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EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DO EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DE SÃO PAULO.  

 

 

 

 

 

 

 

 

   A ASSOCIAÇÃO DOS DELEGADOS DE POLÍCIA DO ESTADO DE 

SÃO PAULO – ADPESP, entidade de classe fundada em 22 de novembro de 1949, 

inscrita no 62.639.711/0001-68 – MATRIZ, com personalidade jurídica de direito 

privado, com sede na Av. Ipiranga 919, Centro, São Paulo, vem muito 

respeitosamente à presença de Vossa Excelência, com esteio nos artigos 194 

“usque” 199 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado 

de São Paulo, apresentar   

 

RECLAMAÇÃO com PEDIDO DE SUSPENSÃO LIMINAR DO OBJETO  

 

face HABEAS CORPUS COLETIVO impetrado pela ASSOCIAÇÃO DE OFICIAIS 

MILITARES DO ESTADO DE SÃO PAULO EM DEFESA DA POLÍCIA MILITAR – 

DEFENDA PM (processo judicial eletrônico nº 0800006-62.2020.9.26.0010), 
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requerendo o recebimento e devido processamento, por ser medida de direito 

e justiça. 

Termos em que, 

Pede e Espera Deferimento. 

 

São Paulo, 09 de julho de 2020. 

 

Isis Tavares dos Santos Vaichen 

OAB/SP  250.035 
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RECLAMAÇÃO REGIMENTAL 

 

REQUERENTE: A ASSOCIAÇÃO DOS DELEGADOS DE POLÍCIA DO ESTADO DE SÃO 

PAULO – ADPESP 

 

 

EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA  

ÍNCLITOS DESEMBARGADORES 

PRECLARO PROCURADOR DE JUSTIÇA  

 

 

I - DA LEGITIMIDADE DA ADPESP PARA FIGURAR NO POLO 

ATIVO DA PRESENTE AÇÃO 

 

 

Trata-se a ADPESP de entidade representativa de classe, 

fundada em 22 de novembro de 1949. Seus filiados são Delegados de Polícia Civil 
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de âmbito estadual, ativos e inativos, tendo como normas reguladoras a 

Constituição Federal e o Código Civil.  

 

A autora, na qualidade de representante da categoria dos 

Delegados de Polícia Civil, conforme dispõe seu Estatuto Social e demais atos 

constitutivos, possui legitimidade para propor a presente demanda com o fito de 

resguardar os direitos da categoria que representa, cujo desígnio é de promover a 

defesa das prerrogativas, direitos e interesses da classe e a mútua assistência aos 

Delegados de Polícia do Estado de São Paulo. 

 

Assim a entidade-autora, nos termos do estabelecido em seu 

estatuto social, é entidade legalmente constituída para defender direito líquido e 

certo de seus associados, diga-se, Delegados de Polícia, conforme dispõe o artigo 

3º, incisos II e X e 31, inciso III do Estatuto Social: 

 

“Art. 3º. São finalidades da “ADPESP”: 

 

[...] 

II - representar, assistir e defender os interesses e a reputação da 

classe perante as pessoas de direito público ou privado, 

autoridades, autarquias, por meio da adoção de medidas e ações 

em procedimentos administrativos, judiciais ou extrajudiciais;  

[...] 
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X - promover assistência jurídica à categoria em ações 

coletivas, na qualidade de substituto processual nos 

interesses individuais homogêneos como expressão de 

direitos coletivos lato sensu.” 

 

“art. 31. Ao Presidente compete: 

[...]  

III – representar a “ADPESP” em Juízo e em todas as suas 

relações com terceiros.” 

 

Da mesma forma, este direito segue resguardado pelo artigo 5º, 

XXI, da Constituição Federal, tem legitimidade “ad causam” para, em 

substituição processual, defender em Juízo direitos de seus associados: 

 

“Artigo 5º: (...)  

XXI - as entidades associativas, quando expressamente 

autorizadas, têm legitimidade para representar seus filiados 

judicialmente ou extrajudicialmente”. (g.n) 

 

 

Por fim, a legitimação é cristalina, sendo certo que a 

Associação-autora cumpre os requisitos concomitantes exigidos para a 
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propositura da presente. Esse é o entendimento na majoritária posição da 

jurisprudência, conforme se depreende do precedente a seguir:  

 

“CONTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA 

COLETIVO. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL 

AUTORIZAÇÃO ESPRESSA: DESNECESSIDADE. 

OBJETOO A SER PROTEGIDO PELA SEGURANÇA 

COLETIVA. A CF.., art. 5°, LXX, b. MANDADO DE 

SEGURANÇA CONTRA LEI EM TESE - NÃO 

CABIMENTO. Súmula 266-STF. 

I.- A legitimação das organizações sindicais, entidades de classe 

ou associação, para a segurança coletiva, é extraordinária, 

ocorrendo, em tal caso, substituição processual. CF, art. 5°, 

LXX. (d.n.) 

II. - Não se exige, tratando-se de segurança coletiva, a 

autorização expressa aludida no inc. XXI do art. 5°, CF, que 

contempla hipótese de representação.  

III. - O objeto do mandado de segurança coletivo será um direito 

dos associados, independentemente de guardar vínculo com os 

fins próprios da entidade do writ, exigindo-se, entretanto, que o 

esteja compreendido nas atividades exercidas pelos associados, 

mas não se exigindo que o direito seja peculiar, próprio, da 

classe. IV. - Não cabe mandado de segurança, individual ou 

coletivo, contra lei em tese (Súmula 266-STF), dado que a lei e, 
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de resto, qualquer ato normativo, em sentido material, ostenta 

características de generalidade, impessoalidade e abstração, não 

tendo, portanto, operatividade imediata, necessitando, para a 

sua individualização, da expedição de ato administrativo. IV. 

Mandado de segurança não conhecido. STF – Pleno – MS N° 

22.132/RJ - Rel. Min Carlos Velloso, DJ de 18.11.96, p. 39.” 

 

 

AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. 

SINDICATO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LEGITIMIDADE. 

POSSIBILIDADE. 1. Segundo a jurisprudência consolidada no 

Superior Tribunal de Justiça, o ente sindical tem legitimidade 

para defender em juízo os direitos da categoria mediante 

substituição processual, seja em ação ordinária, seja em 

demandas coletivas. 2. Agravo regimental improvido (STJ – 

Sexta Turma – AgRg no Ag 1258779-RS, Rel. Min. Sebastião 

Reis, j. 20/09/2012). 

 

 

Em reforço: 

 

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. 

SINDICATO. SUBSTITUTO PROCESSUAL. EXECUÇÃO. 
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LEGITIMIDADE. PRECEDENTES DA CORTE ESPECIAL E 

DO STF.  

I - Este Eg. Tribunal, por meio da jurisprudência da Corte 

Especial, já consolidou o entendimento no sentido de que a 

legitimidade extraordinária conferida pela Constituição da 

República aos Sindicatos, para defesa em juízo ou fora dele dos 

direitos e interesses coletivos ou individuais, 

independentemente de autorização expressa do associado, se 

estende à liquidação ou execução da decisão judicial, hipótese 

em que deverá particularizar a situação jurídica de cada qual dos 

substituídos (EREsp nº 941.108/RS, Rel. Min. HAMILTON 

CARVALHIDO, DJe de 08/02/2010). 

II - Entendimento também emanado pelo eg. Supremo Tribunal 

Federal:  RE nºs 193.503/SP e 210.029/RS.  

III - Embargos de divergência improvidos. 

(EREsp n. 1.103.434/RS, Ministro Francisco Falcão, Corte 

Especial, DJe 29/8/2011 – grifo nosso) 

 

 

Ainda, desnecessária a expressa e específica autorização de 

cada um dos integrantes da ADPESP, visto que a abrangência do direito aqui 

perseguido é suficiente para assumir a condição de interesse coletivo e se “estende 

à liquidação ou execução da decisão judicial, hipótese em que deverá 

particularizar a situação jurídica de cada qual dos substituídos. ” 
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O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Rcl 5.215/SP 

AgRg, Relator Ministro Carlos Britto, j. 15.04.2009, com relação às ações em 

geral, assim interpretou as normas constitucionais aplicáveis à legitimação em 

caso de ação coletiva:  

 

1) Com relação às ações em geral: 

1. se no polo ativo figurar sindicato, está-se diante de típica 

substituição processual, sendo despiciendas as autorizações 

individuais para a propositura da demanda, nos termos do 

art. 8º, inciso III.” 

 

Diante do exposto, resta claro que na demanda em quadra é dado 

a ADPESP exercer o papel de substituto processual, visto que “tem legitimidade 

para defender judicialmente interesses coletivos de todo seu quadro associativo, 

seja na fase de conhecimento ou na execução do julgado, sendo dispensável a 

juntada da relação nominal dos filiados e de autorização expressa. ” (AgRg no 

Resp 925.782/RS, Relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 

02/05/2011).  

 

Ainda neste mesmo tópico, com vistas reforçar sua legitimidade 

processual, requer-se desde já a devida autorização para juntada posterior de ata 

de Assembleia Geral Extraordinária – AGE, a ser realizada oportunamente pela 

ADPESP, tão logo seja normalizada a rotina de trabalho e superada esta grave 
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crise de saúde pública de abrangência mundial, gerada pela pandemia do COVID-

19, confirmando, portanto, os poderes já assegurados em Estatuto Social para 

representar seu quadro associativo na presente ação judicial, ratificando a decisão 

de propositura.  

 

 

II – DOS FATOS 

 

     A Associação dos Oficiais Militares do Estado de São Paulo 

em Defesa da Polícia Militar – Defenda PM, na pessoa do Dr. Azor Lopes da Silva 

Junior, Advogado inscrito nos quadros da OAB/SP sob nº 355.482, impetrou 

Habeas Corpus Coletivo, postulando a concessão da Ordem, para que todas as 

autoridades de Polícia Judiciária Militar da Corporação se abstenham de 

instaurar procedimentos de polícia judiciária militar em desfavor da coletividade 

formada pelos Oficiais Militares Estaduais.  

 

    O writ tem por pretensão expedição de “laissez-passer” aos 

Oficiais da milícia bandeirante, a gloriosa tropa dos 130 de 1831, em eventual 

descumprimento do DESPACHO nº CorregPM-003/310/2020, de 03 de junho de 

2020, e Resolução SSP 40, de 24 de março de 2015, por ocasião da adoção das 

medidas preliminares dispostas no artigo 8º, “a” e “g”, no artigo 10 e, 
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notadamente, 12, “b” (apreender os instrumentos e todos os objetos que 

tenham relação com o fato).  

 

    Sustenta o Impetrante que no DESPACHO nº CorregPM-

003/310/2020, de 03 de junho de 2020, o Subcomandante da Polícia Militar do 

Estado de São Paulo passou a obrigar as Autoridades de Polícia Judiciária Militar 

estaduais ao cumprimento do que dispõe o artigo 12 do Código de Processo 

Penal Militar, contudo de forma vinculada ao que determina a Resolução SSP-

40, de 24 de março de 2015, fazendo constar que a referida Resolução disciplina, 

no âmbito da Secretaria de Segurança Pública, o procedimento a ser adotado nas 

hipóteses de: 

 

1. homicídio consumado de policiais civis, militares, integrantes da Polícia 

Técnico-científica, agentes penitenciários, guardas civis municipais e 

agentes da Fundação CASA, no exercício da função ou em decorrência 

dela; 

 

2. morte decorrente de intervenção policial estando ou não o agente em 

serviço, e dá outras providências). Alega que a autoridade coatora inovou 

no campo normativo – como se legislador fosse – praticando ato 

flagrantemente inconstitucional e ilegal ao vincular a atuação dos Oficiais 
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ao que dispõe a RESOLUÇÃO SSP-40, de 24 de março de 2015, de autoria 

do Secretário de Segurança Pública. 

 

 

    Apresenta a impetrante a tese de que o Secretário de 

Segurança Pública não teria competência legal no âmbito da polícia judiciária 

militar, vez que nenhum ato dessa atividade está sob o seu crivo legal, pois à luz 

do Código de Processo Penal e do Decreto-Lei nº 667, de 1969, que disciplina a 

Lei de Organização das Polícias Militares, estaria reservado ao “Chefe da Polícia” 

apenas a coordenação das atividades de polícia ostensiva. 

 

    Alcunha a Resolução SSP 40 de “ato alienígena” ao direito 

penal e processual militar, sustentando inclusive que a matéria já teria sido 

julgada pelo Pleno do Tribunal de Justiça Militar, ofendendo desta forma, 

inclusive, a coisa julgada.  

 

    Diz ser real, no campo penal militar, o risco de iminente 

coerção jurídica no ius enundi dos seus associados, quando do exercício das 

funções de autoridades de polícia judiciária militar, na esfera penal e processual 

penal militar. 
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     Entende a impetrante que há contradição entre o Código de 

Processo Penal Militar e a Resolução SSP-40, de 2015 e em relação ao DESPACHO 

nº CorregPM-003/310/2020, de 03 de junho de 2020, pois o primeiro ordena, 

entre outras medidas, a apreensão de coisas (inclusive armas) interessantes ao 

inquérito policial militar, enquanto a segunda, determina essa mesma 

providência aos Delegados de Polícia.  

     

    Observou a paciente-substituta que a Autoridade Coatora 

mudou os termos de seu DESPACHO nº CorregPM-003/310/2020, de 03 de junho 

de 2020, em relação a sua primeira versão, para então incluir a expressão 

“observando-se, contudo, as prescrições contidas na Resolução SSP 40, de 24 de 

março de 2015.”  

 

    Arrimando nesta “causa de pedir”, apresentou pedido no 

sentido de que seja determinada a suspensão de instauração de procedimentos 

de polícia judiciária militar em desfavor de Oficiais que tenham descumprido o 

DESPACHO nº CorregPM-003/310/2020, de 03 de junho de 2020, e Resolução 

SSP 40, de 24 de março de 2015.  
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     O pedido ainda pretendeu que fosse oficiado à SECRETARIA 

DA SEGURANÇA PÚBLICA, determinando-se que se comunique e determine aos 

Delegados de Polícia do Estado de São Paulo que, se abstenham da prática de 

instaurar inquéritos policiais por suposta prática dos crimes de Usurpação de 

Função Pública e/ou “Fraude Processual, em qualquer registro de 

procedimentos de polícia judiciária militar, com destaque, especificamente, nos 

registros de morte, de civil ou militar, decorrente de intervenção policial militar, 

estando ou não o agente em serviço, quando estas Autoridades de Polícia 

Judiciária Militar apreendem as armas dos policiais militares indiciados ou 

envolvidos sob pena de desobediência. 

 

    O nobre magistrado militar de piso cuidou de indeferir a 

liminar requerida. Colhidas as informações da Autoridade Coatora, deduziu, em 

preliminar, que haveria necessidade de correção do polo passivo, vez que o que 

se discute no presente Writ são os efeitos da Resolução SSP-40, de 24 de março 

de 2015, sendo que o Despacho CorregPM-003/310/20 está vinculado a ato de 

autoridade hierarquicamente superior. 

 

    No mérito, informou que inexiste ilegalidade ou abuso de 

poder em face da paciente substituta, pois a Resolução goza da presunção de 

legitimidade e, enquanto não houver declaração de inconstitucionalidade 
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oriunda de decisão definitiva de autoridade judicial competente, continua 

produzindo efeitos, seja no mérito, seja na forma. 

 

    Nesse sentido, aduz que o Despacho do SubcmtPM não 

poderia ignorar o conteúdo da Resolução SSP n° 40/2015, haja vista que ela se 

encontra em plena vigência e, foi subscrito com a finalidade precípua de orientar 

e padronizar a atuação das Autoridades de Polícia Judiciária Militar, com base 

nas normas vigentes, e não de tolher-lhes a competência. 

 

    Importante gizar que o Ministério Público apresentou 

manifestação no sentido de que, preliminarmente, o Writ não comportava 

conhecimento, vez que não é cabível habeas corpus contra um ato normativo 

em tese e, no mérito, opinou pela denegação da ordem, por não se verificar 

violência ou ameaça de violência ou ainda, coação, à liberdade de locomoção 

coletiva, in verbis:  

 

“Não consigo extrair da discussão jurídica em abstrato o risco em concreto 

apresentado à liberdade de ir e vir, o que se protege com o mandamus. 

Por sua vez, não há demonstração da ilegalidade ou abuso de poder da 

autoridade coatora que, no âmbito normativo-regulamentador, editou 
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norma para trazer diretrizes na aplicação do artigo 16-A do CPPM (recém 

inserido no diploma legal). 

Assim, o Ministério Público se manifesta pelo não conhecimento do 

remédio constitucional e, se conhecido, pela denegação da ordem.” 

 

    Feito levado à conclusão, o nobre magistrado de piso houve 

por bem conceder a ordem, nos seguintes termos, in litteris:  

 

“Em consequência, CONCEDO A ORDEM, reconhecendo a 

inconstitucionalidade e ilegalidade da Resolução SSP 40/15 em face de da 

apuração dos crimes militares, que é matéria de reserva legal, in casu, o 

Código de Processo Penal Militar (CPPM), portanto, inaplicável no âmbito 

da Polícia Judiciária Militar (PJM). 

Reconheço como abusivo e causador de constrangimento ilegal o ato da 

autoridade coatora (Subcmt PM) na parte final do item 2.1.1.1., do 

DESPACHO Nº CorregPM-003/310/20, de 03 de junho de 2020 imposto aos 

Oficiais da Polícia Militar que lhe são subordinados. 

Em consequência, expeça-se o competente salvo conduto aos Oficiais da 

Polícia Militar, de maneira coletiva e materializado num único documento 

a ser veiculado pela autoridade coatora, para que possam, referidos 

Oficiais PM, realizar as atribuições legais impostas pelo Código de Processo 

Penal Militar, sem ameaça de 

responsabilidade criminal e disciplinar, decorrentes dos efeitos concretos 

da Resolução SSP 40/15. 
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Por conseguinte, DETERMINO a ciência à autoridade coatora para que, com 

base na concessão da Ordem, dê pleno conhecimento aos seus 

subordinados, utilizando a mesma publicidade veiculada para o ato ilegal 

e abusivo ora reconhecido, por meio da página eletrônica da Corregedoria 

da Polícia Militar e da Intranet da Polícia Militar, sob pena de 

responsabilização criminal nos termos do art. 349 do Código Penal Militar 

e/ou art. 319 do Código Penal Militar. 

Suspenda-se, imediatamente, os eventuais procedimentos de Polícia 

Judiciária Militar, instaurados contra Oficiais PM, em virtude do 

descumprimento do item 2.1.1.1, do DESPACHO Nº Correg PM-

003/310/20, de 03 de junho de 2020, relativo à apreensão de armas ou 

objetos de interesse na apuração de crimes militares, em virtude desse 

procedimento colidir com o disciplinado pela Resolução SSP 40/15, que 

estabelece tal providência ao competente Delegado de Polícia (art. 4º). 

Informe a autoridade coatora, no prazo de 5 (cinco) dias, se foi instaurado 

alguma medida no âmbito da Polícia Militar para apurar descumprimento 

por parte de Oficial PM em relação ao item abusivo e ilegal aqui 

reconhecido (item 2.1.1.1 do DESPACHO Nº Correg PM-003/310/20, de 03 

de junho de 2020). 

Oficie-se ao Secretário de Segurança Pública, com cópia da presente 

Sentença, para conhecimento, e adoção das medidas de direito. 

Oficie-se ao Procurador-Geral de Justiça, com cópia desta Sentença, em 

face do Controle Externo da Polícia, para conhecimento dos incidentes do 

cotidiano decorrentes da Resolução SSP 40/15 e da existência de duplo 

inquérito policial (militar e civil) apurando os mesmíssimos fatos, o que 

tem gerado os vários incidentes envolvendo Oficiais PM que cumpre o seus 

deveres previstos no Código de Processo Penal Militar (CPPM), e inclusive 
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a instauração de vários inquéritos policiais (IP), por parte da Polícia Civil, 

em desfavor de Oficiais PM, por usurpação de função e/ou abuso de 

autoridade, todos trancados pela Justiça Comum. 

Oficie-se ao Juiz Corregedor Geral da Justiça Militar para ciência e adoção 

de providências no âmbito da Polícia Judiciária Militar em virtude do que 

aqui foi decidido. 

Oficie-se ao Juiz Corregedor Permanente da Polícia Judiciária Militar, desta 

Especializada, para conhecimento e providências. 

Dê-se ciência ao Ministério Público e à autoridade coatora, com o envio 

desta Sentença, bem como ao Procurador do Estado nominado nas 

Informações desta, o Dr. Rodrigo Lemos Curado, OAB/SP n° 301.496. 

Certifique-se o decurso de prazo, após a publicação desta Sentença, e 

envie-se todo o processado ao E.TJMSP para os fins do art. 574, I, do CPP, 

aqui aplicado nesta Especializada, por analogia, por força do art. 3º do 

CPPM. C.I.R.C. São Paulo, 08 de julho de 2020. RONALDO JOÃO ROTH - Juiz 

de Direito da 1ª Auditoria Militar do Estado de São Paulo. ” 

 

    Este os fatos, em apertada síntese!  

 

III –DA DELIMITAÇÃO DO OBJETO DA IMPETRAÇÃO  
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  De proêmio necessário delimitar o objeto da impetração da 

Associação DEFENDA PM, a fim de verificarmos a competência para julgamento 

da pretensão.  

 

   E nesta linha, não existe quaisquer dúvidas!!! 

 

   O pedido deduzido neste writ buscou expressamente controle de 

constitucionalidade concentrado, abstrato ou reservado, visando a retirada do 

ordenamento jurídico da Resolução SSP-40, de 24 de março de 2015, pois ainda 

que travestido de Habeas Corpus, salta aos olhos que a pretensão era a coerência 

interna do ordenamento jurídico como um todo, razão pela qual não se apontou, 

singularmente, interesses singularmente individuais. 

 

   Reitera-se que a própria autoridade coatora apontou que haveria 

necessidade de correção do polo passivo, vez que o que se discute no processo 

é a Resolução e o Despacho CorregPM-003/310/20, norma que está vinculada a 

ato de autoridade hierarquicamente superior, seja qual, o Secretário de 

Segurança Pública. Confira-se o relatório da R. Sentença do juízo monocrático:   
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   Importante gizar que também o Ministério Público apresentou 

manifestação no sentido de que o Writ não comportava conhecimento.  

 

   Por final, o próprio dispositivo da R. decisão ora sub examine 

espanca quaisquer dúvidas que poderiam, porventura, existir, tanto que o 

magistrado concede a ordem “reconhecendo a inconstitucionalidade e 

ilegalidade da Resolução SSP 40/15 [...]”, in litteris: 
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IV – DA COMPETÊNCIA PARA JULGAMENTO DE PEDIDO DE 

INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI OU ATO NORMATIVO 

     

   Delimitado o objeto de impetração – RETIRADA DO ORDENAMENTO 

JURÍDICO DA RESOLUÇÃO Nº 40/15 SSP/SP DE FORMA CONCENTRADA - pedimos 

vênia para lembrar que o controle de constitucionalidade busca a adequação das 

demais normas do ordenamento jurídico com a Constituição, a fim de que 

possam subsistir de modo legítimo, proporcionando a integridade do 

ordenamento jurídico pátrio.  

 

   É sobejamente sabido que o Brasil adota, em regra, o controle 

jurisdicional de constitucionalidade, sendo, em maior parte, repressivo, ou seja, 

atuante após o ingresso da norma na ordem jurídica nacional, não sendo 

despiciendo dizer que pode este controle de constitucionalidade ser realizado 

de forma CONCENTRADA ou DIFUSA. 

 

   Doutrinariamente, no controle concentrado busca-se a proteção do 

interesse público, do ordenamento jurídico como um todo, razão pela qual não 

se aprecia interesses individuais, mas sim, tem-se um processo objetivo que 
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possui como finalidade precípua a análise da constitucionalidade da lei ou ato 

normativo, exatamente a hipótese ora sub judice. 

 

   Veja que a pretensão deduzida pela DEFENDA PM nestes autos 

nunca poderá ser confundida ou classificada como sistema difuso de controle, a 

ser exercido pelo juízo de piso, pois para tanto deveria a lide ser arguida dentro 

de um processo subjetivo, onde há a colisão de interesses individuais, e por esta 

natureza, ao ser prolatada a sentença por qualquer juiz ou Tribunal, em um caso 

concreto, a eficácia do decisum operar-se-á apenas inter partes e ex tunc, 

rendendo homenagens ao direito norte-americano, no caso Marbury versus 

Madison, em decisão prolatada pelo juiz John Marshall.  

 

   Desta forma, é evidente que a lide ora em questão NÃO pretende 

um liquet em uma lide particular, NÃO sendo a pretensão da DEFENDA PM um 

incidente, um obstáculo pelo qual o órgão do Poder Judiciário deverá 

necessariamente ultrapassar para dizer o direito em face do caso concreto que 

lhe fora apresentado à apreciação. 

 

   Neste disco, REITERAMOS, por qualquer ângulo que se veja a 

questão, o controle de constitucionalidade aqui exercido foi o controle 
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CONCENTRADO!!! Aliás, não poderia ser diferente, já que se trata de um Habeas 

Corpus COLETIVO!!!  

 

   Pedimos vênia ainda para se dizer que ainda que se reconheça no 

presente caso a “cláusula de reserva de plenário”, não poderia ser ela exercida 

pelo magistrado de piso singular, pois aqui aplicar-se-ia a regra do full bench, in 

verbis:  

 

“A cláusula da reserva do plenário consigna explicitamente que somente 

pelo voto da maioria absoluta de seus membros ou dos membros do 

respectivo órgão especial poderão os tribunais declarar a 

inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público. 

A regra da full bench, também conhecida como cláusula de reserva de 

plenário, é, por assim dizer, um requisito para que lei ou ato normativo do 

Poder Público seja declarado inconstitucional, qual seja o voto da maioria 

dos membros do tribunal”  

 

 

   Verifica-se neste diapasão que ao juízo de primeiro grau o 

ordenamento jurídico reservou apenas o controle difuso de constitucionalidade, 

a ser exercido em uma lide singular, regulando a lide inter partes, o que à 

saciedade não foi o que ocorreu aqui.  
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V – DA SUBTRAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO EGRÉGIO 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 

 

  A competência do Tribunal de Justiça Militar, justamente por ser 

uma justiça especializada, foi objetivamente regulada pela constituição federal, 

sendo que as matérias que expressamente não estiverem no rol positivado pelo 

constituinte, inclusive as lides residuais, serão de competência da Justiça 

Comum.  

 

   Nesta linha, vejamos a lição do professor Emerson Ademir Borges1 

de Oliveira, in litteris e verbis:  

A existência de alta demanda judicial conduz à especialização. Em países 

litigiosos como o Brasil, é normal que, ao lado da Justiça comum, existam 

as chamadas "especializadas", destinadas a atender 

segmento específico do Direito. Assim, tudo aquilo 

que não fosse alcançado pelos setores específicos 

do Judiciário, recairia à Justiça Comum. (grifamos). 

 
1 https://www.migalhas.com.br/coluna/federalismo-a-brasileira/297979/sobre-a-existencia-de-justicas-comum-e-

especializadas, em 09/07/2020.  

https://www.migalhas.com.br/coluna/federalismo-a-brasileira/297979/sobre-a-existencia-de-justicas-comum-e-especializadas
https://www.migalhas.com.br/coluna/federalismo-a-brasileira/297979/sobre-a-existencia-de-justicas-comum-e-especializadas
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Na organização Judiciária brasileira, é cediço que são especializadas as 

Justiças do Trabalho, Eleitoral e Militar, cada qual detendo seu respectivo 

Tribunal Superior e todas elas sob a égide da União. São, assim, Justiças 

Federais especializadas. No topo de cada uma, respectivamente, o 

Tribunal Superior do Trabalho, o Tribunal Superior Eleitoral e o Superior 

Tribunal Militar. 

 

   Dentro deste cenário, pedimos vênia para passar em revista a 

competência atribuída à Justiça Militar Estadual. É dicção do texto 

constitucional, em seu artigo 125, § 4º, que à Corte Castrense Estadual estarão 

afetos os seguintes feitos:  

 

Art. 125. Os Estados organizarão sua Justiça, observados os 

princípios estabelecidos nesta Constituição. 

[…] 

§ 4º Compete à Justiça Militar estadual processar e julgar os 

militares dos Estados, nos crimes militares definidos em lei e as 

ações judiciais contra atos disciplinares militares, ressalvada a 

competência do júri quando a vítima for civil, cabendo ao tribunal 

competente decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais 

e da graduação das praças.  

 

   Verifica-se em simples voo de pássaro que a competência da Justiça 

Militar Estadual está afeta, basicamente, ao julgamento dos crimes militares e 

ações disciplinares militares, bem como o julgamento do posto dos oficiais e da 

graduação das praças.  
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   Nada, absolutamente nada justifica o julgamento, especialmente 

pelo juízo de piso, de CONTROLE CONCENTRADO DE CONSTITUCIONALIDADE de 

norma emitida por Secretário de Estado.  

 

   Atentos pois à regra da especialidade judiciária, que assenta que as 

regras julgadas pelo Tribunal Especializado devem se ater ao segmento 

específico do Direito, não há dúvida que esta competência reside no Tribunal 

de Justiça do Estado de São Paulo. 

 

VI - DO PEDIDO  

 

   Pelo exposto pede, com esteio nos artigos 194 “usque” 199 do 

Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que 

se SUSPENDA liminarmente o ato objeto desta reclamação, sendo julgada ao 

final totalmente procedente para preservar a competência deste Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, garantindo-se a observância de suas 

súmulas, ou de seus enunciados de precedentes proferidos em julgamento de 

casos repetitivos, ou em incidentes de assunção de competência, em especial 

para que se reafirme a competência deste corte para julgamento CONTROLE 
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CONCENTRADO DE CONSTITUCIONALIDADE de ato normativo emanado de 

Secretário de Estado.  

 

Por fim, seja deferida a juntada de ata de AGE – ASSEMBLÉIA GERAL 

EXTRAORDINÁRIA que ratificará a autorização expressa para o ingresso da 

presente Reclamação. 

 

Termos em que, 

Pede e Espera Deferimento. 

São Paulo, 09 de julho de 2020.  

 

 

Isis Tavares dos Santos Vaichen  

OAB/SP sob o nº 250.035 

 


