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FFUUNNÇÇÕÕEESS  IINNSSTTIITTUUCCIIOONNAAIISS  DDOO  MMIINNIISSTTÉÉRRIIOO  PPÚÚBBLLIICCOO  MMIILLIITTAARR  NNAA  DDEEFFEESSAA  DDAA  
OORRDDEEMM  JJUURRÍÍDDIICCAA,,  DDOO  RREEGGIIMMEE  DDEEMMOOCCRRÁÁTTIICCOO  EE  DDOOSS  IINNTTEERREESSSSEESS  SSOOCCIIAAIISS  EE  

IINNDDIIVVIIDDUUAAIISS  IINNDDIISSPPOONNÍÍVVEEIISS..  
  
JJoorrggee  CCeessaarr  ddee  AAssssiissi1  
              
  

““OO  MMiinniissttéérriioo  PPúúbblliiccoo,,  nnooss  ggoovveerrnnooss  ddeemmooccrrááttiiccooss,,  ggaarraannttee  iinnddeeppeennddêênncciiaa  
nneecceessssáárriiaa  ppaarraa  aa  aattuuaaççããoo  ffuunncciioonnaall  ddee  sseeuuss  mmeemmbbrrooss..  AAssssiimm,,  ccoomm  mmuuiittaa  ccllaarriiddaaddee  
aasssseevveerroouu  PPRRUUDDEENNTTEE  DDEE  MMOORRAAEESS::  ‘‘OO  MMiinniissttéérriioo  PPúúbblliiccoo  nnããoo  rreecceebbee  oorrddeennss  ddoo  
GGoovveerrnnoo,,  nnããoo  pprreessttaa  oobbeeddiiêênncciiaa  aaooss  JJuuíízzeess,,  ppooiiss  aattuuaa  ccoomm  aauuttoonnoommiiaa  eemm  nnoommee  ddaa  
ssoocciieeddaaddee,,  ddaa  lleeii  ee  ddaa  JJuussttiiççaa..’’  TTrraattaa--ssee  ddee  ggaarraannttiiaa  iinnddiissppeennssáávveell  ee  iimmpprreesscciinnddíívveell  àà  
aaddmmiinniissttrraaççããoo  ddaa  JJuussttiiççaa,,  nnaa  lluuttaa  ccoonnttrraa  aass  vviioollaaççõõeess  ddoo  EEssttaaddoo  ddee  DDiirreeiittoo..””  ((  CCâânnddiiddoo  
FFuurrttaaddoo  MMaaiiaa  NNeettoo))ii  

  
  
IINNTTRROODDUUÇÇÃÃOO  AAOO  TTEEMMAA  
  
AAoo  rreeeessccrreevveerr  oo  ppaappeell  ddoo  MMiinniissttéérriioo  PPúúbblliiccoo  bbrraassiilleeiirroo,,  oo  CCoonnssttiittuuiinnttee  ddee  

11998888  ffooii  eexxttrreemmaammeennttee  ffeelliizz  aaoo  ddiizzêê--lloo  nnoo  sseeuu  aarrtt..  112277,,  ccoommoo  sseennddoo  uummaa  iinnssttiittuuiiççããoo  
ppeerrmmaanneennttee,,  eesssseenncciiaall  àà  ffuunnççããoo  jjuurriissddiicciioonnaall  ddoo  EEssttaaddoo,,  iinnccuummbbiinnddoo--llhhee  aa  ddeeffeessaa  ddaa  
oorrddeemm  jjuurrííddiiccaa,,  ddoo  rreeggiimmee  ddeemmooccrrááttiiccoo  ee  ddooss  iinntteerreesssseess  ssoocciiaaiiss  ee  iinnddiivviidduuaaiiss  
iinnddiissppoonníívveeiiss..  

NNeessssaa  eesstteeiirraa,,  mmaaiiss  aaddiiaannttee,,  nnoo  aarrtt..  112299,,  ddiissppôôss,,  ddeennttrree  oouuttrrooss,,  sseerreemm  
ffuunnççõõeess  iinnssttiittuucciioonnaaiiss  ddoo  MMiinniissttéérriioo  PPúúbblliiccoo::......  IIIIII--  pprroommoovveerr  oo  iinnqquuéérriittoo  cciivviill  ee  aa  aaççããoo  cciivviill  
ppúúbblliiccaa,,  ppaarraa  aa  pprrootteeççããoo  ddoo  ppaattrriimmôônniioo  ppúúbblliiccoo  ee  ssoocciiaall,,  ddoo  mmeeiioo  aammbbiieennttee  ee  ddee  oouuttrrooss  
iinntteerreesssseess  ddiiffuussooss  ee  ccoolleettiivvooss..  

OOrraa,,  oo  MMiinniissttéérriioo  PPúúbblliiccoo  MMiilliittaarr  éé  uumm  ddooss  rraammooss  ddoo  MMiinniissttéérriioo  PPúúbblliiccoo  ddaa  
UUnniiããoo  ((  CCFF,,  aarrtt..  112288,,  ‘‘cc’’;;  LLCC  nn°°  7755//9933,,  aarrtt..  2244,,  IIIIII  ))..  

AAss  ccoommppeettêênncciiaass  ddeeffeerriiddaass  àà  IInnssttiittuuiiççããoo  MMiinniissttéérriioo  PPúúbblliiccoo  eesstteennddeemm--ssee,,  
ppoorr  óóbbvviioo,,  aa  ttooddooss  ooss  rraammooss  ddoo  PPaarrqquueett,,  sseejjaamm  ddaa  UUnniiããoo,,  sseejjaamm  ddooss  EEssttaaddooss--MMeemmbbrrooss..  

EEvveennttuuaall  ffaallttaa  ddee  ccaappaacciiddaaddee  ppoossttuullaattóórriiaa  ddoo  MMiinniissttéérriioo  PPúúbblliiccoo  MMiilliittaarr  
ppeerraannttee  aaoo  óórrggããoo  jjuuddiicciiaall  ccoommppeetteennttee    qquueerr  nnooss  ppaarreecceerr,,  rreessoollvveerr--ssee--áá,,  iimmeeddiiaattaammeennttee  
ppeellaa  ffoorrmmaaççããoo  ddee  lliittiissccoonnssóórrcciiooss  ccoomm  ooss  ddiivveerrssooss  rraammooss  ddoo  MMiinniissttéérriioo  PPúúbblliiccoo  ddaa  UUnniiããoo  
oouu    aattéé  ddooss  EEssttaaddooss,,  ttuuddoo  nnaa  eesstteeiirraa  ddoo  §§  55ºº,,  ddoo  aarrtt..  55ºº,,  ddaa  LLeeii  FFeeddeerraall  nn°°77..334477,,  ddee  
2244..0066..11998855  ((  LLeeii  ddaa  AAççããoo  CCiivviill  PPúúbblliiccaa  ))  aalléémm  ddee  oouuttrraass  qquuee  llhhee  ffoorreemm  aapplliiccaaddaass..  

DDee  lleeggee  ffeerreennddaa  aa  qquueessttããoo  ppaassssaa  ppeellaa  ddiissccuuttiiddaa  aammpplliiaaççããoo  ddaa  
ccoommppeettêênncciiaa  ddaa  JJuussttiiççaa  MMiilliittaarr  ddaa  UUnniiããoo,,  eemm  aannddaammeennttoo  nnoo  CCoonnggrreessssoo  NNaacciioonnaall..  

IIssttoo  ppoossttoo,,  ppooddeemmooss  aaffiirrmmaarr  qquuee  aaoo  MMiinniissttéérriioo  PPúúbblliiccoo  MMiilliittaarr  ccaabbee,,  ccoomm  
cceerrtteezzaa,,  aa  ddeeffeessaa  ddooss  ddiirreeiittooss  hhuummaannooss;;  aa  ddeeffeessaa  ddoo  ppaattrriimmôônniioo  ppúúbblliiccoo  mmiilliittaarr;;  aa  ddeeffeessaa  
ddoo  mmeeiioo  aammbbiieennttee  ee  ddooss  bbeennss  hhiissttóórriiccooss  ee  ccuullttuurraaiiss;;  aa  pprrootteeççããoo  ddooss  iinntteerreesssseess  
iinnddiivviidduuaaiiss  iinnddiissppoonníívveeiiss,,  ddiiffuussooss  ee  ccoolleettiivvooss  bbeemm  ccoommoo,,  aa  pprrootteeççããoo  ddooss  ddiirreeiittooss  
ccoonnssttiittuucciioonnaaiiss  nnoo  ââmmbbiittoo  ddaa  jjuurriissddiiççããoo  aaddmmiinniissttrraattiivvaa  mmiilliittaarr..  

RReessssaallttee--ssee,,  eennttrreettaannttoo,,  qquuee  eessttaa  aattuuaaççããoo  ffaarr--ssee--áá,,  gguuaarrddaaddaass  aass  ddeevviiddaass  
pprrooppoorrççõõeess,,  qquuaannddoo  aass  ooffeennssaass  ooccoorrrreerreemm  eemm  rreellaaççããoo  àà  ccoolleettiivviiddaaddee  mmiilliittaarr,,  ee  aaooss  bbeennss  
ee  áárreeaass  ppoorr  eellaa  aaddmmiinniissttrraaddooss..  

  
  

                                                                                                                      
..  
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AA  DDEEFFEESSAA  DDOOSS  DDIIRREEIITTOOSS  HHUUMMAANNOOSS  
  
CCoonnffoorrmmee  ccoonnssttaa  ddaa  iinnttrroodduuççããoo  ddoo  PPrrooggrraammaa  NNaacciioonnaall  ddee  DDiirreeiittooss  

HHuummaannoossiii  ““DDiirreeiittooss  hhuummaannooss  rreeffeerreemm--ssee  aa  uumm  sseemm  nnúúmmeerroo  ddee  ccaammppooss  ddaa  aattiivviiddaaddee  
hhuummaannaa::  oo  ddiirreeiittoo  ddee  iirr  ee  vviirr  sseemm  sseerr  mmoolleessttaaddoo;;  oo  ddiirreeiittoo  ddee  sseerr  ttrraattaaddoo  ppeellooss  aaggeenntteess  
ddoo  EEssttaaddoo  ccoomm  rreessppeeiittoo  ee  ddiiggnniiddaaddee,,  mmeessmmoo  tteennddoo  ccoommeettiiddoo  uummaa  iinnffrraaççããoo;;  oo  ddiirreeiittoo  ddee  
sseerr  aaccuussaaddoo  ddeennttrroo  ddee  uumm  pprroocceessssoo  lleeggaall  ee  lleeggííttiimmoo,,  oonnddee  aass  pprroovvaass  sseejjaamm  ccoonnsseegguuiiddaass  
ddeennttrroo  ddaa  bbooaa  ttééccnniiccaa  ee  ddoo  bboomm  ddiirreeiittoo,,  sseemm  eessttaarr  ssuujjeeiittoo  aa  ttoorrttuurraass  oouu  mmaauuss--ttrraattooss;;  oo  
ddiirreeiittoo  ddee  eexxiiggiirr  oo  ccuummpprriimmeennttoo  ddaa  LLeeii  ee,,  aaiinnddaa,,  ddee  tteerr  aacceessssoo  aa  uumm  JJuuddiicciiáárriioo  ee  aa  uumm  
MMiinniissttéérriioo  PPúúbblliiccoo  qquuee,,  cciioossooss  ddee  ssuuaa  iimmppoorrttâânncciiaa  ppaarraa  oo  EEssttaaddoo  DDeemmooccrrááttiiccoo,,  nnããoo  
ddeessccaannsseemm  eennqquuaannttoo  ggrraavveess  vviioollaaççõõeess  ddee  ddiirreeiittooss  hhuummaannooss  eesstteejjaamm  iimmppuunneess,,  ee  sseeuuss  
rreessppoonnssáávveeiiss  ssoollttooss  ee  sseemm  ppuunniiççããoo,,  ccoommoo  ssee  eessttiivveesssseemm  aacciimmaa  ddaass  nnoorrmmaass  lleeggaaiiss;;  oo  
ddiirreeiittoo  ddee  ddiirriiggiirr  sseeuu  ccaarrrroo  ddeennttrroo  ddaa  vveelloocciiddaaddee  ppeerrmmiittiiddaa  ee  ccoomm  rreessppeeiittoo  aaooss  ssiinnaaiiss  ddee  
ttrrâânnssiittoo  ee  ààss  ffaaiixxaass  ddee  ppeeddeessttrreess,,  ppaarraa  nnããoo  mmaattaarr  uumm  sseerr  hhuummaannoo  oouu  llhhee  ccaauussaarr  
aacciiddeennttee;;  oo  ddiirreeiittoo  ddee  sseerr,,  ppeennssaarr,,  ccrreerr,,  ddee  mmaanniiffeessttaarr--ssee  oouu  ddee  aammaarr  sseemm  ttoorrnnaarr--ssee  aallvvoo  
ddee  hhuummiillhhaaççããoo,,  ddiissccrriimmiinnaaççããoo  oouu  ppeerrsseegguuiiççããoo..  SSããoo  aaqquueelleess  ddiirreeiittooss  qquuee  ggaarraanntteemm  
eexxiissttêênncciiaa  ddiiggnnaa  aa  qquuaallqquueerr  ppeessssooaa””..    

      
    AAoo  MMiinniissttéérriioo  PPúúbblliiccoo  MMiilliittaarr  ccaabbee  iimmppoorrttaannttee  ppaarrcceellaa  ddeessttaa  

ttaarreeffaa  nnoo  ââmmbbiittoo  ddaa  AAddmmiinniissttrraaççããoo  MMiilliittaarr..  
  
    CCoommoo  mmaarrccoo  ssiiggnniiffiiccaattiivvoo,,  ddee  ssee  aannoottaarr  aa  rreecceennttee  ccrriiaaççããoo,,  eemm  

2222..0033..22000000,,    ddaa  FFuunnddaaççããoo  IInnssttiittuuttoo  BBrraassiilleeiirroo  ddee  DDiirreeiittoo  MMiilliittaarr  ee  HHuummaanniittáárriioo  ––  IIBBDDMMHH,,  
ppeessssooaa  jjuurrííddiiccaa  ddee  ddiirreeiittoo  pprriivvaaddoo  sseemm  ffiinnss  lluuccrraattiivvooss,,  iinnssttiittuuííddaa  ppeellaa  AAssssoocciiaaççããoo  
NNaacciioonnaall  ddoo  MMiinniissttéérriioo  PPúúbblliiccoo  MMiilliittaarr  ––  AANNMMPPMM iv,,  ccoomm  aass  sseegguuiinntteess  ffiinnaalliiddaaddeess::  

aa))  ccoonnggrreeggaarr  ttooddooss  qquuaannttooss  tteennhhaamm  iinntteerreessssee  nnaa  áárreeaa  ddoo  ddiirreeiittoo  mmiilliittaarr  ee  
hhuummaanniittáárriioo  ccoommoo  cciiêênncciiaa,,  ccoomm  oo  oobbjjeettiivvoo  ddee  ddiissccuuttiirr  pprroobblleemmaass,,  tteemmaass  ee  tteesseess,,  nnooss  
aassppeeccttooss  ddoouuttrriinnáárriiooss,,  nnoorrmmaattiivvooss  ee  jjuurriisspprruuddeenncciiaaiiss,,  rreellaacciioonnaaddooss  ccoomm  aass  sseegguuiinntteess  
áárreeaass  ddee  ccoonnhheecciimmeennttoo::  ddiirreeiittoo  ppeennaall  ee  pprroocceessssuuaall  ppeennaall  mmiilliittaarr,,  ddiirreeiittoo  iinntteerrnnaacciioonnaall  
hhuummaanniittáárriioo,,  ddiirreeiittoo  ddooss  rreeffuuggiiaaddooss,,  ddiirreeiittoo  ddooss  ccoonnfflliittooss  aarrmmaaddooss,,  ddiirreeiittoo  aaddmmiinniissttrraattiivvoo  
mmiilliittaarr,,  ddiirreeiittoo  iinntteerrnnaacciioonnaall  ppúúbblliiccoo  ee  ddiirreeiittooss  hhuummaannooss;;  

bb))  pprroommoovveerr  oouu  ppaarrttiicciippaarr,,  eemm  ccoonnjjuunnttoo  ccoomm  iinnssttiittuuiiççõõeess  ddee  eennssiinnoo  nnaacciioonnaall  
oouu  eessttrraannggeeiirroo,,  ddee  ccuurrssooss  ddee  aappeerrffeeiiççooaammeennttoo,,  ccoonnggrreessssooss,,  ppaalleessttrraass,,  sseemmiinnáárriiooss  ee  
oouuttrraass  aattiivviiddaaddeess  qquuee  tteennhhaamm  ppoorr  ffiimm  ddiissccuuttiirr  oo  ddiirreeiittoo  mmiilliittaarr;;  

cc))  eessttaabbeelleecceerr  llaaççooss  ccoomm  IInnssttiittuuttooss,,  AAssssoocciiaaççõõeess  oouu  IInnssttiittuuiiççõõeess  
ccôônnggeenneerreess  eemm  qquuaallqquueerr  ppaarrttee  ddoo  mmuunnddoo  ppaarraa  ddeesseennvvoollvveerr  ee  iinntteerrccaammbbiiaarr  eexxppeerriiêênncciiaass  
ee  ccoonnhheecciimmeennttooss;;  

dd))  pprroommoovveerr  ee  ppaarrttiicciippaarr  ddee  eevveennttooss  ssóócciioo--ccuullttuurraaiiss  vviissaannddoo  oo  
ccoonnggrraaççaammeennttoo  ee  aa  ddiiffuussããoo  ddoo  IIBBDDMMHH;;  

ee))  eeddiittaarr,,  pprroommoovveerr,,  ppaarrttiicciippaarr,,  ccooooppeerraarr  ccoomm  aa  eeddiiççããoo  oouu  ppuubblliiccaaççããoo  ddee  
lliivvrrooss  ee  ppeerriióóddiiccooss  oobbjjeettiivvaannddoo  oo  ddeebbaattee  cciieennttííffiiccoo  nneessttaass  áárreeaass  ddee  ccoonnhheecciimmeennttoo;;  

ff))  aattuuaarr  jjuunnttoo  aa  óórrggããooss  ee  eennttiiddaaddeess  eessttaattaaiiss,,  ccoomm  aa  ffiinnaalliiddaaddee  ddee  ssuuggeerriirr  ee  
pprrooppoorr  oo  aappeerrffeeiiççooaammeennttoo  ddoo  ddiirreeiittoo  mmiilliittaarr  ee  hhuummaanniittáárriioo;;  

gg))  aattuuaarr  jjuunnttoo  aa  óórrggããooss  ppúúbblliiccooss  ee  pprriivvaaddooss  ee  eennttiiddaaddeess  ggoovveerrnnaammeennttaaiiss  ee  
nnããoo--ggoovveerrnnaammeennttaaiiss,,  nnaacciioonnaaiiss  oouu  eessttrraannggeeiirraass,,  bbeemm  ccoommoo  aa  oorrggaanniizzaaççõõeess  
iinntteerrnnaacciioonnaaiiss,,  ccoomm  aa  ffiinnaalliiddaaddee  ddee  ppaarrttiicciippaarr,,  ssuuggeerriirr  ee  pprrooppoorr  mmeeddiiddaass  ppaarraa  aa  ddeeffeessaa  ee  
oo  aappeerrffeeiiççooaammeennttoo  ddoo  ddiirreeiittoo  mmiilliittaarr  ee  hhuummaanniittáárriioo;;  

hh))  aappooiiaarr,,  pprroommoovveerr,,  ccoooorrddeennaarr  ee  ppaarrttiicciippaarr  ddaa  eellaabboorraaççããoo  ee//oouu  ddiiffuussããoo  ddee  
pprroojjeettooss,,  ppeessqquuiissaass  ddoo  ddiirreeiittoo  mmiilliittaarr  ee  hhuummaanniittáárriioo,,  nnooss  ccaammppooss  jjuurrííddiiccoo,,  ppoollííttiiccoo,,  
eessttrraattééggiiccoo  ee  ssoocciioollóóggiiccoo..  
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EEddmmaarr  JJoorrggee  ddee  AAllmmeeiiddaa  v,,  DDiirreettoorr--GGeerraall  ddoo  nnoovveell  IInnssttiittuuttoo,,  ppoorr  ooccaassiiããoo  ddaa  
aapprreesseennttaaççããoo  ddoo  EEssttaattuuttoo  qquuee  ssuusstteennttaa  oo  IIBBDDMMHH,,  ddeeccllaarroouu  ccoomm  aacceerrttoo::  

  
““AA  FFuunnddaaççããoo  IInnssttiittuuttoo  BBrraassiilleeiirroo  ddee  DDiirreeiittoo  MMiilliittaarr  ee  HHuummaanniittáárriioo  ––  IIBBDDMMHH  ––  

nnaassccee  ddaa  ccoonnsscciiêênncciiaa  ccoonntteemmppoorrâânneeaa  ddee  qquuee  oo  DDiirreeiittoo  éé  ––  ee  sseerráá,,  ggrraadduuaallmmeennttee  mmaaiiss  ––  
oo  iinnssttrruummeennttoo  ffuunnddaammeennttaall  ppaarraa  ttoorrnnaarr  eeffeettiivvoo  oo  rreessppeeiittoo  àà  ppeessssooaa  hhuummaannaa,,  oo  
rreeccoonnhheecciimmeennttoo  ddoo  oouuttrroo..  RReeccoonnhheecciimmeennttoo  ddooss  ddiirreeiittooss  ddaa  ppeessssooaa  hhuummaannaa  
hhiissttoorriiccaammeennttee  ccoonnddiicciioonnaaddooss  nnoo  tteemmppoo  ee  nnoo  eessppaaççoo  ppeellooss  iinnttéérrpprreetteess,,  ccuujjaass  iiddééiiaass  ee  
vvaalloorreess,,  eennssoommbbrreecciiddooss  ppoorr  pprreeccoonncceeiittooss  ee  iiddeeoollooggiiaass,,  nnããoo  rraarroo,,  rreessttrriinnggiirraamm  eemm  llaarrggaa  
mmeeddiiddaa  aa  vviissããoo  ddoo  jjuussttoo,,  ddoo  lleeggííttiimmoo,,  ddoo  ééttiiccoo..  

NNuumm  ssééccuulloo  mmaarrccaaddoo  ppoorr  ccoonnfflliittooss  aarrmmaaddooss,,  qquuee  aassssiissttee  àà  pprrooggrreessssiivvaa  
rreevviittaalliizzaaççããoo  ddee  ffoorrççaass  ddee  ffrraaggmmeennttaaççããoo,,  sseejjaa  ppoorr  mmoottiivvooss  rreelliiggiioossooss,,  ééttnniiccooss,,  ssóócciioo--
eeccoonnôômmiiccooss  oouu  ppoollííttiiccoo--iiddeeoollóóggiiccooss  ––  mmoorrmmeennttee  ccoomm  oo  ffiimm  ddaa  bbiippoollaarriiddaaddee  ––  aa  iinnssiinnuuaarr  
nnoovvooss  ccoonncceeiittooss  ppaarraa  aa  pprróópprriiaa  nnooççããoo  ttrraaddiicciioonnaall  ddee  ssoobbeerraanniiaa,,  ddee  iiddeennttiiddaaddee  nnaacciioonnaall,,  
aa  eexxiiggiirr  aa  ffoorrmmuullaaççããoo  ddee  nnoovvooss  ppaarraaddiiggmmaass,,  ccoommoo  ooss  qquuee  ssuurrggeemm  eemm  ttoorrnnoo  ddee  uummaa  
jjuurriissddiiççããoo  iinntteerrnnaacciioonnaall,,  ttoorrnnaa--ssee  iimmppeerriioossoo  ee  uurrggeennttee  oo  eessttuuddoo  ee  aa  ddiiffuussããoo  ddooss  DDiirreeiittooss  
HHuummaannooss  eemm  sseennttiiddoo  aammpplloo,,  nnoo  qquuaall  ssee  eennccoonnttrraamm  iinncclluuííddooss,,  ccoomm  pprrooeemmiinnêênncciiaa,,  oo  
DDiirreeiittoo  MMiilliittaarr,,  oo  DDiirreeiittoo  HHuummaanniittáárriioo,,  oo  DDiirreeiittoo  IInntteerrnnaacciioonnaall  PPúúbblliiccoo,,  oo  DDiirreeiittoo  ddooss  
CCoonnfflliittooss  AArrmmaaddooss,,  ddooss  NNááuuffrraaggooss,,  ddooss  RReeffuuggiiaaddooss;;  aa  ccoonncceeppççããoo,,  aaffiinnaall,,  ddee  nnoovvooss  
iinnssttrruummeennttooss  jjuurrííddiiccooss  ddee  ddeeffeessaa  ddoo  hhoommeemm  ee  ddaa  hhuummaanniiddaaddee..””  

  
  
AA  DDEEFFEESSAA  DDOO  MMEEIIOO  AAMMBBIIEENNTTEE  EE  DDOOSS  BBEENNSS  HHIISSTTÓÓRRIICCOOSS  EE  

CCUULLTTUURRAAIISS  
  
NNeellssoonn  LLuuiizz  AArrrruuddaa  SSEENNRRAA  vi  aalleerrttoouu  qquuee  AA  ccââmmaarraa  ddee  CCoooorrddeennaaççããoo  ee  

RReevviissããoo  ddoo  MMiinniissttéérriioo  PPúúbblliiccoo  MMiilliittaarr  ––  MMPPMM,,  ddeennttrroo  ddee  ssuuaa  ffuunnççããoo  ddee  iinntteeggrraaççããoo  
ccoonnssttiittuucciioonnaall,,  ddeessddee  oo  sseegguunnddoo  sseemmeessttrree  ddee  11999977,,  iinniicciioouu  aapprrooxxiimmaaççããoo  aa  uummaa  nnoovvaa  
ffrroonntteeiirraa..  

TTrraattaa--ssee  ddee  iimmppoorrttaannttee  ffrreennttee  ddee  bbaattaallhhaa  cchhaammaaddaa  PPRREESSEERRVVAAÇÇÃÃOO  
AAMMBBIIEENNTTAALL,,  nnaa  qquuaall  oo  MMiinniissttéérriioo  PPúúbblliiccoo  bbrraassiilleeiirroo,,  ttaannttoo  nnoo  nníívveell  eessttaadduuaall  qquuaannttoo  nnoo  
ffeeddeerraall,,  jjáá  ssee  eennccoonnttrraa  ddeeffiinniittiivvaammeennttee  eennggaajjaaddoo,,  nnaa  ooppeerraacciioonnaalliizzaaççããoo  ddooss  mmeeiiooss  
vvoollttaaddooss  aa  ssaallvvaarr  nnoossssaa  qquuaalliiddaaddee  ddee  vviiddaa,,  pprrootteeggeennddoo  oo  ppaattrriimmôônniioo  ggeennééttiiccoo,,  fflloorreessttaall,,  
mmiinneerraall,,  aarrttííssttiiccoo,,  ppaaiissaaggííssttiiccoo  ee  ccuullttuurraall,,  oouu  sseejjaa,,  ttooddaa  aaqquueellaa  uunnvveerrssaalliiddaaddee  qquuee  
ccoommppõõee  oo  qquuee  eenntteennddeemmooss  ppoorr  NNaaççããoo  BBrraassiilleeiirraa..  

AA  iimmppoorrttâânncciiaa  ddaaddaa  aaoo  tteemmaa  ppeelloo  CCoonnssttiittuuiinnttee  ffooii  ttaannttaa  qquuee  iinnsseerriiuu--ssee  uumm  
ccaappííttuulloo  eessppeeccííffiiccoo  ssoobbrree  oo  mmeeiioo  aammbbiieennttee,,  ttrraattaaddoo  nnoo  aarrtt..  222255  ee  sseeuuss  ppaarráággrraaffooss  ddaa  
CCaarrttaa  MMaaggnnaa,,  sseegguunnddoo  oo  qquuaall  ttooddooss  ttêêmm  ddiirreeiittoo  aaoo  mmeeiioo  aammbbiieennttee  eeccoollooggiiccaammeennttee  
eeqquuiilliibbrraaddoo,,  bbeemm  ddee  uussoo  ccoommuumm  ddoo  ppoovvoo  ee  eesssseenncciiaall  àà  ssaaddiiaa  qquuaalliiddaaddee  ddee  vviiddaa,,  
iimmppoonnddoo--ssee  aaoo  PPooddeerr  PPúúbblliiccoo  ee  àà  ccoolleettiivviiddaaddee  oo  ddeevveerr  ddee  ddeeffeennddêê--lloo  ee  pprreesseerrvváá--lloo  ppaarraa  
aass  pprreesseenntteess  ee  ffuuttuurraass  ggeerraaççõõeess..  

  
ÉÉ,,  aaiinnddaa  uumm  ddeessaaffiioo  aa  sseerr  eennffrreennttaaddoo  ppeelloo  MMiinniissttéérriioo  PPúúbblliiccoo  MMiilliittaarr..  
  
SSEENNRRAA vii  iiddeennttiiffiiccoouu  aa  áárreeaa  mmiilliittaarr--aammbbiieennttaall,,  aasssseegguurraannddoo  qquuee  ttooddaass  aass  

vveezzeess  eemm  qquuee  uummaa  áárreeaa  mmiilliittaarr  ssee  eennccoonnttrraarr  aabbrraannggiiddaa  ppaarrcciiaall  oouu  ttoottaallmmeennttee  ddeennttrroo  ddee  
eessppaaççooss  tteerrrriittoorriiaaiiss  ccoommppoonneenntteess  ddaass  uunniiddaaddeess  ddee  ccoonnsseerrvvaaççããoo  ((eeccoossssiisstteemmaass  nnaattuurraaiiss))  
eessttaa  ccoonnvveerrtteerr--ssee--áá,,  eemm  ppaarrttee  oouu  eemm  ssuuaa  ttoottaalliiddaaddee,,  eemm  uummaa  ÁÁrreeaa  MMiilliittaarr--AAmmbbiieennttaall..  

OO  aauuttoorr  aaddvvooggaa,,  iinncclluussiivvee,,  aa  aapplliiccaaççããoo  ddaa  LLeeii  nn°°  99..660055,,  ddee  1122..0022..11999988    
((PPrrootteeççããoo  aaoo  MMeeiioo  AAmmbbiieennttee)),,  qquuee  eenntteennddee  ssee  ppoossssaa  ddaarr--llhhee  eeffeettiivviiddaaddee  ddeennttrroo  ddoo  
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ccoonntteexxttoo  ddaa  JJuussttiiççaa  MMiilliittaarr  ddaa  UUnniiããoo,,  eemm  rreepprreessssããoo  aaooss  ddeelliittooss  aammbbiieennttaaiiss--mmiilliittaarreess,,  qquuee  
ooccoorrrraamm  eemm  áárreeaass  mmiilliittaarreess--  aammbbiieennttaaiiss..  

EEnntteennddeemmooss  ooppoorrttuunnoo  aaccrreesscceennttaarr  qquuee  aa  pprrootteeççããoo  aammbbiieennttaall  ààss  áárreeaass  ssoobb  
aaddmmiinniissttrraaççããoo  mmiilliittaarr,,  iinncclluussiivvee  ccoomm  aa  rreessppoonnssaabbiilliizzaaççããoo  ddaaqquueelleess  qquuee  vviioollaarreemm  aass  
nnoorrmmaass  ddaa  lleeggiissllaaççããoo  eessppeeccííffiiccaa,,  ddeevvee  vvoollttaarr  sseeuuss  oollhhooss  ppaarraa  ooss  ccaammppooss  ddee  iinnssttrruuççããoo  
ddoo  EExxéérrcciittoo  ee  ddaa  AAeerroonnááuuttiiccaa,,  bbeemm  ccoommoo  ooss  rriiooss,,  llaaggooss  ee  mmaarreess  oonnddee  aa  MMaarriinnhhaa  
ttaammbbéémm  eeffeettuuaa  ttrreeiinnaammeennttooss,,  ccaallccuullaannddoo--ssee  oo  iimmppaaccttoo  aammbbiieennttaall  ccaauussaaddoo  ppeellooss  
ddiissppaarrooss  ddee  aarrmmaass  ppeessaaddaass  ,,  ddaannooss  àà  ffaauunnaa  ee  àà  fflloorraa  eexxiisstteenntteess,,  aalléémm  ddee  eevveennttuuaall  
ccoonnttaammiinnaaççããoo  ddee  áágguuaass  ppoorr  ccoommppoonneenntteess  qquuíímmiiccooss  ddaa  mmuunniiççããoo  uuttiilliizzaaddaa,,  ttuuddoo  iissttoo  eemm  
ccoonnttrraappoossiiççããoo  ccoomm  aa  nneecceessssiiddaaddee  eeffeettiivvaa  ddee  rreeaalliizzaaççããoo  ddee  ttaaiiss  eexxeerrccíícciiooss  ee  
ttrreeiinnaammeennttooss,,  jjáá  qquuee  aass  FFoorrççaass  AArrmmaaddaass  ddeessttiinnaamm--ssee  àà  DDeeffeessaa  ddaa  PPááttrriiaa  ee  ddeevveemm  eessttaarr  
aappttaass  ppaarraa  ttaall..  

CCoommoo  uummaa  ddaass  pprriimmeeiirraass  mmeeddiiddaass,,  ssuuggeerriimmooss  aa  iiddeennttiiffiiccaaççããoo  ddee  ttooddaass  aass  
áárreeaass  ddee  iinntteerreessssee  aammbbiieennttaall  viii  ((  aaíí  iinncclluuííddooss  ooss  ggrruuppooss  ddee  pprrootteeççããoo  iinntteeggrraall  ee  ggrruuppooss  
ddee  uussoo  ssuusstteennttáávveell  ))  qquuee  ssee  eennccoonnttrreemm  ddeennttrroo  ddee  áárreeaass  mmiilliittaarreess  oouu,,  nnaass  qquuaaiiss  ssee  
eennccoonnttrreemm  oorrggaanniizzaaççõõeess  mmiilliittaarreess))..  FFeeiittoo  iissttoo,,  oo  MMiinniissttéérriioo  PPúúbblliiccoo  MMiilliittaarr  ssaabbeerráá  
eexxaattaammeennttee  oonnddee  ssee  eennccoonnttrraamm  ttooddaass  aass  ÁÁrreeaass  MMiilliittaarreess--AAmmbbiieennttaaiiss..  

OO  ppaassssoo  sseegguuiinnttee  éé  aa  pprrootteeççããoo..  
  
PPoorr  ssuuaa  vveezz,,  aa  ddeeffeessaa  ddooss  bbeennss  hhiissttóórriiccooss  ee  ccuullttuurraaiiss,,  pprreevviissttaa  

ccoonnssttiittuucciioonnaallmmeennttee  nnoo  aarrtt..221166,,  aaoo  aasssseegguurraarr  qquuee  ccoonnssttiittuueemm  ppaattrriimmôônniioo  ccuullttuurraall  
bbrraassiilleeiirroo  ooss  bbeennss  ddee  nnaattuurreezzaa  mmaatteerriiaall  ee  iimmaatteerriiaall,,  ttoommaaddooss  iinnddiivviidduuaallmmeennttee  oouu  eemm  
ccoonnjjuunnttoo,,  ppoorrttaaddoorreess  ddee  rreeffeerrêênncciiaa  àà  iiddeennttiiddaaddee,,  àà  aaççããoo,,  àà  mmeemmóórriiaa  ddooss  ddiiffeerreenntteess  
ggrruuppooss  ffoorrmmaaddoorreess  ddaa  ssoocciieeddaaddee  bbrraassiilleeiirraa,,  ccoomm  ttooddaa  cceerrtteezzaa  eennvvoollvvee  aa  iiddeennttiiffiiccaaççããoo  ee  
aaccoommppaannhhaammeennttoo  ddooss  ccuuiiddaaddooss  ddiissppeennssaaddooss  aaooss  FFoorrtteess,,  FFoorrttiinnss  ee  FFoorrttaalleezzaass    
ttoommbbaaddooss,,  aaooss  mmuusseeuuss  eexxiisstteenntteess  nnaass  áárreeaass  ddee  aaddmmiinniissttrraaççããoo  mmiilliittaarr,,  ààss  bbiibblliiootteeccaass  
mmiilliittaarreess  gguuaarrddiiããss  ddee  ttooddoo  aacceerrvvoo  hhiissttóórriiccoo  ccuullttuurraall  ddaass  ffoorrççaass  mmiilliittaarreess  bbrraassiilleeiirraass..  

AAppeennaass  ppaarraa  ssee  ddaarr  uummaa  iiddééiiaa  ddaa  rriiqquueezzaa  ddoo  aacceerrvvoo    hhiissttóórriiccoo--ccuullttuurraall,,  ppoorr  
eexxeemmpplloo,,  ddoo  EExxéérrcciittoo  BBrraassiilleeiirroo  cciittaamm--ssee,,  ccoommoo  eexxeemmppllooss,,  aappeennaass  nnoo  RRiioo  ddee  JJaanneeiirroo::  
FFoorrttee  CCooppaaccaabbaannaa,,  ddaattaaddoo  ddee  11881144,,  hhoojjee  sseeddee  ddoo  MMuusseeuu  HHiissttóórriiccoo  ddoo  EExxéérrcciittoo;;  FFoorrttee  
SSããoo  LLuuiizz,,  ddaattaaddoo  ddee  11777700,,  hhoojjee  aattrraaççããoo  ttuurrííssttiiccaa  ccoomm  uummaa  mmaarraavviillhhoossaa  vviissttaa  ddaa  BBaaííaa  ddee  
GGuuaannaabbaarraa;;  FFoorrttee  ddoo  VViiggiiaa,,  ddaattaaddoo  ddee  11777766,,  hhoojjee  CCeennttrroo  ddee  EEssttuuddooss  ddee  PPeessssooaall  ddoo  
EExxéérrcciittoo  BBrraassiilleeiirroo;;  aa  FFoorrttaalleezzaa  SSããoo  JJooããoo,,  eerrgguuiiddaa  ppoorr  EEssttáácciioo  ddee  SSáá  eemm  11556655,,  hhoojjee  
CCeennttrroo  ddee  CCaappaacciittaaççããoo  FFííssiiccaa  ddoo  EExxéérrcciittoo  ee  ffuunncciioonnaannddoo  ttaammbbéémm  aa  EEssccoollaa  SSuuppeerriioorr  ddee  
GGuueerrrraa;;  ttaammbbéémm  oo  FFoorrttee  IImmbbuuhhyy,,  ddaattaaddoo  ddee  11776633,,  ccoomm  uumm  bbeelloo  mmiirraannttee  aabbeerrttoo  àà  
vviissiittaaççããoo  ppúúbblliiccaa  ee  aa  FFoorrttaalleezzaa  ddee  SSaannttaa  CCrruuzz,,  iinniicciiaaddaa  eemm  11555555  ppaarraa  aa  ddeeffeessaa  ddaa  BBaaííaa  
ddee  GGuuaannaabbaarraa..  

TTaammbbéémm  nnoo  ccoorraaççããoo  ddoo  RRiioo  GGrraannddee  ddoo  SSuull,,  nnaa  cciiddaaddee  ddee  SSaannttaa  MMaarriiaa,,  
ccrriiaaddoo  ccoomm  bbaassee  nnaass  NNoorrmmaass  ppaarraa  aa  PPrreesseerrvvaaççããoo  ddaass  TTrraaddiiççõõeess  ddaass  OOrrggaanniizzaaççõõeess  
MMiilliittaarreess  ddoo  EExxéérrcciittoo  BBrraassiilleeiirroo,,  ppooddeemmooss  cciittaarr  aa  ccrriiaaççããoo  ddoo  MMeemmoorriiaall  MMaalllleett  ((  ccoonnssttiittuuííddoo  
ddoo  MMaauussoollééuu  ee  ddoo  MMuusseeuu  MMaalllleett  ))  ,,  aaddmmiinniissttrraaddoo  ppeelloo  33ºº  GGrruuppoo  ddee  AArrttiillhhaarriiaa  ddee  
CCaammppaannhhaa  AAllttoo  PPrrooppuullssaaddoo//  RReeggiimmeennttoo  MMaalllleett  ((  33ºº  GGAACC  AApp  )),,  ccoonnffoorrmmee  aa  PPoorrttaarriiaa  ddoo  
MMiinniissttrroo  ddoo  EExxéérrcciittoo,,  nn°°  225588,,  ddee  0022..0055..11999966..  

NNoottee--ssee  qquuee  aa  pprreeooccuuppaaççããoo  ddoo  CCoonnssttiittuuiinnttee  ffooii  ttaannttaa  qquuee  ddiissppôôss,,  nnoo  §§  44ºº,,  
ddoo  aarrtt..  221177,,  qquuee  ooss  ddaannooss  ee  aammeeaaççaass  aaoo  ppaattrriimmôônniioo  ccuullttuurraall  sseerrããoo  ppuunniiddooss,,  nnaa  ffoorrmmaa  ddaa  
lleeii..  

AA  ddeeffeessaa  ddeessttee  ppaattrriimmôônniioo  aaddmmiinniissttrraaddoo  ppeellaass  FFoorrççaass  AArrmmaaddaass  ddeevvee  
rreecceebbeerr  aa  aatteennççããoo  ee  oo  aappooiioo  ddoo  MMiinniissttéérriioo  PPúúbblliiccoo  MMiilliittaarr,,  aaggiinnddoo  sseemmpprree  qquuee  ffoorr  
nneecceessssáárriioo,,  ccoomm  ooss  iinnssttrruummeennttooss  lleeggaaiiss  ppoossttooss  aa  ssuuaa  ddiissppoossiiççããoo..  
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AA  PPRROOTTEEÇÇÃÃOO  DDOOSS  DDIIRREEIITTOOSS  IINNDDIIVVIIDDUUAAIISS  IINNDDIISSPPOONNÍÍVVEEIISS,,  DDIIFFUUSSOOSS  

EE  CCOOLLEETTIIVVOOSS  EE  AA  PPRROOTTEEÇÇÃÃOO  DDOOSS  DDIIRREEIITTOOSS  CCOONNSSTTIITTUUCCIIOONNAAIISS  NNOO  ÂÂMMBBIITTOO  DDAA  
JJUURRIISSDDIIÇÇÃÃOO  AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIVVAA  MMIILLIITTAARR  

  
  
PPaarreeccee--nnooss  hhaavveerr  uumm  eennttrreellaaççaammeennttoo  eennttrree  aa  pprrootteeççããoo  ddee  iinntteerreesssseess  

iinnddiivviidduuaaiiss  iinnddiissppoonníívveeiiss,,  ddiiffuussooss  ee  ccoolleettiivvooss  ee  aa  pprrootteeççããoo  ddooss  ddiirreeiittooss  ccoonnssttiittuucciioonnaaiiss,,  
ddeessddee,,    éé  llóóggiiccoo,,  qquuee  ttaall  pprrootteeççããoo  ooccoorrrraa  nnoo  ââmmbbiittoo  ddaa  jjuurriissddiiççããoo  aaddmmiinniissttrraattiivvaa  mmiilliittaarr..  

PPaarraa  CCâânnddiiddoo  FFuurrttaaddoo  MMAAIIAA  NNEETTOO,,  ““ddiirreeiittooss  iinnddiissppoonníívveeiiss  ssããoo  aaqquueelleess  
qquuee  nnããoo  ssee  ppooddee  ddiissppoorr,,  eemm  oouuttrraass  ppaallaavvrraass,,  ooss  iinnttrraannssffeerríívveeiiss,,  iinnaalliieennáávveeiiss,,  ooss  nnaattuurraaiiss  
ddiirreeiittooss  ddoo  cciiddaaddããoo,,  eennffiimm  ssããoo  ooss  ddiirreeiittooss  hhuummaannooss  ddee  ttooddooss  ooss  iinnddiivvíídduuooss  qquuee  eessttããoo  nnoo  
ggoozzoo  ddoo  ddeesseemmppeennhhoo  ddee  ssuuaass  pprreerrrrooggaattiivvaass  ccoonnssttiittuucciioonnaaiiss  cciivviiss  ee  ppoollííttiiccaass,,  ddeessddee  aa  
ccoonncceeppççããoo,,  ddoo  nnaasscciimmeennttoo  aattéé  aa  mmoorrttee..”” iixx    

UUmmaa  lliiggeeiirraa  ddiissttiinnççããoo  éé  nneecceessssáárriiaa,,  ooss  ddiirreeiittooss  ddiiffuussooss  ssããoo  mmaaiiss  
aabbrraannggeenntteess  jjáá  qquuee  oo  nnúúmmeerroo  ddee  ppeessssooaass  bbeenneeffiicciiaaddaass  éé  iinnddeetteerrmmiinnaaddoo  ,,  aaoo  ppaassssoo  qquuee  
ooss  ddiirreeiittooss  ccoolleettiivvooss  aabbrraannggeemm  ddeetteerrmmiinnaaddaa  ccaatteeggoorriiaa  ddee  bbeenneeffiicciiáárriiooss,,  ccoommoo  ooss  
ccoonnssuummiiddoorreess,,  pp..eexx..  EEnnttrreettaannttoo,,  ppooddeemm  ccooeexxiissttiirr  aaoo  mmeessmmoo  tteemmppoo..  

PPrreeffeerree--ssee  aa  eexxpprreessssããoo  ““nnoo  ââmmbbiittoo  ddaa  jjuurriissddiiççããoo  mmiilliittaarr””  eemm  ddeettrriimmeennttoo  ddaa  
eexxpprreessssããoo  ““áárreeaass  ssoobb  aaddmmiinniissttrraaççããoo  mmiilliittaarr””,,  ppoorr  ccoonnssiiddeerraarr--ssee  aa  pprriimmeeiirraa  ccoommoo  sseennddoo  
mmaaiiss  aammppllaa,,  nneellaa  iinncclluuííddaa  nnããoo  ssóó  aass  áárreeaass  ee  llooccaaiiss  ssoobb  aaddmmiinniissttrraaççããoo  mmiilliittaarr  ccoommoo  
ttaammbbéémm  ooss  nnaavviiooss  ee  aaeerroonnaavveess  ssoobb  ccoommaannddoo  mmiilliittaarr  oouu  lleeggaallmmeennttee  rreeqquuiissiittaaddaass  ppaarraa  
eessssee  ffiimm..  

AAssssiimm,,  aa  vviioollaaççããoo  ddooss  ddiirreeiittooss  ccoonnssttiittuucciioonnaaiiss  eemm  uumm  nnaavviioo,,  ppoorr  eexxeemmpplloo,,  
rreecceebbeerriiaa  aa  mmeessmmaa  aatteennççããoo  ppoorr  ppaarrttee  ddoo  MMiinniissttéérriioo  PPúúbblliiccoo  MMiilliittaarr  qquuee  aa  mmeessmmaa  ooffeennssaa  
ssóó  qquuee  ooccoorrrriiddaa  eemm  uumm  eessttaabbeelleecciimmeennttoo    mmiilliittaarr  qquuaallqquueerr..  

EEmm  uumm  pprriimmeeiirroo  eexxaammee  ddeessppoonnttaamm    ooss  ddiirreeiittooss  iinnddiivviidduuaaiiss  ee  ccoolleettiivvooss  
aasssseegguurraaddooss  ppeelloo  aarrttiiggoo  mmaaiiss  ccoommeennttaaddoo  ddee  ttooddaa  aa  CCoonnssttiittuuiiççããoo  FFeeddeerraall,,  oo  qquuiinnttoo,,  ccoomm  
ttooddooss  ooss  sseeuuss  sseetteennttaa  ee  sseettee  iinncciissooss,,  ggaarraannttiiddooss  ddeessddee  llooggoo  ppeelloo  sseeuu  §§  11ºº,,  ccoommoo  sseennddoo  
ddee  aapplliiccaaççããoo  iimmeeddiiaattaa..  

OOuuttrrooss  ddiissppoossiittiivvooss,,  ppoorr  ttooddaa  aa  CCaarrttaa  MMaaggnnaa,,  aasssseegguurraamm  ddiirreeiittooss  qquuee  
ddeevveemm  sseerr  oobbsseerrvvaaddooss  ppeellaa  AAddmmiinniissttrraaççããoo  MMiilliittaarr  eemm  rreellaaççããoo  aaooss  sseeuuss  aaddmmiinniissttrraaddooss..  

OO  aarrtt..  114422,,  ddaa  CCoonnssttiittuuiiççããoo,,  ttrraattaannddoo  ddoo  tteemmaa  FFoorrççaass  AArrmmaaddaass  ee  sseeuuss  
iinntteeggrraanntteess  ,,  ddiissppôôss  ccoonnssttiittuuíírreemm  ooss  mmiilliittaarreess  uummaa  ccaatteeggoorriiaa  eessppeecciiaall  ddee  sseerrvviiddoorreess  
ppúúbblliiccooss,,  qquuee  sseerrããoo  rreeggiiddooss  ppoorr  lleeggiissllaaççããoo  eessppeeccííffiiccaa  ((  iinncciissoo  XX  ))..  MMeessmmoo  aassssiimm,,  
eesstteennddeeuu  aaooss  mmiilliittaarreess  aallgguunnss  ddooss    ddiirreeiittooss  ssoocciiaaiiss  pprreevviissttooss  nnoo  aarrtt..  77ºº,,  aa  ssaabbeerr::  1133ºº  
ssaalláárriioo,,  ssaalláárriioo  ffaammíílliiaa,,  ggoozzoo  ddee  fféérriiaass  aannuuaaiiss,,  lliicceennççaa  ggeessttaannttee,,  lliicceennççaa  ppaatteerrnniiddaaddee,,  
aassssiissttêênncciiaa  ggrraattuuiittaa  eemm  ccrreecchheess  ee  pprréé--eessccoollaass  aaooss  ffiillhhooss  ee  ddeeppeennddeenntteess  mmeennoorreess  ddee  0066  
aannooss  ddee  iiddaaddee..  

AA  ggrroossssoo  mmooddoo,,  ttooddooss  ooss  ddiirreeiittooss  ee  ggaarraannttiiaass  pprreevviissttooss  ccoonnssttiittuucciioonnaallmmeennttee  
ssããoo  aasssseegguurraaddooss  aaooss  mmiilliittaarreess,,  aanntteess  ddee  qquuaallqquueerr  ccooiissaa  cciiddaaddããooss..  

SSeemm  pprreetteennddeerr  eessggoottaarr  oo  tteemmaa,,  ppooddeemmooss  rreellaacciioonnaarr  ppoonnttooss  ddee  aattuuaaççããoo  
iimmeeddiiaattaa  ppeelloo  MMiinniissttéérriioo  PPúúbblliiccoo  MMiilliittaarr::    

--  VVeerriiffiiccaaççããoo  ddooss  ddiirreeiittooss  aasssseegguurraaddooss  aaooss  pprreessooss  ddiisscciipplliinnaarreess  oouu  àà  
ddiissppoossiiççããoo  ddaa  JJuussttiiççaa,,  ppoossttooss  eemm  ccuussttóóddiiaa  nnooss  eessttaabbeelleecciimmeennttooss  mmiilliittaarreess;;  

--  VVeerriiffiiccaaççããoo  ddooss  ddiirreeiittooss  aasssseegguurraaddooss  aaooss  eessttuuddaanntteess  ddoo  eennssiinnoo  
ffuunnddaammeennttaall  ee  mmééddiioo  nnooss  CCoollééggiiooss  MMiilliittaarreess  ddaass  FFoorrççaass  AArrmmaaddaass;;  

VVeerriiffiiccaaççããoo  ddaass  nnoorrmmaass  ggaarraannttiiddoorraass  ddaa  ssaaúúddee  nnooss  hhoossppiittaaiiss  ddaass  FFoorrççaass  
aarrmmaaddaass;;  

CCoonnttrroollee  EExxtteerrnnoo  ddaa  aattiivviiddaaddee  ddee  ppoollíícciiaa  jjuuddiicciiáárriiaa  mmiilliittaarr  ;;  
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OOuuttrrooss,,  qquuee  llhhee  ffoorreemm  aapplliiccáávveeiiss..  
  
GGAARRAANNTTIIAA  DDOOSS  DDIIRREEIITTOOSS  DDOOSS  PPRREESSOOSS  
  
PPeellaa  pprróópprriiaa  ccaarraacctteerrííssttiiccaa  ppeeccuulliiaarr,,  ddeevveemm  sseerr  iinnsseerriiddooss  nneessttaa  sseeaarraa  ddee  

pprrootteeççããoo,,  aalléémm  ddooss  pprreessooss  àà  ddiissppoossiiççããoo  ddaa  jjuussttiiççaa,,  ttaammbbéémm  ooss  pprreessooss  ddiisscciipplliinnaarreess,,  jjáá  
qquuee  nnaa  vviiddaa  mmiilliittaarr  aa  ppuunniiççããoo  ddiisscciipplliinnaarr  pprreevvêê  aa  rreessttrriiççããoo  ee  mmeessmmoo  aa  pprriivvaaççããoo  ddee  
lliibbeerrddaaddee..  

AA  ffoonnttee  ddeessttaa  ggaarraannttiiaa  éé  aa  CCoonnssttiittuuiiççããoo  FFeeddeerraall,,  qquuee  eemm  sseeuu  aarrtt..  55ºº,,  iinncciissoo  
XXLLVV  àà  LL,,  ddeetteerrmmiinnaa  qquuee  nneennhhuummaa  ppeennaa  ppaassssaarráá  ddaa  ppeessssooaa  ddoo  ccoonnddeennaaddoo;;  iimmppõõee  aa  
iinnddiivviidduuaalliizzaaççããoo  ddaa  ppeennaa  ee  oo  sseeuu  ccuummpprriimmeennttoo  eemm  eessttaabbeelleecciimmeennttooss  ddiissttiinnttooss,,  ddee  
aaccoorrddoo  ccoomm    aa  nnaattuurreezzaa  ddoo  ddeelliittoo,,  aa  iiddaaddee  ee  oo  sseexxoo  ddoo  aappeennaaddoo;;  aasssseegguurraa  aaooss  pprreessooss  oo  
rreessppeeiittoo  àà  iinntteeggrriiddaaddee  ffííssiiccaa  ee  mmoorraall  ee  ààss  pprreessiiddiiáárriiaass  ccoonnddiiççõõeess  ppaarraa  qquuee  ppoossssaamm  
aammaammeennttaarr  ooss  ffiillhhooss..  

AA  lleeggiissllaaççããoo  iinnffrraaccoonnssttiittuucciioonnaall  ttaammbbéémm  ddeevvee  sseerr  oobbsseerrvvaaddaa,,  eemm  eessppeecciiaall  
aa  LLeeii  CCoommpplleemmeennttaarr  nn°°  7755,,  ddee  2200..0055..11999933  ((  LLeeii  OOrrggâânniiccaa  ddoo  MMiinniissttéérriioo  PPúúbblliiccoo  ddaa  UUnniiããoo  
))  ee,,  aa  LLeeii  nn°°  77..221100,,  ddee  1111  ddee  jjuullhhoo  ddee  11998844  ((  LLeeii  ddee  EExxeeccuuççããoo  PPeennaall  )),,  aalléémm  ddooss  
RReegguullaammeennttooss  DDiisscciipplliinnaarreess  ddoo  EExxéérrcciittoo,,  MMaarriinnhhaa  ee  AAeerroonnááuuttiiccaa..  

AA  nnoovveell  LLeeii  FFeeddeerraall  nn°°  99..998822,,  ddee  1144..0077..22000000,,  ddiissppôôss  ssoobbrree  aa  pprreessttaaççããoo  ddee  
aassssiissttêênncciiaa  rreelliiggiioossaa  nnaass  eennttiiddaaddeess  hhoossppiittaallaarreess  ppúúbblliiccaass  ee  pprriivvaaddaass,,  bbeemm  ccoommoo  nnooss  
eessttaabbeelleecciimmeennttooss  pprriissiioonnaaiiss  cciivviiss  ee  mmiilliittaarreess..  

OO  ddeessrreessppeeiittoo  ààss  ggaarraannttiiaass  ee  ddiirreeiittooss  ddooss  pprreessiiddiiáárriiooss,,  ddeeffiinniiddaass  ppeellaa  
CCoonnssttiittuuiiççããoo  ee  ppeellaa  lleeggiissllaaççããoo  iinnffrraaccoonnssttiittuucciioonnaall  ppooddee  vviirr  aa  ccaarraacctteerriizzaarr  ccrriimmee  ppoorr  ppaarrttee  
ddoo  rreessppoonnssáávveell  ppeelloo  ddeessrreessppeeiittoo,,  ddeessttaaccaannddoo--ssee  oo  aabbuussoo  ddee  aauuttoorriiddaaddee,,  pprreevviissttoo  nnaa  LLeeii  
nn°°  44..889988,,  ddee  0099..1122..ll996655..    

AA  aattuuaaççããoo  ddoo  MMiinniissttéérriioo  PPúúbblliiccoo  MMiilliittaarr  aaccoonntteecceerráá  bbaassiiccaammeennttee  ddee  dduuaass  
ffoorrmmaass::  

..  RREEPPRREESSSSIIVVAAMMEENNTTEE,,  eemm  rreessppoossttaa  àà  nnoottíícciiaa  ddee  vviioollaaççããoo  ddee  qquuaaiissqquueerr  
ddiirreeiittooss  aasssseegguurraaddooss  aa  pprreessooss  ddiisscciipplliinnaarreess    ee  àà  ddiissppoossiiççããoo  ddaa  jjuussttiiççaa,,  iinnssttaauurraannddoo  
ddiilliiggêênncciiaass  iinnvveessttiiggaattóórriiaass  nnaa  ffoorrmmaa  lleeggaall,,  ccoomm  aa  ccoonnsseeqqüüeennttee  ttoommaaddaa  ddee  mmeeddiiddaass  ddee  
nnaattuurreezzaa  ppeennaall  oouu,,  vveerriiffiiccaannddoo  sseerr  oo  ccaassoo  ddee  iinnqquuéérriittoo  cciivviill  ppúúbblliiccoo,,  oo  ccoommppeetteennttee  
pprroocceeddiimmeennttoo  iinnvveessttiiggaattóórriioo  pprreelliimmiinnaarr..  

..  PPRREEVVEENNTTIIVVAAMMEENNTTEE,,  ttoommaannddoo  ccoonnhheecciimmeennttoo  ddoo  pprroocceeddiimmeennttoo  aaddoottaaddoo  
ppeellaass  oorrggaanniizzaaççõõeess  mmiilliittaarreess  eemm  rreellaaççããoo  aaooss  sseeuuss  pprreessooss..  

AAss  vviissiittaass  ((pprreevviissttaass  lleeggaallmmeennttee))  ààss  iinnssttaallaaççõõeess  ccaarrcceerráárriiaass  mmiilliittaarreess,,  ddee  
ffoorrmmaa  iinnooppiinnaaddaa  oouu,,    ccoomm  pprréévviiaa  ddiissttrriibbuuiiççããoo  ddee  qquueessttiioonnáárriioo  aa  sseerr  rreessppoonnddiiddoo  ppeelloo  
CCoommaannddaannttee  ee  eennttrreegguuee  nnoo  ddiiaa  ddaa  iinnssppeeççããoo,,  ppoossssiibbiilliittaarráá  tteerr  uummaa  vviissããoo  ggeerraall  ddaa  
ssiittuuaaççããoo..  AA  sseegguuiirr,,  ssee  ffoorr  oo  ccaassoo,,  ppooddeerrããoo  sseerr  eexxppeeddiiddaass  rreeccoommeennddaaççõõeess  
aaddmmiinniissttrraattiivvaass    oouu,,  pprrooppoossttooss  TTeerrmmooss  ddee  AAjjuussttaammeennttoo  àà  lleeggiissllaaççããoo..  

  
DDIIRREEIITTOOSS  EE  GGAARRAANNTTIIAASS  DDOO  EENNSSIINNOO  FFUUNNDDAAMMEENNTTAALL  EE  MMÉÉDDIIOO  NNOOSS  

EESSTTAABBEELLEECCIIMMEENNTTOOSS  MMIILLIITTAARREESS  
  
DDee  ppllaannoo  ssee  ddiiggaa  qquuee  ooss  CCoollééggiiooss  MMiilliittaarreess,,  ppoorr  aabbrriiggaarreemm  ccrriiaannççaass  ee  

aaddoolleesscceenntteess  eemm  iiddaaddee  eessccoollaarr,,  ssuujjeeiittaamm--ssee,,  aa  uumm  ssóó  tteemmppoo,,  àà  LLeeii  ddee  DDiirreettrriizzeess  ee  BBaasseess  
ddaa  EEdduuccaaççããoo  NNaacciioonnaall  ee  aaoo  EEssttaattuuttoo  ddaa  CCrriiaannççaa  ee  ddoo  AAddoolleesscceennttee,,  mmeessmmoo  qquuee  eessttaa  
ccoonnssttaattaaççããoo  ppoossssaa  ccaauussaarr  eessttrraannhheezzaa  ààss  aauuttoorriiddaaddeess  mmiilliittaarreess..  

AA  vveerriiffiiccaaççããoo  ddeessssaa  aaddeeqquuaaççããoo  éé  ttaarreeffaa  ddoo  MMiinniissttéérriioo  PPúúbblliiccoo  MMiilliittaarr..  
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DDooiiss  ppoonnttooss  ppaarreecceemm--nnooss  iimmppoorrttaannttee  aabboorrddaarr  nneessttee  mmoommeennttoo  ((ccoomm  
cceerrtteezzaa  eexxiisstteemm  oouuttrrooss  ))::  aa  ggrraattuuiiddaaddee  ddoo  eennssiinnoo  nnooss  eessttaabbeelleecciimmeennttooss  ooffiicciiaaiiss  ee  aa  
iinncciiddêênncciiaa  ddoo  EEssttaattuuttoo  ddaa  CCrriiaannççaa  ee  ddoo  AAddoolleesscceennttee..  

  AA  CCoonnssttiittuuiiççããoo  FFeeddeerraall,,  eemm  sseeuu  aarrtt..  220055,,  ddiissppõõee  qquuee  aa  eedduuccaaççããoo,,  
ddiirreeiittoo  ddee  ttooddooss  ee  ddeevveerr  ddoo  EEssttaaddoo  ee  ddaa  ffaammíílliiaa,,  sseerráá  pprroommoovviiddaa  ee  iinncceennttiivvaaddaa  ccoomm  aa  
ccoollaabboorraaççããoo  ddaa  ssoocciieeddaaddee,,  vviissaannddoo  aaoo  pplleennoo  ddeesseennvvoollvviimmeennttoo  ddaa  ppeessssooaa,,  sseeuu  pprreeppaarroo  
ppaarraa  oo  eexxeerrccíícciioo  ddaa  cciiddaaddaanniiaa  ee  ssuuaa  qquuaalliiffiiccaaççããoo  ppaarraa  oo  ttrraabbaallhhoo..  

JJáá  oo  aarrtt..  220066,,  aaoo  eexxpplliicciittaarr  ooss  pprriinnccííppiiooss  ppeellooss  qquuaaiiss  oo  eennssiinnoo  sseerráá  
mmiinniissttrraaddoo,,  pprreessccrreevveeuu  ccoomm  ccrriissttaalliinnaa  eevviiddêênncciiaa,,  eemm  sseeuu  iinncciissoo  IIVV,,  ““aa  ggrraattuuiiddaaddee  ddoo  
eennssiinnoo  ppúúbblliiccoo  eemm  eessttaabbeelleecciimmeennttooss  ooffiicciiaaiiss””..  

AA  pprriimmeeiirraa  oobbsseerrvvaaççããoo  aa  sseerr  ffeeiittaa  éé  qquuaannttoo  àà    eeffeettiivvaa  aapplliiccaabbiilliiddaaddee  ddaa  
nnoorrmmaa  iinnsseerrttaa  nnoo  aarrtt..  220055  ee  nnoo  iinncciissoo  IIVV,,  ddoo  aarrtt..  220066,,  ddaa  CCFF//8888..  

TTeemmooss,,  sseemm  ssoommbbrraa  ddee  ddúúvviiddaa,,  aass  mmeessmmaass  ccoommoo  sseennddoo  ddee  vviiggêênncciiaa  pplleennaa  
ee  ddee  aapplliiccaaççããoo  iimmeeddiiaattaa..  

MMeessmmoo  qquuee  aass  nnoorrmmaass  ffoosssseemm  eenntteennddiiddaass  ccoommoo  sseennddoo  ddee  eeffiiccáácciiaa  ccoonnttiiddaa  
ee  ddee  pprriinnccííppiioo  pprrooggrraammááttiiccoo  ((vv..gg..,,  aass  qquuee  eessttaabbeelleecceemm  uumm  pprrooggrraammaa  ccoonnssttiittuucciioonnaall  aa  sseerr  
ddeesseennvvoollvviiddoo  mmeeddiiaannttee  lleeggiissllaaççããoo  iinntteeggrraattiivvaa  ddaa  vvoonnttaaddee  ccoonnssttiittuuiinnttee  xx)),,  aaiinnddaa  aassssiimm  
eessttaass  jjáá  eessttaarriiaamm  iinntteeggrraalliizzaaddaass,,  ddoottaaddaass  ddee  eeffiiccáácciiaa  aallccaannççaaddaa  ppeellaass  LLeeiiss  nn..ºº  99..339944,,  ddee  
2200..1122..9966  ((LLeeii  ddee  DDiirreettrriizzeess  ee  BBaasseess  ddaa  EEdduuccaaççããoo  NNaacciioonnaall  ––  LLDDBB))  ee  nn..ºº  99..778866,,  ddee  
0077..0022..9999  ((  LLeeii  ddoo  EEnnssiinnoo  nnoo  EExxéérrcciittoo  BBrraassiilleeiirroo))..    

NNaa  eesstteeiirraa  ddaa  CCaarrttaa  MMaaggnnaa,,  aa  LLeeii  FFeeddeerraall  nn..ºº  99..339944,,  ddee  2200..1122..9966,,  aaoo  ffiixxaarr  
aass  ddiirreettrriizzeess  ee  bbaasseess  ddaa  eedduuccaaççããoo  nnaacciioonnaall,,  eessttaabbeelleecceeuu  eemm  sseeuu  aarrtt..  33ºº,,  iinncciissoo  VVII,,  ““aa  
ggrraattuuiiddaaddee  ddoo  eennssiinnoo  ppúúbblliiccoo  eemm  eessttaabbeelleecciimmeennttooss  ooffiicciiaaiiss””..  

EEmm  sseeuu  aarrtt..  8833,,  aa  LLeeii  ddee  DDiirreettrriizzeess  ee  BBaasseess  ddaa  EEdduuccaaççããoo  NNaacciioonnaall,,  
aasssseevveerroouu  qquuee  oo  ““eennssiinnoo  mmiilliittaarr  éé  rreegguullaaddoo  eemm  lleeii  eessppeeccííffiiccaa,,  aaddmmiittiiddaa  aa  eeqquuiivvaallêênncciiaa  ddee  
eessttuuddooss  ccoomm  aass  nnoorrmmaass  ffiixxaaddaass  ppeellooss  ssiisstteemmaass  ddee  eennssiinnoo””..  

PPoorr  ffiimm,,  aa  LLeeii  FFeeddeerraall  nn..ºº  99..778866,,  ddee  0077..0022..9999,,  ddiissppõõee  ssoobbrree  oo  EEnnssiinnoo  nnoo  
EExxéérrcciittoo  BBrraassiilleeiirroo  ee  ddáá  oouuttrraass  pprroovviiddêênncciiaass..  

AAnnaalliissaannddoo--ssee  uumm  ccaassoo  ccoonnccrreettoo,,  iinnvveessttiiggaaddoo  aattrraavvééss  ddee  PPrroocceeddiimmeennttoo  
IInnvveessttiiggaattóórriioo  PPrreelliimmiinnaarr,,  iinnssttaauurraaddoo  nnaa  PPJJMM  ddee  SSaannttaa  MMaarriiaa,,  ddeessttiinnaaddoo  aa  aavvaalliiaarr  aa  
iinnccoonnssttiittuucciioonnaalliiddaaddee  ddoo  aauummeennttoo  ddaass  mmeennssaalliiddaaddeess  ddoo  CCoollééggiioo  MMiilliittaarr,,  ccoonnssttaattoouu--ssee  
qquuee    oo  cchheeffee  ddoo  DDeeppaarrttaammeennttoo  ddee  EEnnssiinnoo  ee  PPeessqquuiissaa  ddoo  EExxéérrcciittoo  pprrooppôôss  aauummeennttoo  ddaa  
cchhaammaaddaa    QQUUOOTTAA  MMEENNSSAALL  EESSCCOOLLAARR  ((QQMMEE))  qquuee  éé  ccoobbrraaddaa  ddooss  ppaaiiss  ddee  aalluunnooss  
mmaattrriiccuullaaddooss  eemm  ttooddoo  oo  ppaaííss,,  ppaarraa  oo  aannoo  ddee  22000000..  

EEmm  ssuuaa  ddeecciissããoo,,  oo  cchheeffee  ddoo  DDEEPP  eenntteennddeeuu  qquuee  oo  aammppaarroo  lleeggaall  
pprrooppoorrcciioonnaaddoo  ppeellaa  LLDDBB  ((aarrtt..  1122ºº  ee  8833)),,  ppeellaa  LLeeii  ddee  EEnnssiinnoo  ddoo  EExxéérrcciittoo  ((AArrtt..  77ºº  ee  2200))  ee  
ppeelloo  RReegguullaammeennttoo  ddooss  CCoollééggiiooss  MMiilliittaarreess  RR//6699  ((aarrtt..  2277))  ddããoo  ccoonnssiissttêênncciiaa    àà  
ppoossssiibbiilliiddaaddee  ddee  rreeaajjuussttee,,  ee  ddaaíí  ssee  ccoonncclluuii  qquuee  aa  ccoobbrraannççaa  ddee  mmeennssaalliiddaaddeess  jjáá  vviinnhhaa  
sseennddoo  ffeeiittaa  aanntteerriioorrmmeennttee..  

EEnntteennddeeuu  aaiinnddaa  aaqquueellaa  cchheeffiiaa  qquuee  ooss  ccoollééggiiooss  mmiilliittaarreess  ssããoo  ““OOMM””  ddoo  
EExxéérrcciittoo,,  rreeggiiddooss  ppoorr  rreeggiimmeess  pprróópprriiooss,,  ccoonnffoorrmmee  pprreeccoonniizzaa  oo  aarrtt..  1122  ddaa  LLDDBB  ee  nnããoo  
““ccoollééggiiooss  ddaa  rreeddee  ppúúbblliiccaa””,,  oonnddee  aa  ggrraattuuiiddaaddee  éé  oobbrriiggaattóórriiaa,,  sseennddoo  ppoorrttaannttoo  ffaavvoorráávveell  aaoo  
rreeaajjuussttee  úúnniiccoo  ddoo  vvaalloorr  ddee  RR$$  7700,,0000  ((sseetteennttaa  rreeaaiiss))..  

OO  rreeaajjuussttee  ffooii  eeffeettiivvaaddoo,,  ccoonnffoorrmmee  ssee  ppooddee  vveerr  ppoorr  aattoo  ddoo  CChheeffee  ddoo  
DDeeppaarrttaammeennttoo  ddee  EEnnssiinnoo  ee  PPeessqquuiissaa  ddoo  EExxéérrcciittoo,,  ppuubblliiccaaddoo  nnoo  BBoolleettiimm  DDEEPP  nn..ºº  008877,,  ddee  
2288..1122..9999,,  ààss  ffllss..  995511..  

  
DDAA  DDEESSCCOONNFFOORRMMIIDDAADDEE  EENNTTRREE  OO  AATTOO  DDOO  SSRR..  CCHHEEFFEE  DDOO  DDEEPP  EE  OO  

PPRREECCEEIITTOO  CCOONNSSTTIITTUUCCIIOONNAALL  
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DDaattaa  vveenniiaa,,  aa  ddeecciissããoo  ddoo  SSrr..  CChheeffee  ddoo  DDeeppaarrttaammeennttoo  ddee  EEnnssiinnoo  ee  
PPeessqquuiissaa  ddoo  EExxéérrcciittoo,,  qquuee  mmaatteerriiaalliizzoouu  oo  aauummeennttoo  ddaass  ccoonnttrriibbuuiiççõõeess  ppaaggaass  
mmeennssaallmmeennttee  aaooss  CCoollééggiiooss  MMiilliittaarreess  ((aaíí  iinncclluuííddoo  oo  ddee  SSaannttaa  MMaarriiaa))  eessttáá  aa  aaffrroonnttaarr  aa  
CCoonnssttiittuuiiççããoo  ddaa  RReeppúúbblliiccaa,,  sseennããoo  vveejjaammooss::  

--  OO  aarrtt..  1122,,  iinncciissoo  IIII,,  ddaa  LLeeii  FFeeddeerraall  nn..ºº  99339944,,  ddee  2200..1122..9966  ((LLDDBB))  aaoo  
eessttaabbeelleecceerr  qquuee  ooss  eessttaabbeelleecciimmeennttooss  ddee  eennssiinnoo  tteerrããoo  aa  iinnccuummbbêênncciiaa  ddee  aaddmmiinniissttrraarr  sseeuu  
ppeessssooaall  ee  sseeuuss  rreeccuurrssooss  mmaatteerriiaaiiss  ee  ffiinnaanncceeiirrooss,,  rreessssaallvvoouu  oo  rreessppeeiittoo  ààss  nnoorrmmaass  
ccoommuunnss  ee  aass  ddoo  ssiisstteemmaa  ddee  eennssiinnoo..  DDeennttrree  eessssaass  ddeessttaaccaamm--ssee  oo  iinncciissoo  IIVV,,  ddoo  aarrtt..  220066,,  
ddaa  CCFF  ((ggrraattuuiiddaaddee  ddoo  eennssiinnoo  ppúúbblliiccoo  eemm  eessttaabbeelleecciimmeennttooss  ooffiicciiaaiiss)),,  rreeppeettiiddoo  nnoo  iinncciissoo  
VVII,,  ddoo  aarrtt..  33ºº  ddaa  LLeeii  ddee  DDiirreettrriizzeess  ee  BBaasseess  ddaa  EEdduuccaaççããoo  NNaacciioonnaall..  

--  OO  aarrtt..  77ºº  ddaa  LLeeii  FFeeddeerraall  nn..ºº  99..778866,,  ddee  0088..0022..9999  ((LLeeii  ddoo  EEnnssiinnoo  nnoo  EExxéérrcciittoo  
NNaacciioonnaall))  rreeffeerree--ssee  aaoo  eennssiinnoo  pprreeppaarraattóórriioo  ee  aassssiisstteenncciiaall  ddee  nníívveell  ffuunnddaammeennttaall  ee  mmééddiioo,,  
ddooss  CCoollééggiiooss  MMiilliittaarreess,,  ccoommoo  uummaa  ffoorrmmaa  aaddiicciioonnaall  ààss  mmooddaalliiddaaddeess  mmiilliittaarreess  
pprroopprriiaammeennttee  ddiittaass,,  ppoorréémm,,  nnaa  ffoorrmmaa  ddaa  lleeggiissllaaççããoo  ffeeddeerraall,,  ppeerrttiinneennttee,,  rreessssaallvvaaddaass  ssuuaa  
ppeeccuulliiaarriiddaaddeess..  

UUmm  rrááppiiddoo  ppaasssseeiioo  ppeellaa  LLeeii  ddoo  EEnnssiinnoo  nnoo  EExxéérrcciittoo,,  ddiimmeennssiioonnaa  eemm  sseeuu  aarrtt..  
11ºº,,  aa  iinnssttiittuuiiççããoo  ddoo  SSiisstteemmaa,,  ddee  ccaarraacctteerrííssttiiccaass  pprróópprriiaass,,  ccoomm  aa  ffiinnaalliiddaaddee  ddee  qquuaalliiffiiccaarr  
rreeccuurrssooss  hhuummaannooss  ppaarraa  aa  ooccuuppaaççããoo  ddee  ccaarrggooss  ee  ppaarraa  oo  ddeesseemmppeennhhoo  ddee  ffuunnççõõeess  
pprreevviissttaass,,  nnaa  ppaazz  ee  nnaa  gguueerrrraa,,  eemm  ssuuaa  oorrggaanniizzaaççããoo..  

AAss  mmooddaalliiddaaddeess  ddooss  CCuurrssooss  mmaannttiiddooss  ppeelloo  ssiisstteemmaa  eessttããoo  pprreevviissttooss  nnoo  aarrtt..  
66ºº,,  ttooddaass  vvoollttaaddaass  ppaarraa  aa  ffoorrmmaaççããoo  ee  oo  aappeerrffeeiiççooaammeennttoo  ddoo  cciiddaaddããoo  mmiilliittaarr..  

CCoonncclluuiinnddoo::  OO  EEnnssiinnoo  MMiilliittaarr  rreeffeerriiddoo  nnoo  aarrtt..  8833  ddaa  LLDDBB,,  éé  oo  pprreevviissttoo  ppeellaa  
LLeeii  99..778866,,  ee  ddiissccrriimmiinnaaddoo  nnoo  aarrtt..  66ºº,,  ddeessttiinnaaddoo  aaoo  cciiddaaddããoo  mmiilliittaarr..  NNããoo  ssee  ccoonnffuunnddee  ccoomm  
oo  eennssiinnoo  ffuunnddaammeennttaall  ee  mmééddiioo  mmiinniissttrraaddoo  nnooss  ccoollééggiiooss  mmiilliittaarreess,,  jjáá  qquuee  eessttee,,  pprreessttaaddoo  
ddee  ffoorrmmaa  aaddiicciioonnaall  ((nnããoo  pprriioorriittáárriiaa))  eessttáá  ssuubboorrddiinnaaddoo  aa  LLDDBB,,  ccoonnffoorrmmee  pprreevviissããoo  nnoo  
pprróópprriioo  aarrtt..  77ºº  ddaa  LLeeii  ddoo  EEnnssiinnoo  MMiilliittaarr..  

--  OO  aarrtt..  2200,,  ddaa  LLeeii  nn..ºº  99..778866,,  ddee  0088..0022..9999,,  LLeeii  ddoo  EEnnssiinnoo  nnoo  EExxéérrcciittoo,,  aaoo  
ddiissppoorr  qquuee  ooss  rreeccuurrssooss  ffiinnaanncceeiirrooss  ppaarraa  aass  aattiivviiddaaddeess  ddee  eennssiinnoo  nnoo  EExxéérrcciittoo  BBrraassiilleeiirroo  
((vvoollttaaddaass  ppaarraa  oo  cciiddaaddããoo  mmiilliittaarr,,  pprreevviissttaass  nnoo  sseeuu  aarrtt..  66ºº)),,  nnããoo  pprreevviiuu  aa  ccoobbrraannççaa  ddee  
qquuaallqquueerr  mmeennssaalliiddaaddee  ((qquuee  sseerriiaa  iinnccoonnssttiittuucciioonnaall)),,  ppooiiss  rreeffeerriiuu--ssee  àà  oobbtteennççããoo  ddee  
rreeccuurrssooss  mmeeddiiaannttee  ccoonnttrriibbuuiiççõõeess,,  ssuubbvveennççõõeess,,  eemmpprrééssttiimmooss,,  iinnddeenniizzaaççõõeess  ee  oouuttrrooss  
mmeeiiooss..  

AAnnoottaammooss  qquuee  aa  PPoorrttaarriiaa  MMiinniisstteerriiaall  nn..ºº  778833,,  ddee  0088..  1122..9988  ((RReegguullaammeennttoo  
ddooss  CCoollééggiiooss  MMiilliittaarreess,,  RR//6699))  nnããoo  ppooddeerriiaa  iinnssttiittuuiirr,,  ccoommoo  iinnssttiittuuiiuu,,  eemm  sseeuu  aarrtt..  2277,,  IIII,,  aa  
ccoonnttrriibbuuiiççããoo  ddee  ddoozzee  qquuoottaass  mmeennssaaiiss  eessccoollaarreess  ((mmeennssaalliiddaaddeess)),,  ccoobbrraaddaa  ddooss  aalluunnooss  ee  
sseeuuss  rreessppoonnssáávveeiiss  ee  ddeessttiinnaaddaass  aa  pprroovveerr  ddeessppeessaass  ggeerraaiiss  ddee  eennssiinnoo..  

AA  uummaa      ppoorrqquuee  aa  CCoonnssttiittuuiiççããoo  FFeeddeerraall  ee  aa  LLeeii  ddee  DDiirreettrriizzeess  ee  BBaasseess  
pprreevvêêeemm  aa  ggrraattuuiiddaaddee  ddee  eennssiinnoo  nnooss  eessttaabbeelleecciimmeennttooss  ooffiicciiaaiiss  ((ooss  ccoollééggiiooss  mmiilliittaarreess  ssããoo  
eessttaabbeelleecciimmeennttooss  ooffiicciiaaiiss,,  aaddmmiinniissttrraaddooss  ppeelloo  EExxéérrcciittoo));;  AA  dduuaass  ppoorrqquuee  nnaa  hhiieerraarrqquuiiaa  
ddaass  nnoorrmmaass  jjuurrííddiiccaass,,  aa  PPoorrttaarriiaa  eessttáá  lloonnggee,,  mmuuiittoo  lloonnggee  ddaa  LLeeii  FFeeddeerraall  ee  ddaa  CCaarrttaa  
MMaaggnnaa,,  qquuee  nnããoo  ppooddee  ccoonnttrraarriiaarr  ssoobb  ppeennaa  ddee  ppaaddeecceerr  ddee  iinnccoonnssttiittuucciioonnaalliiddaaddee  
ccoonnggêênniittaa..  UUmmaa  ssiimmpplleess  PPoorrttaarriiaa  nnããoo  tteemm  oo  ccoonnddããoo  ddee  ccrriiaarr  oobbrriiggaaççõõeess  eemm  ccoonnffrroonnttoo  
ccoomm  aa  LLeeii  MMaaiioorr..    

--  PPoorr  ffiimm,,  oo  eenntteennddiimmeennttoo  ddaa  CChheeffiiaa  ddoo  DDeeppaarrttaammeennttoo  ddee  EEnnssiinnoo  ee  
PPeessqquuiissaa  ddoo  EExxéérrcciittoo,,  ddee  qquuee  ooss  CCoollééggiiooss  MMiilliittaarreess  ssããoo  OOrrggaanniizzaaççõõeess  MMiilliittaarreess  ((OOMM))  ddoo  
EExxéérrcciittoo,,  rreeggiiddooss  ppoorr  rreeggiimmeess  pprróópprriiooss,,  ee  nnããoo  ccoollééggiiooss  ddaa  rreeddee  ppúúbblliiccaa,,  oonnddee  aa  
ggrraattuuiiddaaddee  éé  oobbrriiggaattóórriiaa,,  nnããoo  rreessiissttee  aa  uummaa  aannáálliissee  mmaaiiss  aaccuurraaddaa..    

CCoomm  eeffeeiittoo,,  ooss  CCoollééggiiooss  MMiilliittaarreess  ssããoo  OOrrggaanniizzaaççõõeess  MMiilliittaarreess  ((OOMM)),,  ddoo  
EExxéérrcciittoo,,  jjáá  qquuee  ddiissppõõeemm  ddee  eessttrruuttuurraa  ee  ppeessssooaall  mmiilliittaarr  pprróópprriiooss..  
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EEnnttrreettaannttoo,,  ssããoo  OOMM  ddiiffeerreenncciiaaddaass,,  eessppeeccííffiiccaass,,  mmaanntteennddoo  ddee  ffoorrmmaa  
aaddiicciioonnaall  eennssiinnoo  qquuee  nnããoo  oo  mmiilliittaarr  ((eessttee  rreeggiiddoo  ppeellaa  LLeeii  ddoo  EEnnssiinnoo  ddoo  EExxéérrcciittoo)),,  mmaass  ssiimm  
oo  eennssiinnoo  ffuunnddaammeennttaall  ((ddee  55ªª  aa  88ªª  sséérriieess))  ee  mmééddiioo  ((11ºº,,  22ºº  ee  33ºº  ggrraauuss)),,  rreeggiiddooss  ppeellaa  LLeeii  ddee  
DDiirreettrriizzeess  ee  BBaasseess  ddaa  EEdduuccaaççããoo  nnaacciioonnaall..  

ÉÉ,,  aa  uumm  ssóó  tteemmppoo  OOMM  ee  EEssccoollaa,,  ttaannttoo  qquuee  sseeuu  ddiirriiggeennttee  ddeennoommiinnaa--ssee,,  
CCoommaannddaannttee  ee  DDiirreettoorr  ddee  EEnnssiinnoo..  

OOss  aalluunnooss  ddooss  CCoollééggiiooss  MMiilliittaarreess  nnããoo  ssããoo  mmiilliittaarreess  eemm  ffoorrmmaaççããoo..  SSããoo  
ccrriiaannççaass  ee  aaddoolleesscceenntteess  rreecceebbeennddoo  eennssiinnoo  ffuunnddaammeennttaall  ee  mmééddiioo,,  eemm  uumm  
eessttaabbeelleecciimmeennttoo  ooffiicciiaall,,  ttuutteellaaddooss,,  iinncclluussiivvee,,  aaqquueelleess  mmeennoorreess  ddee  1188  aannooss,,  ppeellaass  rreeggrraass  
ddaa  LLeeii  88..006699,,  ddee  1133..0077..9900  ––  EEssttaattuuttoo  ddaa  CCrriiaannççaa  ee  ddoo  AAddoolleesscceennttee..  

EEiiss  ppoorrqquuee,,  rreeppuuttaammooss  iinnccoonnssttiittuucciioonnaall  aa  ccoobbrraannççaa  ddee  mmeennssaalliiddaaddeess  
((mmeessmmoo  ppoorrqquuee  mmaassccaarraaddaass  ddee  ccoonnttrriibbuuiiççõõeess))  nnooss  CCoollééggiiooss  MMiilliittaarreess..  

ÀÀ  gguuiissaa  ddee  eessccllaarreecciimmeennttooss,,  oo  PPrroocceeddiimmeennttoo  IInnvveessttiiggaattóórriioo  PPrreelliimmiinnaarr  
((PPIIPP))  qquuee  aappuurroouu  aa  iinnccoonnssttiittuucciioonnaalliiddaaddee  ddaa  ccoobbrraannççaa  ddee  mmeennssaalliiddaaddeess  nnoo  CCoollééggiioo  
MMiilliittaarr  ddee  SSaannttaa  MMaarriiaa//RRSS,,  ppoorr  iinnvveessttiiggaarr  ffaattoo  ddee  aabbrraannggêênncciiaa  nnaacciioonnaall    ((eemm  aatteennddiimmeennttoo  
ààss  nnoorrmmaass  ddaa  RReessoolluuççããoo  3300,,  ddee  aaggoossttoo  ddee  11999999,,  ddoo  CCoonnsseellhhoo  SSuuppeerriioorr  ddoo  MMPPMM  ))  ffooii  
eennccaammiinnhhaaddoo  àà  BBrraassíílliiaa,,  tteennddoo  aa      SSrraa..  PPrrooccuurraaddoorraa--GGeerraall  ddaa  JJuussttiiççaa  MMiilliittaarr,,    AAddrriiaannaa  
LLoorraannddii,,  ddeessiiggnnaaddoo  uumm  SSuubbpprrooccuurraaddoorr--GGeerraall  ddaa  JJuussttiiççaa  MMiilliittaarr,,  ppaarraa  pprrooppoorr  tteerrmmoo  ddee  
aajjuussttaammeennttoo  ccoomm  oo  EExxéérrcciittoo  oouu,,  ttoommaarr  aass  mmeeddiiddaass  lleeggaaiiss  ccaabbíívveeiiss  ((  iinnqquuéérriittoo  cciivviill  oouu  
aaççããoo  cciivviill  ppúúbblliiccaa  ))..  

UUmm  oouuttrroo  eexxeemmpplloo  ppaarraa  aa  aattuuaaççããoo  ddoo  MMiinniissttéérriioo  PPúúbblliiccoo  MMiilliittaarr  éé  aa  
vveerriiffiiccaaççããoo  ssee  ooss  ddiivveerrssooss  pprrooggrraammaass  ddaass  FFoorrççaass  AArrmmaaddaass,,  ddee  aatteennddiimmeennttooss  ddee  
ccrriiaannççaass  ee  aaddoolleesscceenntteess  ,,  ddeessttiinnaaddooss  àà  ffoorrmmaaççããoo  ccíívviiccaa  ee  pprrooffiissssiioonnaall,,  eessttããoo  ((  ccoommoo  
ddeevveemm  eessttaarr  ))  ddeevviiddaammeennttee  rreeggiissttrraaddooss  nnooss  CCoonnsseellhhooss  MMuunniicciippaaiiss  ddooss  DDiirreeiittooss  ddaa  
CCrriiaannççaa  ee  ddoo  AAddoolleesscceennttee,,  ddooss  mmuunniiccííppiiooss  oonnddee  ssiittuueemm--ssee  aass  UUnniiddaaddeess  MMiilliittaarreess  
eexxeeccuuttaanntteess,,  nnooss  eexxaattooss  tteerrmmooss  ddoo  aarrtt..  9900,,  iinncciissoo  II,,  ee  sseeuu  ppaarráággrraaffoo  úúnniiccoo,,  ddaa  LLeeii  
88..006699//9900  ––  EEssttaattuuttoo  ddaa  CCrriiaannççaa  ee  ddoo  AAddoolleesscceennttee  ((EECCAA))  ee,,  pprriinncciippaallmmeennttee  ssee  eexxiissttee  nnoo  
pprrooggrraammaa  aa  ppaarrttiicciippaaççããoo  ddoo  CCoonnsseellhhoo  TTuutteellaarr  ((  GGuuaarrddiiããoo  ddoo  EEssttaattuuttoo  ))..    

OO  MMiinniissttéérriioo  PPúúbblliiccoo  éé  uumm  ddooss  ffiissccaaiiss  ddaass  eennttiiddaaddeess  ggoovveerrnnaammeennttaaiiss  ee  
nnããoo--ggoovveerrnnaammeennttaaiiss  qquuee  ddeesseennvvoollvveemm  aa  ppoollííttiiccaa  ddee  aatteennddiimmeennttoo  ddee  ccrriiaannççaass  ee  
aaddoolleesscceenntteess..    

OO  MMiinniissttéérriioo  PPúúbblliiccoo  MMiilliittaarr  éé  oo  lleeggííttiimmoo  ffiissccaall  ddoo  EECCAA  nnoo  ââmmbbiittoo  ddaa  
aaddmmiinniissttrraaççããoo  mmiilliittaarr..  

  
  
DDIIRREEIITTOOSS  EE  DDEEVVEERREESS  CCOOMMOO  GGAARRAANNTTIIAASS  DDAA  SSAAÚÚDDEE  NNOOSS  

HHOOSSPPIITTAAIISS  MMIILLIITTAARREESS  
  
DDaa  mmeessmmaa  ffoorrmmaa,,  eenntteennddeemmooss  qquuee  oo  MMiinniissttéérriioo  PPúúbblliiccoo  MMiilliittaarr  ppooddee  ee  

ddeevvee  ffiissccaalliizzaarr  aa  eexxeerrccíícciioo  ddooss  ddiirreeiittooss  ee  ggaarraannttiiaass  ddaa  ssaaúúddee  nneessttaa  iimmppoorrttaannttee  áárreeaa  ddaa  
aaddmmiinniissttrraaççããoo  mmiilliittaarr..  

TTeennhhaa--ssee  eemm  mmeennttee  qquuee  ooss  hhoossppiittaaiiss  ddaass  FFoorrççaass  AArrmmaaddaass  ssããoo  
eessttaabbeelleecciimmeennttooss  ooffiicciiaaiiss  ee  ssuubbmmeetteemm--ssee,,  ccoommoo  ttooddooss  ooss  oouuttrrooss  hhoossppiittaaiiss  ((ooffiicciiaaiiss  oouu  
nnããoo))  ààss  rreeggrraass  iimmppoossttaass  ppeellaa  CCoonnssttiittuuiiççããoo  ee  ppeellaa  lleeggiissllaaççããoo  eessppeeccííffiiccaa..  

DDeennttrroo  ddeessttaa  óóttiiccaa,,  aasssseevveerraa--nnooss  sseerr  iimmppoorrttaannttee,,  ddeennttrree  oouuttrraass,,  aass  
sseegguuiinntteess  vveerriiffiiccaaççõõeess::  

--  AA  oobbeeddiiêênncciiaa  àà  lleeggiissllaaççããoo  ffeeddeerraall  ddee  pprreevveennççããoo  ee  ccoommbbaattee  àà  iinnffeeccççããoo  
hhoossppiittaallaarr,,  eemm  eessppeecciiaall  aass  LLeeiiss  FFeeddeerraaiiss  ddee  nnúúmmeerrooss      66..443377,,  ddee  2200  ddee  aaggoossttoo  ddee  11997777  
ee,,    99443311,,  ddee  0066  ddee  jjaanneeiirroo  ddee  11999977;;  
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AA  oobbeeddiiêênncciiaa  ààss  rreeggrraass  ddoo  eessttaattuuttoo  ddaa  ccrriiaannççaa  ee  ddoo  aaddoolleesscceennttee  ((LLeeii  
88..006699//9900)),,  eemm  eessppeecciiaall  aa  ggaarraannttiiaa  àà  ggeessttaannttee  uussuuáárriiaa  ddooss  hhoossppiittaaiiss  mmiilliittaarreess,,  ddoo  
aatteennddiimmeennttoo  pprréé  ee  ppeerriinnaattaall  ((aarrtt..88ºº,,  ee  §§  §§  ;;  ccoonnddiiççõõeess  aaddeeqquuaaddaass  ppaarraa  oo  aalleeiittaammeennttoo  
mmaatteerrnnoo  ((  aarrtt..  99ºº  ));;  oobbrriiggaaççããoo  ddee  mmaanntteerr  rreeggiissttrroo  ddaass  aattiivviiddaaddeess  ddeesseennvvoollvviiddaass  aattrraavvééss  
ddee  pprroonnttuuáárriiooss  iinnddiivviidduuaaiiss,,  ppeelloo  pprraazzoo  ddee  1188  aannooss  //  iiddeennttiiffiiccaaççããoo  ddoo  rreeccéémm--nnaasscciiddoo  
mmeeddiiaannttee  rreeggiissttrroo  ddee  ssuuaa  iimmpprreessssããoo  ppllaannttaarr  ee  ddiiggiittaall  ee  ddee  iimmpprreessssããoo  ddiiggiittaall  ddaa  mmããee  //  
pprroocceeddeerr  aa  eexxaammeess  vviissaannddoo  oo  ddiiaaggnnóóssttiiccoo  ee  tteerraappêêuuttiiccaa  ddee  aannoorrmmaalliiddaaddeess  nnoo  
mmeettaabboolliissmmoo  ddoo  rreeccéémm--nnaasscciiddoo,,  bbeemm  ccoommoo  pprreessttaarr  oorriieennttaaççããoo  aaooss  ppaaiiss  //  ffoorrnneecceerr  
ddeeccllaarraaççããoo  ddee  nnaasscciimmeennttoo  oonnddee  ccoonnsstteemm  nneecceessssaarriiaammeennttee  aass  iinntteerrccoorrrrêênncciiaass  ddoo  ppaarrttoo  ee  
ddoo  ddeesseennvvoollvviimmeennttoo  ddoo  nneeoonnaattoo  //  mmaanntteerr  aalloojjaammeennttoo  ccoonnjjuunnttoo,,  ppoossssiibbiilliittaannddoo  aaoo  
nneeoonnaattoo  aa  ppeerrmmaannêênncciiaa  jjuunnttoo  àà  mmããee  ((  aarrtt..1100  ));;  aatteennddiimmeennttoo  eessppeecciiaalliizzaaddoo  àà  ccrriiaannççaa  ee  aaoo  
aaddoolleesscceennttee  ppoorrttaaddoorreess  ddee  ddeeffiicciiêênncciiaa  ee  oo  ffoorrnneecciimmeennttoo  ggrraattuuiittoo  ààqquueelleess  qquuee  
nneecceessssiitteemm  ddee  mmeeddiiccaammeennttooss,,  pprróótteesseess  ee  oouuttrrooss  rreeccuurrssooss  rreellaattiivvooss  aa  ttrraattaammeennttoo,,  
hhaabbiilliittaaççããoo  ee  rreeaabbiilliittaaççããoo  ((  aarrtt..  1111,,  ee  §§  §§  11ºº  ee  22ºº  ));;  ccoonnddiiççõõeess  ddee  ppeerrmmaannêênncciiaa  iinntteeggrraall  ddee  
uumm  ddooss  ppaaiiss  oouu  rreessppoonnssáávveell,,  nnooss  ccaassooss  ddee  iinntteerrnnaaççããoo  ddee  ccrriiaannççaa  oouu  aaddoolleesscceennttee  ((  aarrtt..  
1122  ));;  oobbrriiggaaççããoo  ddee  ccoommuunniiccaarr  aaoo  CCoonnsseellhhoo  TTuutteellaarr  ddaa  ssuuaa  llooccaalliiddaaddee  ooss  ccaassooss  ddee  
ssuussppeeiittaa  oouu  ccoonnffiirrmmaaççããoo  ddee  mmaauuss  ttrraattooss  ccoonnttrraa  ccrriiaannççaa  ee  aaddoolleesscceennttee  ((  aarrtt..  1133  ))..  NNoottee--ssee  
qquuee  aa  iinnoobbsseerrvvâânncciiaa  ddeesssseess  pprreecceeiittooss  ppooddee  ccaarraacctteerriizzaarr  aa  ooccoorrrrêênncciiaa  ddee  ccrriimmee,,  ppuunniiddoo  
ccoomm  ppeennaa  ddee  sseeiiss  mmeesseess  aa  ddooiiss  aannooss  ddee  ddeetteennççããoo  ((  aarrttiiggooss  222288  ee  222299  ))  oouu  iinnffrraaççããoo  
aaddmmiinniissttrraattiivvaa,,  ppuunniiddaa  ccoomm  mmuullttaa  ddee  ttrrêêss  aa  vviinnttee  ssaalláárriiooss  ddee  rreeffeerrêênncciiaa  ((  aarrtt..  224455  )),,  
pprreevviissttooss  nnoo  EECCAA..  

AA  ggaarraannttiiaa  ddooss  ddiirreeiittooss  aasssseegguurraaddooss  ccoonnssttiittuucciioonnaallmmeennttee,,  aaooss  ppaacciieenntteess  ee  
sseeuuss  rreessppoonnssáávveeiiss;;  

AA  ffiissccaalliizzaaççããoo  ddoo  uussoo  aaddeeqquuaaddoo  ee  lleeggaall  ddooss  rreeccuurrssooss  ffeeddeerraaiiss  rreecceebbiiddooss  
ppeellooss  HHoossppiittaaiiss  ddaass  FFoorrççaass  AArrmmaaddaass..  

  
OO  CCOONNTTRROOLLEE  EEXXTTEERRNNOO  DDAA  AATTIIVVIIDDAADDEE  DDEE  PPOOLLÍÍCCIIAA  JJUUDDIICCIIÁÁRRIIAA  

MMIILLIITTAARR  
  
OO  ccoonnttrroollee  eexxtteerrnnoo,,  aa  sseerr  ffeeiittoo  ppeelloo  MMiinniissttéérriioo  PPúúbblliiccoo  MMiilliittaarr,,  aabbrraannggee  ttaannttoo  

oo  eexxeerrccíícciioo  ddaa  aattiivviiddaaddee  ddee  ppoollíícciiaa  jjuuddiicciiáárriiaa  mmiilliittaarr  ((aappuurraaççããoo  ddaass  iinnffrraaççõõeess  ppeennaaiiss  
mmiilliittaarreess))  ccoommoo  aa  pprróópprriiaa  aattiivviiddaaddee  ddee  nnaattuurreezzaa  ppoolliicciiaall  ((  aattiivviiddaaddee  ppoolliicciiaall  ))  qquuee  vveennhhaa  aa  
sseerr  rreeaalliizzaaddaa  ppeellaass  FFoorrççaass  AArrmmaaddaass  qquuaannddoo  eemmpprreeggaaddaass  nnaa  ggaarraannttiiaa  ddaa  LLeeii  ee  ddaa  
OOrrddeemm..  

OO  tteemmaa  aaiinnddaa  nnããoo  eessttáá  ppaacciiffiiccaaddoo  ccoonnqquuaannttoo  tteennhhaa  bbaassee  ccoonnssttiittuucciioonnaall  ee  
iinnffrraaccoonnssttiittuucciioonnaall,,    vveerrbbiiss::    aarrttiiggooss  112277  ee  112299,,  VVIIII,,  ddaa  CCFF  ee,,  aarrttiiggooss  99ºº  ee  1100,,  ddaa  LLCC  nn°°  
7755//9933..  

EEmm  rreellaaççããoo  aaoo  eexxeerrccíícciioo  ddaa  aattiivviiddaaddee  ddee  ppoollíícciiaa  jjuuddiicciiáárriiaa  mmiilliittaarr,,  dduurraannttee  aa  
11ªª  RReeuunniiããoo  ddee  PPrroommoottoorreess  ddaa  JJuussttiiççaa  MMiilliittaarr  eemm  EEssttáággiioo  PPrroobbaattóórriioo  xxii  ffoorraamm  ffeeiittaass  
aallgguummaass  pprrooppoossttaass  ee  ssuuggeessttõõeess,,  ddaass  qquuaaiiss  ssee  ddeessttaaccaamm::    

aa))  NNoorrmmaattiizzaaççããoo  ddoo  eexxeerrccíícciioo  ddoo  CCoonnttrroollee  EExxtteerrnnoo  ddaa  PPoollíícciiaa  JJuuddiicciiáárriiaa  
MMiilliittaarr,,  aa  sseerr  ddeesseennvvoollvviiddoo  ppeelloo  MMiinniissttéérriioo  PPúúbblliiccoo  MMiilliittaarr,,  ccoomm  aa  ffiinnaalliiddaaddee  ddee  bbuussccaarr  
uummaa  lliinnhhaa  ggeerraall  ddee  aaççããoo  aa  sseerr  ddeesseennvvoollvviiddaa  ppeellooss  MMeemmbbrrooss  ddoo  MMPPMM,,  nnaass  ddiivveerrssaass  
PPrrooccuurraaddoorriiaass  ,,  aalléémm  ddee  ddaarr  ccoonnhheecciimmeennttoo  ààss  aauuttoorriiddaaddeess  mmiilliittaarreess  ddaa  iimmppoorrttâânncciiaa  
ddeessssaa  aa  aattiivviiddaaddee,,  bbeemm  ccoommoo  ddaa  ssuuaa  lleeggaalliiddaaddee;;  

bb))  AAddooççããoo,,  eemm  ccaaddaa  PPrrooccuurraaddoorriiaa,,  ddee  uumm  PPrrooggrraammaa  AAnnuuaall  ddee  
AAccoommppaannhhaammeennttoo  ddaa  AAttiivviiddaaddee  PPoolliicciiaall  MMiilliittaarr,,  ccoomm  aa  ffiinnaalliiddaaddee  ddee  aauummeennttaarr  aa  
pprreesseennççaa  ee  oo  eennttrroossaammeennttoo  ddoo  MMiinniissttéérriioo  PPúúbblliiccoo  MMiilliittaarr  ccoomm  aass  ddiivveerrssaass  aauuttoorriiddaaddeess  
mmiilliittaarreess,,  rreeaalliizzaannddoo  aaoo  mmeessmmoo  tteemmppoo  uumm  ttrraabbaallhhoo  ddee  pprreevveennççããoo  àà  ccrriimmiinnaalliiddaaddee;;  
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cc))  PPrrooggrraammaaççããoo  ddee  VViissiittaass  ààss  UUnniiddaaddeess  MMiilliittaarreess,,  ccoomm  aa  ffiinnaalliiddaaddee  ddee  
vveerriiffiiccaarr  oo  ccoorrrreettoo  ddeesseennvvoollvviimmeennttoo  ddaa  aattiivviiddaaddee  ppoolliicciiaall  mmiilliittaarr;;  

dd))  IInntteennssiiffiiccaarr  //  iinniicciiaarr  uummaa  ttrrooccaa  ddee  iinnffoorrmmaaççõõeess  eennttrree  aass  ddiivveerrssaass  
PPrrooccuurraaddoorriiaass  ddaa  JJuussttiiççaa  MMiilliittaarr  ((  ppoorr  eexxeemmpplloo,,  ppoorr  iinntteerrmmééddiioo  ddaa  CCââmmaarraa  ddee  
CCoooorrddeennaaççããoo  ee  RReevviissããoo  ))  ddaass  ddiivveerrssaass  aattiivviiddaaddeess  ddeesseennvvoollvviiddaass,,  eennvvoollvveennddoo  oo  CCoonnttrroollee  
EExxtteerrnnoo  ddaa  PPoollíícciiaa  JJuuddiicciiáárriiaa  MMiilliittaarr;;  

ee))  AAttiivvaarr//mmaanntteerr  uumm  ccoonnttrroollee,,  nnaa  PPrrooccuurraaddoorriiaa,,  ddee  pprroovviiddêênncciiaass  ee  
aaccoommppaannhhaammeennttooss  ddaass  ddiilliiggêênncciiaass  aaddoottaaddaass  ppaarraa  aa  ccaappttuurraa  ddee  ddeesseerrttoorreess  ee  
iinnssuubbmmiissssooss;;  

ff))  PPrrooppoorr  aa  ccrriiaaççããoo  ddee  SSeeççõõeess  EEssppeecciiaalliizzaaddaass  ppaarraa  rreeaalliizzaarr  aa  aattiivviiddaaddee  ddee  
PPoollíícciiaa  JJuuddiicciiáárriiaa  MMiilliittaarr  nnaass  ddiivveerrssaass  RReeggiiõõeess  MMiilliittaarreess,,  ZZoonnaass  AAéérreeaass  ee  DDiissttrriittooss  
NNaavvaaiiss,,  tteennddoo  ccoommoo  bbeenneeffíícciioo  iimmeeddiiaattoo  aa  mmeellhhoorriiaa  nnaa  qquuaalliiddaaddee  ddoo  iinnqquuéérriittoo  ppoolliicciiaall  
mmiilliittaarr,,  pprreevveennççããoo  ddaa  ccrriimmiinnaalliiddaaddee  ee  iinntteerrccââmmbbiioo  ddee  iinnffoorrmmaaççõõeess  eennttrree  aass  ttrrêêss  FFoorrççaass  ee  
aa  JJuussttiiççaa  MMiilliittaarr..  

  
NNããoo  ddeevvee  sseerr  iiggnnoorraaddoo  oo  ccoonnttrroollee  eexxtteerrnnoo  aa  sseerr  rreeaalliizzaaddoo  ppoorr  ooccaassiiããoo  ddoo  

eemmpprreeggoo  ddaass  FFoorrççaass  AArrmmaaddaass  nnaa  ggaarraannttiiaa  ddaa  lleeii  ee  ddaa  oorrddeemm,,  pprreevviissttoo  nnaa  ppaarrttee  ffiinnaall  ddoo  
aarrtt..  114422  ddaa  CCaarrttaa  MMaaggnnaa  ee  ddeettaallhhaaddoo  nnaa  LLeeii  CCoommpplleemmeennttaarr  nn°°  9977//9999,,  sseennddoo  qquuee  ttaall  
eemmpprreeggoo  éé  ddee  rreessppoonnssaabbiilliiddaaddee  ddoo  pprreessiiddeennttee  ddaa  RReeppúúbblliiccaa..  

NNuumm  pprriimmeeiirroo  eexxaammee,,  vveerriiffiiccaa--ssee  qquuee  eemm  tteemmppoo  ddee  ppaazz,,  aass  FFoorrççaass  
AArrmmaaddaass  ppooddeemm  sseerr  eemmpprreeggaaddaass  nnaass  sseegguuiinntteess  ssiittuuaaççõõeess  ddee  aaccoorrddoo  ccoomm  aa  
CCoonnssttiittuuiiççããoo  FFeeddeerraall  ::    aa))  iinntteerrvveennççããoo  ffeeddeerraall  ((  aarrtt..  3344,,  IIIIII  ));;  bb))    eemm  rreessppoossttaa  aaoo  ppeeddiiddoo  
ddee  qquuaallqquueerr  ddooss  ppooddeerreess  ppaarraa  ggaarraannttiiaa  ddaa  lleeii  ee  ddaa  oorrddeemm  ((  aarrtt..  114422,,  iinn  ffiinnee  ));;  cc))  nnaa  
vviiggêênncciiaa  ddoo  EEssttaaddoo  ddee  DDeeffeessaa  ((  aarrtt..  113366  ));;  dd))  nnaa  vviiggêênncciiaa  ddoo  EEssttaaddoo  ddee  SSííttiioo  ((  aarrtt..  113388))..  

MMeessmmoo  qquuaannddoo  eemmpprreeggaaddaass  eemm  aattiivviiddaaddeess  ddee  nnaattuurreezzaa  ppoolliicciiaall,,  aass  FFoorrççaass  
AArrmmaaddaass  mmaannttéémm  ssuuaa  ccaarraacctteerrííssttiiccaa  ddee  eemmpprreeggoo  mmiilliittaarr,,  ttrrooppaa  ddeevviiddaammeennttee  ccoommaannddaaddaa  
,,  eemmpprreeggaaddaa  ppoorr  oorrddeemm  ddoo  mmaaiiss  aallttoo  mmaannddaattáárriioo  ddaa  NNaaççããoo..  

OO  aaccoommppaannhhaammeennttoo  ppeelloo  MMiinniissttéérriioo  PPúúbblliiccoo  MMiilliittaarr,,  ddoo  eemmpprreeggoo  ddee  FFoorrççaa  
ppaarraa  ggaarraannttiiaa  ddaa  lleeii  ee  ddaa  oorrddeemm  sseerráá  oo  rreessgguuaarrddoo  ddaa  lleeggaalliiddaaddee  ddaa  ooppeerraaççããoo  ee  oo  
eexxeerrccíícciioo  ddoo  ccoonnttrroollee  eexxtteerrnnoo  ddaa  aattiivviiddaaddee  ppoolliicciiaall  mmiilliittaarr  ddeesseennvvoollvviiddaa..  

  
  
66..  IINNSSTTRRUUMMEENNTTOOSS  DDEE  AATTUUAAÇÇÃÃOO  DDOO  MMIINNIISSTTÉÉRRIIOO  PPÚÚBBLLIICCOO  MMIILLIITTAARR  
  
  
OOss  iinnssttrruummeennttooss  qquuee  ccoonnssoolliiddaamm  eessttaa  aattiivviiddaaddee  ddoo  MMiinniissttéérriioo  PPúúbblliiccoo  

MMiilliittaarr  ((MMPPMM))  bbaasseeiiaamm--ssee  ffuunnddaammeennttaallmmeennttee  nnaa  lleeggiissllaaççããoo  ppeennaall  ee  ccíívveell  eexxiisstteennttee,,  eemm  
eessppeecciiaall  nnaa    LLeeii  ddaa  AAççããoo  CCiivviill  PPúúbblliiccaa,,  ccoomm  aa  ppoossssiibbiilliiddaaddee  ddee  iinnssttaauurraaççããoo  ddee  iinnqquuéérriittoo  
cciivviill  oouu  pprroocceeddiimmeennttoo  iinnvveessttiiggaattóórriioo  pprreelliimmiinnaarr..  

CCoomm  iissssoo,,  ppooddeemmooss  ddiizzeerr  qquuee  ttooddaa  vveezz  qquuee  hhoouuvveerr  iinnddíícciiooss  ddee  vviioollaaççããoo  ddee  
ddiirreeiittooss  ee  ggaarraannttiiaass  ccoonnssttiittuucciioonnaaiiss  nnaass  áárreeaass  ssoobb  aaddmmiinniissttrraaççããoo  mmiilliittaarr,,  ooss  óórrggããooss  ddoo  
MMPPMM,,  eemm  qquuaallqquueerr  ggrraauu,,  ppooddeemm  iinnssttaauurraarr  iinnqquuéérriittoo  cciivviill,,  oouu  PPrroocceeddiimmeennttoo  IInnvveessttiiggaattóórriioo  
PPrreelliimmiinnaarr,,  ppooddeennddoo  pprrooppoorr  tteerrmmoo  ddee  aajjuussttaammeennttoo  àà  LLeeii,,  ccoomm  aass  aauuttoorriiddaaddeess  mmiilliittaarreess  
rreessppoonnssáávveeiiss,,  ssoobb  ppeennaa  ddee  aajjuuiizzaammeennttoo  ddaa  aaççããoo  cciivviill  ppúúbblliiccaa  ppeerraannttee  aa  jjuussttiiççaa  
ccoommppeetteennttee,,  hhoojjee  aa  jjuussttiiççaa  ffeeddeerraall  oouu  eessttaadduuaall,,((  mmeeddiiaannttee  lliittiissccoonnssóórrcciioo  ccoomm  oouuttrrooss  
rraammooss  ddoo  MMiinniissttéérriioo  PPúúbblliiccoo  ddaa  UUnniiããoo  oouu  MMiinniissttéérriioo  PPúúbblliiccoo    ddooss  EEssttaaddooss  ))  sseennddoo  ddee  
ttooddoo  iinntteerreessssaannttee  nnoottaarr  qquuee  eexxiissttee  pprroojjeettoo  ddee  aauummeennttoo  ddaa  ccoommppeettêênncciiaa  ddaa  JJuussttiiççaa  MMiilliittaarr  
ddaa  UUnniiããoo  eemm  aannddaammeennttoo  nnaa  RReeffoorrmmaa  ddoo  JJuuddiicciiáárriioo,,  nnoo  CCoonnggrreessssoo..  
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CCOONNCCLLUUSSÃÃOO  
  
PPoorr  cceerrttoo  qquuee  aa  aabboorrddaaggeemm  ffeeiittaa  rraappiiddaammeennttee,,  nnããoo  eessggoottaa  oo  tteemmaa..  

EEnnttrreettaannttoo,,  aa  eessppeerraannççaa  qquuee  ssee  tteemm  éé  ddee  qquuee  ssiirrvvaa  ddee  eessttíímmuulloo  ppaarraa  uummaa  nnoovvaa  ffrreennttee  ddee  
aattuuaaççããoo  ddoo  MMiinniissttéérriioo  PPúúbblliiccoo  MMiilliittaarr,,  ccoommoo  aattiivviiddaaddeess  ddee  nnaattuurreezzaa  eexxttrraa--jjuuddiicciiaaiiss..  

OOuuttrrooss  eennffooqquueess  ppooddeerrããoo  sseerr  aabboorrddaaddooss,,  ccoommoo  ppoorr  eexxeemmpplloo  aa  vveerriiffiiccaaççããoo  
ddoo  rreessppeeiittoo  ddaass  nnoorrmmaass  ddee  sseegguurraannççaa  ddee  ttrraabbaallhhoo,,  nnooss  ggrraannddeess  eessttaalleeiirrooss  ee  hhaannggaarreess  
ddaa  MMaarriinnhhaa  ee  AAeerroonnááuuttiiccaa,,  aalléémm  ddaass  ffáábbrriiccaass  ddee  mmaatteerriiaall  bbéélliiccoo  ddoo  EExxéérrcciittoo::  jjoorrnnaaddaa  ddee  
ttrraabbaallhhoo,,  eexxiissttêênncciiaa  ee  uussoo  oobbrriiggaattóórriioo  ddee  eeqquuiippaammeennttooss  iinnddiivviidduuaaiiss  ee  ccoolleettiivvooss  ddee  
sseegguurraannççaa;;  mmeellhhoorriiaa  ddaa  qquuaalliiddaaddee  ddooss  llooccaaiiss  ddee  ttrraabbaallhhooss  ccoonnssiiddeerraaddooss  ppeerriiggoossooss,,  
iinnssaalluubbrreess  oouu  ppeennoossooss,,  eexxiissttêênncciiaa  ddaa  CCoommiissssããoo  IInntteerrnnaa  ddee  PPrreevveennççããoo  ddee  AAcciiddeenntteess,,  
ttoorrnnaarr  rroottiinneeiirroo  aa  eessttaattííssttiiccaa  ddee  aacciiddeenntteess,,  eettcc,,  ppooddeennddoo--ssee  ccoonnttaarr  ccoomm  oo  pprreecciioossoo  aauuxxíílliioo  
ddooss  ppeerriittooss  ddaass  DDeelleeggaacciiaass  RReeggiioonnaaiiss  ddoo  TTrraabbaallhhoo..  

  
SSaaiirr  ddoo  ccaammppoo  rreessttrriittoo  ddoo  pprroocceessssoo  ppeennaall  mmiilliittaarr  ppaarraa  ccaammiinnhhaarr  ppeelloo  aammpplloo  

ccaammppoo  ddaa  ggaarraannttiiaa  ddoo  eexxeerrccíícciioo  ddooss  ddiirreeiittooss  aasssseegguurraaddooss  ccoonnssttiittuucciioonnaallmmeennttee,,  eemm  ttooddaass  
aass  ssuuaass  áárreeaass,,  ddeessddee  qquuee  ssoobb  aaddmmiinniissttrraaççããoo  mmiilliittaarr  éé,,  eeffeettiivvaammeennttee,,  ggaannhhaarr  eessppaaççoo,,  
aalléémm  ddee  eexxeerrcceerr  ccoomm  pplleenniittuuddee  aa  nnoobbrree  mmiissssããoo  ddoo  MMiinniissttéérriioo  PPúúbblliiccoo  bbrraassiilleeiirroo..  

SSeerráá  eessttee  oo  MMiinniissttéérriioo  PPúúbblliiccoo  MMiilliittaarr  ddoo  TTeerrcceeiirroo  MMiillêênniioo..  
  
  
88..    AANNEEXXOO::  AA  DDEECCLLAARRAAÇÇÃÃOO  DDEE  BBRRAASSÍÍLLIIAA  
  
  
DDEECCLLAARRAAÇÇÃÃOO  DDEE  BBRRAASSÍÍLLIIAA  
  
OOss  MMeemmbbrrooss  ddoo  MMiinniissttéérriioo  PPúúbblliiccoo  MMiilliittaarr,,  ppaarrttiicciippaanntteess  ddaa  11ªª  RReeuunniiããoo  ddee  

PPrroommoottoorreess  ddaa  JJuussttiiççaa  MMiilliittaarr  eemm  EEssttáággiioo  pprroobbaattóórriioo,,  rreeaalliizzaaddaa  eemm  BBrraassíílliiaa  ––  DDFF,,  ddee  2255  aa  
2277  ddee  oouuttuubbrroo  ddee  22000000,,  iinnssppiirraaddooss  nnaass  eexxppoossiiççõõeess  ee  nnooss  ddeebbaatteess  ddooss  aassssuunnttooss  
ccoonnssttaanntteess  ddaa  PPrrooggrraammaaççããoo  TTeemmááttiiccaa,,  ddeeccllaarraamm  aass  sseegguuiinntteess  ccoonncclluussõõeess::  

  
CCoonnssiiddeerraa--ssee  ffuunnddaammeennttaall  oo  eexxeerrccíícciioo  eeffeettiivvoo  ee  aammpplloo  ddaa  ffuunnççããoo  ddee  ccuussttooss  

lleeggiiss  ppeelloo  MMiinniissttéérriioo  PPúúbblliiccoo  MMiilliittaarr,,  aattuuaannddoo  nnooss  pprroocceeddiimmeennttooss  pprréé--pprroocceessssuuaaiiss,,  
pprroocceessssooss  ddee  ccoonnhheecciimmeennttoo,,  ccaauutteellaarreess  ee  eexxeeccuuttóórriiooss,,  eemmiittiinnddoo  pprroonnuunncciiaammeennttoo  eemm  
ddeeffeessaa  ddaa  oorrddeemm  jjuurrííddiiccaa,,  ee  rreeqquueerreennddoo  aass  mmeeddiiddaass  jjuuddiicciiaaiiss  ee  eexxttrraajjuuddiicciiaaiiss  ccaabbíívveeiiss..  AA  
ssuuaa  iinntteerrvveennççããoo  ccoommoo  FFiissccaall  ddaa  LLeeii  ddeeccoorrrree  ddaass  ddiissppoossiiççõõeess  ddooss  aarrttiiggooss  112277  ee  112299  ddaa  
CCoonnssttiittuuiiççããoo  FFeeddeerraall..  ÉÉ  nnaa  ddeeffeessaa  ddaa  oorrddeemm  jjuurrííddiiccaa  qquuee  oo  MMiinniissttéérriioo  PPúúbblliiccoo  rreeaallççaa  ssuuaa  
ffuunnççããoo  eesssseenncciiaall  àà  pprreessttaaççããoo  jjuurriissddiicciioonnaall..  

  
22..  AA  aattrriibbuuiiççããoo  ddee  ccoonnttrroollee  eexxtteerrnnoo  ddaa  aattiivviiddaaddee  ddee  ppoollíícciiaa  jjuuddiicciiáárriiaa  mmiilliittaarr  

iimmppoorrttaa  nnaa  rriiggoorroossaa  oobbsseerrvvâânncciiaa  ddaa  lleeggaalliiddaaddee  ddaa  iinnvveessttiiggaaççããoo  ppoolliicciiaall,,  ccuummpprriinnddoo  aaoo  
MMiinniissttéérriioo  PPúúbblliiccoo  MMiilliittaarr  pprroommoovveerr  aaççõõeess  pprreevveennttiivvaass,,  ccoorrrreettiivvaass  ee  ddee  rreessppoonnssaabbiilliiddaaddee  
ppoorr  ddeessvviioo  ddee  ccoonndduuttaa..  AAoo  ÓÓrrggããoo  MMiinniisstteerriiaall  ccaabbee  zzeellaarr  ppeellaa  lleeggaalliiddaaddee  ee  rreegguullaarriiddaaddee  
ddaass  pprroovvaass  iinnddiicciiáárriiaass,,  bbeemm  ccoommoo  ppeellaa  oottiimmiizzaaççããoo  ddooss  pprroocceeddiimmeennttooss  iinnvveessttiiggaattóórriiooss..  

  
33..  CCuummpprree  aaoo  MMiinniissttéérriioo  PPúúbblliiccoo  MMiilliittaarr  ddiissppeennssaarr  eessppeecciiaall  aatteennççããoo  ààss  

rreepprreesseennttaaççõõeess  ee  ffaattooss  qquuee  llhhee  cchheeggaamm  aaoo  ccoonnhheecciimmeennttoo,,  pprroommoovveennddoo,,  qquuaannddoo  ffoorr  oo  
ccaassoo,,  vveerriiffiiccaaççããoo  eexxppeeddiittaa  ppoorr  mmeeiioo  ddee  pprroovviiddêênncciiaa  aaddmmiinniissttrraattiivvaa  oouu  ddiilliiggêênncciiaa  
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aappuurraattóórriiaa..  OO  pprroocceeddiimmeennttoo  ddee  iinnvveessttiiggaaççããoo  pprreelliimmiinnaarr  ddeevvee  aatteennddeerr  ààss  ffoorrmmaalliizzaaççõõeess  ee  
eexxiiggêênncciiaass  ddee  rriittoo  ssuummáárriioo  ee  ddooss  pprriinnccííppiiooss  ddaa  aaddmmiinniissttrraaççããoo  ppúúbblliiccaa..  

  
44..  CCoommoo  ddeeffeennssoorr  ddaa  oorrddeemm  jjuurrííddiiccaa  oo  MMiinniissttéérriioo  PPúúbblliiccoo  MMiilliittaarr  ddeevvee  

ffiissccaalliizzaarr  oo  ccuummpprriimmeennttoo  ddaass  nnoorrmmaass  ccoonnssttiittuucciioonnaaiiss  ee  ddaa  lleeggiissllaaççããoo  ffeeddeerraall  nnoo  ââmmbbiittoo  
ddaa  aaddmmiinniissttrraaççããoo  ee  jjuurriissddiiççããoo  mmiilliittaarr..  AAlléémm  ddaass  mmeeddiiddaass  ppeennaaiiss  ccaabbíívveeiiss,,  oo  iinnqquuéérriittoo  cciivviill  
ccoonnssttiittuuii  iinnssttrruummeennttoo  ddee  aattuuaaççããoo  ppaarraa  pprrootteeggeerr,,  pprreevveenniirr  ee  rreeppaarraarr  ddaannooss  aaoo  ppaattrriimmôônniioo  
ppúúbblliiccoo,,  aaoo  mmeeiioo  aammbbiieennttee,,  aaooss  bbeennss  ee  ddiirreeiittooss  ddee  vvaalloorr  hhiissttóórriiccoo  ee  ccuullttuurraall,,  aaooss  ddiirreeiittooss  
ddiiffuussooss,,  ccoolleettiivvooss  ee  iinnddiivviidduuaaiiss  iinnddiissppoonníívveeiiss..  

  
55..  ÉÉ  rreeccoommeennddáávveell  aa  aattuuaaççããoo  ccoonnjjuunnttaa  ddee  ÓÓrrggããooss  ddoo  MMiinniissttéérriioo  PPúúbblliiccoo  

MMiilliittaarr,,  sseemmpprree  qquuee  aa  ccoommpplleexxiiddaaddee  ddoo  ffaattoo  iinnvveessttiiggaaddoo  eexxiiggiirr,,  rreessppeeiittaaddoo  oo  pprriinnccííppiioo  ddoo  
pprroommoottoorr  nnaattuurraall..  EEssssaa  uunniiããoo  ddee  eessffoorrççooss  pprrooppiicciiaa  oo  eeffeettiivvoo  ee  pplleennoo  eexxeerrccíícciioo  ddaass  
ffuunnççõõeess  mmiinniisstteerriiaaiiss..  

PPrrooccuurraaddoorriiaa--GGeerraall  ddaa  JJuussttiiççaa  MMiilliittaarr  eemm  BBrraassíílliiaa  ––  DDFF,,  2277  ddee  oouuttuubbrroo  ddee  
22000000..  

  
AAssssiinnaarraamm::  DDrr..  PPéérriicclleess  AAuurréélliioo  LLiimmaa  ddee  QQuueeiirroozz,,  SSuubbpprrooccuurraaddoorr--GGeerraall  ddaa  

JJuussttiiççaa  MMiilliittaarr,,  CCoorrrreeggeeddoorr--GGeerraall;;  DDrr..  MMáárriioo  SSéérrggiioo  MMaarrqquueess  SSooaarreess,,  SSuubbpprrooccuurraaddoorr--
GGeerraall  ddaa  JJuussttiiççaa  MMiilliittaarr,,  CCoooorrddeennaaddoorr  ddaa  CCCCRR;;  DDrraa..  MMaarriissaa  TTeerreezziinnhhaa  CCaauudduurroo  ddaa  SSiillvvaa,,  
SSuubbpprrooccuurraaddoorraa--GGeerraall  ddaa  JJuussttiiççaa  MMiilliittaarr,,  MMeemmbbrroo  ddaa  CCCCRR;;  DDrr..  NNeellssoonn  LLuuiizz  AArrrruuddaa  
SSeennrraa,,  SSuubbpprrooccuurraaddoorr--GGeerraall  ddaa  JJuussttiiççaa  MMiilliittaarr,,  MMeemmbbrroo  ddaa  CCCCRR;;  DDrr..  GGiioovvaannii  RRaattttaaccaassoo,,  
PPrrooccuurraaddoorr  ddaa  JJuussttiiççaa  MMiilliittaarr,,  CCoooorrddeennaaddoorr;;  DDrr..  MMaarrcceelloo  WWeeiittzzeell  RRaabbeelllloo  ddee  SSoouuzzaa,,  
PPrrooccuurraaddoorr  ddaa  JJuussttiiççaa  MMiilliittaarr,,  CCoooorrddeennaaddoorr;;  DDrraa..  NNaajjllaa  NNaassssiiff  PPaallmmaa,,  PPrroommoottoorraa  ddaa  
JJuussttiiççaa  MMiilliittaarr;;  DDrraa..  HHeelleennaa  MMeerrccêêss  CCllaarreett  ddaa  MMoottaa,,  PPrroommoottoorraa  ddaa  JJuussttiiççaa  MMiilliittaarr;;  DDrr..  
JJoorrggee  CCeessaarr  ddee  AAssssiiss,,  PPrroommoottoorr  ddaa  JJuussttiiççaa  MMiilliittaarr;;  DDrr..  AAddrriiaannoo  AAllvveess  MMaarrrreeiirrooss,,  
PPrroommoottoorr  ddaa  JJuussttiiççaa  MMiilliittaarr;;  DDrr..  AAnnttoonniioo  CCaarrllooss  GGoommeess  FFaaccuurrii,,  PPrroommoottoorr  ddaa  JJuussttiiççaa  
MMiilliittaarr;;  DDrr..  SSéérrggiioo  ddee  SSaallddaannhhaa  ddaa  GGaammaa  JJúúnniioorr,,  PPrroommoottoorr  ddaa  JJuussttiiççaa  MMiilliittaarr;;  DDrr..  JJaaiimmee  
ddee  CCaassssiioo  MMiirraannddaa,,  PPrroommoottoorr  ddaa  JJuussttiiççaa  MMiilliittaarr;;  DDrr..  LLuuiizz  AAnnttoonniioo  GGrriiggoolleettttoo,,  PPrroommoottoorr  ddaa  
JJuussttiiççaa  MMiilliittaarr;;  DDrr..  IIrraabbeennii  NNuunneess  ddee  OOlliivveeiirraa,,  PPrroommoottoorr  ddaa  JJuussttiiççaa  MMiilliittaarr;;  DDrraa..  SSaannddrraa  
MMaarraa  RReeggiiss  AAssssiiss  RRiibbeeiirroo,,  PPrroommoottoorraa  ddaa  JJuussttiiççaa  MMiilliittaarr..  

  
  
  
  
  

                                                                                                                      
ii  PPrroommoottoorr  ddaa  JJuussttiiççaa  MMiilliittaarr  lloottaaddoo  eemm  SSaannttaa  MMaarriiaa--RRSS..  FFooii  PPrroommoottoorr  ddee  JJuussttiiççaa  ddoo  EEssttaaddoo  ddoo  PPaarraannáá..  AAuuttoorr  ddooss  
lliivvrrooss::  LLiiççõõeess  ddee  DDiirreeiittoo  PPaarraa  aa  AAttiivviiddaaddee  PPoolliicciiaall  MMiilliittaarr;;  JJuussttiiççaa  MMiilliittaarr  EEssttaadduuaall;;  CCoommeennttáárriiooss  aaoo  CCóóddiiggoo  PPeennaall  
MMiilliittaarr,,  PPaarrtteess  GGeerraall  ee  EEssppeecciiaall;;  AA  EExxeeccuuççããoo  ddaa  SSeenntteennççaa  nnaa  JJuussttiiççaa  MMiilliittaarr;;  EEssttaattuuttoo  ddaa  CCrriiaannççaa  ee  ddoo  AAddoolleesscceennttee  --  
PPeerrgguunnttaass  ee  RReessppoossttaass,,  ttooddooss  ppuubblliiccaaddooss  ppeellaa  EEddiittoorraa  JJuurruuáá,,  CCuurriittiibbaa..  
iiii  OO  PPrroommoottoorr  ddee  JJuussttiiççaa  ee  ooss  DDiirreeiittooss  HHuummaannooss..  AAccuussaaççããoo  ccoomm  RRaacciioonnaalliiddaaddee..  EEddiittoorraa  JJuurruuáá,,  22000000,,  pp..  3333  
iiiiii  SSeeccrreettaarriiaa  NNaacciioonnaall  ddooss  DDiirreeiittooss  HHuummaannooss..  MMiinniissttéérriioo  ddaa  JJuussttiiççaa,,  BBrraassíílliiaa,,  11999988..  
iivv  EEssccrriittuurraa  PPúúbblliiccaa  ddee  ccoonnssttiittuuiiççããoo  llaavvrraaddaa  nnoo  CCaarrttóórriioo  ddee  OOffíícciioo  ddee  NNoottaass  ddee  BBrraassíílliiaa,,  DDFF,,  ààss  ffllss..  000077  ddoo  lliivvrroo  nn°°  
AAEE--0011  ee  rreeggiissttrraaddaa  ssoobb  mmaattrrííccuullaa  nn°°  0000000044552266,,  pprroottooccoolloo  nn°°  0000002277668833,,  nnoo  LLiivvrroo  ddoo  CCaarrttóórriioo  ddoo  22ºº  OOffíícciioo  ddee  RReeggiissttrroo  
CCiivviill  ee  CCaassaammeennttooss,,  TTííttuullooss,,  DDooccuummeennttooss  ee  PPeessssooaass  JJuurrííddiiccaass  ddee  BBrraassíílliiaa,,  DDFF..  
vv  SSuubbpprrooccuurraaddoorr--GGeerraall  ddaa  JJuussttiiççaa  MMiilliittaarr..  
vvii  SSuubbpprrooccuurraaddoorr--GGeerraall  ddaa  jjuussttiiççaa  MMiilliittaarr..  OOss  ccrriimmeess  ccoonnttrraa  oo  mmeeiioo  aammbbiieennttee  eemm  áárreeaass  mmiilliittaarreess--aammbbiieennttaaiiss..  RReevviissttaa  
ddoo  MMiinniissttéérriioo  PPúúbblliiccoo  MMiilliittaarr,,  nn°°  1177,,  pp..4477--7722,,  11999999..  
vviiii  OObb..cciitt..,,  pp..  5511..  
vviiiiii  GGrruuppooss  ddee  pprrootteeççããoo  IInntteeggrraall::  eessttaaççããoo  eeccoollóóggiiccaa,,  ppaarrqquuee  nnaacciioonnaall,,  mmoonnuummeennttoo  nnaattuurraall  ee  rreeffúúggiioo  ddee  vviiddaa  ssiillvveessttrree;;  
GGrruuppooss  ddee  UUssoo  SSuusstteennttáávveell::    áárreeaa  ddee  pprrootteeççããoo  aammbbiieennttaall,,  fflloorreessttaa  nnaacciioonnaall,,  rreesseerrvvaa  eexxttrraattiivviissttaa,,  rreesseerrvvaa  ppaarrttiiccuullaarr  ddoo  
ppaattrriimmôônniioo  nnaattuurraall,,  rreesseerrvvaa  pprroodduuttoorraa  ddee  áágguuaa,,  rreesseerrvvaa  eeccoollóóggiiccaa  ccuullttuurraall  ee  rreesseerrvvaa  eeccoollóóggiiccaa  iinntteeggrraaddaa..  
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iixx  OObb..  CCiittaaddaa,,  pp..3333  
xx  AAppuudd  mmoonnooggrraaffiiaa  ddee  JJoosséé  AAffoonnssoo  ddaa  SSiillvvaa,,  ““AApplliiccaabbiilliiddaaddee  ddaass  nnoorrmmaass  ccoonnssttiittuucciioonnaaiiss””,,  lleemmbbrraaddoo  ppoorr  MMiicchheell  
TTeemmeerr,,  EElleemmeennttooss  ddee  DDiirreeiittoo  CCoonnssttiittuucciioonnaall,,  1100ªª  eeddiiççããoo,,  22ªª  ttiirraaggeemm,,  MMaallhheeiirrooss  EEddiittoorreess11999944,,  pp..  2266..  
xxii  RReeaalliizzaaddaa  eemm  BBrraassíílliiaa--DDFF,,  eennttrree  ooss  ddiiaass  2255  aa  2277  ddee  oouuttuubbrroo  ddee  22000000..  OO  CCoonnttrroollee  EExxtteerrnnoo  ddaa  PPoollíícciiaa  JJuuddiicciiáárriiaa  
MMiilliittaarr,,  22ªª  SSeessssããoo  CCoonnjjuunnttaa..  


