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Reunião da 
AMAJME, 
18/03/2019, 
São Paulo.

Solenidade comemorativa aos 82 anos de criação do Tribunal de 
Justiça Militar do Estado de São Paulo, 18 de março de 2019.

Paulo Prazak, Pres. TJM/SP; e João Doria, Governador 
do Estado de São Paulo.

Almirante de Esquadra Marcus Vinicius Oliveira dos Santos, 
Ministro Pres. STM, agraciado, ladeado por magistrados das 
Justiças castrenses Federal e Estadual.

Solenidade de posse da nova gestão do STM, 19/03/19.

Wilson Witzel, Governador do RJ, ladeado por Fábio Duarte Fernandes e 
Paulo Adib Casseb.

Jaime de Cássio Miranda, Procurador Geral MPMU; Hamilton 
Mourão, Vice-Presidente da República; Marcus Vinicius O. 
Santos, Min Presidente STM empossado; João Otavio de Noronha, 
Pres. STJ e Raquel Dodge, Procuradora Geral da República.
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Solenidade alusiva as 82 anos de criação do
Tribunal de Justiça Militar de São Paulo, 18/03/2019.

O Tribunal de Justiça Militar do Es-
tado de São Paulo realizou no último dia 
18/03/19, a cerimônia de comemoração 
de seus 82 anos de existência e recebeu na 
celebração autoridades civis e militares, 
dos Três Poderes, do Ministério Público, 
da Advocacia e da Defensoria Pública.

Na abertura da cerimônia, o presi-
dente do TJMSP, juiz Paulo Prazak, deu 
as boas-vindas e agradeceu a presença 
de todos.

Ressaltou os aspectos adotados pelo 
Tribunal de Justiça Militar no que tange 
à modernidade e tecnologia, em perfeita 
sintonia com o panorama jurídico bra-
sileiro, de forma a atender os anseios da 
sociedade e da lei, com total supedâneo 
na hierarquia e disciplina, fontes susten-
tadoras de uma corte armada.

Destacou a adesão do TJMSP ao 
Pacto Global da Organização das Nações 
Unidas – ONU, que trata do apoio aos 
princípios condutores relacionados a 
Direitos Humanos, Direitos do Trabalho, 
Proteção do Meio Ambiente e Combate à 
Corrupção, e também da importância dos 
Órgãos Públicos estarem cada vez mais 
afetos a temas conexos à sustentabilidade.

Discorreu sobre a implantação do 
Processo Judicial Eletrônico também 
na esfera criminal, milimetricamente 
adequado aos padrões exigidos pelo 
Conselho Nacional de Justiça, da efeti-
vação da Resolução nº 105 do CNJ, que 
dispõe sobre os depoimentos por meio 
do sistema audiovisual e realização de 
interrogatório e inquirição de testemu-
nhas por videoconferência, dando maior 
celeridade à instrução processual sem 
que haja a necessidade de expedição de 
cartas precatórias, e também sobre a mo-
dernização do website, que conta com o 
apoio da Fundação Instituto de Pesquisas 
Econômicas – FIPE.

Na ocasião foi entregue o colar e a 
medalha do Mérito Judiciário Militar 

Paulista a algumas autoridades indicadas 
pelos juízes do Tribunal.

Receberam o Colar, entre várias 
autoridades, destacamos o presidente do 
Tribunal de Justiça de São Paulo, Manoel 
de Queiroz Pereira Calças; o governador 
João Doria; o presidente da Assembleia 
Legislativa de São Paulo, Cauê Macris; o 
conselheiro do CNJ, Valdetário Andrade 
Monteiro; o senador Olimpio Gomes; o 
tenente-brigadeiro-do-ar Marcelo Ka-
nitz Damasceno; o procurador-geral da 
Justiça Militar da União, Jaime de Cassio 
Miranda.

ColAR E MEdAlhA
As comendas do Mérito Judiciário 

Militar Paulista  foram instituídas pela 
Portaria GP n° 11, de 4 de abril de 2003, 
do Tribunal de Justiça Militar do Estado, 
com o objetivo de galardoar os cidadãos 
brasileiros e estrangeiros que, por seus 
méritos pessoais e relevantes serviços 
prestados à Justiça Militar do Estado de 
São Paulo, tenham se tornado dignos de 
reconhecimento, possuindo dois graus: 
a medalha e o colar, sendo o último ou-
torgado àqueles que, por seus méritos, 
fazem-se merecedores de novo reconhe-
cimento pela Egrégia Corte Castrense.

O governador João Dória fez um bre-
ve discurso e elogiou a fala do presidente 
do TJMSP, Paulo Prazak.

“Estou muito feliz pela homenagem 
e mais feliz ainda por ver aqui mulheres 
sendo homenageadas. Dr Paulo Prazak 
gostei muito de suas palavras, equilíbrio, 
ponderação e serenidade. Quem defende 
o equilíbrio, a serenidade e a ponderação 
para julgar, respeita a Justiça. E esse é o 
objetivo aqui. Vamos ter esperança no 
Brasil, não podemos perder a confiança”, 
concluiu o governador.

O presidente Paulo Prazak mais 
uma vez agradeceu a todos e encerrou a 
cerimônia.
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Tribunal de Justiça Militar/RS presta homenagem ao 
Presidente do STF e do CNJ, Ministro dias Toffoli, 11/03/2019.

O TJM/RS recepcionou, no dia 11 de 
março de 2019, com honras militares, ao 
som da Banda de Música da Brigada Mi-
litar, o Ministro Dias Toffoli, Presidente 
do STF e do CNJ.

As homenagens recebidas foram uma 
cópia da placa do descerramento alusiva 
à visita do Ministro Presidente e, a en-
trega pelo Presidente da Corte Castrense 
gaúcha, Juiz Cel Paulo Roberto Mendes 
Rodrigues do livro “Somos Centenário”.

Após as entregas das homenagens, o 
convidado fez uso da palavra, oportuni-
dade em que agradeceu a homenagem 
prestada e, em resumo, disse:

Sempre defendi a Justiça Militar [...] 
no reconhecimento da necessidade de 
termos a especializada em razão das 
peculiaridades da necessidade de dis-
ciplina e hierarquia no meio castrense. 
A justiça especializada é extremamente 
importante e necessária. [...] A neces-
sidade da Justiça Militar é, da minha 
parte, entendida, compreendida e de-
fendida, antes de tudo. Tenho, sempre, 
dito isso e, quando se fala em números, 

não é a Justiça Militar que está com dis-
torção de número, é a Justiça Comum 
e os Tribunais Superiores que têm um 
excesso de julgamento, um excesso de 
judicialização; então, na verdade, a ré-
gua está sendo medida, quando se faz 
o comparativo com a Justiça Militar, de 
maneira errada, equivocada; temos um 
Supremo Tribunal Federal que julga 50 
mil processos em um ano, enquanto a 
Suprema Corte dos Estados Unidos jul-
ga em média 50 processos. [...] O nosso 
judiciário tem uma ampla atuação na 
sociedade, é um judiciário que produz 
muito e que a ele é levada as questões 
da sociedade Brasileira. Enquanto, na 
verdade, a sociedade deveria usar o 
Judiciário como a última ratio, última 
alternativa de procura. Acabamos ten-
do uma sobrecarga e acabamos assu-
mindo a necessidade de julgar temas 
que, muitas vezes, deveriam e devem 
ser solucionados nas instâncias políti-
cas ou nas agências reguladoras, como,  
por exemplo, nos âmbitos de regulação 
do próprio poder executivo, estado ad-

ministrativo, estado gestor. Então, não 
me assusta quando dizem que a Justiça 
Militar tem poucos processos, eu gosta-
ria de ter esses “poucos” processos em 
todos os outros ramos do poder judi-
ciário. E é nesse sentido que estamos 
trabalhando. Nós conseguimos, no ano 
passado, terminar o acervo do Supremo 
Tribunal Federal dos últimos 15 anos, 
pela primeira vez, com menos de 38 mil 
processos, menos de 40 mil. O ideal era, 
realmente, que tivéssemos a possibili-
dade de julgar 100, 120 casos por ano, 
como é uma Suprema Corte de um País 
muito mais populoso que o Brasil, que é 
os Estados Unidos da América do Nor-
te. Não é argumento dizer que a Justiça 
Militar é desnecessária por razões de 
custo e um número de processos que se-
ria pequeno, na media em que a Justiça 
Militar por si só, [...] é necessária para o 
Direito e para o Estado Democrático de 
Direito e, além do mais, é uma previsão 
da Constituição da República, que nós, 
integrantes do STF, temos a responsabi-
lidade de sermos os defensores [...]

No dia 8 de maio, do corrente ano, a 
Justiça Militar de Minas Gerais promo-
veu ato simbólico marcando a primeira 
eliminação documental da sua história.

 O evento ocorreu no Memorial da 
instituição, onde o juiz presidente James 
Ferreira Santos realizou a fragmentação 
dos inquéritos policiais militares números 
744 e 762 do ano de 1947.

O ato marca o início dos trabalhos de 
eliminação de documentos selecionados 
pela Comissão Permanente de Avaliação 
Documental do TJMMG, publicados no 
Edital n. 1 – CPAD.

Em nome da Comissão, a servidora 
Flávia Imaculada realizou breve explana-
ção acerca do programa e ações desen-
volvidas ao longo da sua implementação.

 Em seu pronunciamento, o juiz James 
Ferreira Santos ressaltou a importância da 

Gestão Documental, elencada como uma 
das prioridades da Gestão 2018-2019, 
que contempla as melhores práticas neste 
campo de atividade, tornando o TJMMG 
referência na área.

Destacou ainda, que o Tribunal vem 
realizando investimentos em recursos hu-
manos, capacitação dos seus servidores, 
e em equipamentos, com a aquisição de 
fragmentadora de última geração, arqui-
vos deslizantes e outros fundamentais 
para o Programa.

O presidente, ainda, enalteceu o 
trabalho da Comissão, em especial, das 
militares integrantes do Centro de Segu-
rança Institucional do Tribunal – Cesi – 2º 
Sargento PM Nayana de Souza Ramos e 
da Cabo BM Lucélia Moreira Santos, ce-
didas respectivamente pela Polícia Militar 
e pelo Corpo de Bombeiros Militar de 
Minas Gerais ao TJMMG,   atualmente, 
responsáveis pela coordenação técnica da 
equipe de Gestão Documental.

Em breve será lançado novo edital de 
eliminação de documentos, o segundo de 
muitos que estão por vir, com volume três 
vezes superior ao primeiro.

Os interessados na preservação de 
alguma peça elencada (parte no IPM ou 
quem comprovasse vínculo direto com 
ela) podem requisitá-la para a guarda par-
ticular nos prazos definidos nos editais.

Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais elimina documentos antigos.
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O ministro Marcus Vinicius Oliveira 
dos Santos tomou posse na terça-feira 
(19/03/19), como novo presidente do 
Superior Tribunal Militar (STM). Ele 
comandará a corte no biênio 2019-2021, 
após a gestão do ministro José Coêlho 
Ferreira. Na mesma cerimônia, foi em-
possado como vice-presidente o ministro 
José Barroso Filho. O evento aconteceu no 
Plenário do STM.

Entre os presentes à solenidade 
estavam o presidente da República em 
exercício, Antônio Hamilton Martins 
Mourão, o presidente do Superior Tri-
bunal de Justiça, João Otávio de Noro-
nha, a procuradora-geral da República, 
Raquel Dodge, comandantes das Forças 
Armadas, parlamentares, governadores, 
além de familiares e amigos dos novos 
presidente e vice-presidente recém-
-empossados.

A tradicional saudação aos empossa-
dos em nome da corte foi realizada pelo 
ministro Alvaro Luiz Pinto, mais antigo 
representante da Marinha do Brasil que 
compõe a corte do STM. O magistra-
do discorreu sobre as atribuições que 
qualificam o ministro Marcus Vinicius 
para a função, citando cargos exercidos 
anteriormente que o prepararam para o 
comando da corte militar, reforçando que 
todo o plenário está unido em torno de 
um objetivo comum, que é auxiliá-lo no 
novo desafio.

“A sua escolha se deu por votação 
unânime para que possa presidir esta 

instituição bicentenária. Todos têm cer-
teza das suas qualidades administrativas e 
pessoais. Sabemos que como presidente e 
junto com o novo vice-presidente, saberá 
se sobrepor a todo e qualquer obstáculo 
que possa vir a surgir no decorrer da sua 
gestão. Ao ser merecedor da confiança de 
seus pares, receba os cumprimentos de 
todos que abrilhantam essa cerimônia. 
Que Deus o ilumine no exercício do dis-
tinguido cargo de representante da corte 
e que continue a fazer prevalecer a razão 
sobre a emoção, não permitindo que in-
teresses subalternos subjuguem a justiça, 
pois esta sempre prevalecerá”, reforçou o 
ministro Alvaro Pinto.

Após a assinatura do seu termo de 
posse e ao ocupar a cadeira da presidên-
cia, o ministro Marcus Vinicius empossou 
o vice-presidente do STM, o ministro José 
Barroso Filho, que o acompanhará nos 
dois anos de gestão.

Em seu discurso de posse, o novo 
presidente citou duas datas que, de 
acordo com ele, são marcantes para sua 
vida profissional. A primeira delas, de 
acordo com ele, foi há 56 anos, momen-
to em que ingressou no Colégio Naval. 
A segunda foi há cerca de oito anos, 
quando assumiu o cargo de ministro do 
STM. “Foram dois momentos especiais 
e que, pela importância que tiveram 
na minha vida, me conduziram a este 
evento”, afirmou.

O presidente enfatizou que o norte 
da sua administração deverá estar volta-

do para dar continuidade às boas práticas 
iniciadas pelos seus antecessores, que 
trouxeram a JMU aos patamares atuais. 
Elencou questões que pretende ver co-
locadas em foco, tais como os projetos 
de Lei 9.432 e 9.436, ambos de 2017, 
que já foram disponibilizados para o 
debate e que alteram, respectivamente, 
dispositivos do Código Penal Militar 
(CPM) e Código de Processo Penal 
Militar (CPPM) para torná-los mais 
modernos e compatíveis com o Brasil 
contemporâneo.

O novo presidente também afirmou 
que na busca pelo aperfeiçoamento da 
JMU consegue visualizar a proposta de 
Emenda à Constituição nº 21 de 2014, 
que está em tramitação na Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania do Se-
nado Federal. Tal emenda propõe alterar 
a composição do Conselho Nacional de 
Justiça (CNJ), permitindo que o STM 
tenha um assento permanente de um 
representante.

“Tenham todos a certeza de que eu, 
meu vice-presidente, magistrados e ser-
vidores temos a exata noção do que fazer 
para mantermos firme o timão e conti-
nuarmos a navegar por mares seguros”, 
afirmou o ministro.

O magistrado finalizou seu discurso 
agradecendo a todos os presentes e lem-
brando que será um incentivo para a rea-
lização de uma gestão melhor para a JMU, 
dizendo estar ciente da responsabilidade 
e do desafio que o cargo impõe.

Posse no Superior Tribunal Militar, 19/03/2019.
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JURISPRUDÊNCIA
TRIBUNAL DE JUSTIÇA MILITAR DE SÃO PAULO

RELATOR: PAULO ADIB CASSEB

EMENTA: POLICIAL MILITAR – MANDADO DE SEGURANÇA - 
PEDIDO DE SUSPENSÃO E TRANCAMENTO DE CONSELHOS DE 
DISCIPLINA – LIMINAR NEGADA - SENTENÇA IMPROCEDENTE 
- APELO REQUERENDO A SUA REFORMA SOB A ALEGAÇÃO DE 
AUSÊNCIA DE JUSTA PARA A INSTAURAÇÃO DOS PROCESSOS 
– APLICAÇÃO DO DIREITO CONSTITUCIONAL MILITAR – IMPO-
SIÇÃO DE RESTRIÇÕES - APELO NÃO PROVIDO.
A r. decisão a quo não merece qualquer reparo porque o policial 
militar sujeita-se ao estatuto constitucional dos militares. O Direito 
Constitucional Militar disciplina a organização das Instituições 
Militares, incluindo a Polícia Militar, de sorte que é a normatização 
constitucional desse estatuto que regula a disciplina do conjunto 
dos direitos e deveres dos militares, de suas prerrogativas e 
vedações (restrições) em relação à liberdade de locomoção e à 
liberdade de expressão, inclusive política. O pedido do Apelante 
não procede, haja vista que a alegação de justa causa para a ins-
tauração do CD não procede, pois como cediço, é inerente ao regi-
me democrático e ao sistema pluripartidário a restrição de direitos 
de expressão política às Corporações armadas e seus integrantes 
individualmente. Daí derivam as vedações constitucionais à filia-
ção partidária, à sindicalização e à greve dos militares. Fundada 
no regime democrático, a Lei Suprema regulou diferentemente a 
liberdade de expressão de civis e militares. Consequentemente, 
a expressão política de militar em atividade revela-se incompatível 
com o princípio da disciplina e o pleito de unificação dos proces-
sos administrativos instaurados em desfavor do Recorrente não é 
possível por se tratarem de fatos absolutamente distintos.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, ACORDAM 
os Juízes da Primeira Câmara do E. Tribunal de Justiça Militar do 
Estado, à unanimidade de votos, em negar provimento ao apelo, 
de conformidade com o relatório e voto do E. Relator, que ficam 
fazendo parte do acórdão. O julgamento teve a participação dos 
Srs. Juízes ORLANDO EDUARDO GERALDI(Presidente da Sessão), 
FERNANDO PEREIRA e PAULO ADIB CASSEB.
Data do julgamento: 16 de abril de 2019.

RELATÓRIO
Vistos. Junte-se.
Acresça-se ao relatório da r. sentença de primeiro grau o que 
segue (ID 174401):
O Juízo a quo julgou improcedentes os pedidos insertos no writ 
of mandamus e denegou a segurança, solvendo o processo com 
resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código 
de Processo Civil. Custas na forma da lei, não cabendo falar em 

condenação de honorários advocatícios, conforme o que precei-
tua o art. 25, da Lei 12.016/09. A decisão considerou que “...
os fatos narrados na Portaria inaugural do CD dão suporte para 
que o acusado seja processado na esfera éticodisciplinar... a 
Administração Pública, ao tomar conhecimento de eventual falta 
disciplinar cometida por agente público a ela afeto, tem o poder-
-dever de efetuar o apuratório...e no que respeita a teoria dos 
motivos determinantes, menciono, para melhor clarifica-la, que 
o ato discricionário, uma vez motivado, vincula-se aos motivos 
indicados pelo administrador, vincula-se às circunstâncias de fato 
e de direito que o levara a praticar o ato, de modo que se esses 
motivos não existirem ou se não forem válidos, o ato será nulo...
existindo indícios da prática de ilícito disciplinar (caso dos autos) 
não há como invocar falta de justa causa para apurar os fatos, 
não há como se trancar o processo administrativo...no tocante a 
unificação dos Conselhos de Disciplina a que responde o acusado 
pontifico não prosperar, uma vez que se tratam de fatos ocorridos 
em datas distintas com conteúdo de dizeres pelo acusado também 
distintos. Com espeque em todo o acima expendido, indefiro a 
liminar perseguida, em razão do não vislumbramento do requisito 
relevante...fixo que nada há de írrito no CD ora hostilizado, o qual 
deve efetivamente prosseguir, para que o Exmo. Sr. Comandante 
Geral da PM possa, fundamentadamente, ofertar a sua decisão 
final...”.
Recurso de apelação (ID 174407) requerendo o provimento do 
recurso para a reforma integral da r. sentença e a concessão do 
efeito suspensivo, nos termos do art. 1012, § 3º, inciso I e § 
4º, doCPC.
Argumentou que a decisão judicial não encontra consonância com 
o alegado e nãoatendeu a dispositivo legal.
Invocou a ausência de justa causa para o prosseguimento do 
CD, pois o Apelante apenas manifestou sua opinião sobre fatos 
concretos e verdadeiros.
Destacou que suas garantias individuais foram violadas, tais como 
a livre manifestação do pensamento. No entanto, a conduta da 
Administração Militar viola frontalmente seus direitos de cidadão, 
mormente por instaurar inúmeros processos administrativos em 
desfavor do miliciano como forma de censurá-lo.
Enfatizou que tal circunstância não é possível e, no caso, a Lei 
Infraconstitucional nº 893/01 afronta diretamente a Constituição 
Federal, desrespeitando a hierarquia das normas, prevista nas 
I-16-PM.
Citou doutrina e jurisprudência para legitimar sua tese, afirmando 
que a conduta do Recorrente não caracteriza transgressão disci-
plinar passível de apuração por meio de CD, razão pela qual seu 
trancamento de impõe, bem como a unificação dos Conselhos 
de Disciplina instaurados pelos mesmos fatos, prevalecendo o 
princípio do non bis in idem.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800075-35.2018.9.26.0020
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Intimada, a Fazenda Pública apresentou suas Contrarrazões, 
conforme ID 174416, requerendo a Procuradora do Estado seja 
negado provimento ao apelo, mantendo-se irretocável a r. sen-
tença atacada.
Alegou que restou comprovada a ausência de ilegalidade no ato im-
pugnado, eis que há indícios de autoria e materialidade da conduta 
perpetrada pelo Apelante, a qual violou o dever disciplinar legal.
Acrescentou que não ficou demonstrado o direito líquido e certo 
do Apelante, lembrando que o feito administrativo atendeu aos 
pressupostos da legalidade.
Remetidos a esta Instância, o I. Procurador de Justiça opinou 
(ID 180304) pelo desprovimento do apelo, nos exatos termos 
da r. sentença recorrida, destacando que não emerge dos autos 
com a liquidez e certeza necessárias a comprovação da invocada 
ilegalidade.
Os autos foram distribuídos a este Relator aos 27.11.18 e vieram 
conclusos aos 04.12.18.

VOTO
O Recorrente responde a Conselho de Disciplina acusado da 

prática de transgressão disciplinar de natureza grave, por ter tecido 
críticas em vídeo de quase 30 minutos, publicado em facebook, 
sobre assuntos atinentes à disciplina militar, no qual, inclusive, 
faz comentários sobre atuação de detentores de mandato político.

Alega o apelo ausência de justa causa para a instauração 
de processo disciplinar, uma vez que o Apelante apenas teria ex-
teriorizado, por vídeos e facebook, sua opinião, especialmente em 
relação a parlamentares, Governador do Estado, enfim, detentores 
de cargos públicos. Sustenta que a instauração do processo disci-
plinar contrariou o art. 1º, parágrafo único, o art. 5º, incisos IV, VIII 
e IX, o art. 14, o art. 220 §1º, todos da Constituição da República.

Não prosperam as razões de apelo, vez que em ampla 
desconformidade com o estatuto constitucional dos militares, 
especificamente no que tange ao conjunto de restrições constitu-
cionalmente impostas a esse segmento de servidores.

Antes da análise do tratamento constitucional específico 
dos militares, à luz do sistema vigente, algumas considerações 
gerais sobre Direito Constitucional Militar merecem registro.

O Direito Constitucional Militar, expressão que pode ser 
empregada para designar a disciplina constitucional do estatuto 
dos militares, do funcionamento e da organização das Instituições 
militares (Forças Armadas e Polícias Militares), bem como das 
Instituições civis de controle das Instituições militares, quais se-
jam, Ministério Público Militar, Justiça Militar da União e Justiça 
Militar estadual, envolve matéria propriamente constitucional. A 
doutrina do Direito Constitucional distingue, historicamente, as 
normas constitucionais materiais das normas constitucionais ex-
clusivamente formais, ou seja, as noções de Constituição material 
e de Constituição formal.

Anota-se aqui tal observação para que fique patente a im-
portância da incorporação na Lei Maior do Direito Constitucional 
Militar. A matéria relativa a direito militar pode ser considerada 
como matéria constitucional típica, integrando a Constituição 
material, haja vista que as funções militar e policial são inerentes 
à organização de todo e qualquer Estado, funções essas identifi-
cadas como funções estatais típicas desde as mais rudimentares 

sociedades políticas, nos primórdios da humanidade, muito antes 
do surgimento do Estado nacional, na Idade Moderna.

Portanto, no momento em que a Constituição de 1988 dedi-
ca amplo espaço à disciplina dos militares federais e estaduais, as-
sim como das Instituições que os englobam e controlam, ou seja, 
do Direito Constitucional Militar, tratou de matéria propriamente 
constitucional. E o Ordenamento Supremo de 88 o fez de forma 
bastante extensa e detalhada, principalmente em comparação com 
Constituições estrangeiras. Tem-se, então, o Direito Constitucio-
nal Militar regido em normas constitucionais materiais (matéria 
tipicamente constitucional), inserido na Constituição formal, o 
que confere a esse ramo do direito força hierárquica de norma 
constitucional, usufruindo da supremacia formal da Constituição.

Cumpre lembrar que, conforme consolidado no STF (ADI 
815), todas as normas constitucionais originárias são válidas, não 
sendo admitido no Brasil a hipótese de declaração de inconstitu-
cionalidade de normas produzidas pelo poder constituinte origi-
nário. Desse modo, não se pode invocar normas constitucionais 
originárias genéricas sobre direitos fundamentais, desprezando-
-se a disciplina constitucional, igualmente originária, dos direitos 
fundamentais dos militares federais e estaduais, com suas res-
trições constitucionalmente erigidas, nem sustentar a prevalência 
das primeiras (direitos fundamentais gerais) sobre as segundas 
(restrições aos direitos fundamentais dos militares).

É o que se passa a examinar. Inicialmente, cumpre escla-
recer que o que aqui se denomina Direito Constitucional Militar 
compreende dois segmentos de disciplina constitucional: 1) pre-
visão do estatuto dos militares e 2) funcionamento e organização 
das Instituições militares (Forças Armadas e Polícias Militares) 
e Instituições civis de controle das Instituições militares, quais 
sejam, Ministério Público Militar, Justiça Militar da União e Justiça 
Militar estadual.

O que interessa ao presente caso é a normatização cons-
titucional do estatuto dos militares, o qual abarca a disciplina do 
conjunto dos direitos e deveres dos militares, de suas prerrogativas 
e vedações (restrições).

A Constituição da República estabelece direitos fundamen-
tais limitados aos militares, como se verifica, nitidamente, em 
relação à liberdade de locomoção e à liberdade de expressão, 
inclusive política.

Quanto à liberdade de locomoção, a restrição tem base 
constitucional dupla: art. 5º, LXI e art. 142, §2º, CF. No primeiro, 
consta a previsão de que ninguém será preso em flagrante ou 
mediante decisão fundamentada de juiz, salvo em relação às 
transgressões militares e crimes propriamente militares, o que 
chancela, no rol dos direitos fundamentais, a figura da prisão 
administrativa e sanções disciplinares que afetem a liberdade 
de locomoção.

O art. 142, §2º, reforça a restrição à liberdade de locomo-
ção ao não admitir habeas corpus em matéria disciplinar, ressalva-
da a análise da legalidade do ato que decretou a prisão, exceção 
esta decorrente de entendimento do E. Supremo Tribunal Federal 
(Recurso Extraordinário 338.840-1 RS. Rel.: Min. Ellen Gracie, 
Segunda Turma. Recorrente: Comandante do 7ºBatalhão de Infan-
taria Blindado. Recorrido: Flávio Braga Pires. Decisão proferida em 
19/08/2003, publicada D.J. 12/09/2003, Ementário nº 2123-3).
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No que concerne à liberdade de expressão, constam do 
texto constitucional vedações expressas à filiação partidária, à 
sindicalização e à greve (art. 142, §3º, IV e V eart. 42, §1º, CF). 
Há que se sublinhar a legitimidade de restrições desse cunho 
aos militares federais e estaduais, vez que decorrem do próprio 
regime democrático.

A igualdade política, embora represente a base da democra-
cia em sentido político, comporta restrições tendentes a preserva-
ção de valores superiores também cultuados constitucionalmente 
em Estados democráticos, tais como a probidade administrativa, 
a moralidade para o exercício do mandato, a normalidade e a legi-
timidade das eleições contra a influência do poder econômico e o 
abuso do exercício de função, cargo ou emprego na administração 
direta ou indireta (art. 14, §9º, CF), que justificam a imposição 
constitucional de certos limites à participação política, como ocorre 
no caso dos militares, os quais possuem como instrumento de 
trabalho armas de fogo, o que lhes confere poder de fato que deve 
ser constitucional e legalmente limitado.

É o que legitima a previsão constitucional de certas limita-
ções àelegibilidade dos militares, não como medidas discriminató-
rias e contrárias à igualdade política, mas em nome da preservação 
da plenitude do regime democrático. Por isso, não se pode invocar 
as normas constitucionais gerais sobre direitos fundamentais 
para desprestigiar o próprio estatuto constitucional dos militares, 
recheado de limitações aos direitos fundamentais desse segmento 
profissional, especialmente no que tange à expressão política 
dos membros das Forças Armadas e Polícias Militares (norma 
constitucional excepciona norma constitucional). A Constituição 
é um sistema de normas o que impede, nunca é demais reiterar, 
a invocação, para o caso concreto, apenas de dispositivos gerais 
sobre direitos individuais e participação política dos cidadãos, 
ocultando-se as normas constitucionais expressamente voltadas 
aos militares, como faz o presente apelo.

É inerente ao regime democrático e ao sistema pluriparti-
dário a restrição de direitos de expressão política às Corporações 
armadas e seus integrantes individualmente. Daí derivam as 
vedações constitucionais à filiação partidária, à sindicalização 
e à greve dos militares. Fundada no regime democrático, a Lei 
Suprema regulou diferentemente a liberdade de expressão de 
civis e militares.

A politização e a partidarização de militares são próprias 
de Estados totalitários e ditatoriais, cujo ambiente propicia a 
identificação das forças militares (inclusive policiais) com o partido 
do governo. Conforme ensina Pontes de Miranda (in PONTES DE 
MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Comentários à Constituição de 
1967. 2ª ed. São Paulo: RT, 1970, tomo IV, pp. 594 e 595), “ou o 
Estado é unipartidário e as próprias forças armadas são integradas 
nesse partido”, como ocorreu na União Soviética, na Alemanha de 
Hitler e na Itália de Mussolini, “ou o Estado é pluripartidário, e as 
forças armadas devem assistir ao desenrolar das lutas políticas, 
sem delas intervir”, o que vale, por óbvio, às polícias militares.

Complementa Pontes de Miranda asseverando que nos Es-
tados pluripartidários, a atuação política das forças militares deve 
ser vedada, competindo a seus integrantes apenas posicionarem-
-se como meros “assistentes” (PONTES DE MIRANDA, Francisco 
Cavalcanti. Comentários à Constituição de 1946. 2ª ed. São Paulo: 

Max Limonad, 1953, vol III, p. 359).
No mesmo sentido Luís Pimentel comenta que “... Em 

regimes democráticos, o militar que sinta apetência pela política 
(...), o melhor que, em regra, terá a fazer será ‘despir o uniforme’, 
abandonar o serviço activo e optar pela carreira política. Até porque 
a passagempela política raramente deixa sem marca a imagem de 
isenção do militar, com os inerentes reflexos nos seus camaradas 
de armas” (PIMENTEL, Luís. A restrição de direitos aos militares 
das forças armadas. Lisboa: Associação Académica da Faculdade 
de Direito de Lisboa, 2008, p. 320).

Nas democracias, as armas servem de instrumento da paz 
e não do poder. Consequentemente, todas as considerações ora 
apresentadas voltam-se não apenas às Forças Armadas, como 
também aos integrantes da Polícia Militar e Corpo de Bombeiros 
Militar, afinal a Constituição de 1988 os define como militares 
estaduais.

Parafraseando Pontes de Miranda, no trecho acima citado, 
o reconhecimento de direito à manifestação política a militares da 
ativa é incompatível com o sistema democrático, sendo próprio de 
Estados ditatoriais, como os antigos regimes soviético e hitlerista.

Daí a veemência com que a tese recursal que invoca o 
direito à liberdade de expressão política aos militares da ativa 
deve ser prontamente rechaçada!

Ademais, expressão política de militar em atividade e o 
princípio da disciplina são figuras incompatíveis. Que não se 
sustente rigor excessivo nessa compreensão, pois o conjunto de 
restrições constitucionais aos direitos fundamentais dos militares 
nada mais é do que a severidade própria do Direito Militar (v. José 
Rojas Caro. Derecho Disciplinario Militar. Madri: Tecnos, 1990, p. 
78), sobre a qual o Apelante tinha plena ciência no momento em 
que optou pela carreira militar.

O arcabouço constitucional que consagra restrições aos 
direitos fundamentais dos militares federais e estaduais legitima 
toda a normatização infraconstitucional que contempla ilícitos, 
penais e disciplinares, decorrentes da exteriorização de opiniões 
políticas por parte dos militares.

Quanto ao pleito recursal de unificação dos Conselhos de 
Disciplina movidos em face do Apelante, sob alegação de viola-
ção ao princípio do não bis in idem e à Convenção Americana de 
Direitos Humanos, igualmente não procede tal anseio apelatório, 
haja vista que os Conselhos referem-se a episódios distintos, a 
ações individualizadas e em diferentes momentos (publicações e 
textos diferentes), o que exige a apuração também individualizada, 
mediante processos autônomos.

Ainda que não tenha sido efetivamente ventilado nas razões 
recursais, considere-se, desde já, para eventual e futuro acesso do 
Apelante às vias extraordinárias, a título de prequestionamento, a 
manifestação expressa desta Corte no sentido de que a presente 
decisão, sob hipótese alguma, viola qualquer dispositivo consti-
tucional e infraconstitucional que tenha sido arguido neste feito, 
implícita ou explicitamente.

Ante ao exposto e por tudo o que foi aqui analisado, NEGO 
provimento ao apelo, mantendo-se, na íntegra, a r. sentença de 
primeiro grau.

PAULO ADIB CASSEB
Relator
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