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Entrevista

Nosso entrevistado é o Exmo Sr. 
Jayme Martins de Oliveira Neto, 

Presidente da Associação dos 

Magistrados Brasileiros (AMB).

Síntese biográfica – Juiz titular da 13ª 

Vara da Fazenda Pública de São Paulo. 

Jayme Martins de Oliveira Neto nasceu em 

Monte Aprazível (SP), em 1965. Formou-se 

em direito nas Faculdades Metropolitanas 

Unidas (FMU), em 1990. Em 2001, obteve 

o grau de mestre em direito pela PUC (Pon-

tifícia Universidade Católica) de São Paulo, 

com dissertação na área da administração 

da Justiça. Atualmente, é doutorando na 

mesma instituição. Foi idealizador, funda-

dor e presidiu o IPAM (Instituto Paulista 

de Magistrados), entidade voltada ao 

estudo do direito interno e internacional. 

Ingressou na Magistratura, por concurso 

de provas e títulos, em 19 de novembro 

de 1991, tendo exercido suas funções 

conforme a seguinte discriminação: a) Juiz 

Substituto na Comarca de Campinas até 

agosto de 1992; b) Juiz de Direito de 1ª 

entrância no F. D. de Cerquilho, Comarca 

de Tietê, até outubro de 1993; c) Juiz de 

Direito Titular de 2º entrância, na comarca 

de Rancharia, até dezembro de 1993; d) 
Juiz de Direito Titular de 3ª entrância da Co-

marca de Santos, a partir de dezembro de 

1993, posteriormente removido, a pedido, 

para Juiz de Direito Auxiliar da Capital, a 

partir de junho de 1994; e) Juiz Convocado 

para prestar serviços junto ao Gabinete do 

Decano e sem prejuízo da convocação foi 

nomeado membro do 1º Colégio Recursal 
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da Capital – Turma Especial; f) Sem pre-

juízo da convocação e da nomeação para 

o Colégio Recursal foi convocado para 

compor a 9ª Câmara de Direito Privado 

“A” do Tribunal de Justiça de São Paulo; 

g) Integrou a 1º Turma do Colégio Recursal 

dos Juizados Especiais da Fazenda Públi-

ca, de junho de 2011 a junho de 2012; g) 
Convocado para integrar a 9ª Câmara de 

Direito Privado do Tribunal de Justiça de 

São Paulo, desde 02/07/2012, afastou-

-se, a pedido, para exercer 

o mandato de presidente da 

Associação Paulista de Magis-

trados – APAMAGIS, primeiro 

juiz de instância inicial a as-

sumir a presidência, cargo que 

tradicionalmente foi ocupado 

por magistrados de segunda 

instância e desembargadores, 

de julho de 2014 até dezem-

bro de 2015; e h) Presidente 

eleito da Associação dos Ma-

gistrados Brasileiros (AMB), empossado 

no dia 15 de dezembro deste ano, para o 

triênio 2017 a 2019.

Direito Militar – Vossa Excelência está 

assumindo o honroso cargo de Presidente 

da Associação dos Magistrados Brasileiros 

(AMB). Quais serão as prioridades da sua 

gestão à frente da AMB?

Jayme Martins de Oliveira Neto – Defen-

der intransigentemente as prerrogativas da 

magistratura e a independência do Poder 

Judiciário, que nos últimos tempos tem 

sido constantemente atacado. Temos, 

também, um longo desafio para unir a 

magistratura brasileira em todas as suas 

esferas, a estadual, a trabalhista, a federal 

e a militar.

 

Direito Militar – Temos acompanhado 

nos últimos tempos preocupantes inicia-

tivas no sentido de cercear a atividade 

jurisdicional. O que a AMB pode fazer na 

defesa da independência da atuação fun-

cional do magistrado?

Jayme Martins de Oliveira 
Neto – A AMB tem um papel 

muito importante porque pode 

criar as condições de diálogo 

necessárias com o Congresso 

Nacional, o executivo, com a 

cúpula do Judiciário e mesmo 

com a sociedade civil. O clima 

que se instalou contra o poder 

judiciário não é bom. Há um 

confronto em curso que em 

nada ajuda a democracia brasileira. 

Direito Militar – Na atualidade, em de-

corrência da concessão de determinadas 

vantagens pecuniárias exclusivamente 

para os magistrados que estão em ati-

vidade, os aposentados e pensionistas 

estão recebendo mensalmente quantias 

menores, não existindo mais a paridade 

que era uma garantia no passado. Como 

Vossa Excelência analisa essa questão?

Jayme Martins de Oliveira Neto – A 

paridade sempre foi uma bandeira asso-

ciativa. Mas a recente proposta de reforma 

“A AMB tem um papel 
muito importante 

porque pode criar as 
condições de diálogo 

necessárias com o 
Congresso Nacional, 
o executivo, com a 

cúpula do Judiciário 
e mesmo com a 

sociedade civil.”
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da previdência também retira a paridade 

de parcela considerável dos que estão em 

atividade. Começou com os aposentados, 

mas a pretensão é maior ainda. Por isso 

precisamos nos unir. Há que se recuperar 

o status que a magistratura sempre os-

tentou, pois é evidente a tentativa de nos 

diminuir como poder do estado.

Direito Militar – O trabalho desenvolvi-

do por Vossa Excelência na Presidência 

da APAMAGIS foi reconhecido 

pelos magistrados paulistas, 

haja vista a expressiva votação 

ali obtida no pleito eleitoral da 

AMB. Em linhas gerais, como 

foi esse trabalho?

Jayme Martins de Olivei-
ra Neto – Ao assumirmos 

a Apamagis, iniciamos um 

processo de reestruturação 

administrativo-financeira para racionalizar 

os recursos pagos pelos associados. Con-

tratamos a PWC para uma consultoria que 

resultou num projeto que implantamos ao 

longo dos três anos; depois contratamos a 

BDO para auditar nossas próprias contas 

e colocamos o controle de contas em pa-

drões internacionais. Na área institucional 

contratamos uma assessoria parlamentar 

em Brasília, abrimos a associação para os 

colegas mais novos e os integramos com 

os mais antigos; tivemos uma atuação 

importante junto ao Tribunal, à Assembleia 

Legislativa e ao Congresso Nacional. A 

APAMAGIS se fortaleceu e isso foi reco-

nhecido no momento em que consultamos 

os colegas sobre a participação na disputa 

nacional. Aliás, esse também foi um dife-

rencial. Procuramos ouvir os colegas antes 

de tomar decisões. O número de sócios 

voltou a crescer, porque antes estava em 

grande declínio. E os sócios nos sugeriram 

a participação e se engajaram no processo 

eleitoral e o resultado foi a aprovação de 

94% dos que estavam associados na AMB.

Direito Militar – No Brasil, ao contrário 

do que é visto em diversos ou-

tros países, a Justiça Militar in-

tegra o Poder Judiciário. Como 

Vossa Excelência analisa essa 

característica da Justiça Militar 

brasileira?

Jayme Martins de Oliveira 
Neto – O modelo brasileiro 

está consolidado e funciona 

bem, tanto que nas oportuni-

dades que tive, ou fui chamado, defendi 

o modelo nacional. 

Direito Militar – Vossa Excelência gos-

taria de tecer mais alguma consideração 

ao encerrarmos esta breve entrevista? 

Jayme Martins de Oliveira Neto – Quero 

me colocar à disposição da Justiça Militar, 

seja da estadual ,seja da União. A AMB é 

de todos e para ficar mais forte precisa 

que todos se unam a ela. Por isso faço 

o convite a que unam forças com a AMB; 

aos não associados peço que se associem 

e unam forças a esse combate difícil que 

atravessamos.

“A AMB é de 
todos e para 
ficar mais 

forte precisa 
que todos se 
unam a ela.”
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DO STATUS INSTITUCIONAL DAS FORÇAS ARMADAS
NA HISTÓRIA CONSTITUCIONAL BRASILEIRA

Reis Friede1 

1 INTRODUÇÃO
O artigo objetiva, de um modo geral, analisar como 

se operou a evolução do status das Forças Armadas 
ao longo da história constitucional brasileira, de modo 
a verificar se o pretérito emprego das instituições 
militares enquanto instrumento de estabilização po-
lítica ocorria ao arrepio das Constituições anteriores, 
bem como averiguar se, a partir de uma interpretação 
consentânea com as respectivas realidades históri-
cas, tal emprego era convenientemente interessante 
para o homem político, inclusive para os políticos 
militares, situação absolutamente incogitável na 
quadra atual, tendo em vista a ampla subordinação 
das Forças Armadas aos Poderes Constitucionais, 
conforme assevera, inclusive, a pesquisadora Maria 
Celina D’Araujo, segundo a qual os comandantes 
militares de hoje não se apresentam mais como 
atores políticos, mudança extremamente positiva e 
que indica o fortalecimento da democracia no Brasil 
(D’ARAUJO, 2009), constatação que por si só justifica 
o presente estudo. Para tanto, recorreu-se à pesqui-
sa bibliográfica e documental, em que se buscou, 
por meio de textos historiográficos, jornalísticos e 
jurídicos, compor um quadro político-jurídico-militar 
das Forças Armadas na história do Brasil. 

Em seguida, ainda dentro de um contexto cons-
titucional, analisaremos os debates travados na 
Assembleia Nacional Constituinte sobre a missão 
constitucional das Forças Armadas na Constituição 
de 1988, bem como a razão que motivou a constru-
ção dada ao texto atual (BRASIL, 1988, art. 142). 

Outrossim, discorreremos a respeito de como 
se dá o emprego das Forças Armadas na defesa 
nacional e na garantia da lei e da ordem, conforme 

dispõe o art. 142 da Carta vigente, o qual preconiza 
que a Marinha, o Exército e a Aeronáutica são insti-
tuições nacionais permanentes e regulares, organi-
zadas com base na hierarquia e na disciplina, sob 
a autoridade suprema do Presidente da República, 
e destinam-se à defesa da Pátria, à garantia dos 
poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer 
destes, da lei e da ordem.

Por fim, avaliaremos se é mesmo possível afir-
mar, diante desse quadro normativo, que as Forças 
Armadas efetivamente se subordinam aos Poderes 
Constitucionais.

Tal estudo, empreendido por meio de pesquisa 
bibliográfica e documental, permitiu a visualização 
de um mosaico em que as Forças Armadas protago-
nizaram ações e intervenções políticas que, mesmo 
impensadas na conjuntura de hoje, encontravam, 
ocasião, amparo em textos legais.

 
2 DO MANEJO PRETÉRITO DAS FORÇAS ARMADAS 
ENQUANTO INSTRUMENTO DE ESTABILIZAÇÃO 
POLÍTICO-INSTITUCIONAL

De início, sem qualquer pretensão exaustiva, 
apenas para pontuar os principais episódios que, 
a nosso ver, contaram com a efetiva participação 
das Forças Armadas, cumpre recordar que em 1822 
o Exército atuou de modo fundamental para a con-
quista da independência nacional. Ainda no período 
imperial, segundo pacífica opinião da historiografia 
especializada, foi peça essencial para a garantia 
da integridade do território brasileiro. A guisa de 
exemplo, a vitória na Guerra da Tríplice Aliança (ou 
Guerra do Paraguai, 1864-1870) contribui para que 
o Exército brasileiro emergisse como uma institui-

1  Desembargador Federal V.Pres. do TRF/2ª Região e Professor Emérito da Escola de Comando e Estado-Maior do Exército (ECEME).
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ção dotada de força capaz de ditar os rumos polí-
ticos do país. Posteriormente, liderado pelo Mare-
chal Deodoro da Fonseca, possibilitou e sustentou 
a instauração da República, erguida, literalmente, 
por intermédio da espada, tanto que tal época era 
denominada de “República das Espadas”.

 Mais recentemente, através do movimento polí-
tico-militar de 1964, impediu a instalação da ditadu-
ra do proletariado no Brasil, esta com indisfarçável 
viés marxista. Assim, antes de qualquer crítica que 
se queira lançar sobre a Instituição, o Exército e de-
mais Forças exerceram e exercem papel de indiscu-
tível relevância para a manutenção da integridade 
do território nacional, um dos elementos indispen-
sáveis à própria existência do Estado.

A respeito do papel político desempenhado pe-
las Forças Armadas antes de 1964, Dreifuss e Dulci 
(2008) afirmam ter ocorrido, em primeiro lugar, uma 
legitimação de seu intervencionismo no sistema po-
lítico. Reconhecia-se, assim, o famoso poder mode-
rador das Forças Armadas, responsável pela restau-
ração da ordem vigente em momentos de crise. 

Lígia Osório Silva (2006), sintetizando os aspec-
tos desse papel castrense, assevera que a partici-
pação dos militares na política brasileira remonta à 
Proclamação da República, sendo considerada, por 
alguns, como uma força tutelar, um poder modera-
dor ou, ainda, como um instrumento dos poderes 
constituídos.

Pérez (1980), explicando o aludido poder mode-
rador das Forças Armadas na história dos regimes 
militares na América Latina, aduz que, na etapa na 
qual dominava a oligarquia tradicional, os gover-
nos militares atuavam para defender os interesses 
criados pelas classes dominantes e para impedir a 
ascensão das camadas populares, enquanto que 
o poder civil adotava um comportamento em dois 
níveis: o 1º, quando estava no poder político e se 
utilizava dos militares como fator de equilíbrio ou 
de arbitragem; o 2º, quando se encontrava na opo-
sição, ocasião em que trabalhava incessantemente 
para que os militares derrubassem o governo cons-
titucionalmente estabelecido e proporcionassem 
oportunidades para que assumisse ou recuperasse 
o poder político.

3 DAS MISSõES CONSTITUCIONAIS DAS FORÇAS 
ARMADAS NAS CONSTITUIÇõES BRASILEIRAS

Entendemos que o antigo manejo das Forças Ar-
madas enquanto instrumento de estabilização política 
pode ser explicado, entre outros argumentos, a partir 

de uma análise das missões conferidas às Forças 
Armadas pelas diversas Constituições do país, o que 
passamos a fazer. Para tanto, transcrevemos abaixo, 
de acordo com a grafia da época, os dispositivos que 
versam sobre a matéria:

a) Na Constituição de 1824:
Art. 147. A Força Militar é essencialmente obe-

diente; jamais se poderá reunir, sem que lhe seja 
ordenado pela Autoridade legitima.

Art. 148. Ao Poder Executivo compete privativa-
mente empregar a Força Armada de Mar, e Terra, 
como bem lhe parecer conveniente à Segurança, e 
defesa do Imperio. (BRASIL, 1824)

b) Na Carta de 1891:
Art. 14. As forças de terra e mar são instituições 

nacionais permanentes, destinadas à defesa da Pá-
tria no exterior e à manutenção das leis no interior. 

A força armada é essencialmente obediente, 
dentro dos limites da lei, aos seus superiores hie-
rárquicos e obrigada a sustentar as instituições 
constitucionais. (BRASIL, 1891)

c) Na Constituição de 1934:
Art. 162. As forças armadas são instituições 

nacionais permanentes, e, dentro da lei, essencial-
mente obedientes aos seus superiores hierárquicos. 
Destinam-se a defender a Pátria e garantir os Poderes 
constitucionais, e, ordem e a lei. (BRASIL, 1934)

d) Na Constituição de 1937:
Art. 161. As forças armadas são instituições 

nacionais permanentes, organizadas sobre a base 
da disciplina hierárquica e da fiel obediência à auto-
ridade do Presidente da República. (BRASIL, 1937)

e) Na Carta de 1946:
Art. 177. Destinam-se as forças armadas a defen-

der a Pátria e a garantir os poderes constitucionais, 
a lei e a ordem. (BRASIL, 1946)

f) Na Constituição de 1967:
Art. 92. As forças armadas, constituídas pela 

Marinha de Guerra, Exército e Aeronáutica Militar, 
são instituições nacionais, permanentes e regula-
res, organizadas com base na hierarquia e na dis-
ciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da 
República e dentro dos limites da lei. 

§ 1º. Destinam-se as forças armadas a defender 
a Pátria e a garantir os Poderes constituídos, a lei e 
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a ordem. (BRASIL, 1967)

g) Na Emenda Constitucional nº 1, de 1969:
Art. 90. As Forças Armadas, constituídas pela 

Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica, são ins-
tituições nacionais, permanentes e regulares, orga-
nizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob 
a autoridade suprema do Presidente da República e 
dentro dos limites da lei. 

Art. 91. As Forças Armadas, essenciais à execu-
ção da política de segurança nacional, destinam-se 
à defesa da Pátria e à garantia dos poderes consti-
tuídos, da lei e da ordem. (BRASIL, 1969)

h) Na Carta de 1988:
Art. 142. As Forças Armadas, 

constituídas pela Marinha, pelo Exér-
cito e pela Aeronáutica, são insti-
tuições nacionais permanentes e 
regulares, organizadas com base na 
hierarquia e na disciplina, sob a auto-
ridade suprema do Presidente da Re-
pública, e destinam-se à defesa da 
Pátria, à garantia dos poderes consti-
tucionais e, por iniciativa de qualquer 
destes, da lei e da ordem. 

§ 1º. Lei complementar estabele-
cerá as normas gerais a serem ado-
tadas na organização, no preparo e 
no emprego das Forças Armadas. 
(BRASIL, 1988, grifo nosso)

Sintetizando, a Constituição de 1824 dizia que a 
Força Militar era essencialmente obediente. A Carta 
de 1891, por sua vez, previa que as Forças de Ter-
ra e Mar eram incumbidas da defesa da Pátria no 
exterior e à manutenção das leis no interior, sendo 
obrigadas a sustentar as instituições constitucio-
nais. Nos termos da Constituição de 1934, eram 
destinadas a defender a Pátria e a garantir os po-
deres constitucionais, a ordem e a lei. A Carta de 
Vargas, de 1937, impunha às Forças Armadas uma 
fiel obediência à autoridade do Presidente da Repú-
blica, fundamentais que eram para alicerçar aquele 
regime ditatorial. Segundo a Lei Magna de 1946, 
eram dedicadas a defender a Pátria e a garantir os 
poderes constitucionais, a lei e a ordem. A Consti-
tuição de 1967 e a EC nº 1, de 1969, estabeleciam 
que as Forças Armadas eram destinadas a defender 
a Pátria e a garantir os poderes constituídos, a lei e 
a ordem. Por fim, na Carta de 1988, as Instituições 
Militares passam a ser responsáveis pela defesa da 

Pátria, pela garantia dos poderes constitucionais e, 
por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem. 

Ainda em relação à Constituição de 1988, prevê 
o art. 84, XIII, que compete privativamente ao Pre-
sidente da República exercer o comando supremo 
das Forças Armadas. Com efeito, nos termos do ci-
tado art. 142, caput, as Forças Armadas, constituí-
das pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica, 
destinam-se à defesa da Pátria e à garantia dos po-
deres constitucionais; e, por iniciativa de qualquer 
destes, à garantia da lei e da ordem.

Conforme explica Ferreira Filho (2008, p. 239), 
as duas primeiras destinações mencionadas no alu-
dido dispositivo em vigor (defesa da Pátria; garantia 
dos poderes constitucionais) retratam o papel ele-

mentar das Forças Armadas, sendo 
relativas à própria ideia de soberania 
do Estado brasileiro. A última, por 
sua vez, traduz hipótese em que as 
Forças Armadas poderão ser empre-
gadas na garantia da lei e da ordem, 
por solicitação de qualquer um dos 
poderes constitucionais, pleito que, 
registre-se, será submetido à deci-
são do Presidente da República. No 
último caso, tal emprego somente 
poderá ocorrer quando constatado o 
exaurimento dos órgãos destinados 
à preservação da segurança pública, 
conforme previsão contida no art. 

144 da Constituição Federal.
Interessante destacar que, desde a primeira 

Constituição republicana, há expressa referência às 
Forças Armadas enquanto instrumento de: a) sus-
tentação das instituições constitucionais, confor-
me preceituava o art. 14 da Constituição Federal 
de 1891 (BRASIL, 1891a); b) garantia dos poderes 
constitucionais, consoante previam o art. 162 da 
Constituição Federal de 1934 (BRASIL, 1934) e o 
art. 177 da Constituição Federal de 1946 (BRASIL, 
1946); c) garantia dos poderes constituídos, nos 
termos do art. 92, § 1º, da Constituição Federal de 
1967 (BRASIL, 1967) e art. 91 da Emenda Consti-
tucional nº 1, de 1969 (BRASIL, 1969); d) garantia 
dos poderes constitucionais, na forma do vigente 
art. 142, caput, da Constituição Federal de 1988 
(BRASIL, 1988).

Segundo Faoro (1984), o estabelecimento, na 
Constituição de 1891, de um acentuado papel das 
Forças Armadas (defesa das instituições constitu-
cionais) teria trazido importantes consequências 

“[...] na Carta de 
1988, as Instituições 
Militares passam a 

ser responsáveis pela 
defesa da Pátria, pela 
garantia dos poderes 
constitucionais e, por 
iniciativa de qualquer 

destes, da lei e da 
ordem.” 
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políticas para o Estado brasileiro, citando o autor, 
como exemplo, o denominado Golpe de 3 de no-
vembro de 1891, quando Deodoro dissolveu o con-
gresso nacional, conforme previsto mo Decreto nº 
641, de 3 de novembro de 1891 (BRASIL, 1891b).

4 DO DEBATE NA ASSEMBLEIA NACIONAL 
CONSTITUINTE SOBRE A MISSÃO 
CONSTITUCIONAL DAS FORÇAS ARMADAS NA 
CONSTITUIÇÃO DE 1988

A leitura dos dispositivos constitucionais de 
1891, 1934, 1937, 1946, 1967, 1969 e 1988, 
todos acima transcritos, permite concluir que a re-
dação prevista no art. 142, caput, da atual Carta 
Magna, notadamente a expressão “Por iniciativa de 
qualquer destes”, não era encontrada nas demais 
Constituições, o que certamente não ocorreu por 
acaso. A nosso ver, a razão ponderável para a cons-
trução dada ao texto atual (BRASIL, 1988, art. 142) 
foi justamente evitar o manejo, antes frequente, das 
Forças Armadas como instrumento de estabilização 
política, como tantas vezes ocorreu durante o sécu-
lo passado. 

Cumpre, então, entender como a mencionada 
expressão em questão restou introduzida no Tex-
to Magno de 1988. Para tanto, socorremo-nos de 
recortes jornalísticos publicados por ocasião dos 
trabalhos da Assembleia Nacional Constituinte, na 
qual intensos debates foram travados acerca da 
missão das Forças Armadas no novo cenário que 
se desenhava, conforme registrou o jornal O Globo, 
na matéria Forças armadas debatem seu papel na 
constituição, p. 3, edição de 14 de janeiro de 1986:

O papel constitucional das Forças Armadas será 
o principal tema da reunião entre os três Ministros 
Militares e os Chefes do Serviço Nacional de Infor-
mações, Estado-Maior das Forças Armadas e do Ga-
binete Militar da Presidência da República. A reunião 
será hoje no Quartel General do Exército e terá início 
às 10h30m. (O GLOBO, 1986).

O mesmo tema também foi alvo de assunto publi-
cado no Jornal do Brasil, p. 5, em 29 de agosto de 
1987, de autoria do jornalista Ricardo Noblat:

O general Leônidas conheceu um artigo, mas 
o que saiu impresso no substitutivo foi outro. Os 
ministros militares queriam - e continuarão queren-
do - que o artigo reservado ao emprego das Forças 
Armadas fizesse expressa menção à função delas 
de garantirem, também, a lei e a ordem, como está 
dito, por exemplo, na Constituição atual. A referência 
à manutenção da lei e da ordem desapareceu no 

substitutivo de Cabral. Poderá retornar depois que 
o substitutivo for examinado na Comissão de Siste-
matização. (NOBLAT, 1987)

A questão relativa à definição da função constitu-
cional das Forças Armadas era mesmo tormentosa 
e, a toda evidência, envolvia os diversos partidos 
políticos existentes à época, fato constatado atra-
vés da leitura do denominado Jornal da Constituinte 
(BRASIL, 1987b), órgão de divulgação das ativida-
des da Assembleia Nacional Constituinte, cujo texto 
permite visualizar as várias vertentes existentes à 
época sobre a função constitucional das Forças Ar-
madas, a saber: a) para o PMDB, “preservar e de-
fender a soberania nacional, bem como, dentro das 
fronteiras, ter uma ação na manutenção da ordem 
pública, sem, contudo, interferir nas instituições ci-
vis”; b) o PFL, por sua vez, entendia desnecessário 
promover, quanto ao tema em discussão, qualquer 
alteração, cabendo às Forças Armadas não apenas 
“assegurar a soberania nacional, garantindo as fron-
teiras e o País de ameaças de inimigos externos, 
mas também tem função das mais relevantes na 
manutenção da ordem interna e garantia das cons-
tituições legalmente constituídas, sob o comando 
do Presidente da República”; c) o PDS afirmava que 
as Forças Armadas deveriam cuidar, sobretudo, “do 
problema relacionado com o perigo de intervenção 
externa”, não sendo descartada, no entanto, a pos-
sibilidade de participação das Forças Armadas no 
plano interno, “com a atuação restringida pela auto-
ridade do presidente da República”; d) o PDT, aten-
to à problemática do desvirtuamento do emprego 
das Forças Armadas, achava interessante impedir 
as seguidas intervenções das Forças Armadas na 
vida nacional, não lhes competindo, portanto, “man-
ter a atitude de tutela da vida política do País”; e) 
para o PTB, o papel das Forças Armadas deveria 
se restringir à fiscalização das fronteiras nacionais, 
sendo que, internamente, o poder militar deveria 
ter atuação na sociedade apenas quando solicita-
do pelo Presidente da República; f) o PCB concebia 
as Forças Armadas como instituições “garantidoras 
das fronteiras brasileiras contra agressões externas 
e participantes, quando solicitadas pela mais alta 
autoridade civil do País”; g) quanto ao PT, o novo 
Texto Constitucional não deveria “permitir, a nível in-
terno, a intervenção das Forças Armadas na vida po-
lítica do País, restringindo-se sua atuação à garantia 
da soberania em casos de agressão externa”; h) o 
PDC defendia que a Constituição deveria “manter as 
missões tradicionais das Forças Armadas na defesa 
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contra agressões externas, bem com ter responsa-
bilidade na manutenção da segurança interna”; i) 
segundo o PC do B, as Forças Armadas deveriam 
“resguardar o País de agressões externas, sem, 
contudo, se imiscuírem nos problemas internos do 
Brasil, bem como nos movimentos populares”; j) o 
PMB era contrário a qualquer modificação nas atri-
buições constitucionais das Forças Armadas, sendo 
que, para o então Senador Antônio Farias, líder do 
partido, o cerne da questão não estava “na legis-
lação em vigor, mas sim nos eventuais desvios no 
entendimento desse papel das Forças Armadas, ve-
rificados em diversas oportunidades”; l) já o PSB 
preconizava um o papel limitado à defesa do País 
de ameaças estrangeiras. Interessante destacar, 
ainda, que o Senador Jamil Haddad, 
então líder do PSB, ao afirmar que as 
Forças Armadas, a nível interno, não 
deveriam mais ter uma atuação tute-
lar sobre a sociedade, reconheceu 
que a implantação dessa nova con-
cepção encontraria um obstáculo, o 
cidadão brasileiro, o qual, segundo o 
referido Senador, teria se acostuma-
do a ver as “Forças Armadas como 
elemento de intervenção no tecido 
social”. (BRASIL, 1987b, p. 12-13)

Ressalte-se que, quanto ao assun-
to em tela, o Projeto de Constituição 
não trazia a redação que, ao final, 
acabou por vingar. O seu art. 247, por exemplo, não 
contemplava a expressão (“por iniciativa de qualquer 
destes”) hoje encontrada no art. 142, caput, da Carta 
de 1988. Vejamos a redação originalmente prevista 
no Projeto:

Art. 246. As Forças Armadas, constituídas pela 
Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica, são ins-
tituições nacionais permanentes e regulares, orga-
nizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob 
a autoridade suprema do Presidente da República. 

Parágrafo único. Lei complementar estabelecerá 
as normas gerais a serem adotadas na organização, 
no preparo e no emprego das Forças Armadas.

Art. 247. As Forças Armadas destinam-se à de-
fesa da Pátria e à garantia dos poderes constitucio-
nais, da lei e da ordem. 

Parágrafo único. Cabe ao Presidente da Repúbli-
ca a direção da política de guerra e a escolha dos 
Comandantes-Chefes. (BRASIL, 1987a)

No entanto, o Substitutivo às emendas de Ple-
nário, aprovado pela Comissão de Sistematização, 

passou a mencionar algo bem parecido com a alu-
dida frase:

Art. 160. As Forças Armadas, constituídas pela 
Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica, são insti-
tuições nacionais permanentes e regulares, organi-
zadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a 
autoridade suprema do Presidente da República, e 
destinam-se à defesa da Pátria, à garantia dos po-
deres constitucionais e, por iniciativa de um destes, 
da lei e da ordem. 

§ 1º. Lei complementar estabelecerá as normas 
gerais a serem adotadas na organização, no pre-
paro e no emprego das Forças Armadas. (BRASIL, 
1987c, grifo nosso)

Nota-se que a redação prevista no art. 160, 
caput, do Substitutivo em muito se 
assemelha à que finalmente restou 
aprovada em 1988.

Newton Rodrigues, em artigo pu-
blicado na Folha de São Paulo, em 
2 de setembro de 1987, sob o títu-
lo As Forças Armadas e sua função 
institucional, corrobora a opinião de 
que o Judiciário de então, apesar de 
formalmente independente, ainda 
não havia alcançado o status institu-
cional atual, tanto que, ao comentar 
a o debate travado acerca da contro-
vertida expressão (“por iniciativa de 
qualquer destes”), demonstrou, por 

via oblíqua, o papel que as Forças Armadas exer-
ciam naquela ocasião:

O artigo do substitutivo Bernardo Cabral, que tanta 
celeuma causa é suscetível de melhor redação. Mas 
está sendo atacado no que tem de melhor, no seu 
conteúdo fundamental e imprescindível, consistente 
em negar aos militares a atribuição incontrolável de 
intérprete da lei (função do Judiciário) e em sujeitar 
sua atuação coercitiva ao pedido dos poderes cons-
titucionais. (RODRIGUES, 1987)

Após intensas disputas na Constituinte, a expres-
são “por iniciativa de qualquer destes”, ora prevista 
no art. 142, caput, da Constituição de 1988, foi final-
mente aprovada, conforme relata a matéria publicada 
em 13 de abril de 1988, na Folha de São Paulo, de 
autoria de Dalton Moreira:

Apenas os partidos de “esquerda” foram contra 
a aprovação do artigo que regulamenta o papel 
constitucional das Forças Armadas. Por 326 a 102 
votos e cinco abstenções, o plenário do Congresso 
constituinte manteve ontem o texto da Comissão 
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de Sistematização (idêntico ao do Centrão) que 
permite aos militares defender o território nacional, 
garantir os poderes constitucionais e, por iniciativa 
de um destes (referência aos três Poderes), a lei e 
a ordem. [...].

Se manteve a tutela militar porque a extensão da 
expressão ‘da lei e da ordem’ é muito abrangente. 
Pode ser tanto uma intervenção numa greve quanto 
um golpe militar”, disse o deputado José Genoíno 
(PT-SP), autor da tentativa de restringir os poderes 
das Forças Armadas. Sua emenda, que reproduzia 
integralmente o texto da ex-comissão de Estudos 
Constitucionais presidida pelo hoje senador Afonso 
Arinos (PFL-RJ), limitava a ação dos militares à defesa 
“da ordem constitucional. (MOREIRA, 1988, p. 6)

Diante do quadro constitucional desenhado a 
partir da Constituição de 1988, entendemos como 
pertinente a introdução da referida expressão, de 
modo a não deixar qualquer margem de dúvida quan-
to ao papel das Forças Armadas no que se refere à 
garantia da lei e da ordem, atuação absolutamente 
atrelada à iniciativa dos poderes constituídos, con-
forme trataremos em seguida.

5 DO EMPREGO DAS FORÇAS ARMADAS NA 
DEFESA NACIONAL E NA GARANTIA DA LEI E DA 
ORDEM

Com efeito, e após intensos debates, dispõe o 
art. 142 da Carta vigente que as Forças Armadas, 
constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aero-
náutica, são instituições nacionais permanentes e 
regulares, organizadas com base na hierarquia e na 
disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente 
da República, e destinam-se à defesa da Pátria, à 
garantia dos poderes constitucionais e, por iniciati-
va de qualquer destes, da lei e da ordem. A Cons-
tituinte também determinou que as normas gerais 
a serem adotadas na organização, no preparo e no 
emprego das Forças Armadas fossem estabelecidas 
através de Lei complementar (BRASIL, 1988, art. 
142).

As Forças Armadas, desde a Constituição de 
1891, sempre foram empregadas na garantia da lei 
e da ordem (GLO), missão que se manteve, como 
vimos, na Carta atual. A despeito dessa tradição, 
por conta do comando inserto no art. 142, § 1º, da 
Lei Maior, foi preciso, para se evitar que antigos 
episódios se repetissem, que o papel das Forças 
Armadas, particularmente quanto à garantia da lei 
e da ordem, estivesse devidamente delineado e em 
perfeita consonância com os contornos próprios de 

um Estado Democrático de Direito, inviabilizando, 
portanto, qualquer possibilidade de ação ex officio.

Assim, objetivando balizar de vez o emprego 
das Forças Armadas em missões dessa natureza, 
a regulamentação do art. 142, § 1º, da Constitui-
ção de 1988 deu-se através da Lei Complementar 
nº 97, de 9 de junho de 1999, nos termos da qual 
o Ministro da Defesa exerce a direção superior das 
Forças Armadas, competindo-lhe, além das demais 
competências previstas em lei, formular a política 
e as diretrizes referentes aos produtos de defesa 
empregados nas atividades operacionais, inclusive 
armamentos, munições, meios de transporte e de 
comunicações, fardamentos e materiais de uso indi-
vidual e coletivo (art. 11-A), sendo assessorado pelo 
Conselho Militar de Defesa, órgão permanente de 
assessoramento, pelo Estado-Maior Conjunto das 
Forças Armadas e pelos demais órgãos, conforme 
definido em lei (art. 9º). 

Ademais, o art. 15 da citada Lei Complementar 
assevera que o emprego das Forças Armadas na 
defesa da Pátria e na garantia dos poderes consti-
tucionais, da lei e da ordem, e na participação em 
operações de paz, é de responsabilidade do Presi-
dente da República, que determinará ao Ministro da 
Defesa a ativação de órgãos operacionais. Da mes-
ma forma, o parágrafo 1o do mesmo art. 15 confere 
ao Presidente da República a decisão do emprego 
das Forças Armadas, por iniciativa própria ou em 
atendimento a pedido manifestado por quaisquer 
dos poderes constitucionais, por intermédio dos 
Presidentes do Supremo Tribunal Federal, do Sena-
do Federal ou da Câmara dos Deputados. Ademais, 
nos termos art. 15, § 2º, a atuação das instituições 
militares na garantia da lei e da ordem, por iniciativa 
de quaisquer dos poderes constitucionais, ocorre-
rá de acordo com as diretrizes baixadas em ato do 
Presidente da República, depois de esgotados os 
instrumentos destinados à preservação da ordem 
pública e da incolumidade das pessoas e do patri-
mônio, relacionados no art. 144 da Constituição Fe-
deral.

Ao tratar do tema garantia da lei e da ordem, a 
Estratégia Nacional de Defesa, aprovada pelo De-
creto nº 6.703, de 18 de dezembro de 2008 (BRA-
SIL, 2008), estabelece como importante providência 
compatibilizar a legislação e adestrar meios especí-
ficos das Forças Armadas para o emprego episódico 
dessas missões, tudo em sintonia com os exatos 
termos da Constituição Federal. Isso evidencia que 
a atuação das Forças Armadas, no plano atual, en-
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contra-se constitucional e legalmente delineada.
Consoante dispõe o Livro Branco de Defesa Na-

cional (BRASIL, 2012a), a expressão defesa nacio-
nal pode ser caracterizada como o conjunto de me-
didas e ações do Estado, com ênfase na expressão 
militar, para a defesa do território, da soberania e 
dos interesses nacionais contra ameaças prepon-
derantemente externas, potenciais ou manifestas.

Por sua vez, conforme previstos na Política Na-
cional de Defesa, aprovada pelo Decreto nº 5.484, 
de 30 de junho de 2006 (BRASIL, 2006), os objeti-
vos nacionais de defesa são: garantir a soberania, 
o patrimônio nacional e a integridade territorial; de-
fender os interesses nacionais e as pessoas, os 
bens e os recursos brasileiros no exterior; contribuir 
para a preservação da coesão e da 
unidade nacionais; contribuir para a 
estabilidade regional; contribuir para 
a manutenção da paz e da segurança 
internacionais; intensificar a proje-
ção do Brasil no concerto das nações 
e sua maior inserção em processos 
decisórios internacionais; manter 
Forças Armadas modernas, integra-
das, adestradas e balanceadas, e 
com crescente profissionalização, 
operando de formas conjunta e ade-
quadamente desdobradas no territó-
rio nacional; conscientizar a socie-
dade brasileira da importância dos 
assuntos de defesa do País; desenvolver a indústria 
nacional de defesa, orientada para a obtenção da 
autonomia em tecnologias indispensáveis; estrutu-
rar as Forças Armadas em torno de capacidades, 
dotando-as de pessoal e material compatíveis com 
os planejamentos estratégicos e operacionais; e de-
senvolver o potencial de logística de defesa e de 
mobilização nacional.

Nota-se que a atuação das Forças Armadas, con-
soante o arcabouço normativo citado (Constituição 
Federal, Lei Complementar nº 97/99, Estratégia Na-
cional de Defesa, Livro Branco de Defesa Nacional, 
Política Nacional de Defesa) encontra-se muito bem 
definida, o que não ocorria em tempos passados, 
quadro que permitiu uma verdadeira guinada na con-
cepção estratégia das instituições marciais.

Tendo em vista a importância dos quais se re-
vestem, os três últimos documentos norteadores da 
atuação das Forças Armadas foram lembrados, in-
clusive, pelo General Enzo Martins Peri, por ocasião 
de seu discurso de despedida do Comando Exército 

Brasileiro, em 5 de fevereiro de 2015, ora sinteti-
zado:

Alinhados com a Política Nacional de Defesa, a 
Estratégia Nacional de Defesa e o Livro Branco de De-
fesa criamos uma nova Concepção Estratégica para o 
Exército. Avançamos na direção de uma nova Doutrina 
de emprego da Força, assentada em interoperabili-
dade, interagência e preparação por capacidades. 
Passamos a atuar no espaço cibernético. Buscamos 
novas formas de racionalização e valorização dos 
nossos Recursos Humanos. Enfim, escalamos novo 
patamar na busca de novas estruturas, novos mate-
riais, nova doutrina e novas competências. Demos 
passos largos e seguros para que a Força Terrestre 
ingressasse na Era do Conhecimento - condição 

imposta pela crescente estatura do 
Brasil no cenário internacional. (BRA-
SIL, 2015)

A propósito, cumpre destacar que 
o Comandante Enzo, em nenhuma 
linha sequer de seu discurso, teceu 
qualquer comentário de natureza po-
lítica, o que apenas reforça o nosso 
entendimento de que as Forças Ar-
madas, definitivamente, conhecem o 
importante lugar que ocupam no qua-
dro institucional brasileiro.

Tal modo de proceder certamente 
faz parte da ordem do dia do atual Co-
mandante do Exército, General Villas 

Bôas, o qual, quando ainda ocupava o Comando Mi-
litar do Amazonas, ao conferenciar na Comissão de 
Relações Exteriores e Defesa Nacional do Senado 
Federal, na série de audiências públicas realizadas 
para debater os Rumos da Política Externa 2011-
2012, cujo 3º Ciclo tratou da questão inerente à 
Defesa Nacional, afirmou que “apesar de a questão 
fronteiriça ser uma das preocupações do governo 
[...] poderemos caminhar numa direção bastante 
complexa [...], se não anteciparmos uma série de 
providências em algumas áreas da nossa fronteira”, 
tendo registrado, inclusive, “que o Brasil, em vias 
de se tornar a quinta economia do mundo, é um 
ator global que tenta desenvolver capacidades em 
todos os campos de projeção de poder, mas ainda 
possui metade do seu território não ocupado e não 
integrado à dinâmica do desenvolvimento nacional”. 
(BRASIL, 2012b, p. 123)

Diante desse amplo mapa normativo, pode-
-se afirmar que, nos termos do art. 142, caput, da 
Constituição em vigor, as Forças Armadas cumprem 
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um duplo papel. No plano principal, destinam-se à 
defesa da Pátria e à garantia dos poderes constitu-
cionais. Secundariamente, por iniciativa de qualquer 
dos poderes constituídos, garantem a lei e a ordem, 
o que somente acontecerá subsidiariamente, ou 
seja, quando verificada a impossibilidade de os ór-
gãos de segurança pública (BRASIL, 1988, art. 144) 
fornecerem uma resposta à demanda constatada, 
nos termos do art. 15, § 2º, da Lei Complementar nº 
97/99 (BRASIL, 1999). Por conseguinte, o emprego 
das Forças Armadas em missões de GLO deve ser 
entendido como algo excepcional, passível de acon-
tecer somente em situações que efetivamente fo-
gem à ação dos órgãos de segurança pública, pela 
razão simples de que tal atuação, nos termos da lei 
de regência, deve ser subsidiária. Nesse sentido, 
afirma José Afonso da Silva:

Só subsidiária e eventualmente lhes incumbe a 
defesa da lei e da ordem, porque essa defesa é de 
competência primária das forças de segurança públi-
ca, que compreendem a polícia federal e as polícias 
civil e militar dos Estados e do Distrito Federal. Sua 
interferência na defesa da lei e da ordem dependem, 
além do mais, de convocação dos legítimos represen-
tantes de qualquer dos poderes federais: Presidente 
da Mesa do Congresso Nacional, Presidente da Re-
pública ou Presidente do Supremo Tribunal Federal. 
Ministro não é poder constitucional. Juiz de Direito 
não é poder constitucional. Juiz Federal não é poder 
constitucional. Deputado não é poder constitucional. 
Senador não é poder constitucional.  São simples 
membros dos poderes e não os representam. (SILVA, 
2005, p. 772)

Assim, considerando a missão (excepcional e 
sempre subsidiária) conferida pelo art. 142, § 1º, da 
Constituição às Forças Armadas, bem como a disci-
plina assentada na Lei Complementar nº 97/99, o 
Poder Executivo editou o Decreto nº 3.897, de 24 
de agosto de 2001, através do qual foram fixadas 
as diretrizes para o emprego das Forças Armadas na 
garantia da lei e da ordem, matéria de competência 
exclusiva do Presidente da República (art. 2º), sen-
do que tal decisão presidencial poderá ocorrer por 
sua própria iniciativa, ou dos outros poderes consti-
tucionais, representados pelos Presidentes do STF, 
do Senado Federal ou da Câmara dos Deputados 
(BRASIL, 1988, art. 2º, § 1º).

Em necessária adição, prescreve o art. 3º do 
mencionado decreto que, no caso de atuação das 
Forças Armadas em missões dessa natureza, ob-
jetivando a preservação da ordem pública e da in-

columidade das pessoas e do patrimônio, porque 
esgotados os instrumentos a isso dedicados (BRA-
SIL, 1988, art. 144), lhes incumbirá, sempre que se 
faça indispensável, desenvolver as ações de polícia 
ostensiva, como as demais, de natureza preventi-
va ou repressiva, que se incluem na competência 
(constitucional e legal) das Polícias Militares, obser-
vados os termos e limites impostos, a estas últi-
mas, pelo ordenamento jurídico.

Em perfeito arremate, o parágrafo único do art. 
3º do Decreto nº 3.897/01 preceitua que “conside-
ram-se esgotados os meios previstos no art. 144 
da Constituição, inclusive no que concerne às Polí-
cias Militares, quando, em determinado momento, 
indisponíveis, inexistentes ou insuficientes ao de-
sempenho regular de sua missão constitucional”. 
Reforçando ainda mais a ideia de subsidiariedade 
inerente ao tema, dispõe o art. 5º do citado decreto 
que o emprego das Forças Armadas na GLO deverá 
ser episódico, em área previamente definida e ter a 
menor duração possível.

Cite-se, como exemplo da atuação das Forças Ar-
madas em cumprimento de missão de GLO, o seu 
contemporâneo emprego no Complexo da Maré, lo-
calizado no Rio de Janeiro, um conjunto de 15 comu-
nidades onde residem cerca de 130 mil pessoas, o 
que se dá com amparo no art. 142, § 1º, da Cons-
tituição Federal, na Lei Complementar nº 97/99, no 
Decreto nº 3.897/01, bem como na Diretriz Minis-
terial nº 9, assinada pelo Ministro da Defesa, que 
autoriza as Forças Armadas a realizarem patrulha-
mento, abordagens, revistas e prisões em flagrante.

6 DA AMPLA SUBORDINAÇÃO ATUAL DAS FOR-
ÇAS ARMADAS AOS PODERES CONSTITUCIONAIS, 
EM ESPECIAL AO PODER JUDICIÁRIO

Pontuamos, antes, quão regrada é atuação das 
Forças Armadas em missões de garantia da lei e da 
ordem. Incogitável, portanto, que o emprego militar 
ocorra ao alvedrio de algum Comandante de Força. 
Isso decorre da ampla subordinação (constitucional 
e legal) das Forças Armadas aos poderes constitu-
cionais, e não aos integrantes dos mesmos, inexis-
tindo, portanto, o vácuo jurídico de outrora, de modo 
que hoje é quase impossível imaginar os militares 
ostentando o poder político de ocasiões passadas, 
lacuna que, de certa forma, permitia as diversas in-
tervenções experimentadas em momentos de crise, 
quando os castrenses, literalmente, tomavam (ex 
officio) as rédeas da situação, muitas das vezes, 
importante registrar, estimulados por lideranças ci-
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vis de então, para as quais a atuação marcial era 
por demais conveniente, seja para a manutenção 
do poder (pelo governo), seja para a sua destituição 
(pelos opositores). 

É também a opinião de Maria Celina D’Araujo 
(2009), para quem a antiga experiência brasileira de 
envolver as Forças Armadas na política e no comba-
te político estigmatizou profundamente as institui-
ções militares, cicatriz institucional que, diga-se de 
passagem, a Comissão Nacional da Verdade (CNV) 
fez questão de aprofundar, nomeadamente ao reco-
mendar, no seu relatório final o seguinte:

O conteúdo curricular dos cursos ministrados 
nas academias militares e de polícia deve ser alte-
rado, considerando parâmetros estabelecidos pelo 
Ministério da Educação (MEC), a fim 
de enfatizar o necessário respeito 
dos integrantes das Forças Armadas 
e dos órgãos de segurança pública 
aos princípios e preceitos inerentes à 
democracia e aos direitos humanos. 
Tal recomendação é necessária para 
que, nos processos de formação e 
capacitação dos respectivos efetivos, 
haja o pleno alinhamento das Forças 
Armadas e das polícias ao Estado de-
mocrático de direito, com a supressão 
das referências à doutrina de seguran-
ça nacional. (BRASIL, 2014)

Definitivamente, a CNV desconhe-
ce o amplo mapa normativo (constitucional e infra-
constitucional) acima elencado, derivado, na essên-
cia, de decisão soberana emanada da Assembleia 
Nacional Constituinte, a qual, como visto, deliberou 
e inseriu, no art. 142, caput, da Carta de 1998, 
uma expressão (“por iniciativa de qualquer destes”) 
que tornou as Forças Armadas absolutamente su-
bordinadas aos poderes constitucionais, inviabili-
zando práticas interventivas de outrora, quando, 
não raro, os governos civis eram o primeiro a in-
centivar a insubordinação e a quebra da hierarquia 
e da disciplina, valores tão caros para os militares. 
Nesse sentido, discorrendo sobre o comportamento 
(antecedente à eclosão do movimento político-mili-
tar de 1964) adotado por Jango, Fernando Henrique 
Cardoso, em entrevista ao site UOL Notícias, em 30 
de março de 2014, anotou:

A situação era de impossibilidade de alguma so-
lução. Jango fez um erro enorme que foi permitir a 
quebra de hierarquia de militar. Quebrou a hierarquia, 
como é que se faz? Quem é que segura a tropa? 

Ele quebrou [a hierarquia] no tribunal dos sargentos 
(revolta dos sargentos em Brasília, em 1963), que 
ele foi lá e fez discurso aos sargentos. Os generais, 
os coronéis, os oficiais ficaram com medo. Jango 
foi ficando num beco sem saída. (CARDOSO, 2014)

O desfecho daquele ano de 1964, quando as 
Forças Armadas instauram o Regime Militar, todos 
nós o sabemos e está devidamente registrado na 
história. No entanto, é possível dizer que, com o 
advento da Constituição de 1988, as Forças Arma-
das deixaram de intervir na vida constitucional e se 
restringiram ao seu papel clássico, próprio de um 
Estado Democrático de Direito, como, aliás, foi o de-
sejo de Castello Branco ao instituir os fundamentos 
ideológicos do movimento político-militar de 1964, 

segundo, inclusive, reconhece o in-
suspeito jornalista A. C. Scartezini 
(2015):

Ao assumir o poder, o Marechal 
Castelo Branco providenciou uma re-
forma nas Forças Armadas que criou 
a chamada expulsória: a partir dos 
70 anos, os militares passam à re-
serva automaticamente. 

Além da idade, duas providências 
abreviaram a carreira de generais: 
nenhum oficial podia ser general por 
mais de 12 anos; e cada um dos três 
graus do generalato devia renovar 
anualmente um quarto de seu qua-

dro. [...]. Os coronéis deviam permanecer na paten-
te por pelo menos sete anos, mas não mais do que 
nove. 

A ideia era castrar o amadurecimento de lide-
ranças internas entre militares [...]. (SCARTEzINI, 
2015)

Assim, não há como negar a evolução institucio-
nal vivenciada pelas Forças Armadas de hoje, cuja 
subordinação constitucional aos poderes constitu-
ídos não permite mais o seu emprego como meca-
nismo de solução política. 

Afinal, como bem advertiu o Ministro Celso de 
Mello, quando de sua posse na Presidência do STF, 
em 22 de maio de 1997 (BRASIL, 1997), as crises 
políticas devem ser solucionadas dentro do quadro 
normativo delineado pelo ordenamento constitucio-
nal, com os instrumentos jurídicos nele previstos e 
com fundamento exclusivo no predomínio da Consti-
tuição e das leis, o que confere ao Judiciário como 
um todo, e em particular ao STF enquanto guardião 
do Texto Magno, um relevante papel, assim dese-
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“Hoje os comandantes 
militares têm uma ideia 

de profissionalismo 
muito mais forte, 
eles não têm um 

projeto político, são 
servidores do Estado e 
obedecem ao governo 
democrático de direito 

e à Constituição.”
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nhado por Celso de Mello, Relator do Mandado de 
Segurança nº 26.603/DF, Tribunal Pleno, julgamen-
to em 4 de outubro de 2007:

O exercício da jurisdição constitucional, que tem 
por objetivo preservar a supremacia da Constituição, 
põe em evidência a dimensão essencialmente política 
em que se projeta a atividade institucional do Supre-
mo Tribunal Federal, pois, no processo de indagação 
constitucional, assenta-se a magna prerrogativa de 
decidir, em última análise, sobre a própria substância 
do poder. (BRASIL, 2007)

Na mesma linha de dicção, Fernando Henrique 
Cardoso, em entrevista à Revista Esquerda 21, edi-
ção de janeiro de 1996, nº 1 (CARDOSO, 1996), 
assentou que as Forças Armadas já possuem uma 
noção a respeito de qual é o papel delas num Esta-
do democrático. O mesmo ex-Presidente, em artigo 
(“Chegou a hora”) publicado no jornal Estadão, em 
1º de fevereiro de 2015, ao analisar a atual crise 
(moral, política, econômica, energética, etc.) vivida 
pelo país, assentou que:

Tudo isso é preocupante, mas não é o que mais 
me preocupa. Temo, especialmente, duas coisas: 
o havermos perdido o rumo da História e o fato de 
a liderança nacional não perceber que a crise que 
se avizinha não é corriqueira – a desconfiança não 
é só da economia, é do sistema político como um 
todo. [...].

Nada se consertará sem uma profunda revisão 
do sistema político e mais especificamente do sis-
tema partidário e eleitoral. Com uma base fragmen-
tada e alimentando os que o sustentam com partes 
do Orçamento, o governo atual não tem condições 
para liderar tal mudança. E ninguém em sã consci-
ência acredita no sistema prevalecente. Daí minha 
insistência: ou há uma regeneração “por dentro”, 
governo e partidos reagem e alteram o que se sabe 
que deve ser alterado nas leis eleitorais e partidá-
rias, ou a mudança virá “de fora”. No passado, se-
riam golpes militares. Não é o caso, não é desejável 
nem se vêem sinais.

Resta, portanto, a Justiça. Que ela leve adiante a 
purga; que não se ponham obstáculos insuperáveis 
ao juiz, aos procuradores, aos delegados ou à mídia. 
Que tenham a ousadia de chegar até aos mais altos 
hierarcas, desde que efetivamente culpados. Que 
o STF não deslustre sua tradição recente. E, prin-
cipalmente, que os políticos, dos governistas aos 
oposicionistas, não lavem as mãos. Não deixemos 
a Justiça só. Somos todos responsáveis perante o 
Brasil, ainda que desigualmente. Que cada setor po-

lítico cumpra a sua parte e, em conjunto, mudemos 
as regras do jogo partidário eleitoral. Sob pena de 
sermos engolfados por uma crise que se mostrará 
maior do que nós. (CARDOSO, 2015, grifo nosso)

Vê-se, portanto, que FHC reconhece que a atual 
conjuntura, diversamente do que ocorria no passa-
do, impede que os militares resolvam adotar algu-
ma solução golpista para os graves problemas que 
atingem o país, justamente por estarem absoluta-
mente compromissados com os alicerces de um Es-
tado Democrático de Direito. 

Questionada quanto à distinção entre os coman-
dantes militares da época do Regime Militar e os 
atuais, Maria Celina D’Araujo situou a seguinte dis-
tinção:

O que observamos entre os comandantes militares 
atuais é uma diferença abissal. Hoje os comandantes 
militares têm uma ideia de profissionalismo muito 
mais forte, eles não têm um projeto político, são servi-
dores do Estado e obedecem ao governo democrático 
de direito e à Constituição. Não se apresentam mais 
como atores políticos, que podem ter um projeto pró-
prio ou falar em nome de um setor. É uma mudança 
muito grande e positiva que indica o fortalecimento 
da democracia no Brasil. As democracias têm como 
característica a subordinação dos militares ao poder 
civil e democrático. Isso dá mais segurança ao regime 
democrático. (D’ARAUJO, 2009)

Por terem essa visão democrática quanto à fun-
ção que lhes reservou o Documento Fundamental 
do Estado, certamente as Forças Armadas sequer 
deram ouvidos, e muito menos se deixaram con-
taminar ideologicamente, pelas recentes manifes-
tações (muitas das quais veiculadas pela mídia) 
contra o resultado das eleições presidenciais de 
2014, ocasião em que grupos (antidemocráticos) 
de manifestantes chegaram a pedir a intervenção 
da Caserna em relação à reeleição da Presidenta 
Dilma Rousseff. 

Ao contrário, tendo em vista o princípio da subor-
dinação, as Forças Armadas de hoje demonstram 
rejeitar qualquer proposta autoritária, seja de es-
querda ou de direita, estando perfeitamente cons-
cientes do papel institucional que lhes foi reservado 
no contexto do Estado Democrático de Direito, bem 
como de sua absoluta subordinação aos poderes 
constitucionais.

7 CONCLUSÃO
A partir da análise do amplo conjunto de dados 

pesquisados, é possível traçar o seguinte panorama 
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sobre o assunto versado no presente artigo. 
Em primeiro lugar, está devidamente comprova-

do que as Forças Armadas atuaram efetivamente, 
mormente a partir da Proclamação da República, 
como instrumento de estabilização.

À relevante importância institucional das Forças 
Armadas somava-se, ao reverso, certo desprestígio 
do Poder Judiciário, um poder que, de algum modo, 
pouca ou nenhuma voz possuía no cenário estatal.

Ressalte-se, ademais, que o emprego das insti-
tuições militares enquanto instrumento de estabili-
zação política não se dava ao arrepio da Constitui-
ção. A análise das Constituições de 1824, 1891, 
1934, 1937, 1946, 1967 e da Emenda Constitu-
cional nº 1, de 1969, permite concluir, a partir de 
uma interpretação consentânea com as respectivas 
realidades históricas, que tal emprego era, de um 
modo geral, constitucionalmente válido, bem como 
convenientemente interessante para o homem po-
lítico, inclusive para os políticos militares. Assim, 
não há como afirmar que tal manejo, absolutamente 
impensável nos dias atuais, ocorresse em afronta 
aos Textos Magnos.

Corrobora a afirmação que acabamos de fazer o 
fato de que a Assembleia Nacional Constituinte pre-
ocupou-se em consagrar ao dispositivo constitucio-
nal relativo à missão das Forças Armadas (BRASIL, 
1988, art. 142) uma redação diferente daquelas 
previstas nas Constituições anteriores.

Ora, como cediço, a lei não contém palavras em 
vão. Se a Constituinte foi tão marcada por debates 
a respeito do tema, isso certamente decorreu, con-
forme atestam os recortes jornalísticos menciona-
dos no texto, da pretensão de se sepultar de vez a 
experiência militar enquanto fato de equilíbrio políti-
co. Essa ilação, a nosso ver, é bastante ponderável, 
mormente se considerarmos que, desde 1988, cujo 
art. 142, com nova roupagem, subordina as Forças 
Armadas aos poderes constitucionais, não se ob-
serva mais tal emprego.
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AS POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A PRIMEIRA INFÂNCIA (LEI 13.257/2016) 
E SUA APLICAÇÃO NO PROCESSO PENAL MILITAR

Luiz Rosado Costa1 

INTRODUÇÃO 
No dia 9 de março de 2016 foi publicada 

e entrou em vigor a Lei 13.257/2016 (Esta-
tuto da Primeira Infância), que dispôs sobre 
as políticas públicas para a primeira infância, 
voltadas à proteção das crianças até os 12 
anos de idade.

Além de seus dispositivos específicos, a 
Lei alterou a redação dos artigos 6º, 185, 304 
e 318 do Código de Processo Penal comum a 
fim de identificar se o réu em ação penal tem 
filhos menores e o contato do responsável 
pelos cuidados com eles, além de ampliar as 
hipóteses de prisão domiciliar para incluir a 
gestante, a mulher com filho de até 12 anos 
incompletos e o homem, caso este seja o único 
responsável pelos cuidados do filho de até 12 
anos incompletos.

Apesar de o legislador ter se omitido acer-
ca da aplicação destes novos institutos de 
proteção à criança na esfera processual penal 
militar, entendemos que tais institutos devem 
ser plenamente aplicados na seara castrense 
em atenção aos princípios constitucionais da 
isonomia e da proteção integral da criança ins-

culpido no art. 227 da Constituição Federal de 
1988 (CF/88)

AS ALTERAÇõES TRAZIDAS PELO ESTATUTO 
DA PRIMEIRA INFÂNCIA AO PROCESSO 
PENAL (E MILITAR)

A Lei 13.257/2016, ao incluir o inciso X ao 
art. 6º2 e o §4º ao art. 3043 do Código de Pro-
cesso Penal (CPP), estabeleceu a obrigação do 
Delegado de Polícia verificar se a pessoa presa 
possui filhos e quem é o responsável por seus 
cuidados, fazendo este registro no auto de pri-
são em flagrante. O art. 185 do CPP4 também 
foi alterado para incluir dentre as perguntas 
obrigatórias a serem realizadas pelo magistrado 
durante o interrogatório judicial, a averiguação 
se o réu possui filhos e quem está responsável 
por seus cuidados.

Tais perguntas têm por finalidade verificar se 
os filhos menores da pessoa presa estão em 
situação de risco, hipótese em que as autori-
dades, policial ou judicial, deverão encaminhar 
a criança ou o adolescente para programa de 
acolhimento familiar ou institucional. Assim, en-
tendemos que deverão igualmente ser formula-
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das, no processo penal militar pelo encarregado 
do inquérito policial militar e pelo juiz militar.

O Estatuto da Primeira Infância traz ainda 
a possibilidade de substituição da prisão pre-
ventiva pela prisão domiciliar, que, conforme 
o art. 317 do CPP, “consiste no recolhimento 
do indiciado ou acusado em sua residência, 
só podendo dela ausentar-se com autorização 
judicial”, na hipótese de a presa estar gestante, 
independentemente de seu estado de saúde ou 
tempo de gestação, ou de ter filho com até 12 
(doze) anos de idade incompletos. No caso do 
homem é possível também a substituição desde 
que ele seja o único responsável 
pelos cuidados do filho de até 12 
(doze) anos de idade incompletos. 
A aplicação da prisão domiciliar, 
contudo, não é obrigatória, devendo 
ser aplicada apenas se apresentar-
-se como a mais adequada ao caso 
concreto para a proteção da criança 
em primeira infância. Neste senti-
do, o ministro do Superior Tribunal 
de Justiça Rogerio Schietti Cruz, na 
primeira aplicação dos institutos da 
novel lei por este tribunal, em limi-
nar no Habeas Corpus nº 351.494 
– SP (2016/0068407-9), em 10 de março de 
2016, afirmou que:

O uso do verbo “poderá”, no caput do 
art. 318 do CPP, não deve ser interpreta-
do com a semântica que lhe dão certos 
setores da doutrina, para os quais seria 
“dever” do juiz determinar o cumprimento 
da prisão preventiva em prisão domiciliar 
ante a verificação das condições objetivas 
previstas em lei.
Reafirmo que semelhante interpretação 
acabaria por gerar uma vedação legal ao 
emprego da cautela máxima em casos 
nos quais se mostre ser ela a única hipó-
tese a tutelar, com eficiência, situação 
de evidente e imperiosa necessidade da 
prisão. Outrossim, importaria em assegu-

rar a praticamente toda pessoa com prole 
na idade indicada no texto legal o direito 
a permanecer sob a cautela alternativa, 
mesmo se identificada a incontornável 
urgência da medida extrema

Cumpre destacar que a ampliação das hi-
póteses de prisão domiciliar, trazidas pela Lei 
13.257/16 não visam a beneficiar o réu, mas 
garantir a proteção integral às crianças em pri-
meira infância que não podem ser privadas de 
seus direitos, inclusive o de convívio familiar, 
por atos criminosos de seus pais, conforme 

preceitua o princípio da intrans-
cendência das sanções previs-
to no art. 5º, XLV, da CF/88), 
devendo-se igualmente aplicar a 
substituição da prisão preventiva 
em domiciliar no âmbito proces-
sual penal militar.

Neste sentido, o Supremo 
Tribunal Federal já se manifestou 
sobre a possibilidade de normas 
de processo comum serem apli-
cadas ao processo penal militar 
para que se outorgue às normas 
de direitos fundamentais a maior 

eficácia possível:

O art. 400 do CPP, com a redação dada 
pela Lei 11.719/2008, fixou o interro-
gatório do réu como ato derradeiro da 
instrução penal, prestigiando a máxima 
efetividade das garantias constitucionais 
do contraditório e da ampla defesa (CRFB, 
art. 5º, LV), dimensões elementares do de-
vido processo legal (CRFB, art. 5º LIV) e câ-
nones essenciais do Estado Democrático 
de Direito (CRFB, art. 1º, caput), por isso 
que a nova regra do CPP comum também 
deve ser observada no processo penal mi-
litar, em detrimento da norma específica 
prevista no art. 302 do DL 1.002/1969, 
conforme precedente firmado pelo Pleno 
do STF nos autos da AP 528 AgR, rel. min. 

Luiz Rosado Costa

“[...] é dever dos 
operadores de Direito 

em um Estado 
Democrático que tem 
como fundamento a 
dignidade humana, 
garantir eficácia ao 
princípio da máxima 

efetividade dos direitos 
fundamentais.”
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Ricardo Lewandowski, julgamento em 24-
3-2011, DJE 109 de 7-6-2011, impondo a 
observância do novo preceito modificador 
em relação aos processos regidos pela 
Lei Especial 8.038/1990, providência que 
se impõe seja estendida à Justiça Penal 
Militar, posto que ubi eadem ratio ibi idem 
jus. (STF. RHC 119.188, rel. min. Luiz Fux, 
j. 1º-10-2013, 1ª T, DJE de 23-10-2013) 
(grifos nossos)

A integração normativa entre as alterações 
legislativas incorporadas ao Código de Processo 
Penal e sua aplicação no Código de Processo 
Penal Militar, a fim de suprir a lacuna de prote-
ção deixada pelo legislador à criança filha de 
preso por crime militar, outorgará, sem dúvida 
maior efetividade aos direitos fundamentais 
protegidos pela norma, instranscendência das 
sanções e proteção integral da criança e é de-
ver dos operadores de Direito em um Estado 
Democrático que tem como fundamento a dig-
nidade humana, garantir eficácia ao princípio da 
máxima efetividade dos direitos fundamentais.

APLICAÇÃO NA ESFERA DISCIPLINAR 
MILITAR DAS MEDIDAS DAS POLÍTICAS 
PÚBLICAS DA PRIMEIRA INFÂNCIA

O ordenamento jurídico brasileiro prevê a 
existência além da prisão penal, da prisão dis-
ciplinar militar. É evidente que os efeitos para 
o menor que esteja sob os cuidados do militar 

que é preso serão os mesmos, seja a prisão 
disciplinar ou decorrente de um processo penal. 
Assim, entendemos que as medidas protetivas 
à criança previstas na Lei 13.257/2016, como 
a possibilidade de cumprimento da prisão em 
regime domiciliar quando se tratar de gestante, 
mulher com filho de até 12 anos incompletos 
e homem, caso seja o único responsável pelos 
cuidados do filho até essa idade, devem tam-
bém ser aplicadas nas hipóteses de detenção 
e prisão disciplinares. Pelo princípio hermenêu-
tico in eo quod plus est semper inest et minus 
(“quem pode o mais pode o menos”) não há 
sentido em assegurar a proteção à criança no 
processo penal, muito mais gravoso, e deixá-la 
desprotegida no processo mais brando, disci-
plinar.

CONCLUSÃO

À guisa de conclusão, entendemos que os 
institutos protetivos previstos na Lei 13.257/16 
para assegurar a proteção integral aos filhos 
de réus presos, bem como as novas hipóteses 
de prisão domiciliar devem ser aplicados tam-
bém no processo penal militar e no processo 
disciplinar militar, sob pena de, assim não 
se fazendo, restar caracterizada injustificada 
discriminação aos filhos de quem esteja preso 
por crime militar, que assim terão negadas a 
aplicação do princípio da proteção integral  e da 
intranscendência das penas em sua dimensão 
de maior eficácia.

1  Professor de Direito, OAB/RJ, 18.993 e Presidente do IBDA- www.ibda.adv.br .
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A PERSECUÇÃO PROCESSUAL PENAL E DISCIPLINAR
PARA OS POLICIAIS MILITARES QUE INTEGRAREM

A FORÇA NACIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

Abelardo Julio da Rocha1

1 Advogado militante na Justiça Militar do Estado de São Paulo e no Tribunal do Júri. Especialista em Direito Militar e Professor no Curso de Pós-
-Graduação em Direito Militar na Escola Paulista de Direito (EPD). Autor de obras jurídicas e articulista.

2 Membro do Ministério Público da União. Promotor da Justiça Militar aposentado. Membro da Academia Mineira de Direito Militar. Autor de várias 
obras sobre direito militar publicadas pela Editora Juruá. Articulista e Palestrante.

INTRODUÇÃO
A Força Nacional de Segurança Pública é uma daquelas 

Instituições que já nasceram envolvidas em densas nuvens 
de incertezas e sob impiedosas críticas, principalmente em 
relação à sua constitucionalidade.

Criada no ano de 2004, por meio do Decreto Federal nº 
5.289, de 29 de novembro, a Força Nacional de Segurança 
Pública se viu hostilizada juridicamente, inicialmente pelo 
Ministério Público Federal (MPF), que ajuizou Ação Civil 
Pública na Justiça do Pará tentando anular as Portarias de 
nº 02 a 05, do Ministério da Justiça, e obter a declaração 
incidental de inconstitucionalidade do Decreto nº 5.289/04 
e, posteriormente, por uma considerável parcela dos es-
tudiosos de Segurança Pública no prisma constitucional.

Jorge Cesar de Assis2, apenas para citar um exemplo, 
desde janeiro de 2005 já havia representado ao Exmo. 
Sr. Procurador Geral da República, Dr. Cláudio Fonteles, 
pela interposição da ação direta de inconstitucionalidade 
em relação às leis e decretos do chamado Plano Nacional 
de Segurança Pública, dentre eles o que criou a FNSP, 
conforme o Processo protocolado na Procuradoria Geral da 
República (PGR) sob nº 1.00.000.000837/2005-16, que 
foi, em data de 06 de maio de 2005, arquivado. Outras 
muitas investidas houve, porém, apesar de todas elas, a 
Força Nacional de Segurança Pública aos poucos está se in-
corporando no mundo das instituições do chamado Sistema 
Nacional de Segurança Pública, com ou sem legitimidade.

Tem se tornado cada vez mais frequente a utilização 
do contingente mobilizado naquele órgão, basicamente 
formado por integrantes das polícias ostensiva e judiciária, 
além de bombeiros e profissionais de perícia dos Estados 
membros, afigurando-se absolutamente inevitável que, 
cedo ou tarde, ocorra um crime militar definido em lei, além 
da hipótese de transgressão disciplinar militar.

De forma extremamente lacônica e precária, o § 2o do 
Art. 2o-A do Decreto nº 5.289/04 estabelece que “A presi-

dência do inquérito policial será exercida pela autoridade 
policial da circunscrição local, nos termos do art. 4o do 
Código de Processo Penal.” Neste caminhar, necessário 
advertir que a polícia judiciária comum está constitucional-
mente impedida de apurar o crime militar. 

Mas, então, surge uma dúvida perturbadora acerca 
de qual polícia judiciária militar teria atribuição sobre o 
fato: a da Unidade Federativa do infrator ou a do local da 
infração militar? O mesmo se diga em relação à eventual 
transgressão disciplinar militar.

A nossa ambiciosa proposta neste despretensioso 
ensaio é, pois, lançar luzes sobre o assunto sem, contudo, 
arremeter pá de cal sobre a discussão.

I - DO EXERCÍCIO DA POLÍCIA JUDICIÁRIA MILITAR NA 
EXECUÇÃO DO POLICIAMENTO OSTENSIVO DE PRESER-
VAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA. Nos termos do Artigo 2o-A 
do Decreto nº 5.289/04, a atuação da Força Nacional de 
Segurança Pública, compreende, entre outras atribuições, o 
auxílio às ações de inteligência relacionadas às atividades 
destinadas à preservação da ordem pública e da incolumi-
dade das pessoas e do patrimônio. 

Ocorre que nos termos do Art. 3o da Lei nº 11.473, de 
10 de maio de 2007, consideram-se atividades e serviços 
imprescindíveis à preservação da ordem pública e da in-
columidade das pessoas e do patrimônio “o policiamento 
ostensivo”.

Em outras palavras, a execução do policiamento 
ostensivo de preservação da ordem pública está entre 
as atribuições da Força Nacional de Segurança Pública 
e obviamente deve ser realizado por policiais militares 
mobilizados naquele órgão.

Pois bem. Estamos diante de uma figura no mínimo 
teratológica, vez que são Homens fardados sem localiza-
ção, sem Corregedoria e sem quartel, lançados ao vento, 
até que haja a primeira morte em combate de um civil ou, 



 REVISTA DIREITO MILITAR • Nº 121 • SETEMBRO A DEzEMBRO DE 2016 21

3 ASSIS, Jorge Cesar de. A inconstitucionalidade da Força Nacional de Segurança. Disponível em: www.jusmilitaris.com.br. Acesso em 12mar2016.
4 Cícero Robson Coimbra Neves é Membro do Ministério Público Militar e autor de diversa obras jurídicas, além de professor e palestrante de 

direito militar.
5 Neves, Cícero Robson Coimbra. Manual de direito processual penal militar: (em tempo de paz) – São Paulo: Saraiva, 2014, pag. 2011.

pior, que um militar, com ou sem dolo, atinja outro militar 
com disparo de arma de fogo.

Em ambas as hipóteses, o crime é militar e espe-
cialmente no segundo caso a competência é da Justiça 
Militar Estadual, em se tratando, obviamente, de policiais 
militares.

A fim de problematizar ainda mais a situação proposta, 
vamos supor que autor e vítima pertençam a Unidades dis-
tintas da Federação e estejam sendo empenhados numa 
terceira Unidade da Federação. De qual Estado seria a 
atribuição de polícia judiciária militar? Quem prenderia em 
flagrante delito? Qual seria a Justiça Militar competente 
para processar e julgar o crime?

De notar-se que tanto o Decreto nº 5.289/04 quanto a 
Lei nº 11.473/07 nada dizem acerca do exercício da polícia 
judiciária militar, muito embora uma substanciosa parcela 
do efetivo da Força Nacional de Segurança Pública seja de 
Policiais Militares e Bombeiros Militares.

Tal esquecimento é imperdoável e revela uma mistura 
de ignorância e desprezo em relação à natureza das rela-
ções que se estabelecem entre os militares.

Se por acaso o legislador disso não se lembrou, o 
administrador não poderá fazer o mesmo, sob pena de 
ocorrerem complicações jurídicas de difícil superação. 

Após detida e ponderada reflexão sobre o assunto, nos 
parece que a solução da questão envolvendo o exercício 
da polícia judiciária militar na Força Nacional de Segurança 
Pública não pode se afastar, a rigor, do que prescreve a 
lei processual penal militar. 

Melhor explicando, é dizer que nos termos do artigo 7º 
do Código de Processo Penal Militar a polícia judiciária mi-
litar deve ser exercida, entre outras autoridades militares, 
pelos Comandantes de Unidade.

Essa nossa posição encontra agasalho integral na letra 
do Decreto nº 5.289/04, que organizou a Força Nacional 
de Segurança Pública, porque a “estrutura hierárquica 
existente nos órgãos de segurança pública da União, dos 
Estados e do Distrito Federal e o princípio da unidade 
de comando serão observados nas operações da Força 
Nacional de Segurança Pública.”

Assim, na realização das ações de polícia ostensiva, a 
FNSP será organizada em Batalhões e Companhias, isto 
é, Unidades e Subunidades.

A atribuição legal para o exercício da polícia judiciária 
militar será sempre do Comandante de Unidade que, nos 
termos do § 1º, do artigo 7º da Lei adjetiva penal castrense, 
poderá delegá-la a oficiais da ativa, obedecidas as normas 
regulamentares de jurisdição, hierarquia e comando.

Mas, então, surge um outro problema de natureza legal. 
A estrutura da FNSP carece de amparo legal, eis que criada 
por Decreto quando deveria ser por lei ordinária.

Não passa de um programa. Há mais. Os Batalhões 

existentes na estrutura da FNSP não são juridicamente 
semelhantes às Unidades existentes na Forças Armadas 
e nas Forças Auxiliares, daí a aparente inaplicabilidade do 
dispositivo insculpido no artigo 7º do Código de Processo 
Penal Militar.

Essa situação fática levou Jorge Cesar de Assis3 a 
asseverar a impossibilidade de instauração de inquérito 
policial militar ante à absoluta inexistência de amparo legal.

Não há como dizer que Jorge Cesar não esteja com 
a razão, todavia devemos encarar o fato de que a Força 
Nacional de Segurança Pública já faz parte da realidade 
de nosso país e, por este motivo, afigura-se muito mais 
prático e aceitável a correção de eventuais distorções do 
que uma solução radical que recomende a extinção pura 
e simples do programa.

Também é preciso considerar que, em se tratando de 
inquérito policial militar, nos referimos a um procedimento 
destinado à apuração sumária de fato, que, nos termos 
legais, configure crime militar, e de sua autoria. Tem o 
caráter de instrução provisória, cuja finalidade precípua 
é a de ministrar elementos necessários à propositura da 
ação penal. (cf. art. 9º, do CPPM)

Daí duas advertências, a saber: (i) o IPM está vocacio-
nado à formal apuração do ilícito penal militar, elucidando 
sua autoria e colacionando os elementos de materialidade 
que porventura houver; (ii) é peça meramente informativa, 
vocacionada a fornecer elementos imprescindíveis à pro-
positura da ação penal militar.

Na esteira deste entendimento, ousamos afirmar que 
diante da prática de um crime militar, a FNSP poderia 
apurar o fato até mesmo por meio de um procedimento 
administrativo qualquer, com outro nome aleatório, para ao 
fim elucidar autoria e materialidade do ilícito penal militar 
e, nesta hipótese, ao receber tal investigação, o Ministério 
Público estaria obrigado a oferecer denúncia, se for o caso.

É o que se depreende do art. 30, do Código de Processo 
Penal Militar, onde está estabelecido que a denúncia deve 
ser apresentada sempre que houver: a) prova de fato que, 
em tese, constitua crime; b) indícios de autoria.

Essa nossa posição não é solitária na doutrina, aliás, 
anote-se, estamos muito bem acompanhados porque 
Cícero Robson Coimbra Neves4, desde 2014, já havia se 
posicionado neste mesmo sentido, ao aduzir que “Todavia, 
em se considerando que a atividade de polícia judiciária 
militar é prescindível por produzir peça informativa ao Mi-
nistério Público, a instauração de inquérito policial militar 
pela Força Nacional de Segurança , embora não amparada 
pelo art. 7º, não importa em nulidade, podendo o Parquet 
ter o procedimento instaurado como base de convicção 
para a propositura da acão penal militar.”5 (grifamos)

A nossa proposta, então, sem embargo de doutos posi-
cionamentos em sentido contrário, é que ante à prática de 



22 REVISTA DIREITO MILITAR • Nº 121 • SETEMBRO A DEzEMBRO DE 2016

um crime militar por militar estadual mobilizado na Força 
Nacional de Segurança Pública seja instaurado inquérito 
policial militar (ou qualquer outro procedimento apuratório), 
a fim de que seja produzida uma eficiente peça informativa 
ao Ministério Público.

Mas, se em relação à formal apuração do fato estamos 
oferecendo uma alternativa procedimental juridicamente 
aceitável, o que fazer em relação às situações de flagrante 
delito de crime militar?

Nesses casos, quer nos parecer que a solução se 
mostra menos complexa porque para o Código de Proces-
so Penal Militar “qualquer pessoa poderá e os militares 
deverão prender quem for insubmisso ou desertor, ou seja 
encontrado em flagrante delito.” (Art. 243, CPPM)

Vê-se que este procedimento de polícia judiciária militar 
(a prisão em flagrante delito), foi esvaziado de grandes 
formalidades, até pela excepcionalidade 
que o cerca, conforme dispõe o inciso LXI, 
do art. 5º, da Constituição Federal.

Necessário sublinhar, todavia, que no 
caso de eventual prisão em flagrante delito 
de militar, este procedimento deverá ser ho-
mologado pelo Comandante de Unidade nos 
casos em que ele próprio não o praticar, 
vez que só esta autoridade pode exercer a 
polícia judiciária militar nos termos do art. 
7º, do Código de Processo Penal Militar.

Sobre esse assunto, vale a pena tra-
zer a colação, o magistério de Ronaldo 
João Roth em percuciente artigo de sua 
lavra intitulado “A investidura para os atos 
de Polícia Judiciária Militar”, publicado na 
Revista de Direito Militar, número 4, pg. 
20/22, 1997 – AMAJME, o qual recentemente coroou a 
tese no artigo “Garantias constitucionais e processuais 
do auto de prisão em flagrante delito militar: a delegação 
e a homologação, os vícios que invalidam a prisão e a de-
cisão de não prender”, publicado na Revista do Ministério 
Público Militar, nº 25, pp. 238/300, 2013,consignando: 
“Enfim, é inequívoco que o indiciado tem garantias cons-
titucionais e legais que lhe devem ser asseguradas, em 
especial, no APFD, entre elas a do seu Comandante deci-
dir, dando a última palavra no caso de sua prisão, pois, 
entre as formalidades da prisão e do seu devido proces-
so legal, inclui-se a necessidade de homologação quando 
existir delegação, sob pena de nulidade do ato.”

Nessa linha, Dorival Alves de Lima leciona que “a Po-
lícia Judiciária Militar, que não pode conceder liberdade 
provisória em razão da vedação insculpida no artigo 253 
do CPPM, pode sim, revisar, homologar, o Auto de Prisão 
em Flagrante, já que é autoridade Delegante, como tam-
bém, em relaxando o Auto de Prisão em Flagrante irregu-
lar, postular o Decreto de prisão preventiva, quando da re-
messa dos Autos ao Egrégio Conselho de Justiça Militar, 
colocando ‘sob visu’ da Autoridade Judiciária Militar, para 

que esta confirme ou infirme, as providências adotadas”. 
Por derradeiro, Ronaldo João Roth, no r. artigo men-

cionado, alerta não ser possível “olvidar da delegação 
exigida pelo artigo 7º do CPPM, para os atos de Polícia 
Judiciária Militar, inclusive o APFD, sob pena de inquinar 
esta peça cautelar.”

Aduzindo de maneira mais direta, é dizer que a polícia 
judiciária militar deve ser exercida pelo Comandante de 
Unidade, pessoalmente ou por delegação.

Ocorre que diante da solução que apresentamos para a 
instauração de IPM na Força Nacional de Segurança Públi-
ca, considerando a fragilidade e deficiência da legislação 
que a organizou, seria incoerente exigir absoluto rigor for-
mal na lavratura do auto de prisão em flagrante na FNSP.

Assim, sendo realizada a prisão em flagrante de mili-
tar na FNSP por outro oficial que não seja o Comandante 

de Unidade, o ideal seria que tal procedi-
mento devesse ser homologado por este 
último, todavia a omissão de tal forma-
lidade não pode ter o condão de tornar 
nulo o auto lavrado.

Concluindo esta nossa primeira pro-
posta no que se refere à intervenção da 
polícia judiciária militar, a ocorrência de 
um crime militar praticado por integrante 
da Força Nacional de Segurança Pública, 
nos moldes do artigo 9º, incisos I e II, do 
Código Penal Militar, exigirá a imediata 
mobilização da polícia judiciária militar a 
ser exercida pelo respectivo Comandan-
te de Unidade, nos termos em que pre-
coniza o artigo 7º do Código de Processo 
Penal Militar.

Aliás, já há um precedente mencionado por Cícero Ro-
bson Coimbra Neves, no caso do IPM nº 23.IPM.2009/
DFNSP6.

À guisa de arremate, parece-nos sumamente relevan-
te determinar a Justiça Competente para processar e jul-
gar o militar do Estado infrator, isto é, aquela a qual será 
remetida a apuração da infração penal militar.

Neste particular, nos socorre perfeitamente a Súmula 
78 do Superior Tribunal de Justiça: “Compete à Justiça 
Militar processar e julgar policial de corporação estadual, 
ainda que o delito tenha sido praticado em outra unidade 
federativa”. (grifamos)

Portanto, o IPM eventualmente instaurado na FNSP, 
bem como o Auto de Prisão em Flagrante Delito, deve ser 
remetido imediatamente após a lavratura à Unidade Fede-
rativa a que pertencer o Militar Estadual infrator.

II – DAS PROVIDÊNCIAS DE POLÍCIA JUDICIÁRIA MI-
LITAR EM RELAÇÃO AO MILITAR DO ESTADO INATIVO 
CONVOCADO PARA SERVIR NA FORÇA NACIONAL DE 
SEGURANÇA PÚBLICA. Como se não bastassem as incer-
tezas que giram em torno da situação jurídica dos militares 

6 Cf. Neves, Cícero Robson Coimbra. Ob. Cit. p. 211

“O IPM eventualmente 
instaurado na FNSP, 
bem como o Auto de 
Prisão em Flagrante 

Delito, deve ser remetido 
imediatamente após 

a lavratura à Unidade 
Federativa a que 

pertencer o Militar 
Estadual infrator.”

Abelardo Julio da Rocha
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estaduais do serviço ativo que são convocados para servir 
na FNSP, o governo interino de Michel Temer editou a Me-
dida Provisória nº 737, de 6 de julho de 2016, para permi-
tir que militares estaduais inativos atuem de forma volun-
tária no âmbito da Força Nacional de Segurança Pública.

Segundo o texto, publicado no Diário Oficial da União (DOU) 
do dia 07 de julho de 2016, as atividades de cooperação 
federativa desempenhadas por militares e servidores civis 
dos entes federados que celebrarem convênio com a União 
poderão ser exercidas “excepcionalmente” e “em caráter vo-
luntário” por militares dos Estados e do Distrito Federal que 
tenham passado para a inatividade há menos de cinco anos.

Ocorre que a Lei nº 11.473, de 10 de maio de 2007, 
apesar da nova redação que lhe deu a Medida Provisória 
nº 737, não esclarece a relação jurídica que disciplinará 
a mobilização de militares estaduais inativos na FNSP, 
embora a questão seja de altíssima relevância.

Há condições impostas pela Secretaria Nacional de 
Segurança Pública (SENASP), bem como pela Portaria Mi-
nisterial nº 3.383/2013-MJ e a primeira delas é ser Praça 
da Polícia Militar da “Reserva Remunerada”.

Necessário obtemperar, no entanto, que o Decreto-lei 
nº 260, de 29 de maio de 1970, que dispõe sobre a ina-
tividade dos componentes da Polícia Militar do Estado de 
São Paulo, em relação às praças estabelece, nos artigos 
27 e 28, que a Reforma é a situação do policial-militar 
definitivamente desligado do serviço ativo, sendo o Oficial 
reformado “ex-officio” e a Praça a pedido  “ex-officio”.

É de fundamental importância ressaltar duas coisas: (i) 
primeiro, a inatividade das praças da Polícia Militar Bandei-
rante não se opera por meio de reserva e sim pela reforma; 
(ii) a reforma é desligamento definitivo do serviço ativo e, 
ipso facto, não comporta a dita reversão, salvo o caso 
de inatividade temporária, como é o caso da agregação.

Portanto, remanesce a seguinte questão: o militar do 
estado inativo estará sendo mobilizado na Força Nacional 
de Segurança Pública na condição de militar ou de civil?

Parece-nos muito mais apropriada juridicamente à 
realidade paulista a segunda hipótese.

Nesse caminhar, os Militares do Estado de São Paulo 
inativos mobilizados voluntariamente na Força Nacional 
de Segurança Pública não foram e nem poderiam ter sido 
revertidos ao serviço ativo. Sendo assim, só poderiam ser 
empenhados como civis.

Todavia, essa controvérsia de natureza administrativa 
pode ser facilmente resolvida pelo Código Penal Militar 
em seu Art. 12, segundo o qual o militar da reserva ou 
reformado, empregado na administração militar, equipara-
-se ao militar em situação de atividade, para o efeito da 
aplicação da lei penal militar.

Superada esta necessária exegese legal, é preciso 
entender que o militar estadual inativo mobilizado na FNSP, 

nas condições acima transcritas, pode praticar crime mi-
litar e, na esteira deste entendimento, estará sujeito às 
medidas correlatas de polícia judiciária militar.

As notícias iniciais, no entanto, dão conta de que a 
FNSP deverá empenhar os militares estaduais inativos na 
Olimpíada e Paralimpíada Rio 2016, no serviço de revista 
magnética e de bolsas através do raio-X7, o que os afastará 
das perigosas ações de preservação da ordem pública. 
Melhor assim, no entanto, ainda estarão sujeitos à prática 
de crimes propriamente militares tais como aqueles contra 
a disciplina e o dever militar.

III - DA PERSECUÇÃO PROCESSUAL ADMINISTRATIVA 
DISCIPLINAR MILITAR NOS CASOS DE INDISCIPLINA NO 
SEIO DA FORÇA NACIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA. 
Já escrevemos em outra oportunidade que há diferenças 
profundas que extremam civis e militares, sendo que 
aqueles convivem dentro de relações de horizontalidade, 
estes últimos integram organizações cujas bases são a 
hierarquia e a disciplina, ou seja, a verticalidade relacional 
e o primado do pronto cumprimento do dever.8

Sobre este assunto, são sempre oportunas as palavras 
de Mario Pimentel Albuquerque, Procurador da República, 
em alentado parecer ofertado nos autos de uma ação de 
habeas corpus, ao afirmar que “Princípios democráticos 
são muito bons onde há relações sociais de coordenação, 
mas não são em situações específicas, onde a subor-
dinação e a obediência são exigidas daqueles que, por 
imperativo moral, jurídico ou religioso, as devem aos seus 
superiores, sejam aqueles, filhos, soldados ou monges. 
[...] Da mesma forma que a vocação religiosa implica o 
sacrifício pessoal e do amor próprio – e poucos são os que 
a têm por temperamento – a militar requer a obediência 
incontestada e a subordinação confiante às determinações 
superiores, sem o que vã será a hierarquia, e inócuo o 
espírito castrense. Seu um indivíduo não está vocacionado 
á carreira das armas, com o despojamento que ela exige 
que procure seus objetivos no amplo domínio da vida civil, 
onde a liberdade e a livre-iniciativa constituem virtudes.9

A Força Nacional de Segurança Pública é novel órgão 
que terá de lidar com homens e mulheres fardados, alo-
jados e submetidos a uma convivência comum que pode 
se estender por alguns meses e neste interregno podem 
ocorrer lesões corporais, desrespeito a superior, insubor-
dinação, deserção e outros tantos ilícitos penais militares 
cuja ocorrência é intrínseca à vida de caserna.

A quebra de a disciplina militar, especialmente durante 
a execução do serviço, é evento que não pode ser tolerado 
sob pena de comprometer tanto o cumprimento da mis-
são quanto a autoridade militar e, por este motivo, é que 
movimentos individuais ou coletivos de indisciplina devem 
ser prontamente rechaçados.

7 Jornal “O Globo”: Segurança nos jogos : ministro diz que a contratação de aposentados foi a melhor decisão, capturado em 09.08.16: http://
oglobo.globo.com/rio/seguranca-nos-jogos-ministro-diz-que-contratacao-de-aposentados-foi-melhor-decisao-19840398

8 ROCHA, Abelardo Julio da. O Princípio da Colegialidade e o Imperativo de Sessão Pública no Julgamento dos Conselhos de Disciplina. Florianópolis: 
AMAJME, 2016, nov/dez, pp. 23/26.

9 Parecer lançado nos autos do HC 2.217/RJ – TRF/2ª Região – Rel. Des. Federal Sérgio Correa Feltrin – j. em 25.04.2001.
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10 Súmula Vinculante 5 do STF: A falta de defesa técnica por advogado no processo administrativo disciplinar não ofende a Constituição.
11 BOTELHO, Roberto: “As Polícias Militares do Brasil e o Sistema Nacional de Segurança Pública, no Estado Democrático de Direito” in Direito 

Militar: doutrinas e aplicações/ Dircêo Torrencillas Ramos, Ilton Garcia da Costa, Ronaldo João Roth, coordenadores. – 1.ed. – Rio de Janeiro: 
Elsevier, 2011, p. 206.

Aí está a primeira questão tormentosa a ser enfrentada 
sobre este assunto. Possui a Força Nacional de Segurança 
Pública regulamento disciplinar próprio?

Atualmente, impõe-se a resposta negativa, mas, 
curiosamente, o Decreto nº 8.668, de 11 de fevereiro 
de 2016, que aprova a Estrutura Regimental e o Quadro 
Demonstrativo dos Cargos em Comissão e das Funções 
de Confiança do Ministério da Justiça, ao se referir ao 
Departamento da Força Nacional de Segurança Pública, 
em seu art. 17, estabelece que ao Departamento da 
Força Nacional de Segurança Pública compete  manter o 
controle dos processos disciplinares e de correição dos 
integrantes da Força Nacional de Segurança Pública; entre 
outras atribuições.

Diante de tal atribuição legal seria de se esperar que 
a FNSP possuísse Regulamento Disciplinar próprio bem 
como norma processual disciplinar correlata, todavia, não 
é o que ocorre na realidade.

Muito mais grave que a inexistência de uma Lei Disci-
plinar própria para a FNSP é a notória falta de competência 
legal disciplinar para responsabilizar disciplinarmente seus 
integrantes durante a mobilização.

Diz Caio Tácito que “não é competente quem quer, mas 
quem pode, segundo a norma de direito”. (...) A competência é 
intransferível e improrrogável por interesse das partes. Contu-
do, pode ser delegada e avocada desde que tais modificações 
estejam estribadas em lei. (GASPARINI, Diógenes. Direito 
administrativo. 8ªed. São Paulo: Saraiva, 2003, p. 59/60)

Nesse caminhar, no momento em que um militar do Es-
tado é apresentado à Força Nacional de Segurança Pública 
para ser empregado, deveria se operar um deslocamento 
da competência disciplinar para este último órgão, contudo 
tal operação não pode ser espontânea, mas sim decorrente 
de lei específica que a determine.

Na prática, ante a notória inexistência de tal lei, a FNSP 
tem nas mãos um considerável efetivo de militares sem 
atribuição legal para puni-los disciplinarmente.

Sempre buscando contribuir para a solução de tais pro-
blemas, apresentamos como alternativa juridicamente acei-
tável, a normatização estabelecida no Decreto nº 88.777, 
de 30 de setembro de 1983, que aprova o regulamento 
para os policiais militares e corpos de bombeiros militares 
(R-200), onde está prevista a condição de à disposição, 
que é, conceitualmente, “a situação em que se encontra 
o policial-militar a serviço de órgão ou autoridade a que 
não esteja diretamente subordinado”. (Artigo 2º, nº 1)  
Situação similar ocorre com os policiais militares e bom-
beiros militares da ativa nomeados ou designados para o 
Gabinete de Segurança Institucional, os quais passam a 
exercer suas funções naquele órgão.

Remanesce, todavia, a questão da inexistência de 
Regulamento Disciplinar próprio da FNSP que desafia uma 
solução rápida, podendo facilmente ser resolvida por meio 

de um Decreto da Presidência da República, como fez o 
Exército, por exemplo.

No mais, basta que a ação disciplinar se desenvolva 
em estrita observância aos constitucionais princípios do 
contraditório e da ampla defesa, podendo o militar faltoso, 
inclusive, se defender pessoalmente, conforme já decidiu 
o Supremo Tribunal Federal10.

IV – CONCLUSÃO.  Atualmente, a Força Nacional de Se-
gurança Pública, apesar da notória falta de previsão cons-
titucional na sua gênese, mobiliza centenas de militares 
estaduais do serviço ativo e agora também inativos, sem 
que haja previsão legal para o exercício da polícia judiciária 
militar e do poder disciplinar militar. Trata-se de uma rea-
lidade que já se estabeleceu de maneira irreversível, vez 
que com frequência governadores se sentem premidos a 
buscar a atuação da FNSP em seus Estados.

Roberto Botelho11, com toda razão, desde 2011, após 
dissecar profundamente sobre o assunto em percuciente 
artigo científico, chega a recomendar a imediata parali-
sação de todas as ações que estão sendo executadas 
pela FNSP em razão da absoluta carência de legislação 
instituidora a lhe dar supedâneo de funcionalidade.

Cremos, todavia, com a mais elevada e respeitosa venia 
ao preclaro doutrinador, não ser este o melhor caminho 
hodiernamente.

Afigura-se, então, solução mais consentânea com 
esta realidade e mais tolerável sob o ponto de vista legal, 
que eventuais infrações penais militares sejam apuradas 
por meio de Inquérito Policial Militar e os autos sejam 
incontinenti encaminhados à Justiça Militar da Unidade da 
Federação a que pertencer o militar infrator.

Indicamos a mesma solução para os casos em que 
couber a prisão em flagrante delito do militar.

Na seara administrativa disciplinar, apontamos a urgên-
cia na criação de um Estatuto Disciplinar próprio para a 
FNSP, ainda que por meio de Decreto, como fez o Exército. 
O processamento das transgressões disciplinares militares 
no âmbito da FNSP pode perfeitamente se estribar no novel 
MANUAL DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR, 
editado pela Controladoria Geral da União – Corregedoria 
Geral da União, em novembro de 2015, cuja qualidade 
técnica aproveitamentos para registrar e ressaltar.

A competência disciplinar da FNSP sobre os militares 
estaduais poderá ser estabelecida se passarem à dispo-
sição deste órgão ao serem mobilizados, nos termos do 
Decreto nº 88.777, de 30 de setembro de 1983 (R 200).

Por óbvio que estas nossas propostas comportam 
e, em verdade, carecem de judiciosas e supervenientes 
outras ideias tendentes a imprimir à Força Nacional de 
Segurança Pública e, sobretudo, ao efetivo nela mobilizado 
um mínimo de segurança jurídica e um desejável controle 
de ações.

Abelardo Julio da Rocha
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NOTICIÁRIO

10º Encontro Nacional do Poder
Judiciário em Brasília, 06/12/16.

Mesa de abertura dos trabalhos do 10º Encontro Nacional do Poder Judiciário

Sócrates E. Anjos, 
Juiz TJM/MG; Sílvio 
Hiroshi Oyama, 
Juiz Pres. TJM/
SP; Fábio Duarte 
Fernandes, Juiz 
TJM/RS; Clóvis 
Santinon, Juiz Vice.
Pres. TJM/SP; e 
Orlando E. Geraldi, 
Juiz Corregedor 
Geral TJM/SP.

Vista panorâmica dos participantes

Magistrados
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NOTICIÁRIO

A JUSTIÇA PENAL INTERNACIONAL NA ERA DOS DIREITOS HUMANOS
São Paulo/Brasil – Nuremberg/Alemanha – Novembro, 2016

Orlando Geraldi, Juiz TJM/SP e Dir Escola Judiciária Militar e 
os Professores Flávio Bastos, Samuel Feldberg, Oscar Vilhena 
e Marcos Zilli. Palestra “O Holocausto”, ministrada pelo Professor Doutor 

Samuel Feldberg, ladeado por Flávio Bastos, Orlando Geraldi e 
Marcos Zelli.

Professores Flávio Bastos e Marcos Zelli, palestrantes.

Participantes da etapa de Nuremberg/Alemanha.Participantes da etapa de São Paulo

Marcos Fernando T. Pinheiro, Juiz AJM/SP; Jocleber R. 
Vasconcelos, Juiz-Audor JMU; Sylvia Steiner, Juiza da Corte 
Penal Internacional; e Dalton Abranches Safi, Juiz AJM/SP
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NOTICIÁRIO

IV Foro 
Interamericano 

de Justiça 
Militar, STM,
5 a 7/12/16.

Palestrantes: Julio Pacheco Contralmirante/Peru; William 
de Oliveira Barros; e os Ministros do STM Arthur Vidigal 
de Oliveira e José Coêlho Ferreira.

Silvio Hiroshi Oyama, Pres. TJM/SP 
e Fernando Galvão, Pres. TJM/MG

Reunião com delegações estrangeiras. Participantes

Ao centro, William 
de Oliveira Barros, 
Presidente STM e 

demais autoridades
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NOTICIÁRIO

Posse no Colégio de Presidentes e Ex-Presidentes dos TJMs, 25/11/16.

Sílvio Oyama, Pres. TJM/SP, empossado e Rúbio 
Paulino Coelho, Juiz TJM/MG

Presidentes e ex-presidentes dos TJMs

Medalha 
“Centenário do
1º BPChq Tobias de 
Aguiar”, 01/12/16.

Francisco Alberto A. Mesquita, 
Cel PMESP e Orlando 
Eduardo Geraldi, Juiz TJM/SP, 
homenageado.

Reunião STM e TJM/MG na implantação
do Processo Judicial Eletrônico,
Belo Horizonte, 21/10/2016.

Na cabeceira, Fernando Galvão, Juiz Pres. TJMMG e demais 
membros do STM

Palestra sobre o “IPM do 
atentado da Rua Tonelero”,
TJ/SC, 06/1016.

Gunter Axt, Historiador; Péricles Aurélio Lima de 
Queiros, Min STM, palestrante e Eduardo Bueno, 
Escritor
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PROCESSO DE JUSTIFICAÇÃO DE OFICIAIS MILITARES PERANTE O 
TRIBUNAL COMPETENTE:  RITO NÃO RECEPCIONADO E NECESSIDADE 
DE SE DAR UM TRATAMENTO CONFORME A CONSTITUIÇÃO FEDERAL

Jorge Cesar de Assis1 

Em julgamento ocorrido em data de 08 de junho de 
2016, o Superior Tribunal 

Militar, por unanimidade, rejeitou Representação no 
Interesse da Justiça Militar, onde o membro de primeiro 
grau do Ministério Público Militar, propôs alteração do 
Regimento Interno da Corte, com o fito de que, quando 
do início do Conselho de Justificação em sua fase judi-
cial, houvesse a participação do Ministério Público para 
iniciar aquele procedimento, já que da forma como se 
encontra atualmente o julgamento do Conselho de Jus-
tificação enquanto na Corte é um processo sem autor2.

Ao rejeitar o pedido, a Corte asseverou [e isso 
constou da ementa do acórdão], que a Lei nº 5.836/72 
estabelece um processo de natureza especial, destina-
do a avaliar a capacidade de permanência na ativa do 
Oficial. Disse ainda, que o Conselho de Justificação é 
um processo híbrido, pois se inicia na respectiva Força 
Armada a qual pertence o militar e finda no Superior 
Tribunal Militar.

Asseverou ser inexistente, para iniciar a fase judicial 
do Conselho de Justificação no STM, a representação 
do MPM, uma vez que tal medida é ofensiva ao princípio 
da legalidade, além de minimizar a natureza jurídica do 
Conselho de Justificação.

Por fim concluiu que a remessa dos autos ao STM 
pelo Comandante da Força é mero expediente admi-
nistrativo, que não constitui qualquer ofensa às prer-

rogativas constitucionais do Ministério Público, pois 
não se trata de Ação Penal.

Com a devida vênia, entendemos que o Superior 
Tribunal Militar não deu a melhor solução à proposta, 
como aliás será demonstrado na sequência.

CONSIDERAÇõES SOBRE O CONSELhO DE JUSTI-
FICAÇÃO3

A Lei 5.836/72 prevê o processo especial do Conse-
lho de Justificação, destinado a julgar da incapacidade 
do oficial das Forças Armadas – militar de carreira – para 
permanecer na ativa, criando-lhe, ao mesmo tempo, 
condições para se justificar. O Conselho de Justifica-
ção pode, também, ser aplicado ao oficial da reserva 
remunerada ou reformado, presumivelmente incapaz 
de permanecer na situação de inatividade em que se 
encontra.4

Dentre as hipóteses de desfecho do Conselho de 
Justificação no seio da Administração Militar, uma delas 
é a remessa do processo ao Superior Tribunal Militar, 
desde que aventada a possibilidade daquele oficial 
justificante ser declarado indigno ou incompatível com 
o oficialato (Lei 5.836/72, art. 13, V), isto porque a 
Constituição Federal prevê, como condição sine qua non 
para a perda do posto e patente, a já aludida declaração 
(CF, art. 142, § 3º, VI).

É de se anotar5, todavia, que o Constituinte de 1988 

1 Advogado inscrito na OAB-PR. Oficial da Reserva Não Remunerada da Polícia Militar do Paraná. Integrou o Ministério Público Paranaense, de 1995 a 1999. 
Atuou como Promotor da Justiça Militar da União, de 1999-2016. Sócio Fundador da Associação Internacional das Justiças Militares – AIJM, sendo dela 
Secretário-Geral Adjunto. Membro Correspondente da Academia Mineira de Direito Militar. Coordenador da Biblioteca de Estudos de Direito Militar da Editora 
Juruá. Articulista e palestrante assíduo. Autor de várias obras sobre Direito Militar.

2 STM, Representação no interesse da Justiça Militar nº 130-12.2014.7.00.0000/RS, relator Min. José Barroso Filho, autuada em 02.09.2014, julgada em 
08.06.2016.

3 Já de algum tempo nos dedicamos ao tema, a propósito, Artigos: A declaração de indignidade e de incompatibilidade para com o oficialato e a consequente 
declaração da perda do posto e  da patente, Florianópolis: Revista Direito Militar nº 11, 1998, pp. 32-34;  A condenação pelo crime de tortura e a perda da 
função pública do militar estadual, Florianópolis: Revista Direito Militar nº 42, 2003, pp. 30-32  Considerações sobre o processo especial militar do Conselho 
de Justificação e os equívocos dos tribunais superiores quanto à sua natureza, São Paulo: Revista dos Tribunais nº 826, 2004, pp. 446-465; Legitimidade 
para promoção do processo originário do Conselho de Justificação perante o Tribunal competente, Belo Horizonte: Revista de Estudos e Informações nº 
32, 2012, pp.37-39. Livros: Direito Militar, aspectos penais, processuais penais e administrativos, 3ª edição, Capítulo VI, A declaração de indignidade e 
de incompatibilidade para com o oficialato e a consequente declaração da perda do posto e da patente, Curitiba: Juruá, 2012; Curso de Direito Disciplinar 
Militar – da simples transgressão ao processo administrativo, 4ª edição, Unidade VI – dos processos administrativos em espécie (CJ, CD e PAD), Curitiba: 
Juruá, 2013.

4 As Forças Auxiliares tratam a questão de forma semelhante.
5 Vide ASSIS, Jorge Cesar de. Comentários ao Código Penal Militar – Comentários, Doutrina, Jurisprudência dos Tribunais Militares e Superiores e Jurisprudência 

em tempo de guerra, 8ª edição, Curitiba: Juruá, 2014, p.360-361.
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Jorge Cesar de Assis

“No Conselho 

de Justificação, 

a participação 

do Ministério 

Público Militar 

ocorre no Tribunal 

competente.”

6 Em nível federal é o Superior Tribunal Militar; em nível estadual são os Tribunais de Justiça e, os Tribunais de Justiça Militar de Minas Gerais, Rio Grande 
do Sul e São Paulo.

7 CF, art. 142, § 3º, incisos VI e VII, combinado com o art. 42§ 1º.
8 A Lei 5.836/72, foi editada há mais de 40 anos, em plena vigência do Ato Institucional nº 5, que se estenderia até 13.10.1978, com a promulgação 

da Emenda Constitucional nº 11, cujo artigo 3º revogava todos os atos institucionais e complementares que fossem contrários à Constituição Federal. Diz 
a emenda: “ressalvados os efeitos dos atos praticados com bases neles, os quais estão excluídos de apreciação judicial”, restaurando o habeas corpus. 
A emenda constitucional entrou em vigor no dia primeiro de janeiro de 1979. A simples gênese da lei do conselho de justificação já enseja uma melhor 
avaliação de sua conformidade com o Estado Democrático de Direito que se pretende reconhecer no Brasil da atualidade.

9 Prevista na Lei nº 8457/92, art. 6º, inciso I, letra ‘h’, combinado com a Lei Complementar 75/93, art. 116, inciso II.

não foi muito feliz no trato do tema perda do posto e 
patente, copiando, inclusive, o texto anterior da cons-
tituição de 1969.

E que a questão esteve bem tratada desde a Cons-
tituição de 1934 até a de 1967, quando se previa que 
a perda do posto e patente se daria pela condenação 
transitada em julgado à pena restritiva de liberdade 
superior a dois anos [efeito da sentença penal], e nos 
casos definidos em lei, quando o oficial fosse julgado 
indigno para o oficialato ou com ele incompatível [que 
seria o Conselho de Justificação].

Portanto, tanto a Constituição de 1969, quanto os 
preceitos repetidos pela Lei Maior de 1988, inovaram ao 
condicionar a perda do posto e patente ao fato daquele 
oficial considerado ser julgado indigno do oficialato ou 
com ele incompatível, por decisão de tribunal militar 
permanente em tempo de paz6, ou especial em tempo de 
guerra, determinando ainda que o oficial 
condenado na justiça comum ou militar 
seja submetido ao mesmo julgamento.7

Conforme se pode verificar no Cap-
tulo X do Regimento Interno do Superior 
Tribunal Militar – RISTM, o estabeleci-
mento do rito aplicável à espécie vem 
tratado a partir do art. 157 e seguintes 
da norma regimental, de forma extrema-
mente sumária, a saber:

 
“DO PROCESSO ORIUNDO DE CONSE-
LHO DE JUSTIFICAÇÃO 
Art. 157. O Conselho de Justificação é 
regulado em lei especial. 
Art. 158. Recebido, autuado e distribu-
ído o processo oriundo de Conselho de 
Justificação, o Relator abrirá vista ao Justificante para, 
no prazo de cinco dias, manifestar-se, por escrito, sobre 
os fatos que lhe são imputados. 
Art. 159. Decorrido o prazo do artigo anterior, sem mani-
festação do justificante, solicitará o Relator a designação 
de Defensor Público para que a apresente, no prazo de 
dez dias. Em seguida, será ouvido o Procurador-Geral 
da Justiça Militar, devendo os autos, após restituídos, 
serem encaminhados ao Revisor e, posteriormente, 
colocados em mesa para julgamento. 
Art. 160. Anunciado o julgamento, proceder-se-á ao rela-
tório, sendo facultado à Defesa usar da palavra por vinte 
minutos e assegurado ao representante do Ministério 
Público Militar igual prazo para sustentar o respectivo 
parecer. Discutida a matéria, será proferida a decisão. 

§ 1º Caso exista ação penal pendente de julgamento, no 
foro militar ou comum, em que a imputação corresponda 
inteiramente às irregularidades atribuídas ao militar no 
Conselho de Justificação, será este sobrestado até o 
trânsito em julgado da decisão do foro criminal.                              
§ 2º Se o objeto de apreciação no foro criminal corres-
ponder apenas em parte aos itens do libelo no Conselho 
de Justificação, o Plenário poderá, preliminarmente, 
decidir pelo sobrestamento ou pelo julgamento do justifi-
cante pelos fatos não pendentes de apreciação judicial. 
Art. 161. Decidindo o Tribunal que o justificante é, nos 
termos da lei, culpado ou incapaz de permanecer na 
ativa ou na inatividade, deverá, conforme o caso: 
I - declará-lo indigno do Oficialato ou com ele incompa-
tível, determinando a perda de seu posto e patente; ou 
II - determinar sua reforma.  

DA PARTICIPAÇÃO ATUAL DO MINISTÉ-
RIO PÚBLICO MILITAR NO PROCESSO 
DECORRENTE DO CONSELhO DE JUS-
TIFICAÇÃO

A Lei 5.836/728 não prevê a par-
ticipação do Ministério Público no 
processo decorrente do Conselho de 
Justificação. Todavia, a Constituição Fe-
deral, ao dispor em seu art. 127, caput, 
que a instituição é essencial à função 
jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe 
a defesa da ordem jurídica, do regime 
democrático e dos interesses sociais 
e individuais indisponíveis, não deixa 
dúvidas quanto à necessidade dessa 
participação.

No Conselho de Justificação, a participação do 
Ministério Público Militar ocorre no Tribunal competen-
te, obrigatoriamente, como fiscal da lei, custos legis 
daquele processo especial, julgado em instância única.

A participação aqui é diversa daquela que ocorre na 
Representação pela perda do posto e patente9, onde o 
Ministério Público é parte, exclusiva, que dá origem ao 
processo originário. Detém, inclusive o chamado “juízo 
de admissibilidade”, podendo deixar de provocar a ação 
se entender inexistentes os motivos para tanto.

No Conselho de Justificação, o processo é provocado 
pela autoridade militar nomeante, porém o Ministério 
Público deve, obrigatoriamente, manifestar-se como 
fiscal da lei, sob pena de nulidade do feito.

A esse respeito, os membros do Ministério Público 
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Militar, participantes da 1ª Reunião de Promotores da 
Justiça Militar em Estágio Probatório10, declararam a 
seguinte conclusão:

1.“Considera-se fundamental o exercício efetivo e 
amplo da função de custos legis, pelo Ministério 
Público Militar, atuando nos procedimentos pré- 
-processuais, processos de conhecimento, cau-
telares e executórios, emitindo pronunciamento 
em defesa da ordem jurídica, e requerendo as 
medidas judiciais e extrajudiciais cabíveis. A 
sua intervenção como Fiscal da Lei decorre das 
disposições dos arts. 127 e 129 da Constituição 
Federal. É na defesa da ordem jurídica que o 
Ministério Público realça sua função essencial à 
prestação jurisdicional”.

Conquanto inexistente previsão legal, o Regimento 
Interno do Superior Tribunal Militar assegurou no rito 
estabelecido para os processos oriundos do CJ, a par-
ticipação do Ministério Público Militar, a qual reputamos 
essencial, mas isto, cada vez mais se mostra insuficien-
te para a caracterização de um devido processo legal, 
que é um direito fundamental inclusive.

Não é de se ignorar a hipótese de que o Ministério 
Público, ao se manifestar como fiscal da lei, aponte 
nulidade ocorrida originariamente, quando o processo 
ainda se desenvolvia na organização militar; ou ainda, 
contrariedade verificada a dispositivo da Constituição.

Não reconhecidas pelo Tribunal, o Ministério Público 
poderá ele mesmo interpor recurso extraordinário ou 
especial, questão inclusive já sumulada pelo Superior 
Tribunal de Justiça: “Verbete 99: “O Ministério Público 
tem legitimidade para recorrer no processo em que fun-
cionou como fiscal da lei, ainda que não haja recurso 
da parte”.

LEGITIMIDADE PARA A PROMOÇÃO DO PROCESSO 
ORIGINÁRIO DO CONSELhO DE JUSTIFICAÇÃO 
PERANTE O TRIBUNAL

Nos termos da Lei 8.457/92, a perda do posto e 
patente pode ocorrer de duas formas distintas: a) ori-
ginariamente em relação ao tribunal como decorrência 
da representação para a decretação de indignidade de 
oficial ou sua incompatibilidade para com o oficialato 
daquele que foi condenado à pena privativa de liberdade 
superior a dois anos (art. 6º, I, ‘h’); e, b) em consequên-
cia do processo decorrente do Conselho de Justificação 
(art. 6º, II, ‘f’).

Na primeira hipótese, como o feito é de competência 
originária do Superior Tribunal Militar, a competência de 
sua promoção exclusiva é do Ministério Público Militar, 
como assegura o art. 116, II, da LC 75/93.

Todavia, a segunda hipótese vem gerando discussão 

no sentido de qual seria o órgão legítimo para dar início 
àquele processo no tribunal, que se originou do processo 
do Conselho de Justificação, o qual, como se sabe, em 
um primeiro momento (perante a organização militar) 
era de natureza administrativa.

Não resta dúvida quanto à necessidade de partici-
pação do Ministério Público no processo decorrente do 
Conselho de Justificação. No entanto, é possível discutir 
se esta participação limitar-se-á à simples condição de 
custos legis – o fiscal da lei – ou, assim como nos casos 
de representação pela decretação de indignidade ou 
incompatibilidade, assumiria o Parquet a condição de 
promotor daquele processo especial perante o Tribunal, 
já que a finalidade pretendida seria a mesma: a perda 
do posto e patente do oficial.

Epaminondas Fulgêncio Neto e Rafael Pereira dos 
Santos lembram que a questão da legitimidade para a 
propositura do Processo de Justificação já foi debatida 
no Estado de Minas Gerais, suscitada no Processo 
15011, a partir de preliminar levantada pelo eminente 
Juiz do Tribunal de Justiça Militar mineiro e Professor 
Fernando Galvão da Rocha12.

A construção que se faz, com base no voto de 
Fernando Galvão, é a de que, no processo oriundo do 
Conselho de Justificação (ou processo administrativo 
similar), torna-se imperioso que a provocação do Judi-
ciário (inerte pela própria natureza) parta de órgão com 
legitimidade para tanto.

Do referido voto é de se extrair a seguinte passagem:
[...] como é sabido, todo o processo judicial 
possui pressupostos para sua constituição e 
desenvolvimento válido e regular. Neste contexto, 
a provocação da jurisdição constitui pressuposto 
de observância inafastável. A Jurisdição sem ação 
constitui ofensa ao princípio garantista da inércia 
da jurisdição. Os órgãos jurisdicionais são, por 
sua própria natureza, inertes. Neste sentido é a 
mensagem dos consagrados brocardos do nemo 
iudex sine actore e ne procedat judex ex officio.
A função jurisdicional, nos casos em que podem 
haver prejuízos para a situação jurídica do jurisdi-
cionado, somente pode ser exercida em relação 
a uma lide que uma parte interessada deduz em 
juízo. É verdade que a lide não é uma caracterís-
tica essencial do processo judicial. Nos casos 
em que a doutrina visualiza jurisdição voluntária, 
como a separação consensual, não há lide. Mas, 
mesmo nestes casos, o processo só pode iniciar-
-se por provocação dos interessados. Em outras 
palavras, se a lide não é um pressuposto de cons-
tituição e desenvolvimento válido do processo, a 
provocação da jurisdição por meio da ação o é.

10 1ª REUNIÃO DE PROMOTORES DA JUSTIÇA MILITAR EM ESTÁGIO PROBATÓRIO. Brasília/DF, de 25 a 27.10.2000. Publicada, dentre outros, no Informativo 
Consulex, a. XV, n. 28, Brasília, 09 jul. 2001.

11 TJMMG, Processo de Justificação 150, Rel. Juiz Cel BM Osmar Duarte Marcelino, j. em 09.06.2010, DJ 21.06.2010, maioria.
12 NETO, Epaminondas Fulgêncio; SANTOS, Rafael Pereira dos. Processo de Justificação: qual é o órgão que tem legitimidade para promovê-lo? Revista Direito 

Militar 87. Florianópolis: AMAJME, 2011, p. 30-33.
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E, justamente por ser necessário identificar uma lide 
para constituição e desenvolvimento de um processo 
judicial válido, é que nos casos de perda de posto e pa-
tente dos oficiais, bem como de graduação das praças, 
fundada em condenação criminal a pena superior a 02 
(dois) anos, as peças de informação são encaminhadas 
ao Ministério Público e o Exmo. Sr. Procurador de Justiça 
postula o provimento judicial por meio de ação. Se nes-
tes casos de julgamento sobre perda do posto e da pa-
tente é necessário a provocação da jurisdição, com mais 
razões deve-se exigir a provocação da jurisdição nos 
casos de julgamento em razão de infração disciplinar. 
Isto porque, nos casos de perda do posto e patente em 
decorrência de condenação criminal, o processo judicial 
tem início com a denúncia e o julgamento constitui um 
desdobramento do provimento judicial que decretou a 
condenação. No caso de infração disciplinar, por outro 
lado, a apuração da infração disciplinar 
foi toda realizada na administração. O 
procedimento administrativo deve se 
transformar em processo judicial e isto 
somente é possível mediante provocação 
da parte interessada.

Concordamos, em parte, com a tese 
apresentada pelo ilustre Juiz Fernando 
Galvão, já que este, no julgamento do 
Processo de Justificação em questão, 
propunha a remessa dos autos para a 
Advocacia Geral do Estado de Minas Ge-
rais, para a propositura ou não, da ação 
de perda do posto e patente, com o que 
o Tribunal, por maioria, não concordou.

A essência da proposta de remessa 
dos autos para a Advocacia Geral tem su-
porte constitucional. Com efeito, se volvermos os olhos 
para o art. 133 da Constituição Federal, iremos ver que 
a Advocacia Geral da União – AGU, é a instituição que, 
diretamente ou através de órgão vinculado, representa a 
União, judicial e extrajudicialmente. A AGU representa, 
portanto, as Forças Armadas, as quais, em que pese 
os relevantes serviços prestados à Pátria integram a 
Administração Direta do Executivo Federal. O mesmo 
raciocínio se aplica, agora, à Advocacia Geral do Estado 
de Minas Gerais [e assim nos demais Estados e Distrito 
Federal], a qual, nos termos do art. 128 da Constituição 
Estadual Mineira, representa aquele Estado, judicial e 
extrajudicialmente, englobando, por certo, a representa-
ção da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar.

Acreditamos, no entanto, que tal remessa dos au-
tos do Processo de Justificação é, em vista do atual 
ordenamento jurídico vigente, dispensável.

É que, como assevera outro ícone do Direito Militar, 

Ronaldo João Roth, é de se registrar que ambos os 
processos [representação para declaração de indigni-
dade ou incompatibilidade e Conselho de Justificação] 
dependem de decisão judicial para a perda do posto e da 
patente, pois esta só ocorre se o oficial for considerado 
indigno ou incompatível com o oficialato13.

Ora, já existe um legitimado legal (LC 75/93, art. 
116, II) para a representação pela perda do posto e 
patente que é o Ministério Público Militar. Desta forma, 
entendemos que os autos do Conselho de Justificação, 
após darem entrada no Tribunal podem seguir direto 
para o Ministério Público, em que o ente ministerial ali 
atuante, fará o exame de admissibilidade da eventual 
representação, como sói acontecer nos casos de con-
denação criminal a penas superiores a dois anos. Tanto 
os autos do Conselho de Justificação (ou processo ad-
ministrativo similar) quanto as peças de informação que 

visam à perda do posto e patente dos 
oficiais seguem, então, ao Ministério 
Público Militar, que já possui legitimi-
dade para tanto.

Nesse sentido, é de se registrar o 
Enunciado 6, do 1º Encontro Institu-
cional em busca da Unidade, realizado 
entre o Ministério Público da União e 
o Ministério Público do Rio de Janeiro:
“Findo o Conselho de Justificação, que 
concluir por perda de posto das Forças 
Armadas, ou Conselho de Disciplina e 
Justificação, que concluir por perda de 
graduação ou posto nas Polícias Mili-
tares e Bombeiros Militares, a perda 
de posto deve ser efetivada por meio 
de ação inominada, nos termos do que 

dispõem os arts. 142, § 3º, inc. VI e 125, § 4º 
da Constituição Federal”14

Por sua vez, os membros do Ministério Público Militar 
reunidos durante o 7º Encontro do Colégio de Procura-
dores da Justiça Militar, aprovaram proposição para que 
o Conselho de Justificação no Superior Tribunal Militar 
deva ser provocado pelo Ministério Público Militar, na 
forma de Representação pela declaração de Indignidade 
e Incompatibilidade para o oficialato15.

Mas não foi somente isso. Em 11 de junho de 2015, 
por convocação do Conselho Nacional do Ministério Pú-
blico, durante o I Encontro Nacional do Ministério Público 
com atuação perante a Justiça Militar, por unanimidade, 
foi decidido o seguinte acerca do rito processual para 
perda do posto e da graduação dos militares:

“EMENTA: Declaração de indignidade e incompati-
bilidade para o oficialato com a consequente perda do 

13 ROTH, Ronaldo João. A prescrição, os recursos e a atuação do Ministério Público no Conselho de Justificação. Revista Direito Militar 42. Florianópolis: 
AMAJME, 2003, p.13.

14 1º Encontro Institucional em busca da Unidade. MPU-MPRJ, realizado em 27.08.2010, no Rio de Janeiro/RJ.
15 7º Encontro do Colégio de Procuradores da Justiça Militar, realizado em Brasília/DF, entre os dias 10 e 11.11.2011. 3ª proposta aprovada pelo Plenário, 

por maioria.

“Os autos do 

Conselho de 

Justificação, após 

darem entrada no 

Tribunal podem 

seguir direto para o 

Ministério Público.”

Jorge Cesar de Assis
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posto e patente dos oficiais. Processo decorrente do 
Conselho de Justificação. Caráter judicial do referido 
processo. Legitimidade exclusiva do Ministério Público 
para requerer ao tribunal competente. Incompatibilida-
de da Lei 5.836/1972 com a Carta Política de 1988. 

1. No regime constitucional brasileiro apenas o Poder 
Judiciário é integrado por órgãos cuja decisão é dotada 
de definitividade apta a solucionar uma lide, ostentando 
uma de suas características essenciais – a inércia – que 
lhe garante a devida imparcialidade, tornando-o apto 
para o julgamento da lide. 

2. Nos termos da Constituição Federal, o oficial das 
Forças Armadas e os das Polícias Militares e Corpos de 
Bombeiros Militares, só perderão o posto e a patente se 
forem julgados indignos do oficialato ou com ele incom-
patível, por decisão de tribunal militar de caráter perma-
nente, em tempo de paz, ou de tribunal especial, em 
tempo de guerra (Inteligência dos artigos 42, § 1º; 125, 
§ 4º e; 142, § 3º, incisos VI e VII da Carta Magna). Desta 
forma, a declaração de indignidade e incompatibilidade 
para o oficialato apresenta-se em duas modalidades: a 
decorrente do julgamento do processo do Conselho de 
Justificação e, aquela decorrente da condenação, em 
crime comum ou militar, por pena privativa de liberdade 
superior a dois anos. 

3. A lei 5.836/1972 instituiu o Conselho de Justi-
ficação, cuja finalidade é julgar, através de processo 
especial, da incapacidade do oficial – militar de carreira 
– para permanecer na ativa ou na situação de inativida-
de em que se encontra. Nos termos da Lei, o processo 
decorrente do Conselho de Justificação, quando em 
julgamento perante o Superior Tribunal Militar, não tem 
um legitimado para provocar a manifestação da Corte, 
apresentando-se como um processo sem autor. Isto por-
que, a autoridade militar não possui legitimidade ativa 
para ajuizar o Conselho de Justificação visando à perda 
do posto e patente do oficial que foi por ela considerado 
indigno ou incompatível para com o oficialato. E isso se 
demonstra por uma constatação de ordem constitucio-
nal irrefutável: as Forças Armadas são representadas, 
judicial e extrajudicialmente, pela Advocacia –Geral da 
União. A Advocacia-Geral da União, no entanto, teria 
que ter sua legitimidade confirmada pela lei, o que, no 
caso da Lei nº 5.836/72, não se verifica. O Ministério 
Público Militar, que já possui a legitimidade exclusiva 
para representar pela declaração de indignidade ou 
incompatibilidade para o oficialato, visando a perda do 
posto e patente dos oficiais pode também fazê-lo com 
base nos autos originais do Conselho de Justificação, 
que passam a ser considerados como peças informati-
vas (inteligência dos art. 6º, I, ‘h’ e art. 6º II, ‘f’, da Lei 
8.457/1992 –LOJMU – combinado com o art. 116, II, 
da LC 75/1993). 

4. Em nível de Estados e do Distrito Federal, a de-
claração de indignidade ou incompatibilidade para o ofi-
cialato, visando a perda do posto e patente dos oficiais 
das Polícias e Corpos de Bombeiros Militares deve ser 
representada, nos Tribunais, pelo Ministério Público. 

5. Conclusão inafastável no sentido de que o rito 
do processo decorrente do Conselho de Justificação, 
quando em julgamento perante o Superior Tribunal Mi-
litar estabelecido pela Lei 5.836/1972, apresenta-se 
incompatível com a Constituição Federal, devendo ser 
provocado pela ação exclusiva do Ministério Público”.16

A outorga de legitimidade para a Advocacia Geral, 
no entanto, não é de se desprezar, já que defende os 
interesses do Estado e da União em face da conduta 
indesejada de seus servidores. Mas há que estar previs-
ta na lei, o que, aliás, está em sintonia com a posição 
abalizada de Ronaldo João Roth, quando asseverou que 
“ de lege ferenda, seria importante que se inserisse re-
gra explícita na Lei do Conselho de Justificação quanto 
à atuação obrigatória do Ministério Público, destinando-
-lhe a nobre missão de zelar pelo contraditório e pela 
regularidade daquele processo, que como vimos, cuida 
de matéria constitucional, ou seja, da perda do posto 
e da patente dos oficiais, tanto das Forças Armadas 
como das Polícias Militares e dos Corpos de Bombeiros 
Militares”17. 

Conquanto Ronaldo Roth se referisse ao Ministério 
Público, a tese pode ser ampliada para alcançar a Advo-
cacia Geral/Procuradoria Geral da União e dos Estados 
já que, como referimos acima, em relação ao MP a 
previsão legal já existe.

O próprio Poder Judiciário já se manifestou acer-
tadamente sobre o tema. Com efeito, quando do 
julgamento do Conselho de Justificação nº 0018971-
43.2014.8.19.0000, oriundo da Polícia Militar do Rio 
de Janeiro, a 3ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça 
carioca considerou que a Lei Estadual 427/81 que 
regula o Conselho de Justificação em âmbito estadual, 
prevê que o Secretário de Estado de Segurança Pública 
deverá determinar a remessa dos autos do processo 
do Conselho de Justificação ao Tribunal de Justiça 
nas hipóteses insertas no artigo 13, V, letras ‘a’ e ‘b’, 
sem mencionar a participação do Ministério Público 
de forma expressa, e assim, sendo norma anterior à 
promulgada Constituição Federal de 1988, não foi por 
ela recepcionada.

Disse ainda que o Conselho de Justificação requer 
inequívoca judicialização para que se aperfeiçoe, pois, 
a apreciação e o julgamento dependem de decisão 
proferida por um Tribunal.   

 E que apenas o Poder Judiciário é integrado por 
órgãos, cuja decisão é dotada de definitividade apta a 
solucionar a lide e ostenta como uma de suas caracte-

16 Conselho Nacional do Ministério Público. I Encontro Nacional do Ministério Público com atuação perante a Justiça Militar, Conclusões do Grupo III, Brasília 
/ DF, 11.06.2015.

17 ROTH, Ronaldo João. A prescrição, os recursos e a atuação do Ministério Público no Conselho de Justificação, p.18.

PROCESSO DE JUSTIFICAÇÃO DE OFICIAIS MILITARES PERANTE O TRIBUNAL COMPETENTE: 
RITO NÃO RECEPCIONADO E NECESSIDADE DE SE DAR UM TRATAMENTO CONFORME A CONSTITUIÇÃO FEDERAL



34 REVISTA DIREITO MILITAR • Nº 121 • SETEMBRO A DEzEMBRO DE 2016

18 Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, 3ª Câmara Criminal, Conselho de Justificação nº 0018971-43.2014.8.19.0000, relator Desembargador Siro Darlan 
de Oliveira, julgado em 10.12.2014.

19 É compreensivo esta resistência da Justiça Militar em aceitar que se adote um procedimento compatível com a CF para o julgamento do Conselho de 
Justificação. A história irá nos mostrar uma ligação umbilical entre as Forças Armadas e a Justiça Militar ao longo dos tempos: na legislação revogada do 
CJ (Lei 5.300/1967), o § 1º do seu art. 10, asseverava que a produção de provas que se realizassem por precatória, seriam efetuadas perante a Auditoria 
Militar da Região respectiva [clara submissão do Poder Judiciário à Administração Militar]; a Lei 1.057-A/1950, que dispôs sobre reforma de militares, 
previa em seu art.3º, que os Conselhos de Justificação seriam compostos por cinco membros, sendo um deles o juiz-auditor [inclusão de um magistrado 
togado em um colegiado de natureza administrativa], situações que não mais encontram guarida na Carta Magna de um Estado Democrático de Direito.

20 Decorrem sim, sérios prejuízos morais e patrimoniais em razão da quebra do vínculo com a Força à qual pertence o oficial que perde posto e patente: nas 
Forças Armadas, de acordo com o art. 20 da Lei das Pensões Militares (Lei 3.765/60), o oficial que perde posto e patente deixará aos seus herdeiros a 
pensão militar correspondente, reflexo do Código Penal Militar de 1944, que em seu art. 51, considerava o indigno e o incompatível como se morto fosse, 
morte civil (mors ficta); nas Forças Auxiliares entretanto, a situação é pior ainda,  pois o oficial é simplesmente excluído sem direito algum.

rísticas primordiais a inércia, o que lhe garante a devida 
imparcialidade, tornando-o apto ao julgamento da lide.    

  Concluiu, então, que no processo oriundo do Con-
selho de Justificação, como nas demais demandas 
ajuizadas, torna-se imperioso que a provocação do 
Judiciário seja deflagrada por órgão com legitimidade 
para tanto, condição indispensável ao legitimo e regular 
exercício do direito de ação, e que, esse órgão seria o 
Ministério Público.18  

CONCLUSÃO ACERCA DO RITO PROCEDIMENTAL 
PARA JULGAMENTO DO CONSELhO DE JUSTIFICAÇÃO 
NO TRIBUNAL: A PROPOSTA QUE FOI RECUSADA

A conclusão inexorável a que se chega, é que o pro-
cesso decorrente do Conselho de Justificação, quando 
em julgamento perante o Superior Tribunal Militar, não 
tem um legitimado para provocar a ma-
nifestação da Corte, ou seja, apresenta-
-se como um processo sem autor. Com 
efeito, a autoridade militar não possui 
legitimidade ativa para ajuizar o CJ visan-
do a perda do posto e patente do oficial 
que foi por ela considerado indigno ou 
incompatível para com o oficialato. E 
isso se demonstra por uma constatação 
de ordem constitucional irrefutável: as 
Forças Armadas são representadas, 
judicial e extrajudicialmente, pela Advo-
cacia –Geral da União.

A Advocacia-Geral da União, no 
entanto, teria que ter sua legitimidade 
confirmada pela lei, o que, no caso da 
Lei 5.836/72, não se verifica.

A proposta feita pelo membro de primeiro grau do 
Ministério Público Militar visou tão-somente compatibi-
lizar a Lei nº 5.836/1972 aos ditames da Constituição 
Federal de 1988, assim como dignificar o processo 
oriundo do Conselho de Justificação no Tribunal, mesmo 
porque as decisões do Poder Judiciário brasileiro são 
as únicas dotadas de definitividade apta a solucionar 
uma lide, e devem ostentar uma característica essencial 
– a inércia – que lhe garante a devida imparcialidade. 
Não visou, em hipótese alguma, ofender o princípio da 
legalidade ou minimizar a natureza jurídica do Conse-
lho de Justificação como ficou assentado na ementa 
do acórdão, seja porque a condição constitucional de 
defensor da ordem jurídica afastaria tal conclusão, seja 

porque visou, isto sim, maximizar a natureza jurídica do 
CJ no tribunal, que o representante entende ser judicial, 
e não administrativa, o que ocorre somente enquanto o 
processo está na unidade militar.

A afirmação posta no acórdão questionado, de que a 
remessa dos autos ao STM pelo Comandante da Força 
é mero expediente administrativo, que não constitui 
qualquer ofensa às prerrogativas constitucionais do 
Ministério Público, pois não se trata de Ação Penal é 
frágil e contraditória, porque ao afirmar que a remessa 
dos autos do CJ é mero expediente administrativo está 
a confirmar que o Tribunal decide definitivamente sem 
ter sido provocado, fazendo tábula rasa da mensagem 
dos consagrados brocardos do nemo iudex sine actore 
e ne procedat judex ex officio. Entender ser correta essa 
forma seria atribuir mero caráter de órgão homologató-

rio19 e não decisório ao Poder Judiciário.    
O acórdão questionado acerta quan-

do diz que o rito atual do CJ não ofende 
os princípios constitucionais do Minis-
tério Público, mas se olvidou de que há 
ofensa sim, e pode haver prejuízos para 
a situação jurídica do jurisdicionado, o 
oficial passível de perder posto e paten-
te20, o que somente pode ser exercido 
em relação a uma lide que uma parte 
interessada e legítima [leia-se, com ca-
pacidade postulatória] deduz em juízo.

A decisão do Superior Tribunal Militar 
não disse uma linha sequer sobre a 3ª 
proposta aprovada durante o 7º Colégio 
de Procuradores da Justiça Militar; nem 

sobre o Enunciado 6, do 1º Encontro Institucional em 
busca da Unidade, realizado entre o Ministério Público 
da União e o Ministério Público do Rio de Janeiro; nem 
sobre as conclusões do Grupo III, do I Encontro Nacional 
do Ministério Público com atuação perante a Justiça 
Militar; muito menos sobre o acórdão da 3ª Câmara 
Criminal do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (Con-
selho de Justificação nº 0018971-43.2014.8.19.0000), 
que concluiu pela incompatibilidade do rito do processo 
do CJ em face da Constituição de 1988. Todos esses 
precedentes foram juntados à Representação em que 
pese não terem merecido uma linha sequer, ainda que 
fosse para contestá-los.

O Tribunal também deixou de se manifestar sobre 
o pedido alternativo feito pelo requerente, quando ano-

“A autoridade 

militar não possui 

legitimidade ativa 

para ajuizar o CJ 

visando a perda do 

posto e patente do 

oficial.”

Jorge Cesar de Assis
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tou  que a alteração do Regimento Interno do Egrégio 
Superior Tribunal Militar, além de ser uma matéria de 
cunho administrativa, implicaria, com certeza, na partici-
pação da Comissão Permanente do Regimento Interno, 
e, por isso, apesar de  entender que seria possível tal 
providência ocorrer em sede de julgamento da aludida 
Representação, ad cautelam, aditara o pedido, com uma 
postulação alternativa, qual seja: que se reconhecesse 
que o rito de julgamento do CJ previsto no RISTM não 
foi recepcionado pela Constituição Federal de 1988, 
sendo necessário, portanto, a modulação temporal da 
não recepção reconhecida, para lhe atribuir efeito ex 
nunc, ou seja, a partir dos novos processos decorrentes 
do Conselho de Justificação que aportarem na Corte 
Castrense.21  

Por ocasião do julgamento da Representação no 
Interesse da Justiça Militar, a Procuradoria-Geral da 
Justiça Militar emitiu parecer desfavorável à pretensão 
de adequação do rito procedimental do Conselho de 
Justificação aos ditames constitucionais. A toda evi-
dência poderia fazê-lo, manteve-se inclusive fiel à pro-
cedimentos anteriores, quando deixou de encaminhar 
as conclusões do 7º Colégio de Procuradores da Justiça 
Militar ao STM, e não se deixou convencer pelas conclu-
sões unânimes exaradas pelos promotores de justiça 
com atuação na justiça militar, durante o I Encontro 
Nacional do Ministério Público com atuação perante a 
Justiça Militar, organizado pelo Conselho Nacional do 
Ministério Público. 

Parece não haver dúvida, no entanto, que o Ministério 
Público Militar, que já possui a legitimidade exclusiva 
para representar pela declaração de indignidade ou 
incompatibilidade para o oficialato, visando a perda do 
posto e patente dos oficiais, poderia, mediante uma 
simples alteração regimental, também fazê-lo com base 
nos autos originais do Conselho de Justificação, que 
passam a ser considerados como peças informativas.

Ultrapassada a fase da pretendida alteração regi-
mental, esta adequação poderá ser buscada, no caso 
concreto, pelo reconhecimento da incompatibilidade do 
rito do processo do Conselho de Justificação no Tribunal 
com a Constituição Federal. Caberá à Defesa do oficial 
fazê-lo no momento adequado, buscando a carência 

da ação pela ilegitimidade da Força Armada22 para dar 
início àquele processo decorrente do Conselho de Jus-
tificação (NCPC, art. 330, II), em uma clara violação ao 
princípio garantista da inércia da jurisdição. Os órgãos 
jurisdicionais, para nos valermos da feliz expressão do 
Professor Fernando Galvão, “são inertes pela própria 
natureza”. E assim devem permanecer.

Só assim se estará dando ao processo decorrente do 
Conselho de Justificação perante o tribunal a dignidade 
que ele merece. 

Caso contrário, a persistir o entendimento equivo-
cado de que o processo decorrente do CJ na Corte é 
de natureza administrativa, melhor seria então que ele 
ficasse apenas na fase administrativa, e que o Coman-
dante da Força [Armada ou Auxiliar] detivesse o poder 
de excluir aquele oficial ou praça considerado culpado 
no aspecto disciplinar de sua vida profissional sem ne-
cessidade de subirem os autos ao tribunal competente.

Aos tribunais, então, restaria julgar a representação 
proposta pelo Ministério Público, pela perda do posto 
e patente quando decorrente de condenação à pena 
privativa de liberdade superior a dois anos, seja pela 
Justiça Militar, seja pela Justiça Comum [nos exatos 
termos do art. 142, § 3º, incisos VI e VII, c/c § 1º, do 
art. 42, da Constituição Federal].

Aliás, foi nesse sentido que o Supremo Tribunal 
Federal editou a Súmula 673: “O art. 125, § 4º, da 
Constituição não impede a perda da graduação de 
militar mediante procedimento administrativo”.

 Em que pese parecer estar dirigida apenas às praças 
militares estaduais, o Superior Tribunal de Justiça, com 
base na súmula referida, manteve decisão do Tribunal 
de Justiça do Estado de Goiás, que validou a decisão 
do Comandante-Geral da PMGO que demitiu oficial con-
siderado culpado no Conselho de Justificação, sem a 
remessa dos autos para o Tribunal23. 

Mas atenção, ainda que o processo especial do 
Conselho de Justificação e seu julgamento, ficassem a 
cargo apenas da Administração Militar24, ainda assim o 
rito estabelecido na Lei nº 5.836/72 estaria em descon-
formidade com a Constituição Federal, o que reclama, 
da parte do Poder Judiciário a sua declaração de não 
recepção pela Constituição de 1988. 

21 Nos termos do art. 326, do Novo Código de Processo Civil de 2015, aplicável à espécie, “é lícito formular mais de um pedido em ordem subsidiária, a 
fim de que o juiz conheça do posterior, quando não acolher o anterior”. Na mesma esteira, seu parágrafo único dispõe que “é lícito formular mais de um 
pedido, alternativamente, para que o juiz acolha um deles. 

22 O mesmo raciocínio se aplica em relação ao envio, pelas Polícias Militares e aos Corpos de Bombeiros Militares, de processo administrativo de Conselho 
de Justificação ou similar para os Tribunais de Justiça ou Tribunais de Justiça Militar de Minas Gerais, Rio Grande do Sul e São Paulo.

23 A ementa ficou assim vasada: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO - RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA - OFICIAL DA POLÍCIA 
MILITAR - EXCLUSÃO DA CORPORAÇÃO - COMPETÊNCIA DO COMANDANTE GERAL - INFRAÇÃO DISCIPLINAR - INAPLICABILIDADE DO ART. 125, § 4º, DA 
CF - AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO À REINTEGRAÇÃO. 1 - A exegese do art. 125, § 4º, da Constituição Federal é clara em definir que somente 
nos casos de crimes militares a competência é do Tribunal de Justiça Estadual ou Tribunal de Justiça Militar, onde houver, para apreciação da perda do 
posto e da patente dos oficiais. Tratando-se de infração disciplinar apurada em Procedimento Administrativo, onde observados o devido processo legal, a 
ampla defesa e o contraditório, a competência para o ato de exclusão é da própria Administração. Ausência de liquidez e certeza a amparar a pretensão. 
2 - Precedentes (STF, RE nº 199.800/SP; STJ, ROMS nºs 10.800/PR, 1.605/RJ e 1.033/RJ). (STJ, 5ª Turma, ROMS 15.711, relator Min. Jorge Scartezzini, 
julgado em 20.11.2003).

24 Sempre sujeitos à apreciação judicial, com base no art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal.
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A EXEGESE DA CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS 
HUMANOS SOBRE A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA CASTRENSE DA 

UNIÃO NOS JULGAMENTO DE CRIMES MILITARES E O CONTROLE 
DE CONVENCIONALIDADE

Kleber Silas Monteiro Ribeiro1 

1. INTRODUÇÃO
Este trabalho visa a analisar a competência da 

Justiça Militar da União no julgamento de crimes mili-
tares, mormente, os que são cometidos contra o civil. 
Em que pese estar regulamentada a competência da 
Justiça Comum, nos moldes do art. 9º, p.u. do Código 
Penal Militar, no caso de homicídio doloso praticado 
contra o civil, existem várias nuances, que na prática, 
divergem das interpretações dadas pela Corte Intera-
mericana de Direitos Humanos (CoIDH) que entende 
existir o dever de vigorar o princípio da especialidade, 
que atribui jurisdição militar apenas aos crimes co-
metidos em relação com a função tipicamente mili-
tar. Verifica-se que a Procuradoria-Geral da República 
já se manifestara, por meio da Ação Declaratória de 
Inconstitucionalidade (ADI) 5032, alegando o alarga-
mento da competência da Justiça Militar, a violação 
da Constituição Cidadã  (arts. 5º, caput, inciso LIII, 
e art. 124, CF/88), e a violação aos direitos huma-
nos. Oportuno salientar que o Superior Tribunal Mi-
litar (STM) reafirmou, em 16 de junho de 2016, por 
unanimidade, que a Justiça Militar da União é com-
petente para processar e julgar casos de homicídio 
doloso cometidos por militares das Forças Armadas 
contra civis. Diante da versatilidade do tema, e vi-
sando ao colmatamento dessa imperdoável lacuna, é 
mister que se aborde o mote em epígrafe, para que 
as interpretações açodadas não contaminem o judici-
ário brasileiro, oportunidade na qual será perscrutado 
o Projeto de Lei 5768/16, do deputado Esperidião 
Amin (PP-SC), que prevê o julgamento dos militares 
pela Justiça Militar no caso de crimes dolosos contra 

civis por ocasião de eventos nos quais atuam na ga-
rantia da lei e da ordem, além do controle de conven-
cionalidade, que se trata, em suma, de analisar se a 
legislação de um país está de acordo com os trata-
dos e convenções internacionais de direitos humanos 
a que o estado se comprometeu a cumprir.

2. A JUSTIÇA MILITAR NO BRASIL
Impende destacar que a Justiça Militar brasileira 

compõe o Poder Judiciário, tendo como fonte a Lei 
Maior, consoante o seu art. 92. Nesta esteira, a re-
alidade cotidiana ressumbra que as condições de 
trabalho e da vida castrense impõem a necessidade 
da existência de um conjunto disciplinatório, em seu 
sentido amplo, a fim de dar guarida aos princípios 
básicos das Forças Armadas2, colunas mestras de 
toda e qualquer organização militar.

Outrossim, diante desta realidade peculiar, desti-
nada a um grupo seleto de profissionais das armas, 
realmente é mister a existência de uma Justiça es-
pecial, com seu corpo especializado para julgar fatos 
pertinentes ao exercício da atividade castrense.

Souza (2009, p. 80) nos ensina que:
Sempre haverá uma Justiça Militar, porque o juiz 

ordinário, por mais competente que possa ser, não 
pode conhecer as idiossincrasias da carreira militar, 
e ele não está, portanto, em condições de ponderar a 
influência de certos crimes em relação à hierarquia e 
à disciplina das Forças Armadas.

Na lição de Cícero Robson Coimbra Neves e Mar-
cello Streifinger (2008, p.32), os mesmos asseveram 
que “como se pode verificar no Texto Maior, as insti-

1 Formado pela Escola de Sargentos das Armas (EsSA – 2001) e na Escola de Aperfeiçoamento de Sargentos (EASA – 2012); Graduado em Direito pela 
Universidade para o desenvolvimento e Estado e Região do Pantanal (UNIDERP – 2006); Especialista em Ciências Penais (UNIDERP – 2011). Atualmente é 
2º Sargento do Exército Brasileiro e Adjunto da Assessoria de Apoio para Assuntos Jurídicos da 9ª RM/CMO.

2 A hierarquia e disciplina é um binômio sempre mencionado como o pilar de todas as organizações militares, entretanto ela existe em todas as organizações 
sociais, desde a simples família, passa por todas as empresas públicas e privadas até a Igreja Católica que tem uma das estruturas mais hierarquizadas 
existentes.
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tuições militares são dotadas de tutela especial, que 
visa à manutenção de sua regularidade, pela prote-
ção de outros bens jurídicos: a vida, a integridade 
física, a honra, a hierarquia, a disciplina”.

Oportuno salientar que a Justiça Castrense, criada 
nos albores da formação do nosso país, possui apa-
nágios que a diferem de outros países, pois em nos-
sa nação, a Justiça Militar é gênero do qual resulta 
duas ramificações, quais sejam, a Justiça Militar da 
União (JMU) e a Justiça Militar Estadual (JME).

3. O Art. 9º PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 9ª CÓDIGO 
PENAL MILITAR E A LEI nº 9299/96

Buscando a lisura, este tópico aborda a compe-
tência da Justiça Militar e as implicações trazidas 
pela Lei 9299/96, que deslocou a competência para 
julgar os crimes dolosos contra a vida 
cometidos por policiais militares, em 
serviço, para a Justiça comum. Da 
análise deste aresto se depreende 
que esta lei foi criada tendo em vista 
um forte clamor da população, após 
a morte de vários civis em decorrên-
cia da atividade policial, oportunidade 
em que fora questionada a jurisdição 
especial reservada ao julgamento dos 
crimes considerados militares. Segun-
do Ione de Souza Cruz e Cláudio Amim 
Miguel (2009, p.17), são diversas as 
definições sobre crime militar, porém, 
seguindo o critério estabelecido pela 
Lei Maior, podemos conceituá-lo, de 
forma simples e objetiva, como sendo todo aquele 
definido em lei. Nesse preocupante cenário, a Lei nº 
9299/96 teve a sua constitucionalidade questiona-
da, uma vez que permaneceu no art. 9º do Código 
Penal Militar o deslocamento para a jurisdição da jus-
tiça comum. A dúvida paira se a mesma regra vale 
para o militar das Forças Armadas.

A legislação supracitada foi omissa, descurando-
-se de seu texto a referência expressa quanto aos 
militares federais. Para o colmatamento desta imper-
doável falha, necessário se faz trazer à baila a lição 
de doutos doutrinadores brasileiros.

Demais, convém ter presente, por oportuno, a 
lição de Jorge Cesar de Assis (2009, p. 190) que 
assevera que não resta dúvida de que o homicídio 
doloso praticado por militar Federal contra civil, con-
tinua sendo crime militar, pois a previsão do art. 205 
e a própria sistemática do CPM autorizam esta con-

vicção.
Na mesma linha de pensamento, Ricardo Henri-

que Alves Giuliani (2009, p. 71) corrobora que o STM 
entende que, se o militar Federal estiver de serviço e 
matar um civil em local sujeito à administração mili-
tar, a competência é da Justiça Militar Federal.

Por fim, o ilustre Célio Lobão (1999, p. 113) ratifi-
ca que a Lei nº 9299/96 não retirou os crimes dolo-
sos contra a vida da categoria de crime militar; como 
consequência, não podem ser julgados pela justiça 
comum, sem violação da Lei Fundamental.

  
4. PRONUNCIAMENTOS DA PROCURADORIA-GERAL 
DA REPÚBLICA E DO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Diante da versatilidade do tema, reporto-me agora 
para o entendimento da Procuradoria- Geral da Repú-

blica (PGR) que ajuizara no Supremo 
Tribunal Federal (STF) a Ação Direta 
de Inconstitucionalidade (ADI 5032), 
com pedido de liminar, em face da 
regra prevista na Lei Complementar 
97/1999, na redação dada pelas 
Leis Complementares 117/2004 e 
136/2010, que inseriu na competên-
cia da Justiça Militar o julgamento de 
crimes cometidos no exercício das 
atribuições subsidiárias das Forças 
Armadas.

A PGR sustentou que, além de re-
gular as atribuições subsidiárias das 
Forças Armadas, as alterações no pa-
rágrafo 7º do art. 15 da LC 97/1999 

ampliaram demasiadamente a competência da Justi-
ça Militar, violando o art. 5º, caput, da Constituição 
Federal ao estabelecer foro privilegiado sem que o cri-
me tenha relação com funções tipicamente militares. 
De acordo com os autos, o dispositivo também con-
traria a Constituição nos arts. 5º, inciso LIII, e 124, 
ao classificar de crime militar delito comum, desvirtu-
ando o sistema constitucional de competências.

A ADI 5032 elencou precedentes em que o STF 
atribui à Justiça comum a competência para julgar cri-
mes de militares fora do exercício de suas funções. 
Afirma, também, que o tema já fora abordado pela Co-
missão de Direitos Humanos da ONU3, pela Corte Inte-
ramericana de Direitos Humanos e pelo Tribunal Euro-
peu de Direitos Humanos, todos de acordo no sentido 
de que deve vigorar o princípio da especialidade, que 
atribui jurisdição militar apenas aos crimes cometidos 
em relação com a função tipicamente militar.

3 O Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas (United Nations Human Rights Council- UNHRC) é o sucessor da Comissão das Nações Unidas para os 
Direitos Humanos (United Nations Commission on Human Rights- UNCHR) e é parte do corpo de apoio à Assembleia Geral das Nações Unidas.

“O princípio da 
especialidade 
preceitua que, 

havendo duas leis 
regulamentando a 

mesma matéria, deve 
ser aplicada àquele 
caso a lei especial, 

em detrimento
da geral.”



38 REVISTA DIREITO MILITAR • Nº 121 • SETEMBRO A DEzEMBRO DE 2016

Kleber Silas Monteiro Ribeiro

A PGR considerou que o pedido de liminar foi ne-
cessário em razão da atuação das Forças Armadas 
que, pelo menos no Rio de Janeiro, já atuam no com-
bate ao crime, auxiliando a ocupação de favelas. O 
que significa que delitos cometidos por militares con-
tra civis estão sendo submetidos à Justiça castrense, 
com toda carga de violação aos direitos humanos.

O princípio da especialidade preceitua que, haven-
do duas leis regulamentando a mesma matéria, deve 
ser aplicada àquele caso a lei especial, em detrimen-
to da geral. O conflito aparente de leis penais ocorre 
quando a um só fato, aparentemente, duas ou mais 
leis são aplicáveis, ou seja, o fato é único, no entan-
to, existe uma pluralidade de normas a ele aplicáveis.

Nessa toada, a PGR entende que o julgamento de 
militares que cometem crime contra civil deve ser jul-
gado pela justiça comum. Vejamos o entendimento 
do STM sobre o assunto em tela.

Ilidindo o entendimento da PGR, bem como da 
Lei nº 9.299/96, o Superior Tribunal Militar (STM) 
reafirmou, por unanimidade, que a Justiça Militar da 
União é competente para processar e julgar casos de 
homicídio doloso cometidos por militares das Forças 
Armadas contra civis.

O entendimento foi consolidado durante aprecia-
ção de um caso de homicídio, supostamente come-
tido por um militar do Corpo de Fuzileiros Navais, 
acusado de matar um civil durante uma ação militar 
realizada em abril de 2014, após um confronto entre 
criminosos e uma patrulha do Grupamento de Fuzilei-
ros Navais, pertencente à Força de Pacificação São 
Francisco, no Complexo da Maré.

Segundo o ministro relator, a Lei nº 9.299/96, de 
7 de agosto de 1996, levaria à conclusão de que a 
Justiça Militar da União seria incompetente para jul-
gar o caso, por se tratar de suposto homicídio doloso 
praticado contra civil.

Portanto, observou o ministro, que nesse proces-
so dialético, o legislador destacou visivelmente no 
seu texto que deverá ser ressalvada a competência 
do júri4 quando a vítima for civil, somente no artigo 
que faz referência às justiças militares dos estados, 
não tratando do assunto nos artigos referentes à Jus-
tiça Militar da União, alegando que as razões não en-
tram em testilha.

  
5. O PROJETO DE LEI nº 5768/16

No teor desta inquisa, é de suma relevância o Pro-

jeto de Lei 5768/16, originado do deputado Esperi-
dião Amin (PP-SC), que previu o julgamento dos mili-
tares pela Justiça Militar no caso de crimes dolosos 
contra civis, por ocasião de eventos nos quais hou-
vesse atuação em prol da garantia da lei e da ordem.

A ideia foi atribuir esse foro de julgamento para 
os militares que trabalharam na segurança das Olim-
píadas, cujas regras terão vigência até 31 de dezem-
bro de 2016 e, após essa data, voltarão a valer as 
regras atualmente previstas no Código Penal Militar 
(Decreto-Lei 1.001/69).

A ontologia do projeto se resumiu na guarida a 
ser dispensada aos militares e aos visitantes du-
rante as Olimpíadas, bem como para a proteção da 
imagem do Brasil e do patrimônio cultural dos Jogos 
Olímpicos.

Em sua justificativa, o autor do projeto defendeu 
o acréscimo no texto da figura do presidente da Re-
pública, na condição de chefe supremo das Forças 
Armadas, para prever o foro especial aos militares 
empregados em missões atípicas por sua ordem. 
Não havendo um consenso acerca da natureza des-
sas ações, o projeto disse ser essencial assegurar 
aos militares a proteção e a segurança jurídica que 
o diploma legal buscou conferir.

6. A CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS hUMA-
NOS (CoIDh)

A Corte Interamericana de Direitos Humanos (CoI-
DH)5 é um dos três Tribunais regionais de proteção 
dos Direitos Humanos, conjuntamente com a Corte 
Europeia de Direitos Humanos6 e a Corte Africana de 
Direitos Humanos e dos Povos. É uma instituição ju-
dicial autônoma cujo objetivo é aplicar e interpretar a 
Convenção Americana. A Corte Interamericana exerce 
uma função contenciosa, bem como uma função con-
sultiva, além da função de ditar medidas provisórias.

A Corte Interamericana estabeleceu-se e organizou-
-se quando entrou em vigor a Convenção Americana. 
Em 22 de maio de 1979, os Estados Partes da Con-
venção Americana elegeram os primeiros juízes que 
comporiam a Corte Interamericana. A sede da Corte 
Interamericana está em San José da Costa Rica.

O Brasil ratificou, de forma tardia, o reconheci-
mento da competência contenciosa da Corte através 
do Decreto nº 4.463, de 8 de novembro de 2002. 
Assim, com a adesão do Brasil ao sistema interame-
ricano e seu reconhecimento da jurisdição da Corte, 

4 O Tribunal do Júri detém a competência para julgar os crimes dolosos contra a vida.
5 Ubicada en San José, Costa Rica, su finalidad es salvaguardar los derechos esenciales del hombre en el continente.
6 A European Court of Humans Right foi adotada pelo Conselho da Europa, em 1950. O nome oficial da Convenção é “Convenção para a proteção dos Direitos 

do Homem e das liberdades fundamentais” cuja finalidade é dar guarida aos Direitos Humanos e às liberdades fundamentais.
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seus atos estatais devem se conformar aos direitos 
previstos na Convenção Americana, buscando-se a 
convergência e o diálogo da jurisdição interna e inter-
nacional em prol da maior proteção e efetividade dos 
direitos humanos.7

7. O CONTROLE DE CONVENCIONALIDADE
O controle de convencionalidade8 trata de anali-

sar se a legislação de um país está de acordo com 
os tratados e convenções internacionais de direitos 
humanos a que o estado se comprometeu a cumprir. 
Para MAzzUOLI, (2008b, p. 201-241) todos os tra-
tados internacionais de direitos humanos ratificados 
pelo Estado brasileiro e em vigor entre nós têm nível 
de normas constitucionais, quer seja uma hierarquia 
somente material (o que chamamos de “status de 
norma constitucional”), quer seja tal hierarquia ma-
terial e formal (que nominamos de “equivalência de 
emenda constitucional”). Não importa o quorum de 
aprovação do tratado. Cuidando-se de documento re-
lacionado com os direitos humanos, todos possuem 
status constitucional por força do art. 5º, § 2º, da 
CF/88.

O Controle de Convencionalidade, coadjuvante do 
Controle de Constitucionalidade, deve ser exercido 
pelos órgãos da justiça nacional relativamente aos 
tratados aos quais o país se encontra vinculado, de 
forma a adaptar as leis internas aos compromissos 
internacionais.

8. CONCLUSÃO
Do que foi exposto, sobressai-se como urgente 

e necessário dizer que dependerá sempre da análi-
se dos casos concretos para afirmar a competência 
da Justiça Militar da União no julgamento de crimes 
militares, mormente, os que são cometidos contra 
o civil. Em alguns casos poderá ser da competência 
da Justiça Comum, nos moldes do art. 9º, p.u. do 
Código Penal Militar. Realmente, no Direito Militar, 
existem várias nuances, que na prática, divergem 
das interpretações dadas pela Corte Interamericana 
de Direitos Humanos, que entende existir o dever de 
vigorar o princípio da especialidade, que atribui juris-
dição militar apenas aos crimes cometidos em rela-
ção com a função tipicamente militar. Em que pese 
o entendimento da Procuradoria-Geral da República, 
a exemplo da ADI 5032, oportunidade em que ale-
ga o alargamento da competência da Justiça Militar, 
bem como violação da Constituição Cidadã  (arts. 5º, 

caput, inciso LIII, e art. 124, CF/88), e a violação 
aos direitos humanos, e também do Superior Tribunal 
Militar (STM) que assevera a competência da Justiça 
Militar da União para o processamento e julgamento 
de casos de homicídio doloso cometidos por milita-
res das Forças Armadas contra civis, conclui-se pela 
instabilidade do tema, contudo é mister que as au-
toridades da Justiça Militar amoldem suas funções 
jurídicas de acordo com as interpretações da Corte 
Interamericana de direitos humanos, principalmente 
em decorrência do Princípio da Dignidade da Pessoa 
Humana. Por fim, espera-se que, no momento em 
que ocorrer o controle de convencionalidade, que se 
trata de analisar se a legislação de um país está de 
acordo com os tratados e convenções internacionais 
de direitos humanos a que o estado se comprometeu 
a cumprir, que o Brasil esteja desempenhando suas 
funções observando o que outrora fora pactuado.
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LEI N. 13.245/16 E SUA INFLUÊNCIA NA CONDUÇÃO
DO INQUÉRITO POLICIAL MILITAR

 Cícero Robson Coimbra Neves1 

1. INTRODUÇÃO
Desde há muito, discutem-se as possibilidades de 

atuação do advogado3 no curso do inquérito policial 
militar (IPM), sendo lugar comum que não há a insta-
lação do contraditório, mas existe, por outro giro, uma 
possibilidade de atuação em favor da defesa da pessoa 
em foco na persecução criminal.

Essa discussão ganhou maior relevância recen-
temente, com o advento da Lei n. 13.245, de 12 de 
janeiro de 2016, que reformou a Lei n. 8.906, de 4 de 
julho de 1994, o Estatuto da Ordem dos Advogados 
do Brasil (Estatuto da OAB), alterando seu art. 7º, com 
a ampliação indiscutível dos direitos do advogado no 
exercício da profissão.

Como toda novel disposição legal, fomentou-se, logo 
após a entrada em vigor, discussão sobre sua aplicação 
prática, sobre qual o comportamento a ser adotado 
pelos atores implicados pela inovação, interessando, 
ao raciocínio em construção, como a condução do IPM 
foi afetada.

É preciso que se alerte, no entanto, que se de-
mandará um certo tempo para que a jurisprudência se 
posicione sobre alguns pontos polêmicos que serão 
enumerados abaixo, de sorte que não se tem aqui a 
pretensão de indicar o caminho certo, mas apenas 
instigar a discussão e o debate sobre o tema.

2. INQUÉRITO POLICIAL MILITAR E SUAS CARACTE-
RÍSTICAS INQUISITIVA E SIGILOSA

O IPM está disciplinado no Código de Processo Pe-
nal Militar (CPPM) a partir do art. 9º, e consiste em um 

procedimento administrativo de polícia judiciária militar 
que materializa, por seus autos, as diligências e provas 
(ou elementos informadores) produzidas na busca da 
demonstração de ocorrência ou não de um crime militar, 
com a indicação, se for o caso, de sua autoria. 

Seu objetivo não pode mais seguir a literalidade 
da lei processual penal militar, apenas amealhando 
elementos necessários à propositura da ação penal, 
mas, em uma compreensão arrimada na ordem cons-
titucional, deve buscar a revelação do que, de fato, 
ocorreu, seja confirmando a autoria e materialidade 
de um crime, seja afastando-as em favor da pessoa 
contra quem pesa a imputação de um fato teoricamente 
criminoso, prestigiando-se, no Direito Processual Penal 
Constitucional, uma busca autônoma da verdade real4.

Entre as características do inquérito, interessam ao 
raciocínio em curso sua natureza sigilosa e inquisitiva.

Como regra, tem-se a publicidade de atos da Ad-
ministração Pública, nos termos do caput do art. 37 
da Constituição Federal (CF), e do Poder Judiciário, 
conforme inciso IX do art. 93 da CF, consagrando-se 
um princípio de publicidade. Esse princípio, no entanto, 
pode sofrer exceções, mormente nos casos em que a 
própria Constituição Federal permite a restrição, como 
quando em que a não divulgação seja imprescindível 
à sociedade e ao Estado (art. 5º, XXXIII, CF), à defesa 
da intimidade ou do interesse social ou público (art. 
5º, LX e art. 93, IX, CF), surgindo a concepção de ato 
protegido por sigilo.

Assim, a publicidade pode ser restrita em função do 
sigilo, e esse sigilo pode, ainda, conhecer graus, sendo 

 Jorge Augusto Caetano de Farias2 

1 Promotor de Justiça Militar na Procuradoria de Justiça Militar de Fortaleza/CE. Mestre em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo.
2 Promotor de Justiça Militar na Procuradoria de Justiça Militar de Fortaleza/CE. Membro Auxiliar do Conselho Nacional do Ministério Público.
3 Doravante, ao consignar advogado no texto, tem-se a intenção de indicar a figura do profissional atuante na defesa, seja advogado propriamente, defensor 

público ou dativo.
4 Deve-se ter em mente que o operador e estudioso do Direito não pode iludir-se pensando que sempre haverá a reprodução exata da verdade nos autos do 

processo, em uma cognição mediata do ocorrido, mas deve ela ser sempre o objetivo a ser alcançado, qual ocorre com o Agrimensor K., na obra memorável 
de Franz Kafka, denominada “O Castelo”.
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5 DEzEM, Guilherme Madeira. Curso de processo penal. São Paulo: RT, 2016, p. 146.
6 GORRILHAS, Luciano Moreira; BRITTO, Cláudia Aguiar. A polícia judiciária militar e seus desafios. Porto Alegre: Nuria Fabris Editora, 2016, p. 50.

mais ou menos incisivo, ao que se costumou classificar 
em sigilo externo ou interno. Nesse sentido, valem as 
lições de Guilherme Madeira Dezem:

No entanto, a publicidade pode ser restringida, 
e daí passa-se a falar em sigilo. O sigilo nada 
mais é do que a restrição da publicidade. Pode 
haver dois tipos de sigilo:
a) sigilo interno – consiste na limitação da 
informação a determinado sujeito da investiga-
ção. Normalmente a publicidade é limitada ao 
investigado.
b) sigilo externo – consiste na limitação da infor-
mação para o público externo, para a sociedade 
em geral5. 

Pois bem, o IPM é sigiloso por imposição legal, 
conforme dispõe o art. 16 do CPPM, 
verbis: “O inquérito é sigiloso, mas seu 
encarregado pode permitir que dele 
tome conhecimento o advogado do in-
diciado”. Há, de chofre, a constatação 
da presença do sigilo externo no IPM, o 
que equivale dizer que não se pode dar 
conhecimento dos atos de investigação 
ao público externo, ao público em geral. 

Claro que, já por natureza, os in-
teressados na inquisa não são alcan-
çados pelo sigilo externo. Assim, por 
definição, às autoridades responsáveis 
pela condução do IPM, ao membro do 
MPM, ao defensor e ao membro do 
Poder Judiciário em atuação no caso, 
não se pode opor o sigilo. 

Nessa senda, malgrado a literal disposição do art. 
16, o encarregado não “pode” mas “deve” permitir o 
acesso do advogado à inquisa, inclusive com a com-
preensão de que a parte final do art. 16 do CPPM, de 
1969, restou revogada pelo inciso XIV do art. 7º do 
Estatuto da OAB, de 1994. 

Essa visão ganhou força com a Súmula Vinculante 
n. 14, de 2 de fevereiro de 2009, onde o Supremo 
Tribunal Federal assentou que é “direito do defensor, 
no interesse do representado, ter acesso amplo aos 
elementos de prova que, já documentados em proce-
dimento investigatório realizado por órgão com compe-
tência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício 
do direito de defesa”. 

Sobre a comunhão entre a citada Súmula Vinculante 
e a atividade investigativa de polícia judiciária militar, 
tomem-se as lições de Luciano Gorrilhas e de Cláudia 
Britto:

O acesso aos elementos de prova já documenta-
dos significa que o advogado terá direito à vista 
de todos os elementos informativos dos autos. 
É dizer: aqueles já realizados e documentados 
pela autoridade policial. Eventuais diligências, 
fruto da atividade de investigação, que ainda 
não foram realizadas pela polícia, a nosso juízo, 
enquanto não forem formalizadas, não estão 
abrangidas pela Súmula e, portanto, não devem 
ser disponibilizadas, notadamente quando, para 
o seu êxito, o sigilo for imprescindível, como é o 
caso de busca e apreensão6.

Entende-se, ademais, que o sigilo não é oponível em 
relação ao próprio indiciado (ou investigado sem indi-
ciamento), podendo ele ter acesso aos autos de IPM, 

mesmo sem estar acompanhado de seu 
defensor. Ora, se pode ele constituir o 
advogado, o que importa em poder de 
acesso aos autos por intermédio desse 
profissional, seria incongruente obstar o 
acesso aos autos do indiciado. Nessa 
linha, as normas cartorárias têm permi-
tido o acesso, em cartório, do indiciado, 
aos autos de inquérito, como o faz, por 
exemplo, o art. 32 do Código de Normas 
Cartorárias de Primeira Instância da 
Justiça Militar da União.

Em relação às demais pessoas, 
no entanto, a norma sobre sigilo do 
procedimento é perfeitamente aceitá-
vel – sigilo externo –, já que se presta 

a garantir a elucidação dos fatos, sendo certo que a 
divulgação das medidas investigatórias poderia levar 
ao insucesso da inquisa. 

Ademais, fazendo uma releitura do dispositivo, a so-
brevivência da primeira parte do art. 16 na nova ordem 
constitucional pode ser sustentada em nome da tutela 
da imagem e da honra do próprio indiciado, nos termos 
do inciso X do art. 5º da Constituição Federal. Opor o 
sigilo do inquérito ao público em geral, naturalmente, 
evita que a imagem e a honra daquele que é investigado 
sejam conspurcadas, em sadia medida de tutela dos 
direitos individuais.

Ratifique-se, portanto, que a regra é o sigilo externo, 
consagrado por lei, não oponível às autoridades de 
polícia judiciária militar, ao advogado, ao próprio indi-
ciado, ao membro do Ministério Público e à autoridade 
judiciária em atuação no caso. 

Todavia, em alguns meios de prova haverá o reco-
nhecimento de um sigilo maior, aproximando-se do sigilo 

“O sigilo não é 

oponível em relação 

ao próprio indiciado 

(ou investigado 

sem indiciamento), 

podendo ele ter acesso 

aos autos de IPM.”
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interno. São situações em que o prévio conhecimento 
pela defesa poderia frustrar o resultado pretendido na 
busca da verdade real e, por essa razão, serão desenvol-
vidos à sua revelia, garantindo-se, no entanto, acesso 
aos resultados produzidos7, aliás, como também se 
obtém da leitura da já mencionada Súmula Vinculante 
n. 14. Como exemplos estão a interceptação telefôni-
ca e a busca domiciliar que, se conhecidas previa ou 
concomitantemente pelo indiciado, ou mesmo por seu 
advogado, serão, certamente, infrutíferas.

Outra característica do IPM é ser um procedimento 
inquisitivo, ou seja, não está abrangido pelo contraditó-
rio. Embora o Advogado do investigado possa acompa-
nhar o desencadeamento do inquérito e até peticionar 
no sentido de produção de provas, em homenagem ao 
direito de petição (alínea “a” do inciso XXXIV do art. 5º 
da CF) – mas não requisitar diligências, frise-se – não 
há a instalação de uma necessária paridade de movi-
mentos, onde a defesa sempre deva estar presente e 
tenha que se manifestar ou atuar nos lances definidos 
pelo condutor da investigação. 

Em outras letras, não há, no IPM, “nenhuma acu-
sação. Não havendo, não se pode invocar o princípio 
da par conditio – igualdade de armas. Todos sabemos 
que não se admite um decreto condenatório respalda-
do, exclusivamente, nas provas apuradas na fase pré-
-processual. A Autoridade Policial não acusa; investiga. 
E investigação contraditória é um não senso. Se assim 
é, parece-nos não ter sentido estender o instituto do 
contraditório ao inquérito, em que não há acusação”8.

Brevemente torneadas as duas características do 
IPM que interessam ao raciocínio, deve-se verificar em 
que medida a inovação do Estatuto da OAB impactou 
essa realidade.

3. AS INOVAÇõES DA LEI N. 13.245/16 E A INFLU-
ÊNCIA NO CURSO DO IPM

A Lei n. 13.245/16 inovou a relação entre o advo-
gado e a condução do IPM em dois vetores: o acesso 
aos autos e as possibilidades de funcionamento no 
curso da investigação.

Inicie-se a compreensão por uma alteração impor-
tantíssima no inciso XIV do art. 7º do Estatuto da OAB, 
que trata do acesso ao caderno de investigação. Fun-
damental, nesse contexto, comparar a redação anterior 
do inciso à atual, justamente para verificar o que foi 
alterado, o que se faz pelo quadro a seguir:

Claramente, percebe-se que foi ampliado o acesso 
do advogado aos autos de investigação. Antes, o acesso 
se dava apenas em repartição policial, ou seja, dele-
gacias de polícia e instalações congêneres, a exemplo 
de seções de quartéis onde se pudesse manusear o 
caderno apuratório do IPM (seções de justiça e disci-
plina, assessorias jurídicas etc). Na atual previsão, o 
acesso se dá em qualquer instituição responsável pela 
investigação, abrangendo, obviamente, o Ministério 
Público e o Poder Judiciário.

Mas não é apenas isso. Também foi ampliado o 
objeto de acesso, que anteriormente restringia-se ao 
inquérito, findo ou em andamento, mas que hoje abran-
ge toda e qualquer investigação em curso ou encerrada, 
ainda que não criminal (administrativa, tributária etc.). 
Exemplificativamente, o advogado pode ter acesso, na 
Procuradoria de Justiça Militar, a um procedimento in-
vestigatório criminal (PIC) ou a uma notícia de fato (NF) 
a cargo do Ministério Público Militar, não se podendo 
obstar o manuseio do caderno, com exceção, claro, 
ainda em alinho à Súmula Vinculante n. 14, dos ele-
mentos ainda não documentados no caderno principal, 
dotados de sigilo interno.

O § 10 do mesmo artigo, trazido de maneira inédita 
pela Lei nº 13.245/16, impõe que para o acesso à 
investigação o advogado possua procuração, quando 
o feito for dotado de sigilo. Como o inquérito policial 
militar possui sigilo em função da própria lei, conforme o 
já mencionado art. 16 do CPPM, assiste razão a Rodrigo 
Foureaux ao postular que o encarregado do procedimen-
to “deve assegurar o sigilo do IPM, facultando acesso 
ao advogado do investigado mediante procuração”9.

Apesar do entendimento que aqui se expõe, tende 
a prevalecer a corrente, antes já reinante, de que se 
prescinde de procuração para que o advogado tenha 

7 Cf. SOARES, Rodrigo Victor Foureaux. A Lei 13.245/16 e suas repercussões jurídicas e práticas nas investigações. Revista Jus Navigandi, Teresina, ano 21, 
n. 4597, 1 fev. 2016. Disponível em: <https://jus.com.br/artigos/45882>. Acesso em: 13 out 2016.

8 TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Manual de processo penal. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 65.
9 Cf. SOARES, Rodrigo Victor Foureaux. A Lei 13.245/16 e suas repercussões jurídicas e práticas nas investigações. Revista Jus Navigandi, Teresina, ano 21, 

n. 4597, 1 fev. 2016. Disponível em: <https://jus.com.br/artigos/45882>. Acesso em: 13 out 2016.
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acesso aos autos de inquérito policial militar, apenas 
aplicando-se o § 10 se houver decretação de segredo 
pelo Poder Judiciário, ou seja, quando o caráter íntimo 
e privado dos fatos investigados tornar imperativa a 
decretação do segredo de justiça, efeito que será es-
tendido ao IPM e à eventual Ação Penal, a fim de se 
proteger direitos fundamentais dos investigados (STM, 
HC n. 82-19.2015.7.00.0000-RJ, rel. Min. Artur Vidigal 
de Oliveira, j. 02/06/2015).

Outra inovação da Lei n. 13.245/16 está no acrés-
cimo do inciso XXI ao art. 7º, configurando mais um 
expresso direito do advogado, nos seguintes termos:

XXI - assistir a seus clientes investigados du-
rante a apuração de infrações, sob pena de 
nulidade absoluta do respectivo interrogatório 
ou depoimento e, subsequentemente, de todos 
os elementos investigatórios e 
probatórios dele decorrentes ou 
derivados, direta ou indiretamen-
te, podendo, inclusive, no curso 
da respectiva apuração: 
a) apresentar razões e quesitos;
b) vetado.

Consagra-se, assim, de maneira 
expressa, aquilo que já se defendia 
em função da impregnação, também no 
inquérito, de uma amplitude de defesa – 
não do contraditório –, ou seja, o direito 
de o advogado assistir seu cliente no 
inquérito e, até mesmo, apresentar ra-
zões e quesitos, sob pena de nulidade 
da prova colhida, com a projeção da 
derivação da prova ilícita.

Deve-se analisar com toda cautela essa previsão, 
recomendando-se fatiar a abordagem.

Primeiro, há um direito de assistir o indiciado ou 
suspeito, significando dizer que é direito do advogado, 
se entender conveniente, acompanhar proximamente o 
inquérito, estando presente nos atos em que seu clien-
te ou assistido funcionar, a exemplo do interrogatório 
ou de inquirições – por vezes, o cliente ou assistido é 
ouvido nos autos na condição primeira de testemunha, 
sendo apenas depois indiciado –, acareações, reprodu-
ções simuladas, tendo acesso aos resultados obtidos 
em meios de produção de provas, como buscas e 
apreensões e interceptações telefônicas etc, requerer 
provas e diligências – e não requisitar – ao encarregado 
que pode, desde que fundamentadamente, indeferi-las.

Frise-se que, ainda que sutil a diferença, o direito 
é de acompanhar o inquérito e não de interferir na sua 
condução.

Em outros termos, não lhe é dado fazer reperguntas, 
por exemplo, nos depoimentos pessoais, ainda que 
possam elas ser sugeridas ao encarregado que pode, 

muito bem, consigná-las no termo, mas isso não se 
torna uma obrigação.

Note-se que pode requerer diligências e provas, 
em homenagem ao já mencionado direito de petição 
(alínea “a” do inciso XXXIV do art. 5º da CF), mas não 
requisitá-las, sendo relevante mencionar que o poder 
de requisição foi previsto na alínea “b” do inciso XXI 
do art. 7º, mas foi, acertadamente, afastado por veto 
presidencial à lei. Importante transcrever parte da 
mensagem de veto:

[…] poderia levar à interpretação equivocada 
de que a requisição a que faz referência seria 
mandatória, resultando em embaraços no âm-
bito de investigações e consequentes prejuízos 
à administração da justiça. Interpretação se-
melhante já foi afastada pelo Supremo Tribunal 

Federal - STF, em sede de Ação Direita 
de Inconstitucionalidade de dispositivos 
da própria Lei nº 8.906, de 4 de julho de 
1994 - Estatuto da Advocacia e a Ordem 
dos Advogados do Brasil (ADI 1127/
DF). Além disso, resta, de qualquer 
forma, assegurado o direito de petição 
aos Poderes Públicos em defesa de 
direitos ou contra ilegalidade ou abuso 
de poder, nos termos da alínea “a”, do 
inciso XXXIV, do art. 5º, da Constituição.

Com efeito, conferir um poder de 
requisição ao advogado desnaturaria a 
função das investigações, em particular 
do inquérito policial, investindo o causí-
dico de um poder/dever de ofício ineren-

te a cargo público, causando tumulto às investigações. 
Não se pode olvidar que o encarregado e o promotor 
de justiça possuem um “freio” muito relevante para a 
atuação na investigação, encerrado pelo dever de busca 
da verdade real – embora faticamente inatingível –, de 
maneira que não está vinculado, a todo custo, a uma 
tese acusatória. Essa realidade, sabe-se muito bem, 
não está presente na atuação da defesa, onde há a 
supremacia do interesse do assistido ou cliente, ainda 
que haja um decréscimo do valor da verdade real, e, 
frise-se, assim deve ser. Nesse cenário, um poder de 
requisição para o advogado tiraria a verdade real como 
escopo maior do inquérito policial militar.

Em adição, como sedimenta a mensagem de veto, 
não se impede que o advogado na defesa do interesse 
de seu assistido possa peticionar nos autos do inqué-
rito, postulando pela produção de determinada prova.

Um ponto relevante a ser discutido neste momento 
é a existência ou não de um dever de o encarregado 
cientificar o advogado das provas a serem produzidas, 
em especial subjetivas e periciais, de modo que ele 
tenha hábil tempo para participar. 

“Frise-se que, 

ainda que sutil a 

diferença, o direito 

é de acompanhar 

o inquérito e não 

de interferir na sua 

condução.”
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10 Cf. SOARES, Rodrigo Victor Foureaux. A Lei 13.245/16 e suas repercussões jurídicas e práticas nas investigações. Revista Jus Navigandi, Teresina, ano 
21, n. 4597, 1 fev. 2016. Disponível em: <https://jus.com.br/artigos/45882>. Acesso em: 13 out 2016.

11 Compreenda-se que, em rigor, intimação é o meio pelo qual se dá ciência de um ato já praticado, enquanto notificação consiste na comunicação da prática 
futura de um ato ou, então, em levar ao conhecimento do interessado que, se praticar determinado ato, ou não o praticar, sofrerá determinada consequência.

Para apreciar essa questão, deve-se dividir essas 
provas (ou meio de provas) em duas categorias: aque-
las em que há um sigilo interno e aquelas em que há 
o sigilo externo.

Como acima já delineado, há provas (ou meio de 
provas) que, por óbvias razões, não podem ser conhe-
cidas pela defesa antes ou durante a sua produção. 
Tratam-se daquelas em que a interferência da defesa 
tornaria o resultado inócuo, infrutífero, para a revelação 
da verdade real. São elas, assim, dotadas de um sigilo 
interno, de interesse da investigação, não oponível ape-
nas à autoridade policial (de polícia judiciária militar), ao 
membro do Ministério Público e à autoridade judiciária 
com atribuição e competência no caso10.

Nessa situação, logicamente, nem se discute a ne-
cessidade de cientificação prévia ou atual do advogado 
para a produção da prova, tendo ele apenas o direito 
de ter acesso ao resultado obtido, quando já compuser 
o caderno de investigação ou seus apensos. Aliás, o 
próprio § 11 do art. 7º do Estatuto, também incluído 
pela Lei n. 13.245/16, dispõe que no “caso previsto 
no inciso XIV, a autoridade competente poderá deli-
mitar o acesso do advogado aos elementos de prova 
relacionados a diligências em andamento e ainda não 
documentados nos autos, quando houver risco de com-
prometimento da eficiência, da eficácia ou da finalidade 
das diligências”.

Já no outro grupo de meios de prova, dotados ape-
nas do sigilo externo, não há óbices para o acompanha-
mento, sendo até importante para a busca da verdade 
real que o advogado participe da produção da prova, 
embora possa isso significar uma maior dificuldade de 
condução do procedimento se houver uma estratégia 
tumultuária. Nesse conjunto de meios de prova estão os 
interrogatórios ou inquirições, acareações, reproduções 
simuladas, reconhecimentos, perícias etc.

É aqui onde se fixa o direito de o advogado, se 
constituído nos autos – ou defensor que acompanhe 
o inquérito –, acompanhar não só o que foi produzido 
como prova, mas a própria produção da prova, sendo 
relevante discutir se há uma obrigação de ciência prévia 
do advogado sobre o momento de produção. Frise-se, a 
discussão se instala somente nesses meios de prova 
e apenas quando houver advogado (ou defensor) cons-
tituído no momento da realização do ato.

Sabe-se muito bem que na grande maioria dos 
inquéritos não há constituição de advogado e, nesses 
casos, não se discute a necessidade de ciência do 
advogado. Eis aqui um outro “nó”, um problema de 

difícil solução no processo penal. Em boa parte dos 
inquéritos o investigado não tem ciência da instaura-
ção ou o tem apenas no momento do indiciamento ou 
interrogatório, quando as provas ou elementos já foram 
produzidos. Evidentemente, há afronta ao direito de o 
investigado conhecer a imputação que lhe é feita, até 
mesmo para ter a faculdade de constituir um advoga-
do para acompanhar um inquérito policial. Uma forma 
de amainar essa afronta é o estabelecimento de uma 
ciência formal ao investigado, logo após a instauração. 
Assim, fica-lhe facultado constituir um advogado, buscar 
assistência jurídica gratuita ou enfrentar a persecução 
criminal, nesta fase, sozinho. Mas mesmo essa medida, 
certamente, esbarrará em problemas de difícil solução, 
a exemplo da impossibilidade fática de as Defensorias 
Públicas acompanharem todas as investigações em que 
não haja condições de o investigado custear a defesa.

Retomando, naqueles inquéritos em que haja o 
acompanhamento de advogado ou de defensor, a obriga-
tória ciência prévia da defesa tem apoiadores e críticos.

Os que são contra alegam, principalmente, que não 
há imposição legal nesse sentido, sendo, portanto, 
inexigível esse comportamento por parte da autoridade 
responsável pela condução do inquérito. Ganha corpo 
essa construção quando se compara o inquérito com o 
auto de prisão em flagrante, sendo notório que, neste 
procedimento, dada a gravidade da medida consequen-
te imediata – cerceamento da liberdade do indiciado, 
por uma prisão provisória –, embora não se obrigue a 
presença de um advogado ou defensor para a lavratu-
ra, exige-se, minimamente, a comunicação da prisão 
à Defensoria Pública no caso de o preso não possuir 
advogado constituído, conforme dispõe o inciso XIV do 
art. 4º da Lei Complementar n. 80, de 12 de janeiro 
de 1994, em alinho ao disposto no inciso LXIII do art. 
5º da CF.

De outro lado, existem os que defendem que há uma 
imposição implícita, ou seja, se há um direito conferido 
ao advogado de assistir o investigado que o constituiu 
no inquérito, obviamente, há também a necessidade 
de expedição de intimações e notificações11. Não há 
como garantir o expresso direito trazido pela lei se não 
houver ciência dos atos a serem praticados (ou que já 
foram praticados no caso de sigilo interno). 

Adotada essa visão, surge a discussão sobre qual 
o prazo adequado de antecedência para a ciência do 
ato futuro, havendo a possibilidade de aplicação do art. 
291 do CPPM, segundo o qual as citações, intimações 
ou notificações serão sempre feitas de dia e com a 
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12 “O indiciamento, privativo do delegado de polícia, dar-se-á por ato fundamentado, mediante análise técnico-jurídica do fato, que deverá indicar a autoria, 
materialidade e suas circunstâncias”.

13 Anote-se a existência de visão contrária, inclusive no Supremo Tribunal Federal (STF, Pleno, HC n. 122.694/SP, rel. Min. Dias Toffoli, j. 10/12/2014).
14 Deve-se esclarecer que o dispositivo citado menciona “acusado” em razão de se tratar de disposição afeta ao processo. 
15 Aqui também, deve-se ter em mente que o dispositivo citado menciona “acusado” em razão de se tratar de disposição afeta ao processo.
16 “A menoridade cessa aos dezoito anos completos, quando a pessoa fica habilitada à prática de todos os atos da vida civil”. Nesse sentido CAPEz, Fernando. 

Curso de processo penal. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 136-137. Discorda dessa abordagem Célio Lobão. Direito processual penal militar. São Paulo: Método, 
2009, p. 324-325.

antecedência de vinte e quatro horas, pelo menos, do 
ato a que se referirem. 

Expostas as duas correntes, resta indicar que, em 
um processo penal militar constitucional, que prestigie 
a amplitude de defesa, obviamente, a segunda visão é 
a mais indicada, malgrado todas as complicações de 
operacionalização que possa trazer.

Assim, na situação ideal, uma vez instaurado o in-
quérito, se já houver pessoa como foco da investigação, 
adequado que seja ela cientificada da instauração da 
inquisa, dando-lhe ciência do direito de ser assistida 
por advogado. Caso somente no curso do inquérito se 
descubra a pessoa que está no foco da investigação, 
que se dê ciência a partir desse momento da pretensão, 
para os mesmos fins, antecipando-se o formal indicia-
mento. A propósito do ato de indiciamento, adequado 
que seja ele formalizado nos autos de 
maneira destacada, por despacho da 
autoridade policial militar, por aplicação 
analógica ao que dispõe o § 6º do art. 
2º da Lei n. 12.830, de 20 de junho 
de 201312.

A partir desse ponto, caso o inves-
tigado (indiciado) constitua advogado 
ou haja acompanhamento de defensor, 
a produção de prova não dotada de 
sigilo interno deve ser previamente 
comunicada ao advogado constituído 
ou defensor, e ao próprio investigado, 
com antecedência mínima de 24 horas. 
As provas dotadas de sigilo interno, por 
outro lado, assim que encerrada a pro-
dução e anexadas ao caderno de investigação, devem 
ser levadas ao conhecimento do advogado.

Além do tempo da referida intimação ou notificação, 
importante estabelecer a forma, ao menos preferencial, 
por meio da qual se deve operar a comunicação do ad-
vogado do investigado. A esse respeito, o CPPM dispõe 
ser possível até mesmo por via telefônica (art. 288). 
Considerando a exiguidade dos prazos para a termina-
ção do inquérito (art. 20 do CPPM) e a necessidade, 
cada vez maior, de atualização legislativa, faz-se viável 
o recurso à teoria do diálogo das fontes e à analogia 
autorizada pelo próprio art. 3º do diploma processual 
castrense, de modo a permitir até mesmo a comunica-
ção por meio eletrônico, na forma do art. 270 do novo 
Código de Processo Civil (Lei n. 13.105/2015). 

Nesse contexto, tem-se por contempladas, a um só 
tempo, tanto a amplitude de defesa quanto a neces-
sária celeridade para a conclusão do feito de natureza 
investigatória, premido não somente pelo já referido 
prazo, mas também pelos reduzidíssimos lapsos pres-
cricionais do Direito Penal Militar, que ainda contempla 
a prescrição entre a data do fato e a do recebimento 
da denúncia (art. 125, §§ 2º e 5º, do Código Penal 
Militar13).

Caso não haja a indicação de advogado e nem o 
acompanhamento por defensor, pela oficiosidade, o in-
quérito tomará seu curso sem a assistência de que trata 
o Estatuto. A presença do advogado na investigação 
não era e nem passou a ser condição imprescindível à 
regularidade do inquérito, nem mesmo o interrogatório 
do indiciado deve necessariamente ter a presença do 

defensor, e a essa conclusão chega-se 
também – além da análise das inova-
ções trazidas pela Lei n. 13.245/16 – 
após a análise das alterações de cunho 
processual (processo penal comum), 
arrimadas no Direito Constitucional. 

Com clareza, a Lei n. 10.792, de 1º 
de dezembro de 2003, alterou o art. 
185 do Código de Processo Penal (CPP), 
dando-lhe a seguinte redação: “O acu-
sado que comparecer perante a autori-
dade judiciária, no curso do processo 
penal, será qualificado e interrogado na 
presença de seu defensor, constituído 
ou nomeado”14. Note-se que a norma 
fixa a presença do advogado no curso 

do processo, não atingindo o procedimento de polícia 
judiciária. Essa realidade também está presente no 
CPPM que, embora anterior à lei supracitada, já consa-
grava a assistência de defensor ao acusado durante o 
interrogatório no curso do processo, dispondo, ademais, 
no § 1º do art. 306, que se “o acusado declarar que 
não tem defensor, o juiz dar-lhe-á um, para assistir ao 
interrogatório. Se menor de vinte e um anos, nomear-
-lhe-á curador, que poderá ser o próprio defensor”15.

A parte final do artigo acima consignado, acerca do 
menor de 21 anos de idade, obviamente, foi derrogada 
pela disposição do art. 5º da Lei n. 10.406/2002, o 
novo Código Civil, que fixou a capacidade civil aos 18 
anos16. Aos menores de 18 anos, também se sabe, 
não haverá a possibilidade de interrogatório, por serem 

LEI N. 13.245/16 E SUA INFLUÊNCIA NA CONDUÇÃO DO INQUÉRITO POLICIAL MILITAR

“A presença do 

advogado na 

investigação não 

era e nem passou 

a ser condição 

imprescindível à 

regularidade do 

inquérito.”
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inimputáveis, nos termos do art. 228 da Constituição 
Federal, não podendo ser indiciados pela prática de 
crime (militar ou comum), malgrado a previsão dos arts. 
50 e 51 do Código Penal Militar.

Por essa análise, mesmo nos casos em que haja 
advogado constituído (ou defensor), e ainda que seja 
notificado para o ato – como o interrogatório, por 
exemplo –, não há obrigatoriedade de que esteja 
ele presente para a sua realização, enxergando-
-se necessária a ciência, mas não a presença do 
advogado, que pode entender não ser necessário 
comparecer ao ato.

Comparecendo ao ato, em especial nas provas 
subjetivas, não haverá instalação do contraditório, 
formatando-se o ato sob a condução do encarregado do 
inquérito, não se obstando, entretanto, que o advogado 
possa sugerir perguntas nas provas pessoais.

Nas provas periciais, ressalte-se, há o direito de 
formulação de quesitos, conforme se indica agora no 
inciso XXI do art. 7º do Estatuto, de maneira que antes 
da execução da perícia, deve-se abrir a oportunidade 
para a manifestação do advogado. Em casos mais 
simples em que não há a quesitação, como autos de 
avaliação, minimamente, deve-se possibilitar ao advo-
gado que possa contrapor o resultado obtido.

Nos casos em que se impeça a atuação do advogado 
conforme dispõe a lei, por exemplo, impedindo-o de 
estar presente no ato de interrogatório, haverá nulidade 
(absoluta) do ato, contaminando as provas decorrentes. 

Mas o que isso significa exatamente, tendo-se a 
premissa corrente de que não há nulidade em inquéritos 
policiais militares? 

Importa dizer que aquela prova, por si só, não será 
aferível para o curso da ação penal. Exemplificativa-
mente, uma denúncia arrimada exclusivamente em um 
interrogatório em que o advogado constituído foi impedi-
do de estar presente não poderá ser recebida, na linha 
do que decidiu a Segunda Turma do Supremo Tribunal 
Federal no Recurso em Habeas Corpus n. 122.279/
RJ, julgado em 12 de agosto de 2014, sob relatoria do 
Ministro Gilmar Mendes; uma prova pericial feita sem 
que se possibilite quesitação do advogado ou defensor 
será imprestável no processo, devendo ser refeita, o 
que é muitas vezes impossível.

Foi acrescido ao art. 7º do Estatuto, por fim, o § 12, 
com a seguinte redação:

§ 12 – A inobservância aos direitos estabelecidos 
no inciso XIV, o fornecimento incompleto de autos ou 
o fornecimento de autos em que houve a retirada de 
peças já incluídas no caderno investigativo implicará 
responsabilização criminal e funcional por abuso de 
autoridade do responsável que impedir o acesso do 

advogado com o intuito de prejudicar o exercício da 
defesa, sem prejuízo do direito subjetivo do advogado 
de requerer acesso aos autos ao juiz competente.

Nada de novo trouxe este dispositivo, posto que já 
era considerado abuso de autoridade pela alínea “j” 
do art. 3º da Lei n. 4.898, de 9 de dezembro de 1965, 
qualquer atentado aos direitos e garantias legais asse-
gurados ao exercício profissional, assim como, desde 
há muito, garantem-se remédios que abrem o acesso 
do advogado aos autos, como o mandado de segurança.

5. CONCLUSÃO

As alterações no Estatuto da OAB pela Lei n. 
13.245/16, enfim, dizem respeito à garantia do exercí-
cio profissional da advocacia em promover amplamente 
a defesa de um assistido, mas não uma comutação 
do IPM em um feito contraditório, porquanto não há 
nele, repise-se, nenhuma acusação capaz de ensejar 
a condução em igualdade de armas.

Obviamente, o fato de ser inquisitivo não obsta o 
exercício amplo de defesa, desde que compreendida 
a natureza inquisitiva do inquérito, pelo advogado, e 
foi esse exercício que as alterações tornaram mais 
evidente.

No que se refere ao acesso aos autos, houve, 
sim, uma ampliação das possibilidades conferidas 
ao advogado, para o fazer em qualquer instituição 
responsável pela investigação e em investigações de 
qualquer mote, não apenas criminal. Isso, todavia, não 
altera o caráter sigiloso da inquisa, com o objetivo de 
assegurar o sucesso da investigação, mormente quando 
se reconhecer um sigilo interno, mas também com o 
fito de evitar lesão à honra e à imagem do indiciado, 
reconhecendo-se o sigilo externo.

Ademais, no que tange ao acompanhamento da 
atividade probatória em sede inquisitiva, importante a 
estrita observância do direito do causídico de se fazer 
presente aos atos instrutórios da investigação e de se 
manifestar no feito, embora sempre a título de reque-
rimento e não de requisição, sem olvidar que se trata 
de faculdade da defesa o exercício ou não dos aludidos 
direitos em sede investigatória.

Deve-se, portanto, permitir à defesa os meios para 
o exercício do direito, o que, uma vez observado, ainda 
que tenha ela deixado de comparecer, não há se falar 
em nulidade da prova assim produzida em sua ausência 
e das demais dela decorrentes.

Como de costume, evidencie-se, consoante alertado 
desde a introdução, que a construção ora elaborada 
não intenta definir caminho único a ser seguido, mas 
instigar o debate, o que se aguarda ansiosamente.

Cícero Robson Coimbra Neves e Jorge Augusto Caetano de Farias
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ONTOLOGIA DOS MILITARES: 
A ORGANIZAÇÃO COM BASE NA HIERARQUIA E NA DISCIPLINA

Lucas Alexandre Cardoso Silvestre1  

INTRODUÇÃO
O presente estudo diz respeito ao Direito Consti-

tucional Militar, com enfoque no extrato do art. 142 
da Lei Maior de nosso ordenamento jurídico, que rege 
que “as Forças Armadas [...] são instituições [...] or-
ganizadas com base na hierarquia e na disciplina”. Tal 
mandamento, cediço no meio militar e no âmbito dos 
operadores do direito castrense, ora discutido, será 
analisado sob uma visão ontológica, como fez Eliezer 
Pereira Martins (1996, p.26).

O feito tem como objetivo melhor compreender a 
indisponibilidade da hierarquia e da disciplina (SILVA, 
2013, p.26-30) nas instituições militares, não somen-
te por serem princípios constitucionais (FIGUEIREDO, 
2004, p.6-9), mas por constituírem um sistema (MAR-
TINS, 1996, p.21) que, em última análise, garante a 
subsistência do Estado (DA SILVA, 1999, p.745) que, 
por sua vez, determina regime jurídico especial aos 
servidores militares2 calcado nesta principiologia.

Tão valorada a exigência da manutenção dos man-
damentos basilares castrenses pelo Estado-Juiz que, 
a exemplo da hipótese constante da alínea “e”, do art. 
255, do Código de Processo Penal Militar, o indiciado 
ou acusado cuja liberdade atinja ou ameace princípios 
de hierarquia e disciplina militar deverá ter sua prisão 
preventiva decretada, respeitados os requisitos de 
prova e indícios suficientes de autoria do artigo 254. 
Ou seja, a norma militar lato sensu amolda-se de prin-
cípios especialíssimos que protegem um bem jurídico 
que transcende o da liberdade individual por razões 
que merecem atenção do estudioso do Direito Militar. 

Portanto, cabe um esforço hermenêutico com base 

nessas normas e a observância da melhor doutrina 
para chegar-se ao cerne da hierarquia e da disciplina 
militares e revelar o bem jurídico tutelado pelo Direito 
Militar brasileiro e sua teleologia.

DESENVOLVIMENTO
A tarefa de compreender os princípios constitucio-

nais de hierarquia e disciplina que regem o regime 
jurídico dos militares demanda uma leitura interdis-
ciplinar e a primeira reflexão a ser feita é acerca da 
imprescindibilidade das instituições militares que se 
organizam conforme os mandamentos aqui discorridos, 
como se verá.

A Constituição Federal de 1988, assim como suas 
antecessoras, dão o sentido que nela se expressa, in 
verbis, sobre serem as instituições militares tidas como 
“regulares” e “permanentes”3. Esta previsão constitu-
cional é fenômeno sócio-jurídico que visa regulamentar 
a capacidade de força efetiva do Estado na busca de 
uma acepção concreta de soberania (FRIEDE, 2015, 
p.449) e, no entendimento de Norberto Bobbio (2003, 
p.13), talvez nunca seja possível constituir-se uma força 
exclusiva acima dos Estados na obtenção de uma hipo-
tética ‘paz mundial’, no sistema internacional. Por isso, 
sem exceção, todos eles são armados e suas Forças 
Armadas são elementos fundamentais da paz social 
(DA SILVA, 1999, p.745). Daí a máxima do brilhante 
pensamento de Ruy Barbosa: “Uma nação que confia 
em seus direitos, em vez de seus soldados, engana-se 
a si mesma e prepara a sua própria queda”.

Assim, em nova e atenta leitura do art. 142, da 
CF/88, inferimos que a destinação constitucional das 

1 1º Tenente do Exército Brasileiro formado pelo Centro de Preparação de Oficiais da Reserva de São Paulo, Bacharel em Direito pela Universidade Presbiteriana 
Mackenzie e Pós-graduando em Direito Militar pela Escola Paulista de Direito.

2 Art. 3º, da Lei n. 6.880. de 9 de dezembro de 1980 – Estatuto dos Militares (E-1).
3 Art. 142, da Constituição Federal, de 5 de outubro de 1988.
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Forças Armadas – qual seja a perene capacidade de 
emprego de força fática, através de implementos de 
guerra, na defesa da Pátria4, da ordem e da lei derivadas 
do poder político nela constituído – revela a natureza 
de autodefesa da organização sociopolítica que é o 
Estado.  E, porquanto tenha esta cara função social, 
cabe aos militares, permanentemente: manter uma 
organização institucional suficiente à solução conflitos 
do tamanho de sua missão constitucional (Hierarquia) 
e, individualmente, possuir conduta compatível com os 
aspectos comportamentais necessários para incorpo-
ração e estabilidade na instituição militar (Disciplina). 

Deste bidimensional dever de organização dos 
militares, Piero Camargo Leirner (1997, p. 99) aponta 
uma “totalização” da vida social aos moldes das “ins-
tituições totais” de Erving Goffman – onde o indivíduo 
seria anulado por uma predominância absoluta das nor-
mas de conduta coletivas – ao passo que Celso Castro 
(2007, Apud CASTRO, 2009, p.25) diferenciou a noção 
goffmaniana, reclassificando as instituições militares 
como “totalizantes”. De qualquer forma, é patente que 
as tropas não cumprem sua missão constitucional sem 
que estejam organizadas com base na Hierarquia e na 
Disciplina. E sob tal afirmação, convidamos o leitor a 
uma reflexão que levará a uma hermenêutica inovadora.

hIERARQUIA: ESTRATÉGIA, LIDERANÇA, COMANDO 
E SUBORDINAÇÃO

A partir do que o E-1 prevê no Capítulo III, Título I, 
“Da Hierarquia Militar e da Disciplina”, a melhor doutrina 
faz brilhantes apontamentos, como Martins (1996, p. 
21-23) ao discorrer sobre o poder hierárquico na Admi-
nistração Militar; Abreu (2010, p. 293), ao definir hie-
rarquia militar como a “ordenação vertical e horizontal 
da autoridade dentro da estrutura das Forças Armadas”; 
Assis (2012, p. 87), ao trazer à baila diversas definições 
a, como a de José Luiz Dias Campos Júnior (2001, p. 
132-133): “a obediência hierárquica é, no consenso 
geral, o princípio maior da vida orgânica e funcional 
das forças armadas. O ataque a esse princípio leva à 
dissolução da ordem e do serviço militar”; e Da Silva 
(1999, p. 747), ao lecionar que hierarquia “é o vínculo 
de subordinação escalonada e graduada de inferior a 
superior” onde, “com superposição de vontades, há, 
correlativamente, uma relação de sujeição objetiva, que 
se traduz [...] no rigoroso acatamento [...] às ordens 

normativas e individuais [...] dos órgãos superiores”.
Para contribuir com o entendimento doutrinário, 

traremos alguns elementos externos, a começar pela 
análise etimológica do termo hierarquia: derivado do 
termo grego hierós, ‘sagrado’ + arkhé, ‘comando, au-
toridade’ (DA CUNHA, 1982, verbete). Houaiss (2001, 
verbete), ainda, descreve hierarquia como “a organiza-
ção fundada sobre [...] relações de subordinação entre 
os membros de um grupo […]; ordenação da autoridade 
em diferentes níveis dentro das forças armadas”.

Desta concepção passamos a discorrer, com o au-
xílio da lição de Martins, quando fala que a “hierarquia 
militar é própria e urdida pelos imperativos das mis-
sões a que são preordenadas as instituições militares, 
sendo correto afirmar que os postos ou graduações da 
hierarquia militar foram se plasmando […] pelo campo 
de batalha” (1996, p. 23). E eis que reincidimos na 
questão curial dos militares: a guerra. 

Ora, se o combate armado é razão para uma orga-
nização hierarquizada, se faz precisa a reflexão acerca 
do conceito de Estratégia5, pois a maior ardileza no 
fragor da peleja sempre foi fator determinante para o 
sucesso das operações. Isto é, a Hierarquia não poderia 
ser moldada senão por estratégias que se mostraram 
exitosas no curso da história. Prova disso são as trans-
formações da guerra que se deram pela sua constante 
reinvenção desde o berço de nossa doutrina militar (e 
de nosso direito castrense) em Roma (MAGALHÃES, 
1998, p. 23-32) e de seu embrião, Esparta, cujo regime 
jurídico baseava-se na Constituição de Licurgo (PALMA, 
2010, p. 63-68).

Destarte, a constitucional hierarquia militar traz em 
sua carga semântica o eixo orientador da Estratégia, 
que, somadas a prerrogativas que emanam do aludido 
poder hierárquico da Administração Militar (MARTINS, 
1996), regulamentam, criam, alteram, aperfeiçoam ou 
extinguem organismos, técnicas, cargos6, funções e 
até o escalonamento dos postos e graduações7 dentro 
dos quartéis, ainda que consagradas por costumes, 
manuais, normas e regulamentos. 

Aduzimos que os militares não podem abrir mão 
da organização hierárquica, à medida que o Estado 
não pode desfazer-se da capacidade de emprego es-
tratégico das Armas, sob pena de ter a ‘força da lei’ 
interna sobrepujada pela ‘lei da força’ externa. Então, 
para que um Estado subsista, é preciso que o poder 

4 “Terra paterna”, conceito que remete a “pátria adotiva”; “lugar de origem”; “descendência” (HOUAISS, 2001, verbete)
5 Arte militar de planejar e executar movimento e operações de tropas, navios e/ou aviões para alcançar ou manter posições relativas e potenciais bélicos 

favoráveis a futuras ações táticas (AURÉLIO, 2005, verbete).
6 Bom exemplo da criação de cargos militares conforme demanda empiricamente verificada no meio militar,  é a Comando do Exército, que através da Portaria 

nº 103, do Estado-Maior do Exército, de 22 de maio de 2015, aprova a diretriz de implantação, em caráter experimental, do projeto de criação de cargo de 
Adjunto de Comando e dá outras providências (EB20-D-01.019).

7 A extinção da antiga graduação de Anspeçada, equivalente ao atual soldado engajado, é exemplo de mudanças desta natureza.
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político constituído defina uma estratégia militar para 
manter-se soberano8, ou, melhor dizendo, no magistral 
pensamento de Samuel P. Huntington sobre as relações 
entre civis e militares (1996, p. 330):

Política e estratégia são coisas básica e radical-
mente separadas. A Estratégia começa onde acaba a 
política. Tudo o que os soldados pedem é que, uma 
vez fixada a política, sejam a estratégia e o comando 
considerados como estando numa esfera separada da 
política [...]. A linha de demarcação tem que ser traçada 
entre política e estratégia, suprimento e operações. 
Alcançada essa linha, todos os lados devem abster-se 
de transgredi-la.

Traçado o núcleo do princípio hierárquico, é natural 
que, para a execução de todo planejamento estratégi-
co de ações de Forças Armadas, seja 
primordial a gestão coordenada do con-
tingente militar. Este constitui relações 
estatutárias9 de Comando e Subordi-
nação que possa ‘marchar em mil’ no 
sentido de pôr em prática a estratégia 
de seu comandante; o Estratego10. 

Cumpre ressaltar que, satisfazendo 
o fundamento republicano de dignidade 
da pessoa humana constante do art. 1º, 
inciso III, da CF/88, vem o art. 35, do 
E-1, esclarecendo que “a subordinação 
não afeta, de modo algum, a dignidade 
pessoal do militar”, e, na lição de Han-
nah Arendt sobre hierarquia lato sensu 
(2005, p.129): 

A relação autoritária entre o que manda e o que 
obedece não se assenta nem na razão comum nem no 
poder do que manda; o que eles possuem em comum é 
a própria hierarquia, cujo direito e legitimidade ambos 
reconhecem e na qual ambos têm seu lugar estável 
predeterminado.

Resta que tal fenômeno, no militarismo, traduz-se 
em outra premissa fundamental do sucesso no comba-
te: a Liderança Militar, forma de dominação, baseada 
no prestígio pessoal, que é aceita pelos homens e mu-
lheres dirigidos que constituem - com suas virtudes e 
fraquezas, emoções, anseios e frustrações – o elemen-
to propulsor da engrenagem que conduz os exércitos 
à realização de seus objetivos estratégicos, através 
de seus comandantes (ESTADO-MAIOR DO EXÉRCITO, 

2011, p. 1-2 a 2-1). 
E é neste diapasão que as relações entre ‘coman-

dantes estrategistas’ e ‘subordinados obedientes’ 
solidificam-se e tornam-se relações de liderança e 
lealdade onde repousa, portanto, a Hierarquia Militar.

DISCIPLINA: CIVILIDADE E CAMARADAGEM
A Disciplina, “irmã siamesa” da Hierarquia (LEIR-

NER, 1997, p. 102) tem definição legal pelo art. 14, 
parágrafo 2º, do E-1, majoritariamente consultado 
pelos doutrinadores do direito militar, que trazem inte-
ressantes considerações como a de Da Silva (1999, 
p. 747), que toma a essência obediente dos militares 
como corolário da organização hierárquica. Data vênia, 
é necessário maior aprofundamento para se fazer uma 

análise ontológica do princípio discipli-
nar militar.

 Como poetizou Camões, em “Os 
Lusíadas”11, aqueles que labutam no 
serviço pátrio melhor compreendem 
o sentido de disciplina militar, pois a 
vivem. E, como observou Jorge César 
de Assis (2012, p. 89) ao valer-se da 
atemporal lição do art. 1º do Decreto 
1.899, de 19.08.1937, que aprovou 
o então Regulamento Disciplinar do 
Exército (RDE), apontou a necessidade 
de uma disciplina espontânea inspirada 
no sentimento do dever militar.

Os regulamentos disciplinares mi-
litares, mais especificamente o RDE, 

constituem norma muito próxima à sua fonte doutrinária 
nos artigos de guerra de Conde de Lippe (MAGALHÃES, 
1998, p. 95) e, talvez por esta razão, encontra-se 
solitariamente no atual (muito embora discutível12) De-
creto n. 4.346, de 26.08.2002, em seus art. 3º e 4º, 
a menção de “princípios gerais do regulamento”, que 
entendemos como ponto fundamental de uma acertada 
acepção do que seriam ‘princípios gerais da disciplina 
militar’. Debrucemo-nos sobre a norma:

Art. 3º - A camaradagem é indispensável à formação 
e ao convívio da família militar, contribuindo para as 
melhores relações sociais entre os militares. §1º - In-
cumbe aos militares incentivar e manter a harmonia e 
a amizade entre seus pares e subordinados. §2º - As 
demonstrações de camaradagem, cortesia e considera-

8 Atualmente, no ordenamento jurídico pátrio, o Decreto n. 6.703, de 18 de dezembro de 2008, confere existência de uma política neste sentido, a Estratégia 
Nacional de Defesa (END).

9 Artigos 34 a 41, do E-1.
10 Do helênico, stratagós: literalmente “líder de exército”.
11 “De Formião, filósofo elegante, verei como Aníbal escarnecia. Quando das artes bélicas, diante dele, com larga voz tratava e lia: a disciplina militar prestante 

não se aprende, Senhor, na fantasia, sonhando, imaginando ou estudando, senão vendo, tratando e pelejando”(Canto X, Estrofe 153).
12 Em 14 de fevereiro de 2014, o Ministro do STF Dias Toffoli reconheceu Repercussão Geral do Recurso Extraordinário n. 603.116/RS, que discute a não 

recepção do art. 47, da Lei n. 6.880/80, logo da regulamentação de transgressões disciplinares militares via Decreto presidencial.

“Política e

estratégia

são coisas básica 

e radicalmente 

separadas.”
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ção, obrigatórias entre os militares brasileiros, devem 
ser dispensadas aos militares das nações amigas. Art. 
4º - A civilidade, sendo parte da educação militar, é 
de interesse vital para a disciplina consciente. §1º - É 
dever do superior tratar os subordinados em geral, e 
os recrutas em particular, com interesse e bondade. 
§2º - O subordinado é obrigado a todas as provas de 
respeito e deferência com seus superiores hierárquicos.

São notáveis dois princípios informadores da disci-
plina militar: a camaradagem e a civilidade. O primeiro 
perfazendo a noção de “familiaridade” (HOUAISS, 2001, 
verbete), “convivência de camaradas; convívio íntimo” 
(FERREIRA, 2005, verbete). O segundo, um “conjunto 
de formalidades, de palavras e atos que os cidadãos 
adotam entre si para demonstrar mútuo respeito e con-
sideração” (HOUAISS, 2001, verbete); “boas maneiras” 
(FERREIRA, 2005, verbete). 

Fato é, que a adequação do indivíduo ao fundamental 
“espírito de corpo” das tropas  decorre do exercício da 
Camaradagem e, o enquadramento daquele perante as 
normas e as autoridades, da Civilidade. E, analogica-
mente, os conceitos de Ordem Unida13, Camaradagem 
seria o “alinhamento” e Civilidade, a “cobertura”, que 
permitem, respectivamente, ‘marchar ombro a ombro’ 
com o círculo hierárquico14 e ‘enfileirar-se’ à ‘retaguarda’ 
dos superiores hierárquicos e ‘à frente’ dos subordina-
dos, permitindo o fluxo da Estratégia pelas ações de 
comandar e/ou obedecer.

Nesta toada, o supracitado art. 1º, do RDE de 1937 
traz a noção de que “tão nobre é obedecer quanto co-
mandar”, encontrando eco no Caderno de Instrução 20-
10/1: Comandante, Chefe e Líder (ESTADO-MAIOR DO 
EXÉRCITO, 1986), que diz: “comandar e obedecer são 
duas faces de um mesmo dever: servir”. E é a capacida-
de de adequação à posição na escala hierárquica, a qual 
o militar se encontra por mérito próprio (LEIRNER, 1997, 
p. 116), que o militar demonstra a conduta requerida 
pela Disciplina. E, sabidamente, desta decorre todas 
as premissas da deontologia militar15, que asseguram 
os pontos de honra da vida militar.

A DEFESA DA hONRA NA GARANTIA DA FORÇA
O sistema hierárquico disciplinar militar (MARTINS, 

1996), ora analisado ontologicamente, garante a exis-
tência de uma ‘massa’ disciplinada, competente para 
dispor-se para a guerra. Neste mister, o produto dos 
fatores disciplina e hierarquia é a legitimação dos mili-

tares como grupo que representa a força física de uma 
sociedade sociopoliticamente constituída. E o interesse 
público decorrente da norma militar, em uma análise 
teleológica, visa que os quadros permaneçam capaci-
tados a opor força a quem fira seus valores supremos, 
atividade pela qual os soldados se empenham.

É, pois, fundamental a manutenção da dignidade 
para envergar a farda, mais uma vez, fazendo referência 
ao conceito de mérito. Este perfaz o caminho para a 
honra, como se vê nas competições esportivas em que, 
as medalhas possuem a inscrição de “Honra ao Mérito”. 
E assim é na organização com base na Hierarquia e na 
Disciplina, que reside do mérito que confere a Honra 
Militar de fazer-se garante da Pátria.

Essa se torna, portanto, um bem jurídico nuclear 
no direito militar. E ao definir e pontuar o dever de con-
sideração da honra pessoal, do pundonor militar e do 
decoro da classe na transgressão disciplinar militar em 
seu art. 6º, entendemos que o RDE trata de dimensões 
diferentes desse mesmo bem. 

Corroborando com a tese, firmamos entendimento 
no mui renomado jurista alemão Rudolph Von Ihering 
(2002, p. 43) que, sabiamente, trazia a lume que o 
militar tem o dever de zelo pelo sentimento de honra no 
grau mais elevado dentro da sociedade, pois encarna a 
coragem pessoal em sua personalidade e, assim, a per-
missividade de ofensas à própria honra incompatibiliza-o 
com sua profissão das Armas, pois é defensor da honra 
própria e de sua Pátria na mesma medida.

CONSIDERAÇõES FINAIS
 A análise que se sucedeu, fruto de extensa pesquisa 

e esforço hermenêutico, demonstra que, ontologica-
mente, as instituições militares são vitais ao Estado 
e possuem dever de garantir sua existência com o 
emprego estratégico das Armas de forma coordenada, 
através de uma cadeia de comando, cujo funcionamento 
pleno se apóia no exercício da liderança militar pelos 
comandantes. Eis o esteio axiológico da lealdade dos 
comandados; porto seguro da disciplina militar que 
coube perscrutarmos, revelando o valor da civilidade – 
garantia de que os militares irão comandar e obedecer 
conforme sua posição hierárquica, no cumprimento do 
serviço pátrio – e de camaradagem – elemento indispen-
sável à construção do espírito de corpo com a qual se 
solidifica a coesão da tropa. Então, concluímos que a 
organização com base na Hierarquia e na Disciplina é a 

13 Formação habitual de marcha no meio militar.
14 Art. 15, do E-1
15 O Título II, do E-1, “Das Obrigações e dos Deveres Militares”, regulamenta a deontologia militar consagrada pela doutrina como elemento axiologicamente 

necessário ao exercício profissional castrense (ASSIS, 2012, p. 100).

Lucas Alexandre Cardoso Silvestre
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forma como o militar (tanto instituição como servidor da 
Pátria) honra o mérito de cumprir sua destinação cons-
titucional, legitimando sua existência perante sua grei.

 Portanto, quando a Constituição Federal traz o sis-
tema hierárquico disciplinar em seu bojo, é clarividente 
que o Estado Democrático de Direito brasileiro não 
se imiscui, mas sim, tem como vital mandamento os 
princípios basilares de suas Forças Armadas, garantes 
da soberania em que se funda a República Federativa 
do Brasil.
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