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RESUMO 

As instituições militares possuem características particulares, em face da 

natureza dos militares, bem como, em razão das suas funções e atividades, as quais são 

conduzidas e orientadas quase sempre sob normas e princípios específicos, e ainda, 

devem-se considerar os inúmeros aspectos diferenciadores da carreira Militar, os quais 

distinguem a condição de ser militar em relação à vida Civil.  

Neste trabalho, procura-se demonstrar que é possível compreender e empreender 

as atividades militares, efetivamente necessárias para a existência de um Estado 

Democrático de Direito. 

As Forças Armadas, Polícias Militares e Corpos de Bombeiros Militares são 

Instituições que se organizam, se preparam e são empregadas com base nos princípios 

da hierarquia e da disciplina, mas estão inteiramente comprometidos com os princípios 

democráticos e de direito. 

Assim, diante disso, faz-se necessária a existência de Códigos Militares e demais 

Normas que regem o Militar no ambiente profissional e na vida social, especialmente 

quando se depara com a ética, a moral e a transparência destes servidores, onde além de 

serem regidos pela Lei Comum, como cidadãos, estes também são disciplinados e 

regidos por Leis específicas, as quais especializam a condição de militar no 

Ordenamento Jurídico Nacional e configuram o Direito Militar.  

Sabe-se que o militar é compelido a possuir uma conduta ilibada e moldada a 

uma disciplina rigorosa, que difere este dos outros profissionais que trabalham em 

empresas privadas, até mesmo, aqueles que são regidos pela Lei 8112, além das demais 

Leis que regem o funcionalismo Público.  

Entretanto, o Militar também é um cidadão suscetível às falhas humanas 

naturais, bem como, poderá cometer delitos, da mesma forma como ocorre em outros 

segmentos da sociedade. Ocorre que, estes pequenos ou grandes delitos são analisados 

no âmbito das Leis que regem os Militares, bem como, são usadas as Leis subsidiárias, 

tudo em conformidade com os dispositivos constitucionais vigentes.  



Dessa forma, pode-se dizer que, junto com a configuração e efetividade do 

Estado Democrático de Direito Brasileiro, desenvolve-se, em perfeita harmonia, o 

Direito Militar, doutrinariamente subdividido em Direito Constitucional Militar, Direito 

Administrativo Militar e Direito Penal Militar. 

Embora tal constatação pareça incontestável, há ainda, principalmente no seio da 

opinião pública, questionamentos quanto a essa possível “diferenciação” em relação aos 

militares, já que, perante a Lei Maior, “todos são iguais perante a lei”. Entretanto, o que 

se verifica é que essa possível “diferenciação” não beneficia os militares, ao contrário, 

torna-os muito mais passíveis às exigências legais de conduta. Tal “diferenciação”, na 

verdade, viabiliza o cumprimento das atribuições constitucionais das Instituições 

Militares.  

Para aprofundar, um pouco mais, a análise dessa temática, apresenta-se esta 

monografia, com uma introdução, três capítulos e uma conclusão. 

 

ABSTRACT  

ABBREVIATION SUMMARY 

Military Institutions have particular characteristics, in reason of his nature of the 

military and, by virtue of their functions and activities, which are led and guided almost 

always under specific rules and principles, and yet, one must consider the many aspects 

differentiating Military career, which distinguishes the condition of being a military for 

civilian life. 

This work aims to demonstrate that it is possible to understand and undertake 

military activities, effectively necessary for the existence of a democratic state. 

The Armed Forces, Military Police and Firefighters are institutions that 

organize, prepare and are employed based on the principles of hierarchy and discipline, 

but they are totally committed to democratic principles and law. 

So, facing that, it is necessary the existence of military codes and other rules 

governing the military in their professional and social life, especially where it 



encounters with ethical, moral and transparency of these servers, where in addition to 

being governed by Common Law, as citizens, they are also disciplined and regulated by 

specific laws, which specialize in the status of military legal system and shape the 

National Military Law. 

It is known that the military is compelled to possess a conduct ilibada and 

molded to a rigorous discipline, which differs from that of other professionals that work 

in private companies, differs even, those that are governed by the Law 8112, besides the 

other Laws that govern the Public functionalism.  

However, the military is also a susceptible citizen to natural human flaws, as 

well as, it will be able to commit crimes, just as occurs in other segments of society. It 

happens that these small or big crimes are analyzed under the laws governing the 

military and are used Laws subsidiaries, all in accordance with existing constitutional 

provisions. 

Thus, it can say that together with the configuration and effectiveness of the 

Brazilian Democratic State, Military Law is developed in perfect harmony, doctrinally 

divided into Military Constitutional Law, Military Administrative Law and Military 

Penal Law. 

Although this finding seems undeniable, there is still, primarily within the public 

opinion, questions about this possible "discrimination " in relation to the military since 

before the Higher Law, "all are equal before the law. " However, it is actually possible 

that this "differentiation" does not benefit the military, by contrast, makes it more 

susceptible to legal requirements of conduct. This "differentiation" actually makes 

possible the fulfillment of constitutional duties of Military Institutions. 

Order to deepen, a little more, the analysis of this theme, we present this 

monograph, with an introduction, three chapters and a conclusion. 

 

 

 



INTRODUÇÃO 

Embora recente, é notório o avanço no conhecimento do Direito Militar. Hoje, já 

é possível encontrar estudiosos dedicados à doutrina e divulgação do Direito Castrense. 

Dentre os quais, citam-se, como por exemplo, Jorge César de Assis, Eliezer Pereira 

Martins, Enio Luiz Rosseto, Paulo Tadeu Rodrigues Rosa, Célio Lobão, Antônio Duarte 

Pereira, Robson Coimbra, Ronaldo João Roth, Lauro Ribeiro Escobar Júnior, James 

Magalhães, Cláudia Rocha Lammas, Jorge César Assis, Roberto Menna Barreto de 

Assumpção, José da Silva Loureiro Neto, Carlos Frederico de Oliveira Pereira, Jorge 

Alberto Romeiro, entre outros. Trata-se de um ramo especializado do Direito, que tem 

como jurisdicionados os militares integrantes das Forças Armadas e das Forças 

Militares Estaduais. Vale ressaltar que, os juridicionados do Direito Militar brasileiro 

constituem cerca de hum milhão de militares. Além disso, o número de obras, que se 

dedicam ao estudo do Direito Militar, Penal Militar, Processual Penal Militar, 

Administrativo Militar, vem aumentando de forma considerável, o que permitiu e vem 

permitindo uma maior divulgação deste importante ramo das Ciências Jurídicas e 

Sociais. 

O interesse pelo Direito Militar vem aumentando tendo em vista, 

principalmente, tratar de uma categoria de servidores do Estado considerada como 

sendo especial, com deveres, obrigações, direitos e prerrogativas que, na sua maioria, 

não são semelhantes aos dos demais servidores públicos. Para exemplificar tais 

especialidades, basta citar o sacrifício da própria vida no cumprimento de missão 

constitucional, o que se denomina de tributo de sangue, ou tributus sanguinis.  

Em razão destas particularidades, o legislador constituinte originário assegurou 

aos militares o direito de serem processados e julgados perante uma Justiça 

Especializada, que é a Justiça Militar da União ou a Justiça Militar dos Estados e do 

Distrito Federal. 

Entretanto, há muitos questionamentos ainda, principalmente no que tange à 

configuração da atual estrutura política do Estado Brasileiro, um Estado Democrático de 

Direito, onde “todos são iguais perante a lei”, que não caberia um ramo de direito como 

exceção, para tratar somente de militares. Questiona-se assim a própria existência da 



Justiça Militar, o que, data vênia, merece um rebate, por ser uma justiça especializada 

como são a Eleitoral e a do Trabalho.  

Outra questão importante é a recepção ou não de legislações militares anteriores 

à vigência da atual Constituição Federal. Têm sido apontados aspectos do próprio 

Estatuto dos Militares (Lei 6.880, de 09.12.1980) como incompatíveis com o vigente 

ordenamento jurídico brasileiro. 

Dúvidas são colocadas sobre o tratamento distinto, no que concerne a deveres, 

direitos e outras prerrogativas, dado aos membros das Forças Armadas, visto que, 

embora eles pertençam às instituições nacionais permanentes que são a Marinha, o 

Exército e a Aeronáutica, são também cidadãos componentes da sociedade brasileira. 

No Campo dos Direitos Individuais Fundamentais, estabelecidos no art. 5º, 

especialmente, o do inciso LXI (ninguém será preso senão em flagrante delito ou por 

ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, salvo nos casos de 

transgressão militar ou crime propriamente militar, definidos em lei) (grifei), 

menciona-se como violação principiológica das garantias individuais. 

Sobre o artigo 303 da lei Nr 7.565/1986 (Código Brasileiro de Aeronáutica) com 

o acréscimo do parágrafo 2º pela Lei Nr 9.614 de 1998, uns dizem que a lei instituiu a 

pena de morte, violando a Constituição, outros alegam condenação sem o devido 

processo legal. Assim é possível que seguidores desse entendimento possam pleitear 

levar ao Tribunal de Júri o autor de destruição de aeronave invasora do território 

nacional, caso resulte em morte de seus ocupantes. 

O estudo do tema envolve, necessariamente, a consulta analítica da Constituição 

Federal de 1988, ora vigente; da Lei nº 8.457, de 04.09.1992; do Código Penal Militar, 

promulgado pelo Decreto-Lei nº 1.001, de 21.10.1969; do Código de Processo Penal 

Militar, promulgado pelo Decreto-Lei nº 2.002, de 21.10.1969, além de legislação 

especificamente militar, como o Estatuto dos Militares (Lei 6.880, de 09.12.1980), a Lei 

do Serviço Militar (Lei nº 4.375, de 17.08.1964) e seu Regulamento (Decreto nº 57.654, 

de 20.01.1966). 

Pretende-se, neste trabalho, enfocar questões como as já citadas acima, 

analisando-as como supostas incompatibilidades, na ótica do Direito Militar Brasileiro, 



procurando expor os conhecimentos correspondentes e concluindo justamente que esse 

direito é completamente compatível com o Estado Democrático de Direito Nacional. 

A elaboração dá-se com a consulta a literaturas, existentes no País e em outras 

nações democráticas, relativas a funções, direito e justiça militares, a militares como 

integrantes de instituições militares e a militares como cidadãos da sociedade, 

acrescentada, principalmente, à experiência pessoal do autor, que há 37 anos é militar 

do Exército Brasileiro, tendo exercido por duas vezes a função de Comandante, de 

Corpo de Tropa e de Unidade Militar de Ensino. 

No primeiro capítulo, “Os militares e o Estado Democrático de Direito 

Brasileiro”, aponta-se como as instituições Militares estão essencialmente interligadas à 

existência das civilizações, decorrendo a constituição do Direito Militar como um dos 

ramos do Direito mais antigos do planeta. 

No segundo capítulo, apresentam-se considerações, condicionantes, sujeitos, 

relações e peculiaridades militares, relacionando-os ao Direito Militar no Estado 

Democrático de Direito, demonstrando-se que esse ramo especializado é intrínseco à 

configuração do Estado Democrático de Direito, em face da necessária garantia dos 

poderes constituídos, da lei e da ordem, e evidenciando-se a necessidade de sua 

existência com a perfeita compreensão da sociedade 

No terceiro capítulo, são abordadas questões de repercussão no âmbito do 

Direito Militar, apresentando-se os argumentos necessários ao entendimento de que, na 

verdade, não há incompatibilidade entre o ordenamento jurídico vigente e o Direito 

Militar Brasileiro. 

Finalmente, na conclusão, foram apresentados aspectos principiológicos 

doutrinários, demonstrando a possibilidade de harmonia na aplicação do Direito Militar 

em relação às bases fundamentais do Estado Democrático de Direito Brasileiro. 

 

 

 



CAPÍTULO I – OS MILITARES E O ESTADO DEMOCRÁTICO DE  

DIREITO 

1.1. A Natureza das Instituições Militares e seus Integrantes 

1.1.1. Origem, Importância e Característica Comuns 

Historicamente, percebe-se que a existência das Forças de Defesa e Segurança é 

intrínseca à existência do Estado. A concepção de uma Nação organizada inclui as 

correspondentes forças armadas e policiais com suas funções de defender seu território e 

garantir a segurança e a ordem interna. 

As forças militares asseguram a própria existência do Estado e a capacidade de 

funcionamento das instituições (Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário). 

A defesa do Estado e das suas instituições abrange, como exemplo, a 

inviolabilidade e o normal funcionamento das instalações e entidades públicas, os 

símbolos nacionais, as eleições democráticas, a inviolabilidade do domicílio e da paz 

pública em geral. 

Todos esses bens jurídicos, protegidos pela norma fundamental, têm essa 

proteção assegurada pela capacidade de atuar das forças armadas e policiais. Assim é 

que a Constituição Federal de 1988 garante a todos os brasileiros e aos estrangeiros 

residentes no país, o direito à vida, à liberdade, à segurança, entre outros, direitos 

considerados essenciais ao Brasil como Estado Democrático de Direito. 

Da mesma forma, o território nacional, com suas riquezas materiais e imateriais, 

suas fronteiras e seu espaço aéreo devem ser protegidos de ameaças externas, evitando, 

por exemplo, o tráfico de drogas ilícitas, o contrabando de minérios, pedras preciosas, 

metais e de outros bens considerados essenciais.  

A capacidade de defesa de uma nação é um dos aspectos, senão o mais 

importantes, das avaliações internacionais de Países que buscam um lugar de destaque 

entre as estâncias decisórias mundiais. Assim, como exemplo, a nação que almeja um 

assento no Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas - ONU, o 



elemento primeiro de respaldo a essa pretensão é possuir um estamento de defesa 

suficientemente forte e compatível. 

Conforme o jurista espanhol Javier Barcelona, em sua obra Policía e Y 

Constitución, as Forças Armadas são essenciais no Estado Democrático de Direito. É 

claro que fica subentendido serem Forças bem estruturadas e equipadas com os meios 

necessários para a defesa do país em qualquer situação. 

O Brasil, por ser um País possuidor de vasto território, com grande quantidade 

de recursos naturais e minerais, com sua Amazônia de vasta flora e fauna e recursos 

hídricos, e sua “Amazônia Azul” (riquezas do mar territorial), necessita 

imprescindivelmente de elementos de defesa compatíveis com suas dimensões e que 

possam garantir os direitos fundamentais do cidadão, a preservação das fronteiras, a 

segurança nacional, a manutenção da soberania do País e da ordem pública em seus 

aspectos, segurança pública, tranqüilidade e paz social. E tudo isto, também, como um 

fator de Geopolítica. 

Essa essencialidade das Forças Armadas e policiais foi positivada pelo 

legislador constituinte, caracterizando os militares como um segmento especial da 

sociedade brasileira e detentores de características comuns que se conformam no caráter 

militar. 

Pode-se dizer que, o caráter militar é definido em quatro diferentes planos, 

conforme especifica VALLA [1]: a) ético – a ética militar caracteriza-se pelo culto dos 

valores como a honra , a coragem e o pundonor profissional, incorporando a integral 

dedicação ao serviço da Pátria e da sociedade. Destina-se a proteção de serviços à 

sociedade por homens capazes de dar conseqüência prática ao seu juramento de vida ou 

morte. b) Educacional – A educação Militar é comum na sua filosofia e na sua 

metodologia, mas tem diferente conteúdos, dadas as diferenças nos planos jurídico e 

técnico. Constitui um sistema de educação ‘sui generis’, onde o militar se reveza, 

durante todo o serviço ativo, ora como instruendo, ora como instrutor, num processo 

verdadeiramente de educação continuada. c) Jurídico – o Direito Militar tutela valores 

e interesses fundamentais à instituição militar, porém apresenta diferenças quanto aos 

                                                 
1  VALLA, Wilson Odirley. Doutrina de emprego de polícia militar e bombeiros militar. p. 28 



limites legais para o exercício das atividades de defesa armada da nação ou de 

manutenção da ordem interna, além das diferenças de poder normativo decorrentes da 

organização federativa. Compreende um ordenamento jurídico especial mais severo do 

que os destinados aos agentes públicos desarmados, que regula a sua conduta funcional 

mas chega, além disso, a reger as relações fora da caserna, entre si ou com a sociedade 

em geral. d) Técnico – É no plano técnico que se encontram as verdadeiras marcas 

distintivas de um militar das Forças Armadas e de um militar da forca policial. Os 

conhecimentos de estratégia e de tática, o domínio de armas e artefatos, o preparo e o 

emprego da força são condicionados pela especialização de tarefas. O inimigo, a 

missão, o terreno, o tempo e os meios são os fatores essenciais de decisão do 

combatente militar. O delito, a lei e a sociedade são as condicionantes indispensáveis da 

ação policial. 

1.1.2. As Forças Armadas 

Um dos documentos institucionais que retratam a importância das Forças 

Armadas no Brasil é a Estratégia Nacional de Defesa, considerada como uma política de 

defesa nacional, interligada com o desenvolvimento nacional, inserida no mundo 

jurídico por meio do Decreto nº 6.703, de 18 de dezembro de 2008. 

Da Estratégia Nacional de Defesa, extrai-se: a) que apesar de o Brasil ser um 

país pacífico, a sua consolidação no cenário internacional não permite que se desprezem 

as questões de defesa nacional; b) que o Brasil é pacífico por tradição e por convicção. 

Vive em paz com seus vizinhos. Rege suas relações internacionais, dentre outros, pelos 

princípios constitucionais da não intervenção, defesa da paz e solução pacífica dos 

conflitos. Esse traço de pacifismo é parte da identidade nacional e um valor a ser 

conservado pelo povo brasileiro; c) que, entretanto, se o Brasil quiser ocupar o lugar que 

lhe cabe no mundo, precisará estar preparado para defender-se não somente das 

agressões, mas também das ameaças; d) que se vive em um mundo em que a 

intimidação tripudia sobre a boa fé. Nada substitui o envolvimento do povo brasileiro 

no debate e na construção da sua própria defesa; e) que difícil – e necessário – é, para as 

Forças Armadas de um País tão pacífico como o Brasil, manter, em meio à paz, o 

impulso de se preparar para o combate e de cultivar, em prol desse preparo, o hábito da 

transformação; f) que as ações de defesa não são exclusividades das Forças Armadas. A 

sociedade como um todo tem responsabilidade nesse processo. 



Vale ressaltar parte do discurso do Ministro da Defesa na época (lançamento da 

Estratégia Nacional de Defesa - 18 de dezembro de 2008): “marca uma nova etapa no 

tratamento de tema tão relevante, intrinsecamente associado ao desenvolvimento 

nacional. Reafirma o compromisso de todos nós, cidadãos brasileiros, civis e militares, 

com os valores maiores da soberania, da integridade do patrimônio e do território e da 

unidade nacionais, dentro de um amplo contexto de plenitude democrática e de 

absoluto respeito aos nossos vizinhos, com os quais mantemos e manteremos uma 

relação cada vez mais sólida de amizade e cooperação" (grifei). 

Além da noção de Estado, já está consolidada a déia de “Pátria”, retratada nas 

felizes palavras de Miguel Torga, "uma pátria é o espaço telúrico e moral, cultural e 

afetivo, onde cada natural se cumpre humana e civicamente. Só nele a sua respiração é 

plena, o seu instinto sossega, a sua inteligência fulgura, o seu passado tem sentido e o 

seu presente tem futuro”, [2] no âmbito da sociedade brasileira. 

“Si vis pacem para bellum”. (se queres a paz, prepara-te para a guerra). Este 

brocardo romano expressa bem a missão das Forças Armadas, no sentido de colocar “a 

autodefesa como legítima na atuação de repulsa a ataques injustos e traiçoeiros que 

coloquem em risco a soberania de cada Estado, a segurança interna dos povos e a paz 

comum na humanidade” [3]. 

Neste contexto, as Forças Armadas “destinam-se à defesa da Pátria, à garantia 

dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem” [4], 

caracterizando-se como órgãos necessários à garantia da soberania do Estado e de sua 

concepção fundada na Democracia e no Direito. 

Os conceitos de Defesa Nacional e Segurança Nacional, apesar de coisas 

diferentes, são muitas vezes confundidos. Defesa Nacional é o Conjunto de estratégias e 

ações para atingir o estado de Segurança Nacional. Inclui duas componentes: a) Defesa 

Militar - que consiste essencialmente na defesa contra agressões armadas vindas do 
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exterior do País; b) Defesa Civil – que é um conceito mais amplo, abrangendo desde a 

segurança interna e proteção civil, até à defesa econômica e cultural do País [5]. 

A Segurança Nacional, por sua vez, consiste nos estados de unidade, soberania e 

independência nacionais, de bem-estar e prosperidade da Nação, de unidade do Estado e 

normal desenvolvimento das suas tarefas, de liberdade de ação política dos órgãos de 

soberania e de regular funcionamento das instituições democráticas, no quadro 

constitucional. Em outras palavras, a Segurança Nacional é o sentimento de garantia 

para a Nação, da conquista e manutenção dos seus Objetivos Fundamentais 

proporcionada pela aplicação do seu Poder Nacional. [6]. 

Pode se dizer que a Segurança Nacional consiste na garantia de que os objetivos 

de existência, soberana, identidade democrática, integração social, integridade 

patrimonial, progresso e paz social estão sendo buscados e preservados [7]. 

Portanto, a Defesa Nacional – missão precípua das Forças Armadas – é o 

conjunto de atitudes, medidas e ações do Estado, com ênfase na Expressão Militar, para 

a defesa do território, da soberania e dos interesses nacionais contra ameaças 

preponderantemente externas, potenciais e manifestas. 

Daí, a indispensabilidade das Forças Armadas para o funcionamento 

institucional do Estado Democrático de Direito Brasileiro. 

1.1.3. As Polícias Militares e Corpos de Bombeiros Militares 

Abrangendo a segurança do homem como ser individual e como ser social, nos 

níveis individual e Comunitário conformam a Segurança Pública. 

Conforme VALLA, a segurança pública tem como conceito o conjunto de 

processos políticos destinados a garantir a ordem pública na convivência de homens em 

sociedade. Está implícito no conceito: a) o valor garantido – o QUÊ, no caso, a 

convivência pacífica; b) o autor da garantia – QUEM, é o Estado, detendo o monopólio 

                                                 
5  - ESCOLA SUPERIOR DE GUERRA (BRASIL). Manual Básico da Escola Superior de Guerra: Elementos Doutrinários. v. 1. 
Rio de Janeiro: A Escola, 2006. 
6 - ESCOLA SUPERIOR DE GUERRA (BRASIL). Manual Básico da Escola Superior de Guerra: Elementos Doutrinários. V. 1 
Rio de Janeiro: A Escola, 2006. 
7  - ESCOLA SUPERIOR DE GUERRA (BRASIL). Manual Básico da Escola Superior de Guerra: elementos Doutrinários. V. 1 
Rio de Janeiro: A Escola, 2006 



do uso da força; c) o risco – CONTRA O QUÊ, como sendo o antivalor, isto é, a 

perturbação potencial ou efetiva da ordem pública; d) a modalidade de poder como fator 

de garantia –COM O QUÊ, pelo exercício do poder de polícia em quatro modalidades 

ou fases: a ordem de polícia; o consentimento de polícia, fiscalização de polícia e a 

sanção de polícia. [8].  

As Polícias Militares e os Corpos de Bombeiros Militares integram os órgãos 

responsáveis: pela segurança pública, que se constitui em “dever do Estado, direito e 

responsabilidade de todos” e é “exercida para a preservação da ordem pública que 

“abrange tanto a prevenção quanto a restauração, no caso, pois seu objetivo é defendê-

la, resguardá-la, conservá-la íntegra e intacta. Daí, afirmar-se agora com plena 

convicção que, a polícia de preservação da ordem pública abrange as funções de polícia 

preventiva e a parte da polícia judiciária, denominada de repressão imediata, pois é nela 

que ocorre a restauração da ordem pública. Nota-se que há amplitude maior na 

preservação comparada com a manutenção” [9]. e pela incolumidade da pessoas” [10]. 

Especificamente, compete às Polícias Militares a polícia ostensiva e a 

preservação da ordem pública. E aos Corpos de Bombeiros Militares, incumbe a 

execução de atividades de defesa civil.  

O conceito de polícia ostensiva é novo no texto constitucional e expressa uma 

ampliação ao termo “policiamento ostensivo” (fase da atividade de polícia) para um 

contexto mais amplo. Existe uma preferência do constituinte pela prevenção ostensiva 

constante (vinculada à identificação dos policiais militares pelo uso de uniformes, 

equipamentos e armamentos) em relação a eventuais ações repressivas. A polícia 

ostensiva, de índole essencialmente preventiva, pressupõe a atuação de ofício na 

repressão imediata, segundo comandos da legislação processual penal. Já a Ordem 

Pública, objeto da segurança pública, é a situação e convivência pacífica e harmoniosa 

da população, fundada nos princípios éticos vigentes na sociedade. Não deve ser 

confundida com a ordem interna, porque diz respeito às relações entre os indivíduos. É 

inspirada na proteção e incolumidade das pessoas e do patrimônio, aí incluído o meio 
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ambiente, contra a ação de delinqüentes comuns, sem qualquer contestação ideológica 

ou adversa. [11] 

Defesa civil é o conjunto de ações preventivas, de socorro, assistenciais e 

recuperativas com o propósito de evitar ou minimizar desastres, procurando, 

simultaneamente, preservar o moral da população e restabelecer a normalidade do 

convívio social. 

A garantia do exercício dos direitos individuais e a manutenção da 

estabilidade das instituições, bem como o bom funcionamento dos serviços públicos 

e o impedimento de danos sociais, caracterizam a Ordem Pública, objeto da 

Segurança Pública. Os serviços públicos incluem todas as atividades exercidas pelo 

Estado, com ênfase nas administrativas, de polícia, de prestação de serviços, judiciárias 

e legislativas [12]. (grifei) 

A segurança pública é alcançada por meio de ações de Defesa Pública, para a 

preservação da Ordem Pública. Sendo garantia para assegurar a Ordem Pública, é 

campo de aplicação do Poder de Polícia, expressão do monopólio da força que o 

Estado detém. (grifei) 

Defesa Pública é o conjunto de medidas, atitudes e ações, coordenadas pelo 

Estado, mediante aplicação do Poder de Polícia, para superar ameaças específicas à 

Ordem Pública. 

Quanto à aplicação do Poder Nacional, a Defesa Pública limita-se à parcela que 

é delegada ao Estado, sob a responsabilidade do Governo [13]. 

Outra questão a ser observada é o fato de a Constituição Federal considerar as 

Polícias Militares e Corpos de Bombeiros Militares, como forças auxiliares e reserva do 

Exército Brasileiro. Deve-se esclarecer que “os policiais militares e os bombeiros 
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militares, ao contrário, não são considerados individualmente, reservas do EB, enquanto 

suas corporações, no seu conjunto, são consideradas reserva do Exército Brasileiro”.[14] 

Dessa forma, ensina WALLA que isto implica em diferentes papéis para as 

instituições militares estaduais, de acordo com a situação do País, [15]: a) normalidade – 

diante de uma situação normal, isto é, de tranqüilidade e de ordem pública, que se 

caracteriza no dia-a-dia através das instituições policiais, na preservação e repressão à 

criminalidade e à violência, ou mesmo, no seu emprego contra movimentos de massa 

pacíficos, numa divisão de encargos entre as Forças Armadas e as forças auxiliares, 

cabem a estas últimas quase a totalidade das ações, restando às primeiras o 

acompanhamento dos acontecimentos e o desenvolvimento da atividade de inteligência. 

b) grave comportamento da ordem pública, grave crise institucional ou grave 

perturbação da ordem – nestes casos, as polícias militares e os corpos de bombeiro 

militares evitam o emprego prematuro da Forças Armadas, em especial do Exército. 

Quando isso se torna inevitável, aquelas instituições se enquadram nos planejamentos 

militares elaborados e são empregadas como ‘linha de frente’, reservando-se a Força da 

União, inicialmente, à segurança de instalações sensíveis, acompanhamento e apoio às 

operações determinadas às forças auxiliares. As Forças Armadas somente intervirão 

diretamente nessas operações se a atuação das forças auxiliares se revelar insuficiente 

ou incapaz no restabelecimento da ordem. c) conflito externo – diante desta situação as 

forças auxiliares têm uma participação fundamental na Defesa Territorial, no controle 

das instalações e vias de transporte, das populações e dos danos provocadas pela guerra. 

Assim, fica evidente o essencial papel das forças policiais e bombeiros militares 

na preservação das características institucionais que informam o Estado Democrático de 

Direito Brasileiro. 

1.2. A Justiça Militar e sua Legitimidade 

1.2.1. Justiça Militar da União 

Para cumprir os papéis constitucionais, em geral já descritos, a Nação Brasileira 

conta, hoje, com cerca de seiscentos mil militares nas suas Forças singulares, Marinha, 
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Exército e Aeronáutica, da ativa e da reserva, presentes em todo o território nacional, 

objetivando assegurar a soberania do território nacional, por meio do patrulhamento 

ostensivo e diuturno de toda a costa marítima, incluindo rios e lagos, das fronteiras e do 

espaço aéreo brasileiro.  

É previsível que estes profissionais, como militar e cidadão, lidando 

diuturnamente com material de emprego bélico, possam infringir leis e regulamentos, na 

rotina deste trabalho e também na vida pessoal, sendo, nesses casos, necessário prestar 

contas à justiça.  

Assim, cada profissional como militar pode praticar o crime militar e como 

cidadão o crime comum, respondendo respectivamente à Justiça Militar da União ou à 

justiça comum. 

A justiça Militar da União, um ramo especializado do Poder Judiciário, atua em 

todo o território nacional, está dividida em doze Circunscrições Judiciárias Militares 

(CJM), por onde se distribuem vinte auditorias militares responsáveis pela aplicação das 

leis militares nos vinte e sete estados da Federação e Distrito Federal.  

Nas auditorias atuam vinte juízes auditores e vinte juízes auditores substitutos, 

eles são a primeira instância da Justiça Militar da União. A segunda instância da Justiça 

Militar da União, exercida pelo Superior Tribunal Militar (STM), está localizada na 

Praça dos Tribunais Superiores em Brasília, Capital Federal, onde funciona. 

1.2.1.1. Origem Histórica 

A origem da Justiça Militar está ligada à vinda de D. João VI e seus asseclas 

para as terras brasileiras, sendo impossível registrar a história dessa Justiça sem, no 

entanto, se fazer referência à pessoa de D. João VI.  

Logo que chegou ao Brasil em 1808, D. João precisava de instrumentos para 

governar e administrar a colônia. Já instalado no Rio de Janeiro, o Príncipe Dom 

Fernando José de Portugal, Ministro-Assistente do Gabinete do Príncipe Dom João VI, 

Regente do Reino do Brasil, Portugal e Algarves, instituiu em 1º de abril na cidade do 

Rio de Janeiro, o Conselho Supremo Militar e de Justiça, o embrião do primeiro 

Tribunal Superior de Justiça organizado no País. Na instância inferior, ficavam criados 



os Conselhos de Guerra e os Conselhos de Justiça que viria a ser, após algumas 

modificações, a Justiça Militar da União. Esse foi o primeiro órgão com jurisdição em 

todo o território nacional.  

Ao Conselho Supremo Militar e de Justiça competia cuidar de todas as matérias 

que, em Lisboa, estavam afetas ao Conselho de Guerra, ao do Almirantado e ao do 

Ultramar no tocante às questões militares somente, incluindo-se entre essas atribuições 

processar e julgar, em última instância, os delitos tipificados na velha legislação militar 

portuguesa que, desde 1763, era aplicada à Infantaria e Artilharia no Brasil.  

Durante os primeiro e segundo Impérios, o Conselho Supremo Militar e de 

Justiça não sofreu modificações consideráveis. A legislação militar vigorante 

consubstanciava-se quase exclusivamente nos draconianos “Artigos de Guerra” do 

conde de Lippe, reorganizador do exército português nos moldes do prussiano, embora 

algumas alterações nela tivessem sido introduzidas.  

À época, quanto à extensão do foro militar aos civis, a Lei nº 631, de 18 de 

setembro de 1851, instituiu um sistema que restringia ao tempo de guerra essa 

jurisdição e, mesmo em tais circunstâncias, somente nas hipóteses de crimes de 

espionagem, aliciamento de praças e entradas nas fortalezas por lugares escusos.  

Com o advento da República, a Constituição de 24 de fevereiro de 1891 

transformou o Conselho Supremo Militar e de Justiça em Supremo Tribunal Militar, 

deixando à lei ordinária a faculdade de fixar sua organização e competência.  

O Decreto Legislativo nº. 149, de 18 de julho de 1893, regulamentado em 16 de 

junho de 1895, criou, como órgãos de primeira instância, os Conselhos de Guerra e os 

Conselhos de Investigação, estes destinados à formação de culpa e aqueles ao processo 

e julgamento dos incursos na legislação penal militar.  

Em 1890, o General Benjamin Constant, então Ministro da Guerra, preocupado 

em amenizar o rigor das penas cominadas nesse ordenamento e com o objetivo de 

preencher a lacuna que considerava fruto “da indiferença com que o regime decaído 

olhava as mais vitais necessidades reclamadas por uma sábia organização militar”, 

nomeou uma comissão com a finalidade de dotar o País de um código penal e 

processual penal militar. Surgiram assim, depois de o projeto ter sofrido diversas 



modificações, o Código de Justiça Militar, compreendendo o processo e a organização 

judiciária, e o Código Penal da Armada, decretado em 1891, estendido ao Exército, em 

1899, e à Aeronáutica, em 1941.  

Sob a influência das novas idéias defendidas pelos juristas e filósofos da 

chamada Escola Positiva, para a qual a pena é, sobretudo, um “instrumento de defesa 

social”, [16] esse último diploma jurídico-militar aboliu as penas aviltantes da dignidade 

humana e infringente da integridade física e moral dos acusados.  

A Constituição, promulgada em 1934, apresentou uma inovação revolucionária 

pelas implicações que se faziam sentir na legislação pertinente à Justiça Militar: 

incorporou os “juízes e tribunais militares” no Capítulo dedicado ao Poder Judiciário, 

orientação esta mantida na Constituição outorgada de 1937 e nas subseqüentes.  

Já em 1944, deu-se a substituição do Código Penal da Armada pelo Código 

Penal Militar, que acrescentou, em seção especial, disposições aplicáveis em tempo de 

guerra.  

Com especial relevo, a Constituição de 1946 tratou da Justiça Militar ganhando 

o órgão judicante de segunda instância sua denominação atual – Superior Tribunal 

Militar.  

O artigo 108 dessa Carta atribuía-lhe competência para “processar e julgar, nos 

crimes militares definidos em lei, os militares e as pessoas que lhes fossem 

assemelhadas”, acrescentando: “esse foro especial poderá estender-se aos civis em lei 

para repressão de crimes contra a segurança externa do país ou as instituições 

militares”.[17]  

A partir da Revolução de março de 1964, ampliou-se, sobremodo, o poder 

jurisdicional da Justiça Militar. O Ato Institucional nº. 2, de 27 de outubro de 1967, 

dando nova redação ao dispositivo anteriormente citado, deixou a seu cargo o processo 

e julgamento de todos os delitos contra a Ordem Política e Social, previstos na Lei nº. 

1.802, de 1953. Conseqüentemente, passavam, também, à sua esfera judicante os crimes 

contra a segurança interna do País, hoje integrada no conceito amplo de segurança nacional. 
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Do conhecimento de todos, o ordenamento jurídico contra segurança nacional, 

na Lei nº. 1.802, revelou-se pouco abrangente, face à realidade histórica do País. Após 

diversas alterações, não tardou que fosse ele integralmente revogado pelo Decreto-Lei 

nº. 314/67, que além da parte substantiva bastante ampliada com a inclusão de novas 

figuras delituosas, continha disposições processuais destinadas à apuração objetiva dos 

crimes nele tipificados.[18]  

Seguiram-se àquele diploma o Decreto-Lei nº. 510/69, que modificou alguns 

artigos do Decreto-lei nº. 314, e o de nº. 898, de 29 de setembro do mesmo ano, que, no 

tocante ao processo, determinou a aplicação subsidiária das normas do Código da 

Justiça Militar, hoje revogado pelo Código de Processo Penal Militar, cuja vigência data 

de 1º de janeiro de 1970. [19]  

Em seus primeiros artigos, o Decreto-Lei nº. 898 sintetiza a segurança nacional 

como “a garantia da consecução dos objetivos nacionais contra antagonismos tanto 

internos como externos”,[20] declarando responsável por ela, nos limites definidos em lei, 

toda pessoa natural ou jurídica, princípio este consagrado na Carta Magna promulgada 

em 24 de janeiro de 1967 e reproduzido na Emenda Constitucional nº. 1, de 17 de 

outubro de 1969. [21] 

Além disso, conceitua guerra psicológica adversa e guerra revolucionária ou 

subversiva, a primeira como sendo “o emprego da propaganda, da contrapropaganda e de 

ações nos campos políticos, econômico, psicossocial e militar, com a finalidade de 

influenciar ou provocar opiniões, emoções, atitudes e comportamentos de grupos 

estrangeiros, inimigos, neutros ou amigos, contra a consecução dos objetivos nacionais”; e a 

segunda, como o “conflito interno geralmente inspirado em uma ideologia, ou auxiliado do 

exterior, que visa à conquista subversiva do poder pelo controle progressivo da Nação”.[22]  

Para reprimir atos ilícitos capazes de ofender, ameaçar ou atingir a integridade 

territorial, a paz ou a própria soberania do Estado, são cominadas nesse diploma penas 

severas, tais como a prisão perpétua ou mesmo a pena de morte, especialmente quando 
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da prática de tais delitos resultarem morte. Dentre estes, também merece idêntica 

punição o crime definido no artigo 27, que consiste em assaltar, roubar ou depredar 

estabelecimento de crédito ou financiamento, qualquer que seja a sua motivação. Aí o 

bem jurídico penalmente tutelado é a segurança nacional representada pelo campo 

econômico, um dos alicerces do Estado, cuja ofensa pode comprometer a sua 

sobrevivência.  

Em 1972, foi editada a Lei nº. 5.786, de junho, que incluiu entre os delitos contra 

a segurança nacional o apoderamento e o controle de aeronave, punindo-os com 

reclusão de doze a trinta anos, ampliando, desse modo, o elenco de crimes cometidos 

contra ou através dos transportes aéreos além dos já previstos no Decreto-Lei nº. 975, de 

1969, que define os crimes de contrabando e transporte de terroristas e subversivos 

praticados por meio de aeronaves. [23]  

Com efeito, da condenação, incorre na pena acessória de perda dos direitos 

políticos, por dez anos, sofrendo, assim, restrição da sua capacidade jurídica, sobretudo 

no tocante ao ius sufragil, que consiste precipuamente no direito de votar e ser votado.  

Contudo, convém salientar que, sanções de tal gravidade só são impostas no 

curso de processos em que é assegurada ampla defesa aos acusados e são cumpridas em 

estabelecimento penal, militar ou civil, sem rigor penitenciário, a critério do juiz, que 

levará em conta a natureza do crime e a periculosidade do agente. Em todos os processos 

que tramitam na Justiça Militar é assegurada a mais ampla defesa ao acusado, com total 

obediência ao princípio constitucional do contraditório e a ampla defesa. 

1.2.1.2. Estrutura Organizacional 

D. João VI, assim como seus sucessores, Pedro I e Pedro II presidiram o 

Conselho até a Proclamação da República. 

O Ministério organizado pelo Príncipe regente, em decreto de 11 de março de 

1808, era integrado pelos conselheiros de Guerra, do Almirantado e de outros oficiais. 

                                                 
23 - Lei nº. 5.786 Decreto-Lei nº. 975, de 1969   



O Conselho de Justiça apresentava a mesma composição, acrescentando-lhe, porém, três 

juízes togados, um dos quais para relatar os processos. [24] 

O referido Conselho acumulava duas funções: uma de caráter administrativo, 

coadjuvando o governo em questões referentes a requerimentos, cartas-patentes, 

promoções, soldos, reformas, nomeações, lavratura de patentes e uso de insígnias, sobre 

as quais manifestava seu parecer, quando consultado; outra de caráter judiciário. Como 

Tribunal Superior de Justiça Militar, o Conselho Supremo julgava, em última instância, 

os processos criminais dos réus sujeitos ao foro militar.  

Com o advento da República, o Conselho Supremo Militar foi extinto e, em seu 

lugar, criou-se o Supremo Tribunal Militar, pela Constituição Federal de 1891. O órgão 

continuou a exercer a atividade consultiva e judiciária, passando os integrantes do 

antigo órgão a ter o tratamento de ministros. [25] 

Em 1889, já na presidência do Marechal Deodoro da Fonseca, a Côrte passou a 

se chamar Supremo Tribunal Militar, sem, no entanto, estar vinculado ao Poder 

Judiciário. Acumulava duas funções: uma de caráter administrativo e outra de caráter 

puramente judiciário. O Conselho Supremo julgava, em última instância, os processos 

criminais dos réus sujeitos ao foro militar.  

A composição diversa, que até hoje existe no Superior Tribunal Militar, forma o 

que tecnicamente é chamado de escabinato. Isto é, os julgamentos são realizados a partir 

da experiência que os juízes militares trazem dos quartéis e do conhecimento dos juízes 

civis.  

A Constituição promulgada em 1934 apresentou uma inovação revolucionária 

pelas implicações que se fariam sentir na legislação pertinente à Justiça Militar: 

incorporou os “juízes e tribunais militares” no Capítulo dedicado ao Poder Judiciário, 

orientação esta mantida na Constituição outorgada de 1937 e nas subseqüentes.[2266]. À 

época, nos moldes do texto constitucional, foi fixado em 15 o número de ministros: 

quatro da Armada, oito do Exército e três togados, escolhidos dentre auditores do 

Exército e da Armada e juízes da justiça comum.  
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Já em 1944, deu-se a substituição do Código Penal da Armada pelo Código 

Penal Militar, que acrescentou, em seção especial, disposições aplicáveis em tempo de 

guerra.  

A Constituição de 1946 tratou da Justiça Militar de forma especial, 

proporcionando ao órgão judicante de segunda instância sua denominação atual – 

Superior Tribunal Militar. O artigo 108 dessa Carta atribuía-lhe competência para 

“processar e julgar, nos crimes de militares definidos em lei, os militares e as pessoas 

que lhes fossem assemelhadas”, acrescentando: “esse foro especial poderá estender-se 

aos civis em lei para repressão de crimes contra a segurança externa do País ou as 

instituições militares”.[27]  

Mas foi a Constituição de 1988 que estabeleceu a atual organização, composição e 

competência da Justiça Militar da União. 

1.2.1.3. Competência Legal e Doutrinária 

A Justiça Militar Federal mantém-se constitucionalmente delimitada nos Arts. 

92, 122, 123 e 124. 

A competência e organização dos tribunais militares estão definidas na 

Constituição Federal e no Decreto-Lei nº 1.003, de 1969 – Lei de Organização 

Judiciária Militar. Portanto, é competente para julgar crimes militares 

independentemente de serem praticados por militares ou civis. Tal constatação pode ser 

apreciada nas palavras de FERNANDES, citado por CAMPOS JUNIOR [28]: “(...) para a 

fixação da competência da Justiça Militar Federal basta o critério ratione materiae, 

ou seja, a ocorrência de crime militar” (grifei). 

O Superior Tribunal Militar Compõem-se de quinze juizes, sendo três oficiais-

generais da Marinha, quatro oficiais-generais do Exército e três oficiais-generais da 

Aeronáutica, todos da ativa e do posto mais elevado da carreira, e cinco civis. Todos 

nomeados pelo Presidente da República, depois de aprovada a indicação pelo Senado 

Federal, recebem a denominação de Ministros e gozam das garantias constitucionais de 
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vitaliciedade, inamovibilidade e irredutibilidade de vencimentos, conferidas aos juizes 

em geral a fim de preservar a independência do Poder Judicante. Os Ministros militares 

permanecem na ativa, em quadros especiais da Marinha, Exército e Aeronáutica. Os 

ministros civis são escolhidos pelo Presidente da República, dentre brasileiros com mais de 

trinta e cinco e menos de sessenta e cinco anos de idade, sendo: três dentre advogados de 

notório saber jurídico e conduta ilibada, com mais de dez anos de efetiva atividade 

profissional; dois por escolha paritária, dentre Juizes-Auditores e membros do Ministério 

Público Militar. 

As decisões, quer sejam judiciais, quer sejam administrativas, são proferidas 

sempre em sessões plenárias, presentes, pelo menos, seis Ministros militares e dois 

civis, além do Presidente, salvo quorum especial exigido por lei. Quando, pela natureza 

dos crimes em julgamento, possam ser aplicadas as penas de morte ou prisão perpétua, 

perda de posto e patente, declaração de indignidade ou incompatibilidade para o 

oficialato, ou, ainda, nas ações ordinárias, o Tribunal só decidirá estando presente à 

totalidade de seus membros em exercício. Caso não haja essa totalidade, o julgamento 

será adiado para a sessão seguinte. Se na segunda sessão ainda não houver essa 

totalidade, o julgamento se realizará havendo número legal. Nas decisões que possam 

importar na revogação das penas mencionadas, observar-se-ão essas mesmas 

disposições.  

As sessões e votações do Tribunal serão públicas, salvo deliberação em 

contrário, por proposta de alguns dos Ministros, no interesse da Justiça, do decoro e da 

disciplina. Sempre que no processo a ser julgado houver réu absolvido, a discussão e 

votação serão secretas. 

1.2.2. A Justiça Militar Estadual 

1.2.2.1. Origem Histórica 

Pretende-se manter o enfoque nas previsões e inovações constitucionais que 

permitam um acompanhamento dos fatos marcante da Justiça Militar Estadual – através 



de compilação sintética [29] – aliando com a história de alguns Estados no tocante à 

instalação de suas respectivas Justiças Militares Estaduais. 

As Constituições de 1824, 1891 e 1934 deixaram de especificar os órgãos 

componentes das justiças dos estados, não mencionando conseqüentemente a Justiça 

Militar Estadual. Porém, ressalva-se que a de 1934, embora não dispondo 

expressamente sobre a Justiça Milita Estadual, conferiu à União competência privativa 

para legislar sobre as diversas questões, inclusive a justiça, referentes às forças policiais 

recentemente organizadas. 

Aberto este precedente, a Lei 192, de 17/01/1936, reorganizou as polícias 

militares e autorizou a instalação das Justiças Militares Estaduais. 

A Carta de 1937, embora não tenha trazido nenhuma alteração diretamente às 

questões da Justiça Militar Estadual, passou a prever os Juízes e Tribunais dos Estados 

como órgãos do Poder Judiciário Brasileiro. 

Somente em 1946, a Justiça Militar Estadual alcançou o nível constitucional 

como órgão do Poder Judiciário, organizando-se com observância dos preceitos legais 

federais. 

O Diploma Político de 1967 e a Emenda Constitucional de 1969 não trouxeram 

alterações substanciais para a Justiça Militar Estadual e os conceitos já firmados pelas 

Constituições anteriores, no que pese o interesse desse trabalho. 

O atual embasamento constitucional da Justiça Militar Estadual está previsto no 

art. 125 e parágrafos. É pertinente verificar as alterações, promovidas pela Emenda 

Constitucional (EC) nº 45/2004, que afetam nomenclaturas, estruturas e competências 

da Justiça Militar Estadual e que podem ser assim resumidas: a) adequação do 

tratamento dos policiais militares e bombeiros militares pela expressão Militares 

Estaduais; b) ampliação da competência da Justiça Militar estadual para julgar as ações 

judiciais contra atos disciplinares; c) confirmação da previsão da Lei 9.099/96 

(parágrafo único do Art 9º do CPM), no sentido de ressalvar a competência do Tribunal 

do Juri (crimes dolosos contra a vida) quando a vítima for civil; d) previsão de um novo 
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órgão junto as Auditorias, composto pelo Juiz de Direito singularmente; e) definição da 

competência do Juiz de Direito para processar e julgar singularmente os crimes militares 

cometidos contra civis e as ações judiciais contra atos disciplinares militares; f) 

estipulação do Juiz de Direito como presidente do Conselho de Justiça. 

Cada Estado tem autonomia para definir a sua Justiça Militar Estadual, havendo 

eventuais dessemelhanças sem maiores implicações. 

1.2.2.2. Estrutura Organizacional 

A Justiça Militar Estadual atua nos limites da cada Estado, não havendo divisão 

por circunscrição judiciária militar, sendo que a atividade judiciante ocorre nas 

Auditorias. 

A Justiça militar Estadual, nos mesmos moldes da esfera federal, possui como 

órgãos de primeira instância os conselhos de justiça – Especial e Permanente – e os 

Juízes de Direito, com a única ressalva que os Juízes-Militares são policiais militares ou 

bombeiros militares. 

No que tange à segunda instância da Justiça Militar estadual, há outra diferença 

substancial em relação à Justiça Militar Federal, pois é exercida pelo Tribunal de Justiça 

do Estado ou por um Tribunal de Justiça Militar, nos Estados que criaram dentro das 

exigências constitucionais. Atualmente, apenas os Estados do Rio grande do Sul, São 

Paulo e Minas Gerais possuem Tribunal d Justiça Militar. 

1.2.2.3. Competência Legal e Doutrinária 

Conforme denota-se do art. 125, parágrafo 4º, do Texto Constitucional, a Justiça 

Militar Estadual difere da Federal no aspecto de competência. Visualiza-se que há a 

expressa referência a militares estaduais, advindo significativa conseqüência de que a 

Justiça Militar Estadual não pode processar e julgar civis. 

Por isso, CAMPOS JUNIOR [30] explica que “se um civil praticar crime militar 

em concurso de agentes com um policial ou bombeiros militares, deverá ser processado 
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e julgado na Justiça Comum estadual, desde que o ilícito por ele praticado tenha 

correspondência no Direito Penal Comum, caso contrário, cometerá fato atípico.” 

Dessa forma, observa-se que a organização, a composição, a competência e 

funcionamento da Justiça Militar agem para contribuir de maneira justa com a paz 

social, objetivo fim do Estado Brasileiro. 

CAPÍTULO II – POSICIONAMENTO DO DIREITO MILITAR NO 

ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO BRASILEIRO 

2.1. Considerações Gerais 

A história do Direito Militar confirma sua positivação, desde os primórdios, nas 

Constituições e Cartas políticas promulgadas ou outorgadas no Brasil nas quais foi feito 

constar princípios e regras dessa modalidade jurídica.  

A existência e funcionamento das Instituições Militares, diante da relevância 

para a União, os Estados e o Distrito Federal, são referenciadas na Lei Maior do País, o 

que lhes confere a importância devida e conformam o Direito Militar e suas 

ramificações, já que a Constituição da República, em vários de seus dispositivos, 

referiu-se aos militares brasileiros, tratando-os de forma especifica e diferenciando-os 

do cidadão comum. 

Embora seja corrente a afirmação que o Direito Militar Brasileiro é composto 

apenas de matéria penal, na realidade há um sistema de regras de administração e de 

princípios e normas de direito sobre matéria militar inscrito na Constituição Federal 

vigente. 

Este direito tem como fonte principal a lei, ou seja, os dispositivos legais em 

cujo conteúdo consta matéria militar. A primeira e principal lei militar no Brasil é a 

Constituição da República, seguida pelo Código Penal Militar (Decreto-Lei nº 1.001, de 

21 de Outubro de 1969), Código de Processo Penal Militar (Decreto-Lei nº1.002, de 21 

de Outubro de 1969), Estatuto dos Militares (Lei nº 6.880, de 09 de Dezembro de 1980), 

e as diversas leis que versam sobre direitos, deveres e atividades dos militares, além de 

grande número de normas, de caráter administrativo, que exteriorizam e regulam o 

funcionamento do aparato militar, em tempo de paz e em tempo de guerra. 



As questões jurídicas mais comuns afetas aos militares orbitam no plano da 

legislação penal militar, processual penal militar e administrativo-militar (Estatuto dos 

Militares, Lei de Pensão Militar e Lei de Remuneração Militar). Por isso a falsa noção 

de que os problemas jurídicos que envolvem as Forças Armadas são solucionados, tão 

somente, à luz dos textos e normas infraconstitucionais, sem a necessidade de apoio na 

Constituição. 

Assim, pode-se conceituar o Direito Militar como um conjunto harmônico de 

princípios e normas jurídicas que regulam matéria de natureza militar, podendo ser de 

caráter constitucional, penal ou administrativo. 

Ao lado dos princípios norteadores do Estado Democrático de Direito, que 

devem ser estritamente observados pelas autoridades militares no trato com os seus 

homens, estão os bens jurídicos institucionais afetos às Forças Armadas, tutelados pela 

Carta Política, que devem também ser minuciosamente observados, haja vista as graves 

implicações para a caserna, advindas de sua inobservância. 

2.2  Sub-ramos do Direito Militar 

A área militar, em qualquer país do mundo, compõe um vasto e profuso campo 

de irradiação de diferentes efeitos jurídicos, que podem repercutir no âmbito penal, 

civil, administrativo ou disciplinar. Portanto, em verificação epistemológica, reconhece-

se, a existência de vários ramos especiais do direito, voltados para o estudo do contexto 

militar e seus peculiares fenômenos de direito.  

Inicialmente, identifica-se a existência dos seguintes sub-ramos componentes do 

Direito Militar, ou, como denomina a doutrina, Sistema Jurídico Militar ou Ordem 

Jurídica Militar ou ainda Ordenamento Jurídico Militar: direito constitucional militar , 

direito penal militar , direito processual penal militar, direito administrativo 

militar , direito disciplinar militar ou direito administrativo disciplinar militar, direito 

previdenciário militar, e tantos outros que estão relacionados com o emprego de Forças 

Armadas na solução de conflitos armados ou na manutenção e imposição da paz, onde 

sobressai, o direito internacional dos conflitos armados, também conhecido como 

direito internacional humanitário. Em destaque grifado, os subramos nos quais far-se-á 

as considerações pertinentes ao tema deste trabalho. 



O entendimento do sistema jurídico militar é de grande relevância, sobretudo 

atentando-se para seus peculiares institutos, a ensejar o surgimento de efeitos jurídicos 

particulares. Assim, desde o ingresso nas fileiras armadas, passando por eventual 

emprego em campo de beligerância, acontecendo a aplicação de sanções por 

indisciplina ou quebra da hierarquia, até a efetivação da previdência militar na 

passagem do militar para a inatividade e sua permanência nessa situação, tudo obedece 

a normas e princípios específicos que compõem o Direito Militar objetivo ou 

positivado. 

Portanto, embora o Direito Penal Militar trabalhe com o fato penal militar; o 

Direito Processual Penal Militar cuide das formas judiciárias no apreciar tal fato penal 

militar; o direito administrativo militar lide com o fato administrativo militar; o direito 

disciplinar militar cuide do fato disciplinar (transgressão disciplinar) no seio castrense; 

o direito previdenciário militar labore com as questões previdenciárias militares e o 

direito internacional dos conflitos armados trate do direito da guerra, o fato é que a base 

referencial de todas essas disciplinas é a mesma: os princípios da Hierarquia e da 

Disciplina.  

Com efeito, a permear todo o Direito Militar estão tais princípios. A própria 

Constituição brasileira, em seu art. 142, tratou de fixá-los como a base que fundamenta 

a ordem militar, e, por via de conseqüência, a própria estrutura jurídica. A concepção da 

relevância desses princípios é fundamental para o perfeito posicionamento do Direito 

Militar no Estado Democrático de Direito Brasileiro. 

2.2.1. Direito Militar Constitucional 

Os princípios e normas de Direito Militar sempre ocuparam posição de destaque 

nos textos constitucionais, muito embora sejam poucos os estudos que abordam o 

Direito Constitucional Militar. É fato, porém, que havendo inserções na Constituição, há 

relevância incontestável. Válida a observação de CRUZ: (…) “a inclusão de qualquer 

matéria na Constituição, independente da amplitude desta previsão, supõe sua 

conversão em norma constitucional, dotada de valor maior e protegida pela 

supremacia da Constituição” [31]. 
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Efetuando-se um exame panorâmico da Constituição Federal da República do 

Brasil, promulgada em 1988, percebe-se – tal qual nas constituições anteriores – que 

estão consignados princípios e regras de administração militar e de Direito Militar, que 

se compõem em “um sistema de normas constitucionais, cujo objeto é a disciplina 

militar em seus aspectos orgânico, funcional, institucional, etc” [32] 

Neste sentido, MARTINS apresenta a síntese que sedimenta o emprego da 

expressão Direito Constitucional Militar e da caracterização deste sub-ramo do Direito 

Militar: “ A expressão direito constitucional pode ser tomada em duas acepções: 

disciplina jurídica ou direito de índole constitucional. Assim, na primeira acepção 

(disciplina jurídica), direito constitucional é Estudo das normas jurídicas que derivam 

da Constituição, ou mais exatamente o estudo da Constituição. Na segunda acepção 

(direito de índole constitucional), a expressão direito constitucional se refere a todo e 

qualquer direito sagrado numa constituição, qualquer que seja a sua natureza do ponto 

de vista de classificação doutrinária: privado, público, civil, político, administrativo, 

penal, comercial, internacional, processual, militar, etc. (...) da conjugação dos 

sentidos da expressão “direito constitucional” resulta a possibilidade de considerar-se 

uma disciplina jurídica incidente sob direitos consagrados na Constituição, qualquer 

que seja a sua natureza do ponto de vista de classificação doutrinária donde deriva a 

idéia de “direito constitucional tributário”, “direito constitucional administrativo”,  

“direito constitucional militar” (objeto de nossa breve análise), dentre outros [33]. 

Por esta razão, adota-se a qualificação de “Direito Constitucional Militar” para 

referir-se aos princípios de índole constitucional, ou, inversamente, para referir-se aos 

princípios e regras constitucionais que tratam especificamente ou se aplicam ao Direito 

Militar. 

Não obstante, é necessário registrar que, “pouco ou quase nada se disse ainda em 

nossa literatura acerca do Direito Constitucional Militar” [34]. 

A primeira referência à matéria militar encontrada no texto da Constituição em 

vigor ocorre no campo dos direitos e garantias fundamentais, mais exatamente no inciso 

VII do art. 5º que assegura a prestação de assistência religiosa em entidades militares de 
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internação coletiva. O mesmo art. 5º, no inciso XLIV, afirma constituir crime 

inafiançável e imprescritível a ação de grupos armados, civis ou militares, contra a 

ordem constitucional e o Estado Democrático. 

O inciso VI do parágrafo terceiro do art. 12 da Constituição estabelece que são 

privativos de brasileiros natos, dentre outros os cargos de oficial das Forças Armadas. 

No campo dos direitos políticos, o parágrafo segundo do art. 14 da Constituição cuida 

da vedação do alistamento no período de serviço militar obrigatório. 

O artigo 20 da Constituição da República inclui, entre os bens da União, as 

terras devolutas indispensáveis à defesa das fronteiras, das fortificações e construções 

militares.  

Disciplinando a competência da União, o inciso XIV do art. 21 da Constituição, 

por sua vez, estabelece, dentre outras disposições de organizar e manter a polícia militar 

e o corpo de bombeiros militar do Distrito Federal. Definindo a competência legislativa 

privativa da União, o art. 22 da Constituição estabelece que compete privativamente à 

União legislar sobre: requisições civis e militares, em caso de iminente perigo e em 

tempo de guerra (inciso III) e normas gerais de organização, efetivos, material bélico, 

garantias, convocação e mobilização das polícias militares e corpos de bombeiros 

militares (inciso XXI) e defesa territorial, defesa aeroespacial, defesa marítima, defesa 

civil e mobilização nacional (inciso XXVIII). 

Ao reger o Distrito Federal, o parágrafo quarto do art. 32 da Constituição remete 

ao legislador infraconstitucional a edição de lei que disponha, dentre outros, sobre a 

utilização pelo governo do Distrito Federal da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros 

Militar. 

No campo da organização do Estado, mais exatamente da Administração 

Pública, a Constituição reservou capítulo para os militares dos Estados, do Distrito 

Federal e dos Territórios (art. 42). 

O inciso III do art. 48 da Constituição da República estabelece caber ao 

Congresso Nacional, com a sanção do Presidente da República, dispor sobre todas as 

matérias de competência da União, especialmente sobre fixação e modificação do 



efetivo das Forças Armadas. O parágrafo sétimo do art. 53, por sua vez, prevê regra 

para incorporação de Deputados e Senadores nas Forças Armadas. 

O inciso I do parágrafo 1º do art. 61 estabelece ser da iniciativa privativa do 

Presidente da República as leis que fixem ou modifiquem os efetivos das Forças 

Armadas. Do mesmo modo, a alínea "f" do parágrafo 1o do art. 61 estabelece, ao 

disciplinar o processo legislativo, que são da iniciativa privativa do Presidente da 

República as leis que disponham sobre militares das Forças Armadas, seu regime 

jurídico, provimento de cargos, promoções, estabilidade, remuneração, reforma e 

transferência para a reserva. 

Cuidando das atribuições do Presidente da República, o inciso XIII do art. 84 

estabelece competir privativamente àquela autoridade exercer o comando supremo das 

Forças Armadas, nomear os Comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, 

promover seus oficiais-generais e nomeá-los para os cargos que lhes são privativos. 

O art. 92 cuida que são, dentre outros, órgãos do Poder Judiciários os Tribunais e 

Juízes Militares. Embora não seja matéria propriamente militar, mas sim de organização 

judiciária e de repartição da "jurisdição", quando cuida da organização dos Poderes, 

mais exatamente do Poder Judiciário, a Constituição dispõe acerca da competência para 

julgar matéria militar, estabelecendo uma disciplina harmônica na matéria, merecendo 

relevo os comandos dos artigos 122 a 124 que cuidam dos Tribunais e Juízes Militares. 

Os parágrafos terceiro e quarto do art. 125 da Constituição traçam os parâmetros 

para instituição da Justiça Militar nos Estados e sua competência. No art. 128, vê-se, 

dentre os ramos do Ministério Público, o Militar. 

Adotando critério orgânico ou subjetivista, o legislador constituinte no art. 142 

cuidou no âmbito da defesa do Estado e das organizações democráticas das "Forças 

Armadas". Note-se que, neste artigo, contém regras que definem o caráter da matéria 

militar no país, regras e princípios estes que não se cingem apenas às Forças Armadas 

enquanto órgãos, mas à noção efetiva de que seja "militar" e "militarismos" no Estado 

Democrático de Direito posto. 

Ressalta-se que, no capítulo das "Forças Armadas", o legislador traçou os 

princípios constitucionais militares, o perfil orgânico das Forças Armadas e o quadro 



básico de direitos, deveres e sujeições dos militares. O art. 143 da Constituição, por seu 

turno, disciplinou o serviço militar obrigatório. 

Por fim, o art. 144 da Constituição, ocupado com a segurança pública, 

relacionou entre os órgãos incumbidos da preservação da ordem pública e da 

incolumidade das pessoas e do patrimônio as polícias militares e corpos de bombeiros 

militares, definindo-lhes a competência (parágrafo quinto) e suas vinculações às Forças 

Armadas (parágrafo sexto). 

Observa-se que o legislador constituinte originário, e também o derivado, 

trataram sobre matéria militar no texto da Constituição da República em profusão, 

resultando na instituição de princípios constitucionais de índole militar, dentre os quais, 

apresentam-se: a) O Princípio da Hierarquia e da Disciplina: não são princípios 

exclusivos das forças militares, mas por certo é nesta seara que são potencializados 

numa acepção muito peculiar e são referidos nos artigos 42 e 142 da CF, indicando 

serem esses valores a base institucional das forças militares. A hierarquia militar é a 

ordenação da autoridade, em níveis diferentes, dentro da estrutura das Forças Armadas. 

A ordenação se faz por postos ou graduações; dentro de um mesmo posto ou graduação 

se faz pela antigüidade no posto ou na graduação. O respeito à hierarquia é 

consubstanciado no espírito de acatamento à seqüência de autoridade. Disciplina é a 

rigorosa observância e o acatamento integral das leis, regulamentos, normas e 

disposições que fundamentam o organismo militar e coordenam seu funcionamento 

regular e harmônico, traduzindo-se pelo perfeito cumprimento do dever por parte de 

todos e de cada um dos componentes desse organismo. A disciplina e o respeito à 

hierarquia devem ser mantidos em todas as circunstâncias da vida entre militares da 

ativa, da reserva remunerada e reformados. b) Princípio da desconcentração das 

Forças: o caput do art. 142 da Constituição da República estabelece que as Forças 

Armadas são constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica. Verifica-se 

que o legislador constituinte, empregando o critério de desconcentração por matéria, e, 

também atento à tradição militar do país, tendo em consideração a defesa marinha, 

terrestre e aérea, desconcentrou as Forças Armadas em três órgãos despersonalizados, 

centros de competência administrativa cuja missão é a defesa da Pátria, a garantia dos 

poderes constitucionais e da lei e da ordem. c) Princípio da Permanência e da 

Regularidade das Forças: enquanto "instituições nacionais" as Forças Armadas se 



destacam do universo dos entes e órgãos públicos "transitórios", ou com possibilidade 

de desaparecimento pelo modo pelo qual se extinguem os entes e os órgão públicos da 

Administração direta ou indireta. Ao afirmar que as Forças Armadas são "...instituições 

nacionais permanentes e regulares..." a CF elegeu a existência das Forças à própria 

existência do Estado Brasileiro, enquanto este subsistir, existirão as Forças Armadas, 

sem solução de continuidade em suas missões institucionais. d) Princípio da 

subordinação das Forças: conforme o contido no caput do Art. 142 da CF, as Forças 

Armadas submetem-se à autoridade suprema do Presidente da República. O inciso XIII 

do art. 84 estabelece competir privativamente ao Presidente da República exercer o 

comando supremo das Forças Armadas, nomear os Comandantes da Marinha, do 

Exército e da Aeronáutica, promover seus oficiais-generais e nomeá-los para os cargos 

que lhes são privativos. e) Princípio da destinação estrita: as Forças Armadas têm 

destinação traçada na CF, nos termos do art. 142. Destinam-se à defesa da Pátria, à 

garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes (Executivo, 

Legislativo e Judiciário), da lei e da ordem. Como instituições nacionais permanentes e 

regulares que são às Forças Armadas não se pode impor destinação diversa daquela 

explicitada pela Lei Maior. O princípio em comento funciona como garantia de que as 

Forças Armadas não serão empregadas para fins circunstanciais, político-partidários ou 

pelas paixões de uma dado momento histórico-político. f) Princípio da 

obrigatoriedade do serviço militar: conforme o disposto no art. 143 da CF. Verifica-

se pelo parágrafo primeiro do dispositivo mencionado que o modelo instituído é o de 

"obrigatoriedade temperada", posto que se prestigiou o serviço alternativo aos que, em 

tempo de paz, após alistados, alegarem imperativo de consciência, entendendo-se como 

tal o decorrente de crença religiosa e de convicção filosófica ou política, para se 

eximirem de atividades de caráter essencialmente militar. Do mesmo modo, moderou-se 

a obrigatoriedade para as mulheres e os eclesiásticos que ficam isentos do serviço 

militar obrigatório em tempo de paz, sujeitos, porém, a outros encargos que a lei lhes 

atribuir. g) Princípio da derrogação parcial das liberdades políticas e dos direitos 

fundamentais: em face da natureza das atribuições conferidas às Forças Militares no 

país, alguns direitos políticos e fundamentais são vedados a seus integrantes militares. 

Neste termos, o inciso LXI do art. 5º da CF permite a prisão dos militares fora do 

contexto do flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade 

judiciária competente. No campo dos direitos políticos, o parágrafo segundo do art. 14 

da Constituição veda o alistamento no período de serviço militar obrigatório. O 



parágrafo segundo do art. 142 da CF veda a concessão de habeas-corpus em relação a 

punições disciplinares militares. O inciso IV do parágrafo terceiro do art. 142 da CF 

veda aos militares a sindicalização e a greve. E o inciso V do parágrafo terceiro do art. 

142 estabelece que o militar, enquanto em serviço ativo, não pode estar filiado a 

partidos políticos. Os militares experimentam, em determinadas liberdades e direitos, 

verdadeira capitis diminutio, justificáveis pela natureza de sua destinação 

constitucional. 

Considerando que é a Constituição Federal a lei instituidora do caráter 

democrático de direito do Estado brasileiro, pode-se inferir que as disposições 

constitucionais que versam sobre matéria militar são perfeitamente compatíveis com as 

características nacionais, legitimando-as. 

2.2.2. Direito Militar Penal e Processual penal 

O estudo do Direito Penal Militar, no Brasil, teve seu despertar especialmente 

com as obras de Esmeraldino BANDEIRA, que remontam ao início do século XX, 

destacando-se o Curso de direito penal militar, editado em 1913 e o Tratado de direito 

penal militar brasileiro, de 1925. É bem verdade que já havia sido publicada a obra de 

João Vieira de Araújo, intitulada Direito penal o Exército e Armada, de 1898, mas é 

com Esmeraldino Bandeira que a seara do direito penal militar se constrói de forma 

mais abrangente, com trato direcionados dos institutos penais militares. Outros autores 

colaboraram na edificação do Direito Penal Militar, dentre eles, Chrysolito de Gusmão e 

seu Direito penal militar, de 1915; Raul Machado e seu Direito penal militar, de 1930; 

Virgílio Antonino de Carvalho e seu Direito penal militar brasileiro, de 1940; Canabarro 

Reichardt e seu Código penal militar comentado, de 1945; Sílvio Martins Teixeira e seu 

Novo Código penal militar do Brasil, de 1946. Mais recentemente, no âmbito do direito 

penal militar, podem ser relacionados alguns importantes autores, tais como: Álvaro 

Mayrink da Costa, com seu Crime militar, 2005; Célio Lobão, com Direito penal 

militar, 2004; Jorge Alberto Romeiro, com seu Curso de direito penal militar: parte 

geral, 1994; José da Silva Loureiro Neto, com seu Direito penal militar, 1992; Telma 

Angélica Figueiredo, com sua abordagem sobre Excludentes de ilicitude no direito 

penal militar, de 2004; Jorge César de Assis, com seus Comentários ao Código penal 

militar, de 2005; Cícero Robson Coimbra Neves e Marcello Streifinger, com 

Apontamentos de Direito penal militar, volume 1 – parte geral, 2005 e Volume 2 – parte 



especial, 2007, além de Alexandre José de Barros Leal Saraiva, com seu Comentário ao 

Código pena militar, parte geral, 2007 e Crimes contra a Administração Militar, de 

2000. 

No plano do Processo Penal Militar, os estudos de José Carlos Couto de 

Carvalho, Nelson Coldibelli, Cláudio Amin Miguel, Arilma Cunha, Jorge César de 

Assis, Roberto Menna Barreto de Assumpção, João Ronaldo Roth, Paulo Tadeu 

Rodrigues Rosa e José Luiz Dias Campos Junior, constituem inegáveis passos na 

fixação das bases doutrinárias da disciplina. 

O Direito Penal Militar é um direito penal especial, porque a maioria de suas 

normas, diversamente das de direito penal comum, destinadas a todos os cidadãos, se 

aplicam, exclusivamente, aos militares, que têm especiais deveres para com o Estado, 

indispensáveis à sua defesa armada e à existência de suas instituições militares. Esse 

caráter especial, ainda, advém da Constituição Federal ao atribuir com exclusividade 

aos órgãos da Justiça Castrense (art. 122, CF/88) o processo e o julgamento dos crimes 

militares definidos em lei. 

Ressalta-se, entretanto, que o processo e o julgamento dos crimes dolosos contra 

a vida praticados por militar contra civil, por força da Lei n.º 9.299/96, são da 

competência da Justiça Comum. Assim, tais fatos continuam possuindo a classificação 

de crime militar e devem ser apurados por meio de Inquérito Policial Militar, contudo 

será a Justiça Comum e não a Auditoria Militar, no âmbito do Estado, a competente 

para o processo e o julgamento de tais crimes. 

Esmeraldino BANDEIRA assentava que sob quatro aspectos pode ser visto o 

direito penal militar: a) no sentido subjetivo é a doutrina jurídica que estuda os 

princípios gerais relativos à organização e ao funcionamento das forças armadas na 

sociedade civil; b) no sentido objetivo, é aquela parte da legislação que define os 

crimes militares e estabelece as respectivas penas; c) no sentido substantivo ou 

material é o conjunto dos princípios jurídicos que servem de fundamento e limite aos 

conceitos de crimes e penas militares; d) no sentido adjetivo ou formal é o complexo 

das normas processuais por que se tornam efetivos os preceitos e as sanções da 

legislação militar. Nesta última acepção, nitidamente se vê que o autor se refere ao 

direito processual penal militar. (grifei). 



Consoante a proveitosa lição de Álvaro Mayrink da Costa: “A especialidade do 

Direito Penal Militar, sua substantividade, conseqüência e autonomia fundamentam-se 

cientificamente na comprovada existência de uma categoria de bens e interesses 

específicos, cuja violação ou periclitação determina o ilícito penal militar ao que 

corresponde o tipo especial de pena”. [35] 

O arcabouço penal militar envolve temas de elevada indagação, como a teoria do 

crime militar e a teoria da sanção penal militar, com contornos absolutamente distintos 

dos versados no direito penal comum. Primeiramente deve-se dizer que o estudo detido 

do tipo penal militar oferece campo de reflexão científica bastante largo, mormente pelo 

fato de que não se tem como fácil a tarefa de conceituar e classificar o crime militar. A 

Constituição de 1988 até faz referência no art. 5º, LXI, nos seguintes termos: “Ninguém 

será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade 

judiciária competente, salvo nos casos de transgressão militar ou crime 

propriamente militar, definidos em lei” (grifei). 

Contudo, não há no ordenamento positivo brasileiro, qualquer conceito legal de 

crime propriamente militar, havendo, tão-somente, os recursos predispostos no art. 9º e 

10, do estatuto repressivo militar (Decreto-Lei 1.001/69), que contempla regra de 

extensão ou de tipicidade indireta. 

Novamente se invoca o magistério de Álvaro Mayrink da Costa, para o qual “a 

distribuição da matéria na parte especial do Código Penal Militar é diferente da adotada 

no Código Penal comum. No Militar, compreende oito títulos divididos em capítulos, e 

estes, algumas vezes, em seções, na seguinte seqüência: I – crimes contra a segurança 

externa do país; II – crimes contra a autoridade ou disciplina militar; III – crimes 

contra o serviço e o dever militar; IV – crimes contra a pessoa; V – crimes contra o 

patrimônio ; VI – crimes contra a incolumidade; VII – crimes contra a 

administração militar ; VIII – crimes contra a administração da Justiça Militar. 

Dentre esses, há os que são propriamente militares, pela sua natureza, e os que são 

considerados militares, pela sua inclusão no Código Penal Militar. Todos, porém, 
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atendem aos pressupostos conceituais do art. 9º do Decreto-Lei nº 1.001, de 

21/10/69”.[36] 

Quanto ao sistema de penas, impende destacar o elevado grau de severidade das 

sanções previstas tanto em tempo de paz, quanto em tempo de guerra – ocasião em que 

é admissível até a pena capital, com amparo da própria Carta Constitucional, art. 5º 

XLVII, “a”. 

Além de penas privativas rígidas, o Direito Penal Militar prevê também outras 

modalidades de penas específicas, como impedimento, suspensão do exercício do posto 

ou graduação, reforma. Há também as chamadas penas acessórias, das quais avulta-se 

como uma das mais pesadas, a exclusão das forças armadas. 

Não bastasse o rigor das penalidades previstas no ordenamento punitivo 

castrense, é oportuno mencionar que há vedações que inviabilizam a adoção de penas 

alternativas ou de medidas despenalizantes, nos moldes daquelas erigidas pela Lei 

9.099/95, que implantou, no Brasil, os Juizados Especiais. 

Tudo isso faz emergir um conjunto de preceitos completamente singulares, com 

traços marcantes e dissociados do direito penal comum, a justificar, por isso mesmo, um 

estudo muito mais direcionado. 

Com muita razão, por conseguinte, Álvaro Mayrink da Costa, quanto afirma: 

“Destarte, mais por comodidade do que por convicção científica, não são poucos os que 

ainda consideram o Direito Penal Militar como um simples satélite do Direito Penal 

comum, destituído de condições necessárias para aspirar à consagração de uma 

disciplina jurídica autônoma”.[37] 

Hodiernamente, já se assistem a ensaios frutuosos que visam dissecar o 

fenômeno penal militar, em seus ângulos mais particulares, com desenvolvimento de 

estudos acerca, por exemplo, da aplicabilidade da teoria da imputação objetiva na 

análise da estrutura do crime militar culposo [38] e da co-autoria em crime militar. 
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O devido processo penal militar também representa garantia fundamental para 

todo aquele que venha a responder pela prática de um crime perante a Justiça Militar. 

Em razão disso, muito naturalmente vicejou o direito processual penal militar ao 

lado do direito substantivo, explicitando os ritos e as formas pelas quais deveria girar o 

processo no âmbito jurisdicional castrense. Importa salientar que, embora haja muita 

similitude dos procedimentos adotados na seara militar com aqueles decorrentes do 

processo comum, não é menos certo que há diferenças e particularidades próprias deste 

ramo especial, sobretudo por adotar o denominado sistema de escabinato. 

É que, para atender à instrumentalização ou formalização do direito material 

castrense, notório que o Direito Processual Penal Militar também reflita dita 

especialização, absorvendo os princípios próprios de tal ordenamento, de sorte que o 

processo penal militar está todo ele permeado pela hierarquia e disciplina, desde a fase 

em que o antecede (Inquérito Policial Militar), até o contraditório propriamente falando, 

assegurando-se a harmônica aplicação de tais parâmetros substantivos, embora jamais 

se afastando dos dogmas constitucionais que a tudo rege. 

O Direito Processual Penal Militar tem por objeto, portanto, a aplicação do 

Direito Penal Militar, podendo ser conceituado, como o complexo de normas e 

princípios que trata das formas de aplicação da lei penal militar e de suas sanções. 

A estrutura da Justiça Militar em tempo de paz e em tempo de guerra está 

prevista no Código de Processo Penal Militar (Decreto-lei 1002/69) e na Lei de 

Organização Judiciária Militar da União (Lei 8.457/92). 

Incumbe, constitucionalmente, à Justiça Militar processar e julgar os crimes 

militares previstos em lei, sendo certo que para bem aplicar as normas do Direito Penal 

Militar, os integrantes de tal foro especial, são concursados, da mesma forma que os 

membros do Ministério Público Militar que atuam em tal contexto jurisdicional. Eis a 

razão que levou José Frederico Marques, a tecer as seguintes considerações: “A Justiça 

Militar é das poucas jurisdições especiais cuja existência se justifica. Não se trata de um 

privilégio de pessoas, mas de organização decorrente, como lembra Astolpho Rezende, 

das 'condições especiais' que ligam pessoas e atos de índole particular atinentes ao 



organismo militar, como também pela natureza das infrações disciplinares, aptas a 

comprometer a ordem jurídica e a coesão dos corpos militares”.[39] 

Também é indispensável que o Direito Processual Penal Militar seja 

freqüentemente visitado, objetivando o melhor desenvolvimento de suas normas e 

institutos, inclusive com a perspectivação de que haja uma reforma de alguns ritos e 

aplicação de novos institutos, como a suspensão condicional do processo. 

2.2.3. Direito Militar Administrativo 

A Constituição Federal de 1988 foi um marco para o Brasil, ao restabelecer em 

sua plenitude legal o Estado Democrático de Direito, sendo extensivo ao Direito 

Administrativo Militar que se consolidou como um ramo do Direito Militar, com 

princípios próprios e regras destinadas aos servidores militares, responsáveis diretos 

pela defesa nacional, a ordem e a segurança pública. 

Os militares integram a sociedade brasileira e são destinatários de regras 

especiais que tem por objetivo manter a o espírito de corpo em suas entidades. Dentre as 

regras especiais, destacam-se os regulamentos disciplinares, que estabelecem as normas 

a serem observadas pelos militares nas relações com os administrados, e também nas 

relações com a própria Administração Pública Militar. 

A Emenda Constitucional nº 45/2004, ao alterar a competência da Justiça Militar 

Estadual, e também da Justiça Militar do Distrito Federal, sedimentou de vez a 

importância do Direito Administrativo Militar que tem um conjunto considerável de 

jurisdicionados, desenvolvendo funções essenciais à manutenção da ordem pública.  

Por força das alterações da EC 45, os Juízes de Direito do Juízo Militar, no 

âmbito dos Estados e Distrito Federal, passaram a ter competência para processar e 

julgar os atos administrativos disciplinares praticados pelas autoridades militares. 

Caberá, ainda, aos Juizes julgarem as ações de reintegração dos militares excluídos de 

suas Corporações por ato administrativo praticado pelo Comandante Geral ou 

autoridade competente. Espera-se que em breve a Justiça Militar da União seja também 
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ampliada e adquira a competência para apreciar as situações jurídicas oriundas das 

relações administrativas entre as Instituições Militares federais e seus integrantes. 

O § 2º, do art. 5.º, da CF, que trata dos direitos e garantias fundamentais do 

cidadão, diz que, “Os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem 

outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados 

internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte”. O caput do art. 5º, 

afirma que todos são iguais perante a lei sem distinção de qualquer natureza. 

O militar assim como o civil é sujeito de direitos e obrigações sendo regido por 

estatuto próprio, o qual deve ser compatível com a CF sob pena de 

inconstitucionalidade. Os militares estaduais continuam sendo regidos por regulamentos 

disciplinares editados por meio de decretos, que foram recepcionados, mas que não mais 

podem ser alterados por esse instituto. Isto somente pode ocorre por meio de lei, art. 5.º, 

inciso LXI, da CF. Assim, se verifica o Estado Democrático de Direito se fazendo 

presente em todos os setores da sociedade. O militar (federal ou estadual) é um cidadão 

e deve ser tratado como tal. As garantias constitucionais aplicam-se integralmente a 

estes servidores do Estado.  

Por exemplo, o Brasil por meio de decreto legislativo e presidencial subscreveu 

a Convenção Americana de Direitos Humanos (CADH), conhecida como Pacto de São 

José da Costa Rica. Com fundamento no art. 5o, § 2º, da CF, este tratado internacional 

aplica-se a todos os brasileiros e aos estrangeiros residentes no país, não existindo 

nenhuma vedação ao fato dos brasileiros serem civis os militares.  

As autoridades militares assim como as autoridades administrativas civis 

encontram-se sujeitas aos princípios consagrados no art. 37, caput, da CF, legalidade, 

moralidade, impessoalidade, publicidade e eficiência. Esses princípios devem reger os 

processos administrativos na busca da efetiva aplicação da justiça que é o pilar mais 

sólido de Deus. 

As normas militares devem respeito à Constituição Federal, que no ordenamento 

jurídico nacional vigente, e de acordo com os fundamentos do Estado Democrático de 

Direito brasileiro, encontra-se no ápice da hierarquia das leis. Não existe decreto ou lei 

que possa estar acima da Constituição Federal. O militar infrator deve ser punido em 



conformidade com a lei, sendo-lhe assegurado às garantias previstas no art. 5º da 

Constituição Federal.  

Os julgamentos administrativos militares devem se pautar pelo respeito ao 

princípio da imparcialidade, com a efetiva aplicação da justiça. O julgador militar não 

deve se esquecer que suas decisões precisam ser motivadas, e que estas poderão ser 

revistas pelo Poder Judiciário, em atendimento ao art. 5º, inciso XXXV, da CF. A 

decisão injusta, contrária à prova dos autos, e que venha a causar prejuízos ao 

administrado poderá motivar uma ação de indenização por danos morais e materiais, na 

forma do art. 37, § 6º, da CF. 

Os militares, acusados da prática de ilícitos penais ou administrativos, não 

podem ser punidos sem que lhes sejam assegurados os direitos previstos no texto 

constitucional. Além dessas garantias, os militares ainda encontram-se amparados pelos 

instrumentos internacionais subscritos pelo Brasil, como a Convenção Americana de 

Direitos Humanos e a Declaração de Direitos Humanos da Organização das Nações 

Unidas – ONU. 

O militar que garante a segurança externa, Forças Armadas, ou a segurança 

interna, Forças Auxiliares, deve ser julgado por meio de um julgamento justo, onde lhe 

sejam assegurados a ampla defesa e o contraditório, o devido processo legal, o princípio 

da imparcialidade e o princípio da inocência, além de outras garantias necessárias a 

efetiva aplicação da Justiça, que fortalece o Estado democrático de Direito.  

O enfoque das peculiaridades do ambiente castrense já demonstra a relevância 

do direito administrativo militar. Por conseguinte, seja no plano de sua estrutura 

organizacional - extremante ampla e complexa - seja, no plano de sua estrutura 

funcional, a administração castrense contempla tantas e tão intricadas questões, que sua 

abordagem deve ser realizada com todo a acuidade, sobretudo para preservar sua 

identidade e autonomia. 

Assim, vê-se que o funcionamento do aparato estatal militar imprescinde de 

inúmeros atos e processos administrativos, que leva em conta os aspectos específicos da 

atividade castrense, com suas implicações próprias no terreno da regulação normativa. 

Deste modo, a administração militar possui um conjunto de normas que disciplina sua 



engrenagem funcional, inclusive com diploma normativo direcionado para os 

denominados servidores especiais da pátria, conforme o estatuto orgânico castrense – a 

Lei 6.880/81. Assim, atende perfeitamente os ditames basilares jurídicos do Estado 

Democrático de Direito Brasileiro. 

CAPÍTULO III – DIREITO MILITAR E O ESTADO DEMOCRÁTI CO DE 
DIREITO BRASILEIRO: COMPATIBLIDADE OU INCOMPATIBILI DADE? 

3.1 Considerações Gerais 

Há muitos questionamentos ainda, principalmente no que tange à configuração 

da atual estrutura política do Estado Brasileiro, um Estado Democrático de Direito, 

onde “todos são iguais perante a lei”, que não caberia um ramo de direito, como 

exceção, para tratar somente de militares. Questiona-se assim a própria existência da 

Justiça Militar.  

Outra questão importante é a recepção ou não de legislações militares anteriores 

a vigência da atual Constituição Federal. Têm sido apontados aspectos do próprio 

Estatuto dos Militares (Lei 6.880, de 09.12.1980) como incompatíveis com o vigente 

ordenamento jurídico brasileiro. 

Dúvidas são colocadas sobre o tratamento distinto, no que concerne a deveres, 

direitos e outras prerrogativas, dado aos membros das Forças Armadas, visto que, 

embora eles pertençam às instituições nacionais permanentes que são a Marinha, o 

Exército e a Aeronáutica, são também cidadãos componentes da sociedade brasileira. 

No Campo dos Direitos Individuais Fundamentais, estabelecidos no art. 5º, 

especialmente, o do inciso LXI (ninguém será preso senão em flagrante delito ou por 

ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, salvo nos casos de 

transgressão militar ou crime propriamente militar, definidos em lei) (grifei), 

menciona-se como violação principiológica das garantias individuais. 

Sobre o artigo 303 da lei Nr 7.565/1986 (Código Brasileiro de Aeronáutica) com 

o acréscimo do parágrafo 2º pela Lei Nr 9.614 de 1998, uns dizem que a lei instituiu a 

pena de morte, violando a Constituição, outros alegam condenação sem o devido 

processo legal. Assim, é possível que seguidores desse entendimento possam pleitear 



levar ao Tribunal de Júri o autor de destruição de aeronave invasora do território 

nacional caso resulte em morte de seus ocupantes. 

O aprofundamento de questões assim envolve, necessariamente, a consulta 

analítica da Constituição Federal de 1988, ora vigente; da Lei nº 8.457, de 04.09.1992; 

do Código Penal Militar, promulgado pelo Decreto-Lei nº 1.001, de 21.10.1969; do 

Código de Processo Penal Militar, promulgado pelo Decreto-Lei nº 2.002, de 

21.10.1969, além de legislação especificamente militar, como o Estatuto dos Militares 

(Lei 6.880, de 09.12.1980), a Lei do Serviço Militar (Lei nº 4.375, de 17.08.1964) e seu 

Regulamento (Decreto nº 57.654, de 20.01.1966), para se concluir que não há 

cabimento dos argumentos incompatíveis com os dispositivos fundamentais do Estado 

Democrático de Direito Brasileiro. 

3.2. Direito Militar e Democracia: Aspectos Controversos? 

Muitos aspectos relativos ao Direito Militar têm sido alvo de crítica como 

dispositivos incompatíveis com o arcabouço normativo e principiológico que configura 

o Estado Democrático de Direito. Foram levantados e discutidos alguns, dentre os 

principais, procurando-se demonstrar que não há incompatibilidade nem motivos para 

se argüir insegurança jurídica conseqüente no ordenamento pátrio. A seguir, a 

apresentação de parte desses aspectos. 

3.2.1 O Descumprimento de Ordem Superior. Como já visto, a Constituição 

Federal determina serem primados das instituições militares a Hierarquia e a Disciplina 

(art. 42). Assim, as Instituições Militares adotam a desobediência hierárquica como 

afronta à ordem militar, sendo certo que o respeito aos comandos emanados dos 

superiores pelos subordinados deve ser atendido de forma quase incondicional, sob pena 

de desordem sistêmica no ambiente militar, além, é evidente, do atingimento do bem 

jurídico do crime de desobediência militar, previsto no art. 163 do CPM, que reza ser 

ilícito penal militar "recusar obedecer a ordem do superior sobre assunto ou matéria de 

serviço, ou relativamente a dever imposto em lei, se o fato não constitui crime mais 

grave." 

Fica claro, entretanto, que não se trata de atendimento de qualquer ordem ou 

comando dado em caráter de subordinação. Na verdade, o ilícito militar somente possui 



espaço de caracterização quando analisado dentro do contexto da caserna, sendo ilógico 

se pensar que toda e qualquer ordem deva ser cegamente obedecida por quem quer que 

seja. 

No caso do sistema militar, dada a peculiaridade de imersão de seus integrantes, 

a gravidade da desobediência de ordens superiores atinge a própria segurança jurídica 

da instituição, uma vez que o comando dado poderá ser ou não cumprido ao talante do 

executor ou subordinado. Daí a justificativa do tratamento extremo penal quando a 

ordem hierárquica for desobedecida. Esclarece Jorge Cesar de ASSIS [40] que: "(...) 

quanto à severidade da legislação penal militar em relação à comum, nunca é demais 

lembrar que o direito penal militar, como direito especial por excelência, dirige-se a 

uma determinada classe de pessoas, os militares – a regra, se bem que em algumas 

ocasiões possa dirigir-se igualmente aos civis – a exceção. 

A discussão surge na avaliação do inferior sobre a legalidade da ordem dada 

pelo superior. Há, com efeito, na similitude do que ocorre no sistema penal comum, 

causas excludentes de ilicitude penal militar. Elas estão previstas no art. 38 do CPM, in 

verbis: Art. 38. Não é culpado quem comete o crime: a) sob coação irresistível ou que 

lhe suprima a faculdade de agir segundo a própria vontade; b) em estrita obediência a 

ordem direta de superior hierárquico, em matéria de serviços. § 1º. Responde pelo 

crime o autor da coação ou da ordem. § 2º. Se a ordem do superior tem por objeto a 

prática de ato manifestamente criminoso, ou há excesso nos atos ou na forma da 

execução, é punível também o inferior.  

O §2º apontado remete à possibilidade de descumprimento de ordem superior 

quando manifestamente criminoso o ato, explicitando, ainda, a punição dos atos 

praticados em excesso. Daí o brocardo da caserna “ordem absurda não se cumpre”. 

Assim, chega-se ao entendimento que é há discricionariedade no agente público militar 

sobre a legalidade do ato de comando recebido. Embora revestida de presunção de 

legalidade, as ordem podem, eventualmente, se configurar ilícito penal, devendo ser 

repelidas pelo executor quando manifestamente ilegais. Na ótica de Fernando 

GALVÃO [41], "no caso em que o cumprimento da ordem importar crime, o dever 

                                                 
40 – ASSIS, Jorge Cesar de. Direito Militar: Aspectos Penais, Processuais Penais e Administrativos. 2ª ed. Curitiba: Juruá, 2007, 
p. 24-25 
41  – GALVÃO, Fernando. Direito Penal. Curso completo. Parte geral. 2ª Ed. rev., atual. e ampl. Belo Horizonte: Del Rey, 2007, 
p. 406-407. 



jurídico de obedecer à ordem não existe e, portanto, a desobediência não viola o 

comando normativo do tipo incriminador descrito no art. 163 do Código Penal Militar. 

Caso o militar não possa resistir à ordem do superior, caracteriza-se coação 

irresistível, que exclui a reprovação da finalidade delitiva que se constituiu de maneira 

viciada pela coação." 

Importante notar que a obediência à ordem ilegal pelo subordinado reveste-se de 

dois aspectos: a legalidade do comando e a não resistência ao comando. Quando a 

primeira se mostrar óbice à execução da ordem, a oposição em resistência se faz 

necessária para própria manutenção da legalidade, que corresponde a inação do ilícito. 

Contudo, quando se mostrar ilegal o ato, mas irresistível seu cumprimento, ocorre a 

causa excludente de ilicitude, pois não se poder exigir sacrifício do agente sobre o não 

cumprimento da ordem. Dessa forma, não se verifica nenhum de normas ou princípios, 

ou seja, inexiste incompatibilidade em relação ao ordenamento geral vigente. 

3.2.2 Limitações às Garantias Constitucionais nos Processos 

Administrativos Militares . O caput do art. 5º da CF, afirma que todos são iguais 

perante a lei sem distinção de qualquer natureza. Esse princípio aplica-se ao cidadão 

civil ou militar no exercício de suas funções, não podendo existir na lei 

infraconstitucional limitações que não foram impostas pelo legislador constituinte. 

Assim, ao servidor militar aplicam-se os preceitos constitucionais sob pena de abuso de 

poder ou arbitrariedade. 

Os princípios fundamentais das corporações militares, a Hierarquia e a 

Disciplina podem ser observados, sem necessidade de violar os preceitos esculpidos na 

CF. O Administrador, o Comandante, o Chefe ou Direto Militar, exercendo suas 

funções, como determinam os regulamentos, isto é, com liderança, competência, ética, 

justiça e assegurando o princípio do devido processo legal, ou seja, garantindo a ampla 

defesa e o contraditório, conforme o art.5º, inciso LV, da CF, torna-se legítimo para 

punir o militar faltoso, que viola preceitos regulamentares. Assim, a punição não será 

arbitrária.  

3.2.3 Violação do Princípio da Presunção da Inocência. Na ausência de 

provas seguras, cabais, que possam demonstrar a culpabilidade do acusado vige em seu 

favor o princípio do in dubio pro reo. Esse princípio encontra-se consagrado na CF e na 



Convenção Americana de Direitos Humanos. Não se admite como querem alguns 

administradores que na dúvida seja aplicado o princípio in dubio pro administração. 

O ônus da prova como vem entendendo a doutrina pertence a administração 

pública que é titular do jus puniendi. A administração militar também deve entender que 

prova da culpabilidade do agente lhe pertence, o qual será inocente até prova em 

contrário. Na dúvida, o servidor deve ser absolvido, não cabendo ao administrador 

suprir provas ou as deficiências da acusação. O administrador militar que não 

reconhecer nos processos administrativos, o princípio da inocência, comete infração 

legal e seu ato é considerado nulo. 

3.2.4 Habeas Corpus nas Transgressões Militares. O art. 5º, LXVIII, da CF, 

não limita o seu cabimento. Mas o art. 142, § 2º, da CF, assim o faz. Embora o art. 60, § 

4º, inciso IV, da CF, afirme que os direitos e garantias fundamentais assegurados aos 

brasileiros ou estrangeiros residentes no país não admitem mudanças (cláusula pétrea), 

nesse caso os dispositivos estão no mesmo nível de supremacia constitucional. Portanto, 

trata-se de uma vedação em caso especialíssimo, como ocorre por exemplo com os 

cidadãos em casos de estado de anormalidade , previstos na Lei Maior. 

Assim, não há desrespeito ao princípio da legalidade que também foi consagrado 

pelo Pacto de São José da Costa Rica e nem há amplitude das transgressões 

disciplinares, que podem levar a prática do arbítrio, da intolerância e do abuso de 

autoridade, pois o rigor da disciplina militar é, justamente, no aplicar dos preceitos 

constitucionais.  

3.2.5 O Direito de Ser Assistido por Advogado. Segundo a Convenção 

Americana de Direitos Humanos, aos acusados deve ser assegurado o direito de ser 

assistido por um advogado. Os regulamentos militares permitem que o militar possa ser 

defendido por um oficial ou por uma praça que seja bacharel em direito. Observa-se que 

não há incompatibilidade nesse preceito, pois o direito de ser assistido por advogado é 

uma faculdade do acusado, podendo ele também, caso queira, ter a assistência de um 

oficial ou praça especializada. 

3.2.6 Realização do Tiro de Destruição pela Força Aérea. Há estrito 

cumprimento do dever legal quando o agente realiza o fato típico de acordo com o 



disposto no Direito, Penal ou Extrapenal. O estrito cumprimento do dever legal afasta a 

antijuridicidade da conduta do agente, pois estabelecer-se-ia uma contradição lógica na 

conduta ao mesmo tempo lícita e ilícita em face da unidade do ordenamento jurídico 

global. Portanto, se o piloto recebe ordem do Comandante da Aeronáutica para realizar 

o tiro de destruição, com a observância anterior de todos os requisitos da lei e do seu 

regulamento, ambos estão atuando sob os auspícios de uma causa de justificação. 

Nesse caso, a conduta se apresenta como único meio à disposição do Estado para 

evitar a prática de atos atentatórios à segurança e aos direitos dos cidadãos. 

Fundamental neste domínio é que as ações se reduzam ao estritamente necessário. 

Este é um caso típico da aplicação prática do princípio da proporcionalidade que 

pode implicar a morte com fins preventivos, isto é, constitui-se em caso especialíssimo. 

Moralmente, a questão se confronta na avaliação do “peso” das vidas em causa: as vidas 

de centenas de famílias, destroçadas pelas drogas introduzidas por este traficante, ou a 

vida deste. O Estado deve salvar todas as vidas, inclusive a do traficante, entretanto, 

diante da situação extrema, justifica-se a ação em defesa do bem jurídico maior, as vidas 

de inocentes e a segurança das famílias. 

3.2.7 Uso de Armas Letais pela Polícia Militar. Tratando da era moderna 

ocidental, Max Weber concluiu que o Estado procurou extinguir os diversos focos de 

conflitos e a fragmentação do poder, característicos da Idade Média. A concentração de 

poder no Estado era a fórmula para possibilitar convivência pacífica entre os diversos 

segmentos sociais. Dessa forma, o Estado poderia utilizar a violência, antes dispersa, 

como um instrumento normal para a manutenção do poder estatal. O direito ao uso da 

violência, a partir de então, passaria a monopólio do Estado, transformando-se na única 

fonte de direito à violência, não sendo legítima nas mãos de qualquer outro grupo ou 

indivíduos.  

Para que o Estado pudesse exercer e garantir o seu monopólio, instituições 

específicas foram criadas para controlar e regular a vida nas cidades, garantindo seu 

bom fluxo e crescimento. Eram forças não especializadas que desempenhavam tarefas 

muito diversas. Assim, indivíduos e grupos que não internalizassem as regras de 

convivência e não tivessem aderido completamente às normas jurídicas seriam passíveis 

de sofrer coação através da instituição autorizada a exercitar a força. Segundo Weber: 



“ [...] o Estado moderno é um agrupamento de dominação que apresenta caráter institucional e que procurou (com 

êxito) monopolizar, nos limites de um território, a violência física legítima como instrumento de domínio e que, tendo 

esse objetivo, reuniu nas mãos dos dirigentes os meios materiais de gestão” [42]. Vê-se que Weber não 

sustenta o uso injustificado da violência em favor do Estado. Quando faz referência à 

violência física legítima, o autor procura traçar os limites do emprego da força. 

Norbert Elias reconheceu uma ambigüidade na definição weberiana do 

monopólio da violência física: ao mesmo tempo em que o monopólio era fundamental 

na pacificação da sociedade também poderia ser usado como importante instrumento 

nas mãos de governantes e agentes. Isso significa dizer que o monopólio da violência 

poderia servir a propósitos particulares e até mesmo contrários aos interesses da própria 

sociedade. [43]. 

Concorda-se com o pensamento de Weber, no qual, a legitimidade do emprego 

da força está relacionada aos fundamentos da dominação em cada sociedade e nas 

modernas sociedades democráticas esse fundamento é a obediência ao estatuto legal e às 

regras racionalmente criadas. E, interpretando-o extensivamente, pode-se concluir que 

todo e qualquer segmento social, em ambiente democrático, necessita de controle e 

verificação para o seu adequado funcionamento. 

O estabelecimento de “limites legais”, que se iniciou com o pensamento liberal 

do século XVIII e continuou com base e fundamento para o florescimento do ideal de 

cidadania nos séc. XIX e XX, deve ser a maneira de manter o monopólio de violência 

na mão do Estado e atender às garantias fundamentais dos cidadãos, compatibilizando-

os às bases constitutivas do Estado Democrático de Direito.  

3.2.8 Os Militares e o Respeito aos Direitos Fundamentais. Esta questão é 

reflexo de uma certa “reação” do meio militar frente aos direitos e garantias 

fundamentais de todos, principalmente quando se trata de ordens judiciais que afetam a 

administração militar. Para a sua análise, tem-se como premissas os seguintes pontos 

básicos: o meio militar é peculiar; possui modus vivendi próprio; - os militares são 

cidadãos fardados, portanto submetem-se aos princípios gerais do direito, de acordo 
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com o ordenamento jurídico pátrio e são suscetíveis a controle judicial do qual ninguém 

pode fugir.  

Tais peculiaridades podem exigir sacrifícios extremos (o sacrifício da própria 

vida). Ou seja, as condições das atividades militares são, em geral, muito especiais. Daí, 

a necessidade de regime disciplinar especial, de modo a conciliar tanto os interesses da 

instituição como os direitos dos que a ele se submetem, o que o torna um regime rígido 

e severo, sob pena de não surtir o efeito exigido à manutenção dos princípios basilares 

da hierarquia e da disciplina. Entretanto, tais caracteres regimentais não podem ser 

confundidos como supressão de direitos. 

Como se sabe, são em número de cinco os grupos de direitos fundamentais 

positivados na Constituição Federal. Verificar-se-ão todos, especificando os possíveis 

confrontos em relação à sociedade militar. 

a) Direitos Políticos. O art. 14 da Constituição da República estabeleceu que a 

soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com 

igual valor para todos, e, nos termos da lei, mediante: I-plebiscito; II- referendo; III- 

iniciativa popular. Dirigindo-se aos militares, seu § 2º impede o alistamento como 

eleitor tão-somente dos conscritos, durante o período do serviço militar obrigatório. Tal 

norma, data vênia, é inócua, já que os adolescentes maiores de 16 e menores de 18 anos 

podem se alistar.  

Quanto ao direito de votar e ser votado, o § 8º do art. 14, asseverou que o militar 

alistável é elegível, desde que atendidas as seguintes condições: I- Se contar menos de 

dez anos de serviço, deverá afastar-se da atividade; II- Se contar mais de dez anos, será 

agregado pela autoridade superior e, se eleito, passará automaticamente, no ato da 

diplomação, para a inatividade. 

Em relação ao inciso I do art. 14, o texto constitucional é vago, não esclarecendo 

de que forma deverá ocorrer o afastamento da atividade, o que tem causado desconforto 

na corporação, já que os indivíduos podem utilizar-se desse dispositivo legal para “fugir 

do trabalho”. 

Em relação ao inciso II – caso do militar da ativa com mais de 10 anos, a norma 

é clara, ao alistar-se candidato (efetivação do registro da candidatura pelo Partido 



Político) será naturalmente agregado, que é a situação na qual deixa de ocupar vaga na 

escala hierárquica de seu Corpo, Quadro, Arma ou Serviço, nela permanecendo sem 

número. 

b) Direitos à Nacionalidade. Constitucionalmente, os termos nacionalidade e 

cidadania, ou nacional e cidadão, têm sentido distinto. Nacional é o brasileiro nato ou 

naturalizado, ou seja, aquele que se vincula, por nascimento ou naturalização, ao 

território brasileiro. Cidadão qualifica o nacional no gozo dos direitos políticos e os 

participantes da vida no Estado. O § 2º do art. 14, da CF, assegura que a lei não poderá 

estabelecer distinção entre brasileiros natos e naturalizados, salvo os casos em que ela 

mesma prevê, como por exemplo, o subseqüente § 3º, quando estabeleceu os cargos que 

são de preenchimento obrigatório por brasileiros natos e, dentre eles, no inciso VI, o de 

Oficial das Forças Armadas. 

Embora não haja muito questionamento quanto a esta classe de direitos, sabe-se 

que, impedido de tornar-se Oficial das Forças Armadas, o brasileiro naturalizado pode 

tornar-se Oficial das Polícias Militares e dos Corpos de Bombeiros Militares, pois a 

Constituição não difere esse requisito para as Forças Militares Estaduais. 

c) Direitos Sociais. José Afonso da Silva classifica os direitos sociais, previstos 

na CF, em direitos sociais do homem como produtor e como consumidor. Na primeira, 

entram os seguintes: a liberdade de instituição sindical (instrumento de ação coletiva), o 

direito de greve, o direito de o trabalhador determinar as condições de seu trabalho 

(contrato coletivo de trabalho), o direito de cooperar na gestão da empresa (co-gestão ou 

autogestão) e o direito de obter um emprego. 

Na categoria dos direitos sociais do homem consumidor entram: os direitos à 

saúde, à segurança social (segurança material), ao desenvolvimento intelectual, o igual 

acesso das crianças e adultos à instrução, à formação profissional e à cultura e garantia 

ao desenvolvimento da família. 

Em relação aos militares brasileiros, a CF especifica, no art. 142, § 3º, inciso 

VIII, quais são os direitos sociais assegurados no art. 7º, aplicados aos integrantes das 

Forças Armadas e Forças Auxiliares: 13º salário (inc. VII); salário família (inc.XII); 

férias anuais remuneradas com um terço a mais que o salário normal); licença 



maternidade de 120 dias (inc. XVIII); licença paternidade de 05 dias (inc. XIX); e, 

assistência gratuita aos filhos e dependentes até 06 anos em creches e pré-escola (inc. 

XXV). O rol é taxativo e não admite interpretação extensiva, como é a proibição, 

dirigida aos militares brasileiros do direito à sindicalização, o direito à greve e, o direito 

de filiação a partidos políticos enquanto no serviço ativo (art. 142, § 3º, IV e V). 

d) Direito de Objeção de Consciência. A objeção de consciência ao serviço 

militar obriga às Forças Armadas a atribuir serviço alternativo aos que, em tempo de 

paz, após alistados, assim alegarem, entendendo-se como tal o decorrente de crença 

religiosa e de convicção filosófica ou política, para eximirem-se de atividades de caráter 

essencialmente militar (art. 143, § 1º). 

Esta obrigação, imposta às Forças Armadas, decorre da garantia inscrita no art. 

5º, VIII, da Carta Magna, segundo o qual, ninguém será privado de direitos por motivo 

de crença religiosa ou de convicção política, salvo se as invocar para eximir-se de 

obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em 

lei. 

A perda ou suspensão dos direitos políticos está prevista no art. 15, IV, da CF. A 

Lei nº 8.239, de 04.10.1991 regulamenta a Prestação do Serviço Alternativo ao Serviço 

Militar Obrigatório, cujo Regulamento foi aprovado pela Portaria nº 2681 –COSEMI - 

de 28.07.1992.  

e) Direitos Individuais e Coletivos. Parte desta questão já foi analisada quando 

tratou-se dos aspectos anteriores, permeados por tais direitos. É nesta área onde têm 

havidos mais questionamentos de militares, os quais têm acionado o Poder Judiciário a 

manifestar-se sobre o atos administrativo de superiores. 

O Princípio da legalidade (art. 5º, II) e o da inafastabilidade do Poder Judiciário 

(art. 5º, XXXV) são fundamentos gerais que ladeiam todas as atividades militares, 

sejam de direito, sejam de fatos. Dessa forma, o Judiciário, não entrando no mérito, 

poderá aferir, juridicamente, ato administrativo nos seus elementos legais. Daí, é que o 

Exército editou seu novo Regulamento Disciplinar. O Decreto nº 4346, de 26.08.2002, 

deu novo e amplo tratamento à matéria, trazendo em seu Anexo IV, as Instruções Para 

Padronização Do Contraditório e da Ampla Defesa, sedimentando assim, o que já vinha 



sendo tratado pela Portaria do Comandante do Exército, nº 157, de 02.04.2001, acerca 

da questão. Vincularam-se atos administrativos disciplinares, editando normas para a 

realização de sindicâncias (Portaria nº 202, de 26.04.2000 – Instruções Gerais para a 

Elaboração de Sindicância no âmbito do Exército Brasileiro), e estabelecendo um rito 

para o exercício da ampla defesa (Portaria nº 157/2001). 

Ou seja, atos como a sindicância, que a doutrina e a própria jurisprudência 

sempre reconheceram como sendo uma investigação administrativa desprovida de 

formalidade, passaram a ser atos administrativos vinculados ao rito que a própria 

Administração Militar se impôs.  

Nessa categoria de ato, as imposições legais – e regulamentares - absorvem, 

quase que por completo, a liberdade do administrador, uma vez que sua ação fica 

adstrita aos pressupostos estabelecidos pela norma legal. Desatendido qualquer 

requisito, compromete-se a eficácia do ato praticado, tornando-se passível de anulação 

pela própria Administração, ou pelo Judiciário, se assim o requerer o interessado.  

Portanto, ao se atualizar os regulamentos, introduzir aperfeiçoamentos que visem 

harmonizá-los ao ordenamento jurídico nacional e cumpri-los na sua totalidade, 

estabelecer-se-á a necessária estruturação legal da administração castrense. 

É fato que falta à Administração Militar, o manejo adequado para as lides 

jurídicas. Esta deficiência decorre da ausência de um corpo jurídico especializado para 

as Instituições Militares. Os Oficiais do Quadro Complementar de Direito, que prestam 

Assessoria Jurídica aos Comandos Militares, ainda são insuficientes, além de lhes 

faltarem o devido preparo, para auxiliar os Advogados da União. Estes advogam em 

favor das Forças Federais, mas não têm, salvo raras exceções, o conhecimento 

necessário da dinâmica da vida em caserna e sua peculiaridades, até por que não são 

destinados exclusivamente para esse mister. 

A qualquer cidadão, inclusive o militar, é garantido o acesso ao Poder Judiciário, 

para dirimir controvérsia que entenda lhe ser prejudicial. Daí, movimentações por 

necessidade de serviço, o licenciamento do serviço ativo, os engajamentos e 

reengajamentos concedidos ou negados e os pagamentos de benefícios, tudo 



devidamente estabelecido na legislação militar em vigor, podem ser submetidos a 

apreciação do judiciário, principalmente, após esgotar o caminho administrativo. 

Portanto, não se visualiza incompatibilidade nenhuma do ordenamento jurídico 

militar em relação aos direitos do indivíduo. 

CAPÍTULO IV - CONCLUSÃO 

4. Conclusão 

A relação direta de existência entre um Estado e suas forças de segurança é 

historicamente comprovada. Não se concebe a existência de uma Nação politicamente 

organizada sem as correspondentes Forças Armadas e policiais com suas funções de 

defender seu território e garantir a segurança e ordem interna. As forças militares 

asseguram a própria existência do Estado e a capacidade de funcionamento das 

instituições. 

O militar é um cidadão fardado, portanto é portador da condição natural de 

todas as pessoas, sua personalidade civil com os mesmos deveres e direitos de qualquer 

cidadão. Ao mesmo tempo, é possuidor da condição adquirida de ser militar, a qual 

limita-o em direitos civis e alonga o espectro de deveres perante a sociedade. 

O Estado Democrático de Direito é uma realidade institucional e sócio-cultural 

no Brasil, fazendo-se presente em todos os setores da sociedade, tendo sua 

fundamentação consubstanciada na Constituição Federal vigente e proporcionando a 

todos indivíduos e instituições seus direitos e deveres. O militar, da União ou estadual, é 

também um cidadão e deve ser tratado considerando-se suas características, conforme a 

Lei. As garantias constitucionais aplicam-se integralmente a esses servidores do Estado 

e são compatíveis com as suas atividades e conduta individual como profissional. 

Entre as atividades fundamentais da Nação brasileira está a defesa do Estado e 

das suas instituições que abrange, como exemplo, a inviolabilidade e o normal 

funcionamento das instalações e entidades públicas, os símbolos nacionais, as eleições 

democráticas, a inviolabilidade do domicílio e da paz pública em geral. As Forças de 

Segurança, Forças Armadas e Forças Auxiliares integram as entidades responsáveis 

diretamente por tais atividades, donde se destaca a preservação dos direitos e garantias 



fundamentais que são assegurados a todos os brasileiros, natos e naturalizados, e 

estrangeiros que vivem no território nacional, bens jurídicos, protegidos 

constitucionalmente e assegurados pela capacidade de atuar dessas forças. Assim é que 

a Constituição Federal vigente garante a todos os brasileiros e aos estrangeiros 

residentes no país, o direito à vida, à liberdade, à segurança, entre outros, direitos 

considerados essenciais a um Estado Democrático de Direito. 

Da mesma forma, o território nacional, com suas riquezas materiais e imateriais, 

suas fronteiras e seu espaço aéreo são protegidos de ameaças externas, evitando, por 

exemplo, o tráfico de drogas ilícitas, o contrabando de minérios, pedras preciosas, 

metais e de outros bens considerados essenciais. 

Vale salientar que a capacidade de defesa de uma nação é um dos aspectos mais 

importantes nas avaliações internacionais de Países que buscam um lugar de destaque 

entre as estâncias decisórias mundiais. Assim, como exemplo, a nação que almeja um 

assento no Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas - ONU, o 

elemento primeiro de respaldo a essa pretensão é possuir um estamento de defesa 

suficientemente forte e compatível. Dessa forma, o poder militar de qualquer país ocupa 

uma importante parcela do organograma estatal, tornando-se um enorme e essencial 

instrumento de garantia do funcionamento do Estado e suas instituições, de acordo com 

os fundamentos e ideais nacionais. E, no Brasil, tais valores estão constitucionalmente 

positivados, consubstanciando-o como um Estado Democrático de Direito. 

O regime de Estado Democrático de Direito tem como características: 

democracia; governo da maioria coexistindo com direitos das minorias; relações civis-

militares marcada pela autoridade e controle civil sobre os militares; existência de 

partidos políticos representativos da coletividade; responsabilidades cívicas dos 

cidadãos na administração da coletividade e do estado; existência da liberdade de 

expressão e de uma imprensa livre; sistema federativo de governo; supremacia da lei 

sobre todos cidadãos e autoridades; proteção dos direitos humanos; existência de uma 

constituição e a separação poderes executivo, legislativo e judiciário, tornando-os 

independentes e harmônicos que se auto-fiscalizam. 

Vale ressaltar que, de acordo com Norberto Bobbio, Democracia é, no essencial, 

um método de governo, ou seja, um conjunto de regras de procedimento para a 



formação das decisões coletivas, no qual está prevista e facilitada a ampla participação 

dos interessados. Trata-se de um regime governamental no qual o poder e a 

administração da coisa pública são exercidos por todos os cidadãos, diretamente ou 

através dos seus representantes livremente eleitos. Além disso, é um sistema composto 

por um conjunto de princípios e práticas que protegem a liberdade humana, sendo, 

portanto, uma institucionalização da liberdade. Daí, a exigência das normas 

constitucionais, que irão regular, de forma igualitária, o convívio social permitindo a 

existência de civilidade. Direitos e deveres existem para todos. As instituições coativas 

atuam de maneira imparcial e impessoal, onde os integrantes dessas instituições são 

regidos por normas que valorizam princípios éticos, como honestidade e direitos 

humanos. E caso eles transgridam essas normas deverão ser punidos exemplarmente. 

O Estado Democrático de Direito exige que as instituições militares tenham as 

suas ações baseadas na imparcialidade, no respeito à legalidade, na aceitação do 

controle social por parte da sociedade, e na prestação de contas da sua atuação. Assim, 

os militares existem numa democracia para proteger o país e as liberdades do seu povo. 

Não representam nem apóiam nenhuma tendência política nem grupo étnico ou social. 

A sua lealdade manifesta-se em relação aos maiores ideais do País, retratados todos nas 

leis justas. O serviço dos militares tudo lhes exige: inteligência, vontade, força física, 

saúde, tempo, disciplina, subordinação, sacrifício e, muitas vezes, a própria vida e obriga-os 

a um comportamento cuja exigência não tem paralelo no mundo de cidadãos civis. Pode-se 

dizer que a essência da vida militar é a aplicação ordenada da força, debaixo de uma 

ilimitada responsabilidade e confiança, e suas atividades, na sua totalidade, constituem um 

sistema institucional funcionalmente integrado com a sociedade. 

Para garantir um Estado Democrático mais forte, faz-se necessário que os 

direitos e garantias fundamentais sejam assegurados a todos. A Constituição Federal de 

1988 enfatiza a aplicação dos princípios gerais de forma mais ampla, em especial no 

que diz respeito à liberdade. 

A hierarquia e a disciplina devem ser preservadas por serem princípios 

essenciais, básicos, das Corporações Militares, mas os direitos e as garantias 

fundamentais previstos no art. 5º, da CF, são normas de aplicação imediata (art. 5º, § 1º, 

da CF), que devem ser asseguradas a todos os cidadãos (civis ou militares, brasileiros 



ou estrangeiros), sem qualquer distinção, na busca do fortalecimento do Estado de 

Direito. 

O “choque” entre os princípios constitucionais da hierarquia e disciplina com os 

direitos e garantias fundamentais na verdade não existe, mas, como tem suscitado 

discussões, a própria doutrina jurídica já encaminhou resoluções compatíveis com 

manutenção das bases institucionais do Estado Democrático de Direito, ou seja, todos 

os princípios constitucionais possuem as mesmas características de mandados de 

otimização e, portanto, os eventuais conflitos em que estão envolvidos são sempre 

resolvidos por meio da ponderação, utilizando-se a Regra da Proporcionalidade. Fica 

evidente, e isto se verifica no estudo das restrições de direitos, que nenhum direito é 

absoluto ou ilimitado. Portanto, restrições são passíveis de serem operadas, contudo, 

com a observância de limites. 

Em razão disso, e tudo já estudado, não se pode concordar que haja 

incompatibilidade entre o Direito Militar e o Estado Democrático de Direito. Claro é 

que é necessário o seu constante aperfeiçoamento tendo em vista que o Direito como um 

todo deve representar o ideal de justiça da sociedade e esse ideal tem evoluído no tempo 

e no espaço. 
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