
 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

COMARCA DE BELO HORIZONTE

6ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA E AUTARQUIAS

 

 Processo: 5052038-62.2018.8.13.0024

Autor:Sindicato dos Peritos Criminais de Minas Gerais – SINDPECRI

Réu: Estado de Minas Gerais

 

 

S E N T E N Ç A

 

 

Vistos etc.

 

 Sindicato dos Peritos Criminais de Minas Gerais – SINDPECRI ajuizou a presente ação pelo

    procedimento comum, com pedido de tutela antecipada,em face do Estado de Minas Gerais, objetivando a anulação

do ato administrativo representado pelo art. 5º, 6º, II e V, bem como pelo art. 7º caput da Resolução nº 8.004, de

14/03/2018, editada pelo Chefe da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais.

 

Aduziu que a Resolução nº 8.004/18 tem por escopo estabelecer normas gerais para organização,

criação de departamentos e modificação de órgãos da Polícia Civil de Minas Gerais, englobando a classe dos peritos

criminais.

 

Relatou que a referida resolução teria fixado que as atividades executadas pelas unidades policiais civis

seriam submetidas à apreciação da Chefia do Departamento de Polícia Civil.
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Sustentou que a classe dos Peritos Criminais somente estaria subordinada, administrativamente, à

Superintendência de Polícia Técnico Científica, que seria o único órgão apto a fiscalizar, supervisionar e determinar

as condições de trabalho de tais servidores, razão pela qual a resolução seria ilegal.

 

A inicial veio instruída por documentos.

 

Despacho de Id. 44818795 determinando a intimação do réu para se manifestar sobre os requisitos da

tutela antecipada. Na oportunidade, também foi determinada a sua citação para contestar.

 

Manifestação do Estado de Minas Gerais ao Id. 46494997, defendendo a inexistência dos requisitos

autorizadores da tutela de urgência.

 

Devidamente citado, o Estado de Minas Gerais apresentou sua contestação (Id. 49088144). Argumentou

que o exercício do poder hierárquico e disciplinar pelo Departamento de Polícia coexiste com a vinculação

administrativa com a Superintendência de Polícia Técnico-Científica. Defendeu o ato impugnado, alegando que os

dispositivos questionados são totalmente compatíveis com as normas constitucionais e legais aplicáveis à matéria.

 

Decisão de Id. 58193127 indeferido o pedido de tutela antecipada.

 

Impugnação à contestação no Id. 65441672.

 

Manifestação do autor requerendo o julgamento antecipado da lide (Id. 65444815).

 

Em síntese, era o que se importava relatar.

Tudo bem visto e examinado, passo a decidir.
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Cinge-se a presente demanda à pretensão do autor em ser declarada a  nulidade do ato administrativo

representado pelo art. 5º, 6º, II e V, bem como pelo art. 7º caput da Resolução nº 8.004, de 14/03/2018, editada pelo

Chefe da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais.

 

Oprincípio da legalidade subordina todos os agentes públicos ao ordenamento jurídico. José dos Santos

Carvalho Filho afirma que:

 

“O princípio da legalidade é certamente a diretriz básica da conduta dos agentes da Administração. Significa

que toda e qualquer atividade administrativa deve ser autorizada por lei. Não o sendo, a atividade é ilícita”.

(Manual de Direito Administrativo. 16ª ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2006, p. 16).

 

Em se tratando de atos administrativos, existe a presunção de legitimidade e legalidade, cabendo ao

autor, como decorrência, provar a existência de vícios capazes de eivá-los de nulidade.

 

Com efeito, os atos administrativos trazem a presunção de que foram editados em conformidade com as

normas componentes do ordenamento jurídico. Sobre tal característica José dos Santos Carvalho Filho leciona que:

 

“O fundamento precípuo, no entanto, reside na circunstância de que se cuida de atos emanados de agentes

detentores de parcela do Poder Público, imbuídos, como é natural, do objetivo de alcançar o interesse público

que lhes compete proteger”. (Manual de Direito Administrativo. 16ª ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2006, p.

106).

 

No âmbito da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais (PCMG), os Postos de Perícia Integrados são

regidos pela Lei Complementar Estadual nº 129/2013, nos seguintes termos:

 

“Art. 17. São órgãos da PCMG:

I - da administração superior:

a) Chefia da PCMG;

b) Chefia Adjunta da PCMG;

c) Conselho Superior da PCMG;

d) Corregedoria-Geral de Polícia Civil
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II - de administração:

a) Gabinete da Chefia da PCMG;

b) Academia de Polícia Civil;

c) Departamento de Trânsito de Minas Gerais;

d) Superintendência de Investigação e Polícia Judiciária;

e) Superintendência de Informações e Inteligência Policial;

f) Superintendência de Polícia Técnico-Científica;

g) Superintendência de Planejamento, Gestão e Finanças.

§ 1º Integram, ainda, a estrutura orgânica da PCMG as seguintes unidades administrativas:

I - Instituto de Criminologia;

II - Departamentos de Polícia Civil:

a) Delegacias Regionais de Polícia Civil:

a.1) Circunscrições Regionais de Trânsito – Ciretrans;

a.2) Delegacias de Polícia Civil;

b) Divisões Especializadas:

b.1) Delegacias Especializadas;

III - Instituto de Criminalística;

IV - Instituto Médico-Legal;

 Postos Médico-Legais e Seções Técnicas Regionais de Criminalística;V - Postos de Perícia Integrada,

VI - Instituto de Identificação:

a) Postos de Identificação;

VII - Hospital da Polícia Civil;

VIII - Colégio Ordem e Progresso;

IX - Divisão de Polícia Interestadual – Polinter;

X - Casa de Custódia da Polícia Civil.

(…)

  § 3º O Instituto de Criminalística, o Instituto Médico-Legal, os Postos de Perícia Integrada, os Postos

 Médico-Legais e as Seções Técnicas Regionais de Criminalística subordinam-se à Superintendência de Polícia
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 Técnico-Científica e o Instituto de Identificação subordina-se à Superintendência de Informações e Inteligência

Policial.”(Original sem destaques)

 

Nota-se que os Postos de Perícia Integrada são unidades administrativas, integrantes da estrutura

orgânica da PCMG, e que se subordinam à Superintendência de Polícia Técnico-Científica, órgão de administração

 da PCMG, e que também é regido pela Lei Complementar Estadual nº 129/2013:

 

“Seção VI

Da Superintendência de Polícia Técnico-Científica

Art. 41. A Superintendência de Polícia Técnico-Científica, órgão de caráter permanente, é unidade

administrativa, técnica e de pesquisa que tem por finalidade coordenar e articular ações para a realização de

exames periciais criminais e médico-legais, promover estudos e pesquisas inerentes à produção de provas

objetivas para o suporte às atividades de investigação criminal, ao exercício da polícia judiciária e ao processo

 judicial criminal, competindo-lhe: (…)

  § 2º Os Peritos Criminaise os Médicos-Legistas lotadosnas Seções Técnicas Regionais de Criminalística, nos

 Postos de Perícia Integradae nos Postos Médico-Legais estão subordinados, administrativamente, à

Superintendência de Polícia Técnico-Científica, cabendo a esta, ainda:

I - o suporte consistente no provimento dos recursos logísticos;

II - a avaliação de desempenho operacional de Peritos Criminais e de Médicos-Legistas, em conjunto com os

coordenadores das Seções Técnicas Regionais de Criminalística;

III - a avaliação de desempenho no cumprimento de normas técnicas pertinentes ao exercício das funções

periciais;

IV - o acompanhamento das atividades desenvolvidas por Peritos Criminais e por Médicos-Legistas;

V - a fiscalização a respeito do cumprimento do regime de trabalho a que estão sujeitos os Peritos Criminais e

os Médicos-Legistas.

 § 3º A atribuição prevista no inciso V do § 2º será exercida em conjunto com a chefia de Departamento. (…)”

 

De acordo com os dispositivos citados, há subordinação administrativa dos peritos criminais com relação

à Superintendência de Polícia Técnico-Científica.

 

Destaca-se, ainda, que além das atribuições da Superintendência, a Lei Complementar Estadual nº

129/2013 conferiu ao Chefe de Departamento de Polícia Civil a atribuição de fiscalização conjunta do cumprimento do

regime de trabalho dos peritos criminais, ou seja, exercida simultaneamente com a Superintendência.
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Nesse contexto, cumpre citar o disposto no artigo 43 do mesmo diploma:

 

“Art. 43. No exercício da atividade de perícia oficial criminal, é assegurada autonomia técnica, científica e

funcional ao Perito Criminale ao Médico-Legista, cabendo-lhe a realização de perícias relacionadas à

investigação criminal de competência da PCMG, no âmbito de inquéritos policiais, termos circunstanciados de

 ocorrência, processos, sindicâncias e demais procedimentos administrativos, ficando vinculado

operacionalmente ao Delegado responsável pela investigação criminal, na forma do Código de Processo

Penal.”

 

   Considerando os trechos em destaque, verifica-se que os peritos criminais possuem autonomia técnica,

científica e funcional, vinculando-se aos Delegados apenas no que diz respeito ao aspecto operacional.

 

Vale citar, ainda, o disposto no artigo 81:

 

“Art. 81. As carreiras policiais civis obedecem à ordem hierárquica estabelecida entre os níveis que as

compõem, mantido o poder hierárquico e disciplinar do Delegado de Polícia, nos termos do art. 139 da

 Constituição do Estado, ressalvado aquele exercido pelos titulares de unidades na esfera da Superintendência

de Polícia Técnico-Científica, do Instituto Médico-Legal, do Instituto de Criminalística e do Hospital da Polícia

Civil.

§ 1º A hierarquia e a disciplina são valores de integração e otimização das atribuições dos cargos e

competências organizacionais pertinentes às atividades da PCMG e objetivam assegurar a unidade

técnico-científica da investigação criminal.

§ 2º A hierarquia constitui instrumento de controle e eficácia dos atos operacionais, com a finalidade de

sustentar a disciplina e a ética e de desenvolver o espírito de mútua cooperação em ambiente de estima,

harmonia, confiança e respeito.

§ 3º A disciplina norteia o exercício efetivo das atribuições funcionais em face das disposições legais e das

determinações fundamentadas e emanadas da autoridade competente, estimulando a cooperação, o

planejamento sistêmico, a troca de informações, o compartilhamento de experiências e a desburocratização

das atividades policiais civis.

§ 4º O regime hierárquico não autoriza imposições sobre o convencimento do policial civil, desde que

devidamente fundamentado, ficando garantida sua autonomia nas respostas às requisições.

§ 5º Para fins de elaboração da política de remuneração das carreiras a que se refere o art. 76, o princípio da

hierarquia será gradativamente aplicado.

§ 6º Não há subordinação hierárquica entre o Escrivão de Polícia, o Investigador de Polícia, o Médico-Legista e

o Perito Criminal.”
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Nota-se, portanto, que a Superintendência de Polícia Técnico-Científica exerce o poder hierárquico e

disciplinar dentro de sua esfera de administração, razão pela qual é possível concluir que os peritos criminais também

se sujeitam a ela nesse aspecto, e não ao Delegado de Polícia.

 

    Uma vez analisados os aspectos gerais da Lei Complementar Estadual nº 129/2013, passa-se à análise

    da Resolução nº 8.004/2018 (Id. 42018082), editada pelo Chefe da Polícia Civil, e que dispõe sobre as unidades

policiais civis, de âmbito territorial e atuação especializada, que integram a estrutura orgânica da Polícia Civil do

Estado de Minas Gerais, nos seguintes termos:

 

“(...)

TÍTULO III DO DEPARTAMENTO DE POLÍCIA CIVIL

 Art. 5º – Considera-se Departamento de Polícia a unidade de atuação territorial responsável por difundir,

observar e fazer cumprir as instruções e diretrizes emanadas de unidades da Administração Superior da

 Polícia Civil, bem como supervisionar a atividadeda Circunscrição Regional de Trânsito – CIRETRAN, do Posto

de Perícia Integrado, da Seção Técnica Regional de Criminalística e do Posto de Identificação, subordinados

operacionalmente à Delegacia Regional de Polícia Civil.

§ 1º – Compõe a estrutura básica do Departamento de Polícia Civil as seguintes unidades:

I – a Assessoria de Comunicação, responsável, em âmbito setorial, pelas ações relacionadas com a política de

comunicação, inclusive visual, imprensa, cerimonial e relações públicas;

II – a Seção de Ensino e Pesquisa, responsável, em âmbito setorial, pelas ações relacionadas com a

capacitação continuada dos servidores da Polícia Civil, de forma presencial ou tele presencial, e o auxílio na

execução das diretrizes emanadas da Academia de Polícia Civil, inclusive no que se refere à formação do

policial civil;

III – a Seção de Apoio Logístico, responsável, em âmbito setorial, pelo planejamento da atividade-meio,

realização de procedimentos de aquisição de bens de consumo e/ou permanentes e a execução de despesas,

conforme definição da Chefia da Polícia Civil e da Superintendência de Planejamento, Gestão e Finanças, bem

como o controle sobre a distribuição, frequência e avaliação dos servidores, além dos serviços de recepção,

protocolo, secretaria, expediente, arquivo e almoxarifado;

IV – os Núcleos Correcionais, subordinados tecnicamente à Corregedoria Geral da Polícia Civil, nos termos de

Resolução própria;

V – as Agências de Inteligência, subordinadas tecnicamente à Superintendência de Informação e Inteligência

Policial, nos termos da Resolução própria;

VI – o Grupo Tático, nos termos de Resolução própria.

§ 2º – As unidades a que se referem os incisos II e IV não deverão ser instaladas nos Departamentos de Polícia

Civil de atuação Especializada e no 1º Departamento de Polícia Civil.
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 Art. 6º – São atribuições da Chefia de Departamento de Polícia Civil,de âmbito territorial e atuação

especializada:

(…)

II – orientar, coordenar e supervisionar as atividades executadas pelas unidades policiais civis em sua área de

atuação;

(…)

IV – proceder correições nas unidades subordinadas, conforme as instruções superiores;

(…)

Art. 7º – Considera-se Delegacia Regional de Polícia Civil a unidade de atuação territorial responsável por 

 bemorientar, coordenar e supervisionar as atividades executadas no âmbito das unidades subordinadas,

como dirigir as atividades das seguintes unidades em sua área de atuação: (…)”

 

Constata-se, portanto, que a resolução permite que os Departamentos de Polícia supervisionem as

atividades dos Postos de Perícia Integrados subordinados operacionalmente à Delegacia Regional de Polícia Civil, e

atribui ao chefe de tais departamentos a orientação, coordenação e supervisão das atividades executadas pelas

unidade policiais, bem como a correição nas unidades subordinadas.

 

Ainda, permite à Delegacia Regional de Polícia Civil a orientação, coordenação e supervisão das

atividades executadas no âmbito das unidades subordinadas.

 

Tal como já esclarecido, os Postos de Perícia Integrados, dos quais os peritos criminais fazem parte,

são unidades administrativas da Polícia Civil de Minas Gerais, subordinados administrativamente à Superintendência

de Polícia Técnico-Científica, ao passo que as Delegacias Regionais e os Departamentos de Polícia Civil também

são unidades administrativas, porém subordinadas à Superintendência de Investigação e Polícia Judiciária, razão

pela qual não se vislumbra a possibilidade de ingerência de uns sobre os outros.

 

Diante disso, é possível afirmar que a Resolução nº 8.004/18, editada pelo Chefe de Polícia Civil de

Minas Gerais, extrapolou os limites previstos pela Lei Complementar Estadual nº 129/2013.

 

Necessário evidenciar que não há questionamento sobre a possibilidade do Chefe de Polícia Civil de

Minas Gerais possuir o poder-dever de editar resoluções, mas, em hipótese alguma pode a regulamentação

extrapolar os limites legais, como a criação de situações não previstas na norma regulamentada, a fim de restringir
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algum direito.

 

É cediço que há uma hierarquia exercida por lei ordinária sobre decretos e regulamentos que a

regulamentam. Assim, os atos normativos inferiores não podem inovar, contrariar ou criar obstáculos inexistentes na

lei, justamente porque são a ela subordinados.

 

Neste sentido ensina Celso Antônio Bandeira de Melo:

 

Há inovação proibida sempre que seja impossível afirmar-se que aquele específico direito, dever, obrigação,

limitação ou restrição já estatuídos e identificados na lei regulamentada. Ou, reversamente: há inovação

proibida quando se possa afirmar que aquele específico direito, dever, obrigação, limitação ou restrição

incidentes sobre alguém não estavam já estatuídos e identificados na lei regulamentada. A identificação não

necessita ser absoluta, mas deve ser suficiente para que se reconheçam as condições básicas de sua

existência em vista de seus pressupostos, estabelecidos na lei e nas finalidades que ela protege.

É, pois, à lei, e não ao regulamento, que compete indicar as condições de aquisição ou restrição de direito. Ao

regulamento só pode assistir, à vista das condições preestabelecidas, a especificação delas. E esta

especificação tem que se conter no interior do conteúdo significativo das palavras legais enunciadoras do teor

do direito ou restrição e do teor das condições a serem preenchidas. (Curso de Direito Administrativo, ed.

Malheiros, 22ª edição, 2007, p. 339/340).

 

Ao submeter os peritos criminais à supervisão, orientação, coordenação e correição dos Departamentos

de Polícia e à orientação, coordenação e supervisão de suas atividades pela , a Delegacia Regional de Polícia Civil

 criou limitação inexistente na legislação, uma vez que essa classe se encontra desvinculadaResolução nº 8.004/18

do poder hierárquico e disciplinar, tanto com relação ao órgão, quanto com relação à unidade administrativa da

PCMG.

 

Há de se ressaltar que a subordinação quanto a Superintendência de Polícia Técnico-Científica, prevista

na  não é restrita, ou seja, não há determinação de que essa subordinaçãoLei Complementar Estadual nº 129/2013,

seja parcial, ou somente técnica, para que seja necessária complementação de hierarquia quanto à subordinação

operacional.

 

Dúvidas não pairam, portanto, acerca da ilegalidade dos  artigos5º, 6º, II e V e do artigo7º caput da

 Resolução nº 8.004, de 14/03/2018, no tocante às determinações relacionadas à classe dos peritos criminais dos

Postos de Perícia Integrada da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais,o que determina a procedência parcial do

pedido formulado na inicial.
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Ante o exposto,

 

  nos termos da fundamentação e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE

 PROCEDENTEo pedido inicialformulado pelo autor, Sindicato dos Peritos Criminais de Minas Gerais –

      SINDPECRI, em desfavor do réu, Estado de Minas Gerais, para declarar a ilegalidade dos artigos5º, 6º, II e V e do

 artigo7º caput da Resolução nº 8.004, de 14/03/2018, tão somente no que diz respeito às determinações relacionadas

à classe dos peritos criminais dos Postos de Perícia Integrada da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais.

 

Por conseguinte, condeno o réu ao pagamento das despesas processuais e dos honorários

   advocatícios, os quais arbitro em R$800,00 (oitocentosreais), nos termos do art. 85, § 2° c/c §8°, do CPC/2015.

Isento do pagamento das custas processuais, conforme dispõe a Lei n. 14.939/2003.

 

Após o trânsito em julgado, dê-se baixa e arquive-se.

 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 

Belo Horizonte, 16 de dezembro de 2019.

 

Paulo de Tarso Tamburini Souza

Juiz de Direito

6ª Vara de Fazenda Pública e Autarquias
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