
ESTADO DE GOIÁS
PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO

GABINETE

PROCESSO: 201800011004729

INTERESSADO: COMANDO DE GESTÃO E FINANÇAS DO CBMGO

ASSUNTO: SOLICITAÇÃO

DESPACHO Nº 98/2018 SEI - GAB

ADMINISTRATIVO.  CONVOCAÇÃO  DE  MILITAR  DA  RESERVA.
PROMOÇÃO. O militar da reserva remunerada convocado para o serviço
ativo  não  tem  direito  à  promoção.  Aplicação  do  art.  10  da  Lei  nº
19.966/98,  que  encontra  fundamento  de  validade  no  art.  22,  XXI,  da
Constituição  Federal,  e  art.  19,  parágrafo único, do Decreto Federal  nº
88.777/83.

1 – O Comando de Gestão e Finanças do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de
Goiás, através do Parecer CGF – 06306 Nº 29/2018 SEI, iniciou o procedimento para a convocação para o
serviço ativo de militares integrantes da reserva remunerada, na forma da Lei nº 19.966/18, apresentando,
desde logo, a sugestão de decreto a ser baixado pelo Governador do Estado, contendo uma relação de
nomes.

2 – Depois de passar pela Secretaria de Estado da Casa Civil (CASA CIVIL) e pela
Secretaria de Estado de Gestão e Planejamento (SEGPLAN) o processo veio remetido à Procuradoria-
Geral do Estado (PGE) para orientação, notadamente sobre a possibilidade de agraciar com a promoção o
militar da reserva convocado, nos termos da nova redação do art. 6º, § 3º, da Lei nº 8.033/75; e do art. 9º,
parágrafo único, da Lei  nº  11.416/91,  bem assim sobre a  constitucionalidade das  Lei  nºs  19.966/18 e
19.967/18, inclusive fazendo referência a orientação deste órgão de consultoria jurídica posta no Processo
nº 201700005011595.

3 – De início calha dizer que questionamentos sobre o assunto tem sido recorrente, por
provocação de vários órgãos (Polícia Militar, Ministério Público Estadual, etc.). As edições da Leis nº
19.966/18 e 19.967/18, pela forma e por seus conteúdos, têm causado perplexidades e inquietações.

4 – Em resposta a consulta formulada pelo Comando-Geral da Polícia Militar do Estado
de Goiás,  efetivada  no  bojo  do  processo  nº  201800002015121,  a  Procuradoria-Geral  do Estado,  pelo
Despacho nº 88/2018 SEI – GAB, de 16 de maio de 2018, a que fazemos remissão, assim se manifestou:
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ADMINISTRATIVO.  CONSULTA.  CONVOCAÇÃO  DE  POLICIAL
MILITAR  DA  RESERVA.  ALTERAÇÃO  DA  LEGISLAÇÃO
ESTADUAL. LEI Nº 19.966/18 E LEI Nº 19.967/18. 1 – Revogação do
art. 6º da Lei nº 8.033/75 pela Lei nº 19.966/18. 2- Ineficácia da Lei nº
19.967/18 em razão da anterior revogação do art. 6º da Lei nº 8.033/75. 3 –
Incompatibilidade parcial da Lei nº 19.966/18 com o ordenamento jurídico.

(...)

31 – Disto se conclui que: a) a Lei nº 19.966/18 revogou o art. 6º da Lei
nº 8.033/75 e o art. 9º da Lei nº 11.416/91; b) diante da revogação do art. 6º da Lei nº
8.033/75 e do art. 9º da Lei nº 11.416/91 os arts. 1º e 2º da Lei nº 19.967/18 perderam a
sua eficácia; c) os arts. 2º, incisos I, III, IV; 5º, caput; e 11,inciso I, §§ 1º, 2º e 3º, da Lei
nº 19.866/18 não guardam compatibilidade com o art. 22, inciso XXI, da Constituição
Federal,  nem com o art. 24 do Decreto-lei  nº 667/69, e com o art. 19 do Decreto nº
88.777/83,  pelo  que  é  recomendado  as  suas  revogações;  d)  a  convocação  do  militar
excluído em razão de exercício de mandato eletivo não encontra amparo no art. 14, § 8º,
incisos  I  e  II,  da  Constituição  Federal,  nem  está  abrigada  pela  alteração  legislativa
pretendida  pelo  art.  1º  da  Lei  nº  19.867/18,  posto  que  dispôs  sobre  dispositivo
anteriormente  revogado  pela  Lei  nº  19.866/18;  e)  fosse  possível  a  manutenção  e  a
convivência dos regimes “ordinário” (Lei nº 8.033/75, art. 6º; e Lei nº 11.456/91, art. 9º)
e “extraordinário” (Lei nº 19.866/18), o ato de convocação pelo “regime extraordinário”
desafiaria o tratamento isonômico entre os convocados, a impessoalidade, a moralidade, a
eficiência, a razoabilidade e economicidade, assegurados constitucionalmente (CF, art. 5º,
caput; art. 37, caput; e art. 70, caput), ameaçando-os gravemente.

5 – Verifica-se, pelos excertos do Despacho nº 88/2018 SEI – GAB, que a Procuradoria-
Geral do Estado compreendeu que (a) a Lei nº 19.966/18 revogou o art. 6º da Lei nº 8.033/75 e o art. 9º da
Lei nº 11.416/91; b) diante da revogação do art. 6º da Lei nº 8.033/75 e do art. 9º da Lei nº 11.416/91 os
arts. 1º e 2º da Lei nº 19.967/18 não chegaram a ter eficácia (lei nati morta). Logo, para fins de promoção
do militar da reserva convocado, deverá prevalecer o comando normativo que se extrai do art. 10 da Lei nº
19.966/18.

6 – Sendo assim, não será possível, por expressa proibição legal (Lei nº 19.966/18, art.
10), a promoção do militar da reserva que retornar ao serviço ativo por convocação.

7 – Ademais, apenas em reforço argumentativo, ainda que assim não fosse, conforme
posto no Parecer PA nº 769/2018, itens 31 (trinta e um) a 33 (trinta e três), aprovado pelo Despacho AG nº
1040/2018, proferidos no Processo nº 201700005011595, a promoção do militar da reserva convocado para
o serviço ativo não se compatibiliza com o ordenamento jurídico vigente, notadamente por contrariar o art.
22, inciso XXI, da Constituição Federal, e o art. 19, parágrafo único, do Decreto Federal nº 88.777/83.

8 – Conclui-se, portanto, que o militar da reserva, convocado para o serviço, não tem
direito à promoção, nos termos do art. 10 da Lei nº 19.966/18, que encontra fundamento de validade no art.
22, inciso XXI, da Constituição Federal, e no art. 19, parágrafo único, do Decreto Federal nº 88.777/83.
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9 – Com tais considerações, dê-se conhecimento, via ofício ao Comando-Geral da Polícia
Militar e ao Comando-Geral  dos Bombeiros Militares, volvendo-se os autos à Secretaria de Estado de
Gestão e Planejamento.

GABINETE DO PROCURADOR-GERAL DO ESTADO , aos 17 do mês de maio de
2018.

Documento assinado eletronicamente por LUIZ CESAR KIMURA, PROCURADOR-GERAL DO
ESTADO, em 17/05/2018, às 14:35, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I,
do Decreto nº 8.808/2016.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.go.gov.br
/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1
informando o código verificador 2546930 e o código CRC E01287BC.

Referência: Processo nº 201800011004729 SEI 2546930
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