normas-disposi¢es que buscarao ter validade, configurado a vigencia e 

eficacia das Leis. 0 ordenamento juridico vigente com o advento da Constitui9ao 

Federal, em outubro de 1988, recepciona a Lei ou dispositive normative com ele 

compativel, entretanto, a Lei ou a fra~o incompativel e revogada. 

Fernando Machado da Silva Lima 13 se pronuncia a respeito deste 

particular entre declara~o de inconstitucionalidade e revoga9ao de maneira clara e 

objetiva: 
lnfelizmente, no Brasil, o controle direto de constitucionalidade, atraves do 

qual a Lei e apreciada, em tese, pelo Supremo Tribunal Federal - e nos 

Estados existe urn processo semelhante, nao pode ser utilizado para o 

exame da regularidade das normas infraconstitucionais em face de texto 

13 Professor de Direito Constitucional da Universidade da Amazonia (Unama) e Assessor de 
Procurador no Ministerto Publico do Estado do Para. Professor aposentado de Direito Constitucional 
da Universidade Federal do Para. Mestrando de Direito do Estado na UNAMA 
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constitucional posterior. Essa limita~o. decorrente do entendimento firmado 

pelo proprio Supremo Tribunal Federal, impede que as normas 

inconstitucionais anteriores sejam invalidadas atraves da A~o Direta de 

lnconstitucionalidade. 0 Supremo entende que, nesse caso, sendo a Lei 

anterior e a Constitui~o posterior, nao existe inconstitucionalidade, mas 

revoga~o. porque a norma constitucional posterior revoga a Lei 

preexistente, e o Supremo se nega a decidir as A¢es Diretas referentes a 

essas Leis preexistentes. 0 mais interessante e que o Supremo nao se 

nega a decidir a respeito da inconstitucionalidade dessas mesmas Leis 

anteriores, no controle incidental. 

0 controle concentrado, representado no Brasil pela ADIN14
, visa atacar o 

vicio da Lei, em tese, estadual ou federal. 0 6rgao de cupula competente para julga

la e o Supremo Tribunal Federal, incumbido da guarda de nossa Constituic;ao. Esta 

decisao judicial faz coisa julgada "erga omnes", podendo ter efeito "ex tunc" ou "ex 

nunc", dependendo do caso em concreto, com inaplicabilidade imediata da Lei sem 

necessidade de suspensao pelo Senado Federal. Manuel Gonyalves Ferreira Filho 

(2003; p. 39) nos ensina que: 

[ ... ]a jurisprudencia do Supremo Tribunal Federal entende desnecessaria a 

suspensao da eficacia quando a inconstitucionalidade foi reconhecida em 

decorrencia de a~o direta. 0 efeito desta decreta~,tao, portanto, alem de 

erga omnes e imediato. 

Nesse sentido, Washington de Barros Monteiro (2000) apud o artigo da 

Revista dos Tribunais15
, 213/102, asseverando que em materia de Leis, urn novo 

estado de coisas revoga automaticamente qualquer regra de direito incompativel. 

Monteiro completa o exposto com os artigos 179/922 - 197/406 - 208/197 

231/665 da Revista dos Tribunais, quando afirma que tecnicamente, uma Lei 

contraria a Constituiyao posterior representa a revogayao da primeira e nao sua 

inconstitucionalidade. 

Ao nao se admitir a inconstitucionalidade de Lei anterior, justifica-se por 

14 A«;ao Direta de lnconstitucionalidade, instrumento com que alguns poucos organismos e entidades 
(dentre os quais a CNI) podem questionar, diretamente junto ao Supremo Tribunal Federal (STF), a 
constitucionalidade de Leis e atos normativos federais e estaduais. Por esse meio (chamado de 
controle concentrado de constitucionalidade) o STF, quando reconhece a inconstitucionalidade da 
norma federal ou estadual, suspende sua vigencia, de modo que a decisao e aplicavel para toda a 
sociedade. 
15 Disponivel em <http://www.rt.eom.br/> 
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ser inexistente, haja vista nao ter sido recepcionada pela nova ordem, sendo nula ao 

perder sua vigencia, devendo, portanto ser revogada. 

A corrente majoritaria que defende nao ser cabivel ADI N para os casos de 

revogac;ao tern oposiyao daqueles que fazem opc;ao pela inconstitucionalidade e nao 

pela revogabilidade, com o apoio em Castro Nunes e em Lucio Bitencourt16
, ao 

concluir que a revogac;ao e consequencia da inconstitucionalidade. 

A revogac;ao pode ser expressa ou tacita. No primeiro caso a Lei nova 

taxativamente declara revogada a anterior. No segundo, tambem conhecida como 

revogayao por via obliqua, nao e declarada explicitamente revogada a anterior e 

ocorre quando ha incompatibilidade com a Constituiyao ou e integralmente tratada 

na lei posterior. A revogayao total da Lei e denominada ab-rogayao, enquanto a 

revogayao de parte da Lei e derrogac;ao, neste caso, somente os dispositivos 

atingidos e que perdem a obrigatoriedade. 

Fernando Lima 17 retrata essa realidade nos seus argumentos: 

E clara que deveria prevalecer a efetividade constitucional, ao em vez desse 

exagerado formalismo, porque com esse entendimento, o que ocorre e que 

essas Leis continuam sendo aplicadas, durante longos anos, haja vista que 

nao podem ser retiradas da ordem juridica atraves do controle direto, e o 

Supremo somente as examinara atraves do recurso extraordinario, depois 

de quatro ou cinco anos. 

Essa situac;ao demonstra uma falha no sistema de controle da 

constitucionalidade, considerando que a Lei ou parte dela anterior a Constituic;ao 

deve ser revogada por contrariar normas ou principios constitucionais, nao podendo 

se intentar uma Ayao Oireta de lnconstitucionalidade por carencia do objeto. A 

decretac;ao de inconstitucionalidade s6 e cabivel quando a Lei existe, e Lei revogada 

nao existe mais. 

Estando o dispositive revogado, sendo ele aplicado e produzindo efeitos 

16 Carlos Alberto Lucio Bittencourt ( 19/7/1911 - 9/9/1955) - Senador da Republica. Periodos 

Legislativos da Quarta Republica - 1955-1959 
17 Fernando Lima: Mestre em Direito do Estado pela Universidade da Amazonia (UNAMA). 
Especialista em Ciencias Juridicas (area de Direito Publico) pela Universidade Federal do Para 
{UFPA). Professor de Direito Constitucional da UFPA (aposentado). Ex-Tecnico de Tributa~o do 
Ministerio da Fazenda. Ex-Advogado do Banco Central do Brasil. Professor de Direito Constitucional 
da UNAMA. Assessor de Procurador do Ministerio Publico do Estado do Para. 
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no mundo jurfdico e administrativo, restaria o controle pela via incidental, amparado 

no princfpio constitucional de que a Lei nao poderc~ excluir da aprecia~ao do Poder 

Judiciario qualquer lesao de direito individual. 0 controle "incidenter tantum" e 

exercido pelo 6rgao jurisdicional quando da aprecia~ao do caso concreto e produz 

efeitos "ex nunc". 

Por derradeiro, considerando que o princfpio da presun~ao ou estado de 

inocencia e direito humano de primeira gera~ao, dos generos direitos civis e politicos 

e da especie das garantias judiciais, e que tern em sua essencia a prote~ao do "sub 

judice" para que o acusado nao sofra os efeitos da condena~ao antes da decisao 

final, a Carta Magna resguarda-lhe o devido processo legal; 

Considerando o citado princfpio estar previsto tambem em nfvel 

constitucional, exercendo assim, not6ria influencia sobre os demais ramos do direito 

no ordenamento jurfdico brasileiro; 

Considerando que o criterio "sub judice" contraria a presun~ao de 

inocencia, haja vista os prejufzos causados ao policial militar antes de ser 

condenado ou ate mesmo absolvido, quando preterido em sua promo~ao, impedido 

de exercer fun~ao de grau superior, comprometido proftssional e ftnanceiramente, 

dentre varias outras perdas que gravitam dessa veda~o; 

Somos levados a asseverar que o militar nao esta tendo sua integridade 

garantida no sistema democratico, visto que, ao ser preterido em sua promo~ao, por 

algo no qual ainda nem e considerado culpado, tern sua dignidade violada 

gritantemente, pois, nao esta sendo tratado de forma justa e igualitaria, mas sim 

discriminat6ria, ferindo desta forma alicerces constitucionais de igualdade, justi~a. 

dignidade e direitos humanos. Com vistas a garantir o direito lfquido e certo aos 

policiais militares, ap6s anos de restri~oes nos quadros de acesso, e mister se filiar a 
corrente de carater geral, que pela interpreta~ao extensiva, avoca a 

incompatibilidade do criterio "sub judice" na esfera do direito administrativo, em face 

de contrariar o estado de inocencia. 

Portanto, s6 nos resta afirmar, pela 16gica e coerencia jurfdica, que os 

dispositivos normativos sobre o criterio "sub judice" deveriam ser revogados por 

contrariar a nova ordem jurfdica institufda pela Constitui~ao Federal, destarte, a 

corrente que afirma que a propria administra~o pode considerar a mesma 

incompatfvel revogada, sem precisar que alguem o diga, porque esta amparada nos 

preceitos jurfdicos superiores, cuja eficacia se concretiza com essa adequa~ao 
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teleol6gica. 

3.6 POSICAO ATUAL ADOTADA NA CORPORACAO DA PMPR 

A Policia Militar, desde 1988, com o advento da nova Constituic;ao, optou 

per nao considerar a posic;ao da corrente de carater geral, que proclama a 

incompatibilidade do criteria "sub judice" e a possibilidade de se estender os efeitos 

da presunc;ao de inocencia a esfera do direito administrative na PMPR. 

Faz, portanto, opc;ao pela corrente que defende os efeitos do principia da 

presunc;ao de inocencia somente no ambito penal e processual penal, sem interferir 

no direito administrative. 

Pelo entendimento adotado pela PMPR, o criteria que restringe a 

promoc;ao pela condic;ao "sub judice" poderia ser aplicado normalmente no ate 

administrative de promoc;ao, considerando estar norteado pelo principia da 

legalidade no direito administrative, e observando a previsao legal de tal criteria nas 

normas sabre promoc;oes. 

0 prejuizo do Policial Militar nao e vislumbrado per esta corrente, 

considerando que existe previsao legal para o ressarcimento de preteri<;ao na 

tentativa de reparar as perdas sofridas no periodo em que estava sendo considerado 

culpado. 

Art. 66 da LPO - da-se a promo9ao em ressarcimento de preteri~o do 

Oficial que: 

II- II- "SUB JUDICE", cesse tal efeito. 

Art. 53 da LPP - Da-se a promo~o em ressarcimento de preteri9ao a pra~ 

que: 

II- "SUB JUDICE", cesse tal efeito. 

Desta forma, entendeu ser legal a proposta apresentada pela Diretoria de 

Pessoal, no sentido de aplicar os dispositivos pertinentes a promoc;oes 

indevidamente efetivadas, agregando como excedente o policial imerecidamente 

promovido, sem contagem de antiguidade ate que satisfac;a os requisites exigidos 

para promoc;ao e possa voltar a sua colocac;ao na escala hierarquica. 

A tradic;ao autoritaria no Brasil, ao valorizar mais o ato administrative do 

que urn mandamento constitucional, como por exemplo, no case da restric;ao do 
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policial "sub judice", caracteriza o flagrante desrespeito aos princfpios de dignidade, 

de igualdade, de justica, de legalidade, de direitos humanos, dentre outros, explfcitos 

ou implfcitos no Texto Maior. 

3.7 JUSTIFICATIVA DO LEGISLADOR E SUA INEFICACIA 

0 criteria "sub judice" ha tempo vinha sendo questionado nos 

procedimentos sobre promocoes na PMPR, principalmente devido a positivacao do 

princfpio da Presuncao de lnocencia no inc. LVII do art. 5° da Constituicao Federal. 

Urn fato muito marcante foi o efeito que este criteria produziu no 

consciente coletivo dos policiais que atuam na rua, no que se refere ao receio em 

atender ocorrencias complexas - nao pelo medo do criminoso, mas pela 

preocupacao de, no caso do uso da forca ou de arma de fogo, ficar "sub judice" e 

perder o direto a promocao. lsto nao s6 estimulava a covardia e omissao dos 

policiais, como a insatisfacao e indignacao de trabalhar na rua, que alem dos perigos 

a vida, produzia tambem, riscos a sua carreira militar- sem contar os prejufzos 

diretos e indiretos decorrentes desta restricao, como ja comentado em capftulos 

anteriores. 

Este trabalho e a concretizacao de urn velho sonho acalentado por 

aqueles que dedicam suas vidas a Corporacao Militar, combatendo as ocorrencias 

faticas que redundam na pratica de atos qualificados como crimes em tese. 

Analisando este trabalho, vemos que ele busca estabelecer a observancia 

dos parametros constitucionais, para nao prejudicar aqueles policiais que estao 

agindo no estrito cumprimento do seu dever. Entretanto evitando-se que os autores 

de atos fora do servico da Corporacao angariem os beneffcios ora almejados, os 

demais acusados nao seriam depreciados com o cerceamento de qualquer direito 

seu, inclusive de promocao. 

Este trabalho dara ao Policial Militar condicoes de ir trabalhar sem o medo 

de, na hora da promocao, ver-se dela preterido, caso venha a se envolver em 

ocorrencia que redunde na pratica de suposto ato criminoso por si praticado, em 

face das circunstancias indeclinaveis, ou mesmo quando de folga, imitir-se no estrito 

dever jurfdico de agir em decorrencia do servico. E salutar recordarmos que, hoje, 

assim como a materia vern disciplinada na Lei, e comum vermos graduados, ou 
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mesmo Oficiais evitarem o confronto de rua para nao se enquadrarem na condi~ao 

"sub judice". 

Recorde-se que o militar, em razao da natureza e do objeto de seu trabalho, 

esta exposto em grau permanente ao cometimento de determinados atos 

considerados, em tese, antijuridicos, fato nao corrente com o cidadao 

comum ou com os servidores civis que nao atuam na area de seguranya 

publica e, por isso, nao se defrontam reiteradamente com essas situa¢es 

de perigo iminente, face a face com a morte. 

E inconcebivel dar uma interpreta~ao fechada nessas situa~oes, sem 

atender aos requisites especiais do caso, mormente diante de hip6teses excludentes 

de ilicitude ja consagradas no C6digo Penal, em especial o art. 23, e no C6digo 

Penal Militar, consoante artigo 42. Se quanta ao crime, a ilicitude e afastada nos 

casos destes artigos de lei destacados neste projeto, porque falar-se em 

punibilidade as avessas, punindo quem faz cumprir a Lei, vedando sua ascensao em 

carreira, vedando-lhe promo~oes somente porque o policial e ativo no exercicio de 

suas fun~oes? 

A materia e justa, oportuna e proveitosa, eis que esta adequando o 

tratamento dispensado aos militares segundo as normas vigentes, inclusive, 

impondo observancia a Constitui~ao Federal que, no art. 5°, inciso LVII, diz, verbis: 

"ninguem sera considerado culpado ate o transite em julgado de senten~a penal 

condenat6ria". Essa garantia constitucional e extensiva a todos os brasileiros, 

inclusive aos policiais que procuram desempenhar suas fun~oes, sob potencial e 

constante risco de morte ou danos a integridade fisica, em defesa da coletividade. 

Sendo assim, acatemos o que esta estabelecido neste trabalho, eis que visa 

apenas fazer justic;a aos Policiais Militares que vern sofrendo preteri9ao em 

suas promo9oes, por ficarem enquadrados no regime "sub judice" devido a 

atos praticados na execu9ao do serviyo e no cumprimento do dever, sem 

mencionar o amplo aspecto social por ele abrangido [grifo nosso]. Atende

se, tambem, ao fato do projeto excluir aqueles cujos atos tenham sido 

praticados em outras situa9oes. 

0 policiamento, que e a atividade tim da Policia Militar, nao estava 

despertando no militar o desejo de servir a sociedade, mas de servir na 
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administra<;ao da PM, nos cargos comissionados, nos gabinetes de autoridades e 

politicos, de preferencia Ionge das ruas. 

No caso, o estudo do tema traz a lume as razoes por que o policial nao ter 

suspenso o seu direito de aperfei<;oamento e promo<;ao, por estar respondendo a 

procedimento criminal motivado por ato a que se obrigou em face do dever de oficio, 

pois, por previsao constitucional, nao se pode penalizar o agente sob presun<;ao de 

culpa. Ademais, deve prevalecer o "status" administrative afeto a caracteriza<;ao das 

excludentes de ilicitude enquanto perdurar a condi<;ao "sub judice", condi<;ao esta, 

que s6 se encerra quando declarada ou nao a presen<;a da excludente alegada pela 

defesa, ou, antecipadamente pronunciada pelo Ministerio Publico. 

Em uma anc~lise criteriosa desta Lei, quando precisou ser aplicada, 

constatou-se a sua ineficacia, haja vista a impossibilidade de produzir os efeitos 

desejados, quanta a nao-restri<;ao do policial que estivesse "sub judice" por ato de 

servi<;o. 

A alega<;ao de ineficacia da Lei torna-se clara quando estudamos na Lei e 

na doutrina, institutos como as excludentes de ilicitude, os ritos processuais penais e 

a eficacia da Lei. 

Com a orienta<;ao da doutrina finalista da a<;ao, afirma-se que o crime e 

urn fato tipico e antijuridico. Excluindo a ilicitude ou antijuridicidade daquele fato 

tipificado na Lei penal, nao ha a caracteriza<;ao do crime. 

As excludentes de ilicitude encontram abrigo no art. 42 do CPM e no art. 

23, caput, do CPB: 

Art. 42. Nao ha crime quando o agente pratica o fato: 

I - em estado de necessidade; 

II -em legitima defesa; 

Ill- em estrito cumprimento do dever legal; 

IV - em exercicio regular de direito. 

Art. 23. Nao ha crime quando o agente pratica o fato: 

I - em estado de necessidade; 

II- em legitima defesa; 

Ill - em estrito cumprimento de dever legal ou no exercicio regular de 

direito. 

0 reconhecimento de uma excludente de ilicitude pode ser proposto pelo 

Ministerio Publico, que ao inves de denunciar pede o arquivamento daquele feito. Se 
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o magistrado concordar com o Ministerio Publico, homologando o pedido de 

arquivamento, nao havera a~ao penal, logo, o agente nao ficara "sub judice". 

Havendo a denuncia, entretanto, a excludente s6 podera ser reconhecida 

com a senten~a do juiz ou decisao do Juri. Desta forma, desde o recebimento da 

den uncia ate a senten~a. o militar estara "sub judice", mesmo quando a imputayao 

fundar-se estritamente no que se considera ato de servi90 praticado no exercicio 

das fun~oes, ou seja, aquele realizado pelo PM em servi9o ou fora dele, quando ao 

atender uma ocorrencia, ou com a inten~ao de fazer cumprir a Lei, agir dentro das 

excludentes de ilicitude. 

Oeste modo, chega-se ao entendimento que, atualmente se o militar for 

denunciado, s6 o juiz ou o Juri podera reconhecer a excludente, na respectiva 

senten9a que encerra a condi~ao restritiva, permanecendo preterido ate a decisao 

final do processo, da mesma forma quando nao havia a presente regulamentayao 

legal. 

Sabre o objetivo de regular a analise dos casas "sub judice", e informar se 

atendiam ou nao os requisites de configura~o ou nao de uma excludente de 

ilicitude, nada se alterou em face das disposiyoes constitucionais, quanta ao trato da 

materia no ambito da Administra~o Militar. Caso esta informa~ao fosse prestada, 

estaria eivada de vfcios, pais s6 o Poder Judiciario podera dizer o direito sabre a 

a9ao penal em curso, consoante o principia do juiz natural, da triparti9ao dos 

poderes e da legalidade. 

Paulo Dourado de Gusmao nos apresenta uma orienta9ao muito 

adequada para a ideia de eficiencia e eficacia: 

A eficiemcia (Getung) do direito depende do fato de sua observancia no 

meio social no qual e vigente. Eficaz e o direito efetivamente observado e 

que atinge a sua finalidade. [ ... ] significa com as palavras de Kelsen, direito 

que e 'realmente aplicado e obedecido'. [ ... ] 

Ha quem fa9C1 distincrao entre eficacia e efetividade. A primeira, dependendo 

da norma alcan9C!r o resultado jurfdico pretendido pelo legislador, enquanto 

a efetividade, do fato da observancia efetiva de norma, por parte das 

autoridades e de seus destinatarios. [ ... ] 

Paulo Barros de Carvalho (2007; p. 89) diz que a eficacia esta referida a 
gera~ao de efeitos jurfdicos, efetiva ou potencialmente. 
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Washington de Barros Monteiro (2000; p. 63) tambem apresenta sua 

contribuic;ao: 

A lei torna-se obrigat6ria pela publica«;ao oficial e segundo o que esta 

publicado. Sucede, porem, que, muitas vezes, ela se ressente de erros e 

omissoes. Sea Lei, publicada com incorre~oes, ainda nao entrou em vigor, 

s6 come~ara sua obrigatoriedade com a nova publica«;ao; se, no entanto, 

ela ja entrara em vigor, a corre«;ao feita e reputada Lei nova, para efeito de 

sua obrigatoriedade. 

0 direito de garantir a promoc;ao ao policial que se encontre "sub judice", 

nao pode ser efetivamente observado, pois a norma nao possibilita o alcance do 

resultado jurfdico pretendido pelo legislador. 

Lucas Rocha Furtado corrobora esta postura quando se refere a eficacia 

jurfdica como institute fnsito a Ciencia do Direito, associado a aptidao de uma norma 

para produzir, ao Iongo do tempo de sua vigencia, efeitos concretes. 

Tendo em vista a incoerencia textual e imperfeic;ao tecnica do citado 

diploma legal, como vimos nos itens precedentes, em nao gerar os efeitos jurfdicos 

desejados, frente a nova ordem constitucional, nao resta duvida alegar sua 

ineficacia. 

0 motivo mais plausfvel, para o entendimento adotado pela comissao de 

promoc;oes em nao permitir o acesso dos policiais "sub judice", teria sido a ineficacia 

da citada Lei, dada sua impossibilidade de produc;ao dos efeitos desejados de nao

restric;ao do militar processado. Optou-se, portanto, a agir como outrora, de forma 

comoda, sem o mfnimo respeito aos princfpios de direitos humanos incorporados no 

novo ordenamento juridico patrio, instaurado com a Constituic;ao Federal de 1988. 

A norma anterior, ou melhor, parte dela, como o art. 66, II, da Lei de 

Promoc;ao de Oficiais e alinea c do art. 53, II, da Lei de Promo<;ao de Prac;as, que 

sao contraries aos princfpios constitucionais vigentes, como o do estado de 

inocencia, deve ser revogada; a sua aplica<;ao caracteriza-se como ofensa ao 

Estado Oemocratico de Direito, fazendo-nos recordar a epoca em que direitos e 

garantias do cidadao eram exacerbadamente violados sem a mfnima dignidade ou 

justic;a. 

Ap6s dezenove anos de promulgada a constitui<;ao cidada, urn principia 

fundamental dos direitos humanos e necessaria que seja reconhecido, embora, 

atraves de uma Lei complementar, questionadas se necessarias ou superfluas as 
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disposic;oes normativas ora em vigor, mas ofensivas, face a pratica irrestrita e 

possfvel revogac;ao dos supracitados artigos da Lei de Promoc;ao de Oficiais, e da 

Lei de Promoc;ao de Prac;as, incompatfveis com princfpios essenciais da Carta 

Magna. 

A grande conquista ocorre em decorrencia da acolhida da presunc;ao de 

inocencia, de forma completa, privilegiando todos os militares "sub judice" em 

decorrencia do ato de servic;o no exercfcio de suas func;oes, tendo nestes casas 

indfcios de inconstitucionalidade, a reprovar os sobreditos textos legais. 

3.8 MANIFESTO DE INCONSTITUCIONALIDADE 

Para tratar da manifesta<;ao de inconstitucionalidade, recorreremos 

inicialmente aos posicionamentos sabre interpretac;ao jurfdica. 

lnterpretar, portanto, significa atribuir significado e alcance as normas 

jurfdicas. Dito de outro modo, a interpretac;ao consiste em atribuir urn significado aos 

sfmbolos lingufsticos que integram o texto normative. 

0 objetivo primeiro da interpretac;ao devera ser a criac;ao de condic;oes 

para que a norma interpretada tenha eficacia sempre no sentido da realizac;ao dos 

princfpios e valores constitucionais, e principalmente, semp~e. da ideologia 

constitucionalmente adotada. 

A adoc;ao de uma postura interpretativa, nos remete a hermeneutica 

constitucional, que difere da interpretac;ao das demais normas do ordenamento 

jurfdico em razao da supremacia e da supralegalidade constitucional, da unidade da 

Constituic;ao, da continuidade da Ordem Jurfdica, dentre outros princfpios, conforme 

se verifica em Guerra Filho (1991, apud Rocha 1994- p. 77), citado por Vladimir da 

Rocha. 

A hermeneutica constitucional nao pode ser realizada segundo os 

mesmos criterios da hermeneutica tradicional (GUERRA FILHO, 1991 - p. 59; 

ROCHA, 1994- p. 79).Eia esta submetida a princfpios que lhe sao especfficos, e que 

devem orientar o jurista na concretiza<;ao do texto constitucional. 

Podemos identificar alguns deles: 

a) Princfpio da supremacia da Constitui<;ao - a Constitui<;ao guarda os 

fundamentos e diretrizes constitucionais, sistematizados em normas 

constitucionais (princfpios e regras constitucionais), que devem gozar 



50 

de total supremacia quando confrontados com os fundamentos e 

diretrizes infraconstitucionais, ordenados em normas 

infraconstitucionais ou mesmo, a valores estranhos ao sistema juridico 

como urn todo; 

b) Principia da 

constitucionais 

supralegalidade da Constituigao as 

devem ser formalmente superiores as 

norm as 

norm as 

infraconstitucionais, devendo ser a integridade da Constituigao, como 

norma fundamental e ultima instancia de legitimidade do ordenamento 

juridico, preservada sabre a defesa da supralegalidade constitucional, 

(ver Dantas, 1994: p. 31). 

c) Principia da unidade da Constituigao- nao se interpreta a Constituigao 

em tiras, 'assim como jamais se aplica uma norma juridica, mas sim o 

Direito, nao se interpretam normas constitucionais isoladamente, mas 

sim a Constituigao, no seu todo' (Grau, 1990: p. 181 ); as normas 

constitucionais devem guardar harmonia entre si, de modo que formem 

urn sistema integrado, onde cada norma encontra sua justificativa nos 

valores mais gerais, expresses em outras normas, e assim, 

sucessivamente, ate chegarmos ao mais alto desses valores, expresso 

na decisao fundamental (Guerra Filho, 1991: p. 108). 

d) Principia da continuidade da ordem juridica - a nova Constituigao 

recepciona toda a legislagao infraconstitucional, edificada sabre a 

ordem constitucional superada pelo Poder Constituinte, desde que nao 

fira os seus termos (cf. Barroso, 1993: p. 173). 

e) Principia da interpretagao conforme a Constituigao- a interpretagao do 

texto infraconstitucional deve ser harmonica e compativel com o texto 

constitucional, determinando que "sempre que houver uma 

interpretagao que conduza a inconstitucionalidade de uma norma e 

outra que permita sua aplicagao valida, deve o interprete prestigiar a 

segunda" (Barroso, 1993: p. 173): 

f) Principia da proporcionalidade - segundo o qual, diante do cheque 

aparente entre principios, deve ser determinada "a busca de uma 

"solugao de compromisso", na qual se respeita mais, em determinada 

situagao, urn dos principios em conflito, procurando desrespeitar o 

minima ao (s) outre (s), e jamais lhe (s) faltando minimamente com o 
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respeito, isto e, ferindo o seu "nucleo essencial" (GUERRA FILHO, 

1991: p. 108) 

0 pnnc1p1o constitucional deve nortear a postura juridica para sua 

aplica~ao absoluta, sem reservas au quaisquer limita~oes que impe~am a plenitude 

do direito pretendido, au seja, garantir a plena eficacia do estado de inocencia. 

Uma norma quando viola a constitui~o, ao contrariar seu texto au seus 

principios, e tida inconstitucional, tornando-se passive! do respective centrale difuso 

au concentrado. 

A men~ao restritiva do "sub judice", prevista no art. 66, II da Lei de 

Promo~ao de Oficiais, de 1969, e art. 53, II, da Lei de Promo~ao de pra~as, e 

incisivamente oposta ao preceito legal do estado de inocencia, recepcionado pela 

Carta de Leis em 1988, devendo-se assim, este revogar o primeiro. 

Quanta as Leis complementares posteriores a Constitui~ao, essas teriam 

seu centrale de constitucionalidade exercido par via principal (ADIN) au incidental 

(Mandado de Seguran~a, a~ao ordinaria), dada a flagrante inconstitucionalidade nos 

dispositivos normativos, considerando a limitada recep~ao do estado de inocencia 

nas promo~oes regidas pelo direito administrative militar. Principia que deve ser 

recebido de forma absoluta, pais qualquer oposi~ao a ele enseja viola~ao da ordem 

constitucional e des direitos humanos, devendo assim, ser adequadamente 

reparada. 

Neste desiderata, volvemos aos fundamentos ja expendidos as folhas 48 

e 49, supra, conforme seguem: 

A Lei torna-se obrigat6ria pela publica~ao oficial e segundo o que esta 

publicado. Sucede, porem, que, muitas vezes, ela se ressente de erros e omissoes. 

Se a Lei, publicada com incorre~oes, ainda nao entrou em vigor, s6 come~ara sua 

obrigatoriedade com a nova publica~ao; se, no entanto, ela ja entrara em vigor, a 

correcao feita e reputada Lei nova, para efeito de sua obrigatoriedade. 

Finalmente, sugiro ao Exmo. Sr. Comandante-Geral da Policia Militar do 

Parana, Cel. QOPM Nemesio Xavier de Franb~a Filho, e Estado-Maior, que se 

interponham junto aos Poderes competentes, para que se modifique as Leis n° 5.940 

e no 5.944 de 21 de maio de 1.969, Lei de Promo~oes de Oficiais, alterando e 

derrogando o capitulo IV, do art. 41, Da Exclusao de Oficiais: 

Art. 41 - 0 oficial e excluido do quadro de acesso pelos seguintes motives: 
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VIII- estar "sub judice" 

Capitulo X - da promo«;ao em ressarcimento de preteri«;ao: 

Artigo 66 - Da-se a promo«;ao em ressarcimento de preteri«;ao do oficial 

que: 

II - II "Sub judice" cesse tal efeito; 

e a Lei n°. 5.940, de 08.05.1969 - alterada pela Lei n°. 7.821, de 

29.12.1983, alterada pela Lei n°. 7.998, de 06.12.1984, em sua Se«;ao Ill -

Da Exclusao de Sargentos dos Quadros de Acesso: 

Artigo 39 - 0 sargento e excluido do quadro de acesso, pelos seguintes 

motives: 

VII - estar "sub judice" 

E Capitulo VIII- da promo«;ao em ressarcimento e preteri«;ao: 

Artigo 53 - Da-se a promo«;ao em ressarcimento de preteri«;ao a pra«;a que: 

II - "sub judice" cesse tal efeito; 

Por nao estarem tais dispositivos recepcionados pela constituic;ao de 

1988, e serem incisamente opostos aos preceitos legais do estado de inocencia, e 

totalmente inconstitucionais. 

Sugiro tambem a atualizac;ao de outras normas internas da Polfcia Militar 

do Parana que recepcionem o principio da condic;ao "sub judice", e a aceitac;ao da 

sugestao da mudanc;a proposta acima, com elaborac;ao de Projeto de Lei 

derrogando os diplomas legais enfocados. 

Por conseqOencia corrigindo uma falha que perdura por mais de 19 

(dezenove) anos, fazendo justic;a aos integrantes desta respeitosa corporac;ao. 
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CONCLUSAO 

0 presente trabalho foi inspirado na atual situac;ao, na qual se encontram 

os membros da Polfcia Militar e do Corpo de Bombeiros Militares do Estado do 

Parana, em face da Constituic;ao em vigor, desde 5 de outubro de 1988 e das Leis 

de Promoc;ao de Oficiais e de Promoc;ao de Prac;as, respectivamente Lei n°. 5.944, 

de 21 Maio 1969, e Lei n°. 5.940, de 08 de Maio de 1969, no que diz respeito a 
situac;ao do "Sub Judice" e a Ampla Defesa. 

Em destaque, focalizamos no presente trabalho as leis que regem as 

polfcias militares do Brasil e em especial a do Parana, demonstrando inclusive a sua 

hist6ria, promoc;oes nas escalas hierarquicas, quadros de acesso e criterios 

adotados para promoc;ao, observada a Lei 1943, o Estatuto dos Policiais Militares do 

Parana, de 23 de julho de 1954, que estipula direitos e obrigac;oes e outras medidas. 

Ressaltada a atividade policial-militar, sua missao ditada pela Constituic;ao 

Federal, no art. 144, e embasamento de outras legislac;oes na atividade policial

militar, comentarios de estudiosos das policias militares. 

A incompatibilidade do "sub judice" e a Constituic;ao, pelo principia da 

presunc;ao de inocencia, reconhecido por varios autores, destacados no trabalho. 

A posic;ao atual adotada pela PMPR, sem reconhecer a situac;ao do "sub 

judice", a ineficacia das Lei de Promoc;oes de promoc;oes que ferem principios 

constitucionais enumerados no trabalho. 

0 mundo atual, no qual vivemos, facilita em muito a vida de todos, mas 

em contrapartida o uso rapido dos meios de comunicac;ao (telefone celular, internet) 

bern como a divulgac;ao da violencia pela midia escrita, falada, e televisionada fazem 

com que a forc;a policial seja constantemente acionada para atender ocorrencias. 

A missao constitucional, prevista em seu artigo 144, delega a Policia 

Militar o policiamento ostensive e a preservac;ao da Ordem Publica. 

Ao efetuar o cumprimento de seus deveres e obrigac;oes, a Polfcia Militar 

pode fazer a preservac;ao de forma preventiva ou de forma repressiva, dependendo 

da situac;ao. 

Ao cumprir o dever, o policial militar que fez uso de forc;a ou de arma, 

podera ter contra si a abertura de urn inquerito policial, com base no qual podera ser 
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denunciado, e a luz da atual Lei de promoc;oes de oficiais e prac;as, estara impedido 

de ter promoc;oes, de freqOentar cursos dentro e fora da corporac;ao. 

Como punir alguem que esta cumprindo seu dever constitucional e dever 

funcional especifico de realizar policiamento ostensive e manter a ordem publica? 

Forc;oso concluir que essas leis de promoc;oes, ao impedir o progresso do 

militar dentro da Corporac;ao, funcionam como uma trava, como urn 6bice ao born 

desempenho do militar, que, muitas vezes, temeroso de sofrer uma represalia, deixa 

de realizar urn born trabalho. 

Esta mais do que na hora desse impedimenta ser extirpado das leis de 

Promoc;oes de Prac;as e Oficiais no Parana, a exemplo de outros estados. 

0 progresso e o modernismo devem estar tambem dentro da Lei. 

Preceitos antigos nao podem mais prosperar no nosso mundo atual, em que sempre 

e cada vez mais, a vioh3ncia vigora. 

Destarte, a proposta apresentada as mudanc;as das citadas Leis, o estudo 

apontou para a necessidade de revogac;ao, na qual solicitamos a revogac;ao do 

institute do "sub judice", por nao ser mais aplicavel, em face do Principio da 

Presunc;ao de lnocencia e do comprometimento do principia da Ampla Defesa, 

atingindo uma das garantias fundamentais de todo o cidadao, que assim se 

expressa: "Ninguem sera considerado culpado ate o transito em julgado de sentenc;a 

penal condenat6ria, cujo preceito consagra decisao definitiva prolatada por Juizo 

competente. 

Essa proposta, uma vez recepcionada pela Corporac;ao, contribuira 

diretamente com objetivos e ideais dos membros da lnstituic;ao, os quais trabalharao 

com mais seguranc;a e eficiencia no dia-a-dia, e em defesa da Sociedade, bern 

como, corrigira esta falha que, ha quase 20{vinte) anos, acarretando prejuizo aos 

policiais-militares em condic;oes de serem promovidos, constituindo uma verdadeira 

afronta a Constituic;ao Federal em vigor. 

As mudanc;as propostas e devidamente aprovadas nas Leis de Promoc;ao 

de Oficiais e de Prac;as, acarretarao no seio da tropa as seguintes melhoras: 

a) Motivac;ao para o trabalho 

b) Seguranc;a no desempenho de suas func;oes na atividade-fim. 

c) As promoc;oes virao independentes do envolvimento em ocorrencia, ate 

que se julgue o processo e sentencie. 

d) Correc;ao das injustic;as, face aos trabalhos de risco exercidos pelo 
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policial militar. 

e) Poderao os policiais participar de curses e concursos internes e 

externos. 

Final mente, com a revogac;ao de situac;ao do "sub judice", das Leis de 

Promoc;oes, os policiais trabalharao mais motivados, com mais seguranc;a no 

desempenho de suas func;oes, pois as promoc;oes ocorrerao no momenta certo, e as 

injustic;as deixarao de ser praticadas, face ao principia da Presunc;ao de lnocencia

artigo 5°- incise LVII, da CF 88, bem como nao sera cerceado o direito de prestar 

curses e concursos a disposic;ao de qualquer cidadao. 
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