
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N.º  02/2008.

Susta os efeitos de dispositivos do Decreto nº  254-R,

de 11 de agosto de 2000.

A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

DECRETA:

Art. 1º Ficam sustados, nos termos do artigo 56, inciso IX da Constituição Estadual, os efeitos

dos artigos 11, §1º e §2º; 58, § 2º; 133, incisos I, II e III; 134, incisos I, II e III; 135; 136, incisos

I, II e III; 137, incisos I e II; 138, incisos I e II; 139, incisos I e II; 140, inciso I; 141, incisos I, II e

III; 142, incisos I, II e III e 143 do Decreto nº 254-R, de 11 de agosto de 2000, que “Aprova o

Regulamento Disciplinar da Polícia Militar do Espírito Santo”.

Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Sessões, em 14 de Abril de 2008.

DA VITÓRIA

Deputado Estadual 

Lider do PDT

JUSTIFICATIVA

Preliminarmente insta salientar que o comando da Constituição Estadual constante do art.  56,

inciso IX, outorga ao Poder Legislativo a competência exclusiva para sustar atos normativos do

Poder  Executivo  que  exorbitem  do  poder  regulamentar,  instrumento  que  constitui  um  dos

pilares do sistema de freios e contrapesos adotado pelo Legislador Constituinte, caracterizador

da harmonia entre os Poderes. 

O  presente  Projeto  de  Decreto  Legislativo  pretende  suspender  os  efeitos  das  transgressões

disciplinares,  dos  militares  estaduais,  que  possuem  pena  privativa  de  liberdade,  previstas  no



Decreto nº 254-R, de 11 de agosto de 2000. 

Tema  de  grande  repercussão  no  meio  militar,  que  teve  um  norte  definido  no  julgamento  da

ADIN 3340-9, em 03 de novembro de 2005, vejamos:

Ação Direta de Inconstitucionalidade contra o Decreto no 4.346/2002 e seu Anexo I,  que

estabelecem  o  Regulamento  Disciplinar  do  Exército  Brasileiro  e  versam  sobre  as

transgressões disciplinares. 2. Alegada violação ao art. 5o, LXI, da Constituição Federal.

3. Voto vencido (Rel. Min. Marco Aurélio): a expressão ("definidos em lei") contida no art.

5o,  LXI,  refere-se  propriamente  a  crimes  militares.  4.  A  Lei  no  6.880/1980  que  dispõe

sobre  o  Estatuto  dos  Militares,  no  seu  art.  47,  delegou  ao  Chefe  do  Poder  Executivo  a

competência  para  regulamentar  transgressões  militares.  Lei  recepcionada  pela

Constituição  Federal  de  1988.  Improcedência  da  presente  ação.  5.  Voto  vencedor

(divergência  iniciada  pelo  Min.  Gilmar  Mendes):  cabe  ao  requerente  demonstrar,  no

mérito, cada um dos casos de violação. Incabível a análise tão-somente do vício formal

alegado  a  partir  da  formulação  vaga  contida  na  ADI.  6.  Ausência  de  exatidão  na

formulação da ADI quanto às disposições e normas violadoras deste regime de reserva

legal  estrita.  7.  Dada  a  ausência  de  indicação  pelo  decreto  e,  sobretudo,  pelo  Anexo,

penalidade específica para as transgressões (a serem graduadas, no caso concreto) não

é  possível  cotejar  eventuais  vícios  de  constitucionalidade  com  relação  a  cada  uma  de

suas disposições. Ainda que as infrações estivessem enunciadas na lei, estas deveriam

ser devidamente atacadas na inicial.  8.  Não conhecimento da ADI na forma do artigo 3º

da Lei no 9.868/1999. 9. Ação Direta de Inconstitucionalidade não-conhecida. (grifei)

O  ordenamento  jurídico  pátrio,  nos  fundamentos  da  Constituição  Federal,  art.  5°,  inciso  LXI,

prevê:

 “LXI -  ninguém será preso senão em flagrante delito ou por  ordem

escrita  e  fundamentada  de  autoridade  judiciária  competente,  salvo

nos  casos  de  transgressão  militar  ou  crime  propriamente  militar,

definidos em lei;” (grifamos)

Observamos  claramente,  que  o  legislador  constitucional  teve  o  intuito  de  estabelecer  a

necessidade de lei delimitadora das hipóteses não apenas para os crimes propriamente militar,

mas também para as transgressões disciplinares.

O que se vê nas punições disciplinares, é que a sanção aplicada ao militar estadual, na maioria



das  vezes,  está  a  restringir  a  sua  locomoção  e,  dessa  forma,  só  poderiam  ser  aplicadas

validamente  caso  fossem definida  em lei  stricto  sensu,  o  que  invariavelmente,  tem  a  reserva

legal  como  forma  de  se  coibir  o  arbítrio  e  o  abuso  da  Administração  Pública,  mormente  na

caserna, quando da aplicação da sanção disciplinar.

Destarte, com a entrada em vigor da Constituição Federal de 1988, houve a revogação do art.

45, da Lei n° 3.196/78 (Estatuto da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo), mormente com

relação às transgressões militares que restringem a liberdade de locomoção, como a detenção

disciplinar previstas no Decreto Regulamentar, como ocorre hoje na Polícia Militar e Corpo de

Bombeiros Militar, com a edição do Decreto n° 254-R, de 11 de agosto de 2000, que aprovou o

Regulamento Disciplinar da Polícia Militar.

Não se trata aqui da inconstitucionalidade do Decreto que aprovou o Regulamento Disciplinar

da Polícia Militar, até porque a jurisprudência do STF já se firmou no sentido de que não cabe

Ação  Direta  de  Inconstitucionalidade  (ADIN)  com  relação  a  dispositivos  de  Decreto  que

regulamenta  Lei,  pois  a  questão  nesse  caso  se  coloca  no  plano  da  legalidade  e  não  da

constitucionalidade. (MEDIDA CAUTELAR NA AÇÃO DIRETA nº 763/SP, Relator Min. Moreira

Alves, publicada no DJU em 26/02/93, p. 02355).

Insta  salientar  os  posicionamentos  jurisprudenciais  em  matéria  análoga,  mormente  as

transgressões  disciplinares  do  Exército  Brasileiro,  analisando  posteriormente  que  na  Polícia

Militar e Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Espírito Santo as situações são idênticas. 

O Desembargador Federal Elcio Pinheiro de Castro do TRF da 4ª Região, asseverou que:

“...  a  matéria  a  ser  examinada  resume-se  à  incompatibilidade

material  do  artigo  47  da  Lei  6.880/80  com  a  Magna  Carta,

especialmente em relação ao art. 5º, inciso LXI, verbis:

"Ninguém  será  preso  senão  em  flagrante  delito  ou  por  ordem

expressa e fundamentada de autoridade judiciária competente, salvo

nos  casos  de  transgressão  militar  ou  crime  propriamente  militar,

definidos em lei."

Efetivamente, em atenção ao secular princípio de que inexiste pena

"sem  prévia  cominação  legal"  (nulla  poena  sine  praevia  lege)

também expresso na Constituição de 1988, não se há de admitir em



um  regime  democrático  o  estabelecimento  de  penas  restritivas  de

liberdade (detenção) sem que tais sanções tenham sido fixadas por

lei.

Desse modo, não se pode afirmar que o artigo 47 da Lei 6.880/80 foi

recepcionado pela Constituição Federal,  eis que com ela se mostra

incompatível,  pois  quando  delegou  competência  ao  regulamento

para  "especificar  e  classificar  as  transgressões  disciplinares",  bem

como "estabelecer as normas relativas à amplitude e aplicação das

penas disciplinares" incidiu em manifesta contrariedade ao apontado

inciso  LXI  do  artigo  5º  da  CF,  o  qual,  como  visto,  exige  que  as

hipóteses de prisão por transgressão militar sejam definidas em lei.”

Ao  julgar  o  Recurso  Criminal  em  Sentido  Estrito  n°  2004.71.02.008512-4/RS,  a  8ª  turma  do

mesmo Tribunal por UNANIMIDADE, decidiu:

“...

3.  Ao  possibilitar  a  definição  dos  casos  de  prisão  e  detenção

disciplinares  por  transgressão  militar  através  de  decreto

regulamentar a ser expedido pelo  Chefe  do Poder  Executivo,  o  art.

47  da  Lei  nº  6.880/80  restou  revogado  pelo  novo  ordenamento

constitucional, pois que incompatível com o disposto no art. 5º, LXI.

Conseqüentemente,  o  fato  de  o  Presidente  da  República  ter

promulgado  o  Decreto  nº  4.346/02  (Regulamento  Disciplinar  do

Exército)  com  fundamento  em  norma  legal  não-recepcionada  pela

Carta  Cidadã  viciou  o  plano  da  validade  de  toda  e  qualquer

disposição  regulamentar  contida  no  mesmo  pertinente  à  aplicação

das referidas penalidades, notadamente os incisos IV e V de seu art.

24.  Inocorrência  de  repristinação  dos  preceitos  do  Decreto  nº

90.604/84 (ADCT, art. 25).” 

 Nosso  entendimento  é  corroborado  também  pela  doutrina,  vejamos  os  ensinamentos  dos

doutos juristas:

José Afonso da Silva

"é  absoluta  a  reserva  constitucional  de  lei  quando  a  disciplina  da  matéria  é  reservada  pela



Constituição  à  lei,  com  exclusão,  portanto,  de  qualquer  outra  fonte  infralegal,  o  que  ocorre

quando ela emprega fórmulas como: a lei regulará, a lei disporá, a lei complementar organizará,

a lei criará, a lei definirá, etc." (in Curso de Direito Constitucional Positivo. São Paulo: Malheiros,

1997) 

Eliezer Pereira Martins

"pode (...) cometer o equívoco de entender-se que quando o legislador constitucional pede uma

lei para integrar a eficácia da norma contida na Constituição, está na realidade referindo-se à lei

'lato  sensu'  (medidas  provisórias,  decretos,  portarias,  etc.).  Tal  interpretação,  contudo,  em

sendo feita  de  modo genérico,  como mostraremos,  é  rematado  erro  hermenêutico,  já  que  no

universo das disposições restritivas da liberdade individual, a lei a que se refere o legislador é

sempre  o  ato  que  tenha  obedecido  o  processo  legislativo  como  elemento  de  garantia  do

princípio da legalidade e mais exatamente da reserva legal. Ora, é cristalino que decreto não é

lei. Na melhor doutrina, aquele é instrumento de regulamentação nos estritos limites da lei que

o  ensejou"  (in  Direito  Administrativo  Disciplinar  Militar  e  sua  Processualidade.  São  Paulo:

Editora de Direito, 1996, p. 86)

De Plácido e Silva

Em sua obra "Vocabulário Jurídico", define o termo LEI: “... é a regra jurídica escrita, instituída

pelo  legislador,  no  cumprimento  de  um  mandato  que  lhe  é  outorgado  pelo  povo.

Considerando-a neste aspecto é que GAIUS a definiu: Lex est quod populus jubet et constituit

(...aquilo que o povo ordena e constitui.)." (op. cit., PAG. 62).

Hely Lopes Meirelles

“Os decretos,  por sua vez, "são atos administrativos da competência  exclusiva dos chefes do

Executivo,  destinados  a  prover  situações  gerais  ou  individuais,  abstratamente  previstas,  de

modo expresso, explícito ou implícito, pela legislação... Como ato administrativo, o decreto está

sempre  em  situação  inferior  à  da  lei,  e,  por  isso  mesmo,  não  a  pode  contrariar."  (Direito

Administrativo Brasileiro", 12ª Ed., Rev. dos Tribunais, São Paulo, 1986, p. 138).

Miguel Reale

"...  não são leis os regulamentos ou decretos,  porque estes não podem ultrapassar os limites

postos  pela  norma  legal  que  especificam  ou  a  cuja  execução  se  destinam.  Tudo  o  que  nas



normas  regulamentares  ou  executivas  esteja  em  conflito  com  o  disposto  na  lei  não  tem

validade,  e  é  susceptível  de  impugnação  por  quem  se  sinta  lesado.  A  ilegalidade  de  um

regulamento  importa,  em  última  análise,  num  problema  de  inconstitucionalidade,  pois  é  a

Constituição  que  distribui  as  esferas  e  a  extensão  do  poder  de  legislar,  conferindo  a  cada

categoria  de ato  normativo a  força obrigatória  que lhe é  própria."  (  in  "Lições Preliminares de

Direito", 7ª Ed., Saraiva, São Paulo, 1980, p. 163).

Vê-se, pois, que ao dispor que a restrição da liberdade de ir e vir do indivíduo só será tolerada

pelo  Direito  quando  decorrer  de  infração  disciplinar  ou  crime  militar  previstos  em  lei,  o

Constituinte vedou que tal  matéria fosse regulada por  decreto,  atribuindo a competência  para

fazê-lo exclusivamente à lei formal. 

A propósito, discorre ALBERTO SILVA FRANCO:

"Na relação tensional entre o poder punitivo do Estado e o direito de liberdade do cidadão, só a

lei, emanada do Poder Legislativo, poderá imiscuir-se. E isto porque o procedimento legislativo,

apesar  de  suas  imperfeições  e  incertezas,  é  ainda  o  mais  idôneo  para  tutelar  o  bem jurídico

fundamental  da liberdade pessoal."  (in  "Código Penal  e  sua Interpretação Jurisprudencial",  6ª

Ed., Ed. Revista dos Tribunais, São Paulo, 1997).

Assim, se há real  necessidade e interesse por  parte  das autoridades administrativas militares

em  aplicar  as  penas  de  detenção  e  prisão  disciplinar,  impõe-se  providenciar  que  sejam  as

mesmas instituídas através de lei.

 

O  Desembargador  Federal  PAULO  AFONSO  BRUM  VAZ,  assim  asseverou,  ao  proferir  seu

voto como relator do Recurso Criminal n° 2004.71.02.008512-4/RS, verbis:

“Ora,  é  inegável  que  as  sanções  em  apreço,  na  forma  em  que

conceituadas,  estão a restringir  o direito de locomoção do militar  e,

como  tal,  somente  poderiam  ser  validamente  impingidas  acaso

definidas  em  lei  stricto  sensu,  consistindo-se  a  adoção  da  reserva

legal,  pois,  em  uma  garantia  para  o  castrense,  na  medida  que

impede o abuso e o arbítrio da Administração Pública na imposição

da sanção”.

O  caso,  contudo,  não  é  de  declaração  de  inconstitucionalidade

(sujeita ao princípio da reserva de plenário prevista no artigo 97 da



CF),  tampouco  de  ilegalidade,  das  disposições  do  Decreto  nº

4.346/02, senão vejamos. 

A  respeito,  conforme  já  assentou  o  Pretório  Excelso,  "se  o  ato

regulamentar vai além do conteúdo da lei, pratica ilegalidade. Neste

caso, não há falar em inconstitucionalidade. Somente na hipótese de

não  existir  lei  que  preceda  o  ato  regulamentar,  é  que  poderia  este

ser  acoimado  de  inconstitucional,  assim  sujeito  ao  controle  de

constitucionalidade" (STF, pleno, ADI nº 589/DF, Rel. Ministro Carlos

Velloso, DJU 18.10.1991). Note-se que, na hipótese, o artigo 47 da

Lei  nº  6.880/80  conferia  expressamente  ao  Chefe  do  Poder

Executivo a competência para regulamentar a matéria da forma em

que  procedida,  não  se  configurando,  em  decorrência,  a  pecha  de

ilegalidade do ato.

Poder-se-ia,  então,  cogitar,  in  casu,  de  inconstitucionalidade  do

referido preceptivo da Lei nº 6.880/80. Porém, como é cediço, o vício

de  inconstitucionalidade  pressupõe  a  edição,  posterior  ao  advento

de  uma  nova  ordem  constitucional,  de  uma  norma  legal  que  a

contrarie.  Em  sendo  o  ordenamento  jurídico  infraconstitucional

preexistente à novel  Constituição,  a validade dos preceitos daquele

deve ser  aferida  sob  o  prisma de  sua  recepção  (se  compatível)  ou

não  (se  colidente)  pelo  novo  mandamento  constitucional  instituído.

Realmente, "a lei ou é constitucional ou não é lei. Lei inconstitucional

é  uma  contradição  em  si.  A  lei  é  constitucional  quando  fiel  à

Constituição;  inconstitucional,  na  medida  em  que  a  desrespeita,

dispondo  sobre  o  que  lhe  era  vedado.  O  vício  da

inconstitucionalidade é congênito à lei e há de ser apurado em face

à Constituição vigente ao tempo de sua elaboração. Lei anterior não

pode  ser  inconstitucional  em  relação  à  Constituição  superveniente;

nem o legislador poderia infringir Constituição futura. A Constituição

sobrevinda  não  torna  inconstitucionais  leis  anteriores  com  ela

conflitantes: revoga-as. Pelo fato de ser superior, a Constituição não

deixa  de  produzir  efeitos  revogatórios.  Seria  ilógico  que  a  lei

fundamental,  por  ser  suprema,  não  revogasse,  ao  ser  promulgada,

leis  ordinárias.  A  lei  maior  valeria  menos  que  a  lei  ordinária"  (STF,

pleno, ADI nº 02/DF, Rel. Ministro Paulo Brossard, DJU 21.11.1997).



O  mesmo  entendimento,  inclusive,  já  manifestou  a  Corte  Especial

deste  Regional,  na  sessão  que  se  realizou  em  25.05.2006,  ao

apreciar  a  Argüição  de  Inconstitucionalidade  na  AMS  nº

2001.70.03.000730-1/PR (Rel.ª Des.ª Sílvia Goraieb). 

De  tal  forma,  em  verdade,  operou-se,  na  hipótese,  a  revogação,

quando da entrada em vigor da Constituição Cidadã, do artigo 47 da

Lei nº 6.880/80, porquanto, ao possibilitar a definição dos casos de

prisão  (e  detenção)  disciplinar  por  transgressão  militar  através  de

decreto  regulamentar,  não  restou  ele  recepcionado  pelo  novo

ordenamento  constitucional,  pois  que  incompatível  com  o  disposto

em seu artigo 5º, LXI. Conseqüentemente, o fato de o Presidente da

República ter  promulgado o mencionado édito com fundamento em

norma  legal  não-recepcionada  pela  Magna  Carta  viciou  o  plano  da

validade  de  toda  e  qualquer  disposição  regulamentar  contida  no

mesmo pertinente à aplicação das penalidades de detenção e prisão

disciplinares (a saber: incisos IV e V do artigo 24).

Por derradeiro, tampouco há falar, na matéria, em repristinação dos

preceitos do Decreto nº 90.604/84, uma vez que, a teor do artigo 25

do  Ato  das  Disposições  Constitucionais  Transitórias,  foram

expressamente  "revogados,  a  partir  de  cento  e  oitenta  dias  da

promulgação  da  Constituição,  sujeito  este  prazo  a  prorrogação  por

lei,  todos os dispositivos legais que atribuam ou deleguem a Órgão

do  Poder  Executivo  competência  assinalada  pela  Constituição  ao

Congresso  Nacional,  especialmente  no  que  tange  a:  I  –  ação

normativa".

Assim  sendo,  voto  por:  a)  não-conhecer  do  recurso  em  sentido

estrito manejado pela União; e b) dar parcial provimento à remessa

ex  officio  para,  afastando  a  inconstitucionalidade  Decreto  nº

4.346/02,  reconhecer  a  não-recepção,  pela  Carta  Magna  de  1988,

do artigo 47 da Lei nº 6.880/80 e, por conseguinte, a invalidade dos

incisos IV e V do artigo 24 do referido decreto presidencial.

E mais,

HC 2003.5109000972-0/Vara Federal de Resende/RJ:



“A aplicação da reprimenda, sob o pálio da transgressão militar, foi inconstitucional.

Também no tocante à fundamentação do ato administrativo, razão assiste ao Parquet em sua

bem lançada promoção que ora se adota. Não parece ter o Decreto nº 4346 amparo para sua

validade, porquanto foi editado após a superação do prazo previsto no art. 25 do ADCT, não se

amoldando à norma insculpida no inc. LXI do art. 5º da Carta Política. A parte final do aludido

dispositivo constitucional  é clara ao determinar que a “transgressão militar”  passível  de prisão

administrativa seja veiculado por lei. E lei stricto sensu.”

HC 2004.5101500048-8/7ª Vara Federal de Rio de Janeiro/RJ:

“Considerando o  disposto  no  artigo  5,  inciso  LXI,  da  Constituição  da  República  de  1988,  que

preceitua  que  as  transgressões  militares  e  os  crimes  militares  devem  vir  definidos  em  lei,

observando-se, dessa forma, o princípio da reserva legal, e que o Regulamento Disciplinar do

Exército é o Decreto da Presidência da República n 4.346/2002, reconheço incidentalmente a

inconstitucionalidade formal do mesmo, tal como exposto na inicial,  e concedo liminarmente a

ordem de habeas corpus preventivo.”

Como  provado,  a  expressão  “em  lei”  prevista  no  art.  5º,  LXI  da  carta  magna  trás  em  si  o

princípio da reserva legal.

O constituinte preocupou-se que tal matéria fosse restrita ao Poder Legislativo Estadual,  essa

dedução é lógica porque transgressão disciplinar não é crime, se assim fosse considerada só o

Congresso  Nacional  poderia  legislar  sobre  as  transgressões  disciplinares  do  militares,  sejam

eles das forças armadas ou policiais e bombeiros militares dos estados e distrito federal

Ao  regular  a  conduta  dos  integrantes  das  respectivas  Corporações  Militares  do  Estado  do

Espírito  Santo,  o  Decreto  nº  254-R  trata  de  matéria  que  versa  sobre  garantias  e  direitos

fundamentais,  pois  prescreve  condutas  puníveis  com  detenção,  que  atingem  diretamente  o

direito a liberdade, assunto exclusivo do Legislativo Estadual, nos termo da Carta Política

de 1988, não podendo então, ser regulado ou autorizado por ato do Executivo. Os dispositivos

incompatíveis são os mencionados no artigo 1º deste projeto de decreto legislativo.

Cabe  salientar,  que  a  intenção  da  presente  propositura  não  é  atingir  as  Corporações  ou

afrontar  seus  paradigmas,  mas  apresentar  uma  realidade  que  pode  vir  a  ocasionar  graves

traumas  para  as  próprias  Instituições,  considerando  que,  nas  palavras  da  Dra.  ANA  CLARA



VITCOR  DA  PAIXÃO,  REGULAMENTO  DISCIPLINAR  E  RESERVA  LEGAL  (A

inconstitucionalidade  do  Decreto  Estadual  n.º  4.717/96-Regulamento  Disciplinar  da  Polícia

Militar do Estado de Goiás - RDPM-GO em face do Princípio da Reserva Legal) - Publicado no

sites www.ujgoias.com e www.angelfire.com/vt/joilson

“Os  quartéis  não  são  ilhas  onde  a  Constituição

não  vigora.  É  imperativo  que  a  autoridade

competente  desperte  para  a  necessidade  de

elaborar um Regulamento Disciplinar compatível

com  a  ordem  jurídica  vigente,  que  é  ancorada,

sem  exceções,  no  Estado  Democrático  de

Direito  criado  pela  Constituição  Federal  de

1988”.

Um Regulamento Disciplinar é mais do que necessário em uma Instituição Militar, pois serve de

norte, de parâmetro, de marco limitador e controlador dos desvios de conduta e da indisciplina,

mas o que se teme são os resultados que podem advir ao se manter atos de ilegalidade dentro

da Corporação.

O Estado de Minas Gerais, atento a este problema, resolveu a situação antes mesmo que se

gerasse uma crise de indisciplina e uma escalada de corrupção nos quartéis da PM editando o

Código de Ética e Disciplina da PM/MG por meio da Lei 14.310/02.

Já no Estado do Rio de Janeiro, o Deputado Estadual Aurélio Marques do PL/RJ, apresentou

no  dia  25  de  agosto  de  2004,  o  Projeto  de  Lei  2004/1923,  autorizando  o  Poder  Executivo,  a

conceder  indenizações  por  danos  causados  (material  e  moral),  aos  policiais  militares  que

venham  a  ser  punidos  sem  previsão  em  lei  a  penas  restritivas  de  liberdade  (prisão  e/ou

detenção) principalmente por transgressões disciplinares.   

Estas são as razões que justificam a formulação desta propositura.


