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RESUMO 

O presente trabalho visa abordar os principais pontos de relevante atuação 

das Forças Armadas na História do Brasil, ressaltando como sua constituição foi 

importante para a construção da identidade nacional do país e como causou 

influência no curso dos acontecimentos políticos e sociais aqui ocorridos. 

Da mesma forma, busca analisar a abordagem que a Constituição da 

República Federativa do Brasil de 1988 realiza com relação aos militares federais e 

estaduais, concedendo muito mais espaço em seu texto para esta matéria do que as 

demais que vieram antes dela, o que demonstra o grau de importância concedido a 

este tópico. 

Por fim, o estudo em tela se propõe a fazer considerações a respeito do 

emprego das Forças Armadas nas chamadas Operações de Garantia da Lei e da 

Ordem, explicando seu funcionamento à luz da Constituição de 1988 e das leis que 

regulam o tema. 

 

Palavras-chave: 1. Forças armadas. 2. História militar. 3. Constitucionalidade das 

leis. 4. Ordem social. 5. Segurança pública. 
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ABSTRACT 

This academic project aims to talk about the main points of relevant action of 

the Armed Forces in the History of Brazil, emphasizing how important it was for the 

construction of the national identity of the country and how it influenced in the course 

of the political and social events that occurred here. 

Likewise, it seeks to analyze the approach that the Constitution of the 

Federative Republic of Brazil of 1988 carries out in relation to the federal and state 

militaries, granting much more space in its text for this topic than the others that 

came before it, which demonstrates the degree of importance attached to this point. 

Finally, the on-screen study proposes to make considerations regarding the 

use of the Armed Forces in the so-called Law and Order Assurance Operations, 

explaining their operation in light of the 1988 Constitution and the laws that regulate 

the subject. 

 

Keywords: 1. Armed Forces. 2. Military history. 3. Constitutionality of laws. 4. Social 

order. 5. Public security. 
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Introdução 

As Forças Militares constituem uma instituição tradicional no Brasil, tendo 

suas respectivas formações relação direta com a própria história de construção do 

país em seus mais diferentes aspectos.  

Baseadas na hierarquia e disciplina, exercem funções importantes não só 

com relação a buscar proteger a nação externamente, mas atuando em questões 

essenciais que são vivenciadas no dia-a-dia da população, como por exemplo, em 

reconstruções de pontes, resgates e apoio a feridos em desastres naturais ou até 

mesmo no combate a violência das cidades.  

Por conta do crescimento do contingente militar e do aumento de seu 

acionamento pelo Poder Público, aprouve a Constituição Federal de 1988 regular 

melhor suas funções, sua estrutura judiciária, mas também, não se esquecendo do 

período ditatorial, estipulou regras que visavam restringir maiores contatos entre a 

instituição militar e o cenário político.  

Enfim, a história dos militares é cercada de altos e baixos, momentos de 

vitórias e momento de trevas, mas sem dúvidas é uma história que merece ser 

contada, estudada e desenvolvida, principalmente no meio jurídico, tendo em vista 

que muitas pessoas são reguladas pela lei penal militar que não sofria alterações 

relevantes há muitos anos. 

Capítulo I – Forças Armadas: sua construção histórica e constitucional 

1) Os militares brasileiros na História 

A força militar é tão antiga quanto a própria História das civilizações. Isso se 

dá justamente pelo fato desta ter sido construída através de conquistas de territórios 

e poder. Desde os tempos mais remotos, as guerras foram instrumentos 

extremamente utilizados para a expansão de povos e desenvolvimento de nações. 

Para tanto, a necessidade de um poderio bélico era premente.  

Arriscou dizer o jurista e escritor Edgard de Brito Chaves Junior que “o 

primeiro Exército organizado surgiu, provavelmente, na Suméria, quatro mil anos 

antes de Cristo”, bem como afirmou que “foi na Grécia que apareceram os primeiros 

elementos do que se pode chamar um estado militar organizado”. Entretanto, 
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também afirmou que “os primeiros exércitos da Antiguidade foram, sem sombra de 

dúvidas, os de Roma: exércitos essencialmente ofensivos, em que o espírito e a 

disciplina eram os pilares da organização”.1 

No Brasil, o militarismo vem a emergir muitos séculos depois e, para 

entender a justificativa disto é necessário fazer uma breve volta no tempo. Após a 

chegada das esquadras portuguesas ao território brasileiro em 22 de abril de 1500, 

este ficou subutilizado por Portugal por aproximadamente 30 anos, período 

conhecido como pré-colonial.  

Esse pouco interesse de Portugal com relação às terras brasileiras se dá por 

conta do intenso objetivo dos lusitanos em amealhar metais preciosos, todavia estes 

não foram encontrados no Brasil neste período. Além disso, o comércio de 

especiarias nas Índias estava indo muito bem, o que satisfazia, por ora, os anseios 

portugueses.  

Nesta época, já havia sido instituído o Tratado de Tordesilhas, assinado em 

1494, entre Portugal e Espanha que, literalmente, dividiu o mundo conhecido à 

época entre essas grandes potências. Ocorre que outros países europeus, que 

enfrentavam problemas e conflitos internos – como a Guerra dos Cem Anos entre 

Inglaterra e França, e a demora da centralização política na Holanda2 – após 

resolverem seus imbróglios, também começaram a se lançar ao mar nas chamadas 

“navegações tardias” e, por óbvio, não respeitaram as limitações traçadas pelo 

Tratado supracitado. 

Com isso, estes novos países navegadores mandavam corsários – piratas 

contratados por uma monarquia a fim de roubar em nome do rei – para o litoral de 

toda a América para surrupiar pau-brasil, produto explorado pelos portugueses neste 

período. Deste modo, Portugal teve que repensar sua administração com relação à 

                                                             
1 “Escorço Histórico da Justiça Militar”, in Revista de Estudo & Informações, TJM/MG, 2001, n.08, p.12/18, 
citado por ROTH, Ronaldo João, “Justiça Militar – Peculiaridades do Juiz Militar na Atuação Jurisdicional”, Ed. 
Juarez de Oliveira, 1 ed., 2003, SP, p. 6. 
2 https://historiaparaalunos.wordpress.com/2011/02/10/expansao-maritima-europeia/, acesso em 17/11/17 

https://historiaparaalunos.wordpress.com/2011/02/10/expansao-maritima-europeia/
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“terra dos papagaios”3. Neste ensejo, decide criar as “expedições guarda-costas”, 

que tinham a intenção de prevenir a atuação dos Corsários.  

Neste diapasão, como se pode presumir, tal estratégia não logrou êxito, visto 

que Portugal era um país de poucas proporções e com um efetivo de pessoal 

pequeno para conseguir proteger toda a costa brasileira. Logo, a única solução 

aparente foi fazer o que os portugueses desde o princípio não queriam: ocupar a 

terra brasileira. 

A partir daí, tem-se o início do Período Colonial no Brasil que vai de, 

aproximadamente, 1530 até 1815. O primeiro grande marco deste período foi a 

pioneira expedição colonizadora feita por Martin Afonso de Souza realizada na Vila 

de São Vicente em 1532.  

Todavia, apenas as expedições colonizadoras não seriam suficientes para 

ocupar todo o território colonial, logo os lusitanos resolveram implantar o sistema de 

Capitanias Hereditárias, que dividiu o Brasil em 15 lotes de terra. Esse sistema foi 

escolhido principalmente por dois motivos. O primeiro deles era o fato de Portugal 

estar com poucos recursos financeiros, já que, neste período, enfrentava uma crise 

agrícola decorrente de sua falta de produção interna, uma vez que o país investia a 

maioria de seus recursos no custeio e desenvolvimento das expedições náuticas. 

Por conta dessa diminuição de produção de alimentos, os portugueses se viram na 

necessidade de importar insumos de outras nações, o que os tornou 

economicamente mais dependentes. 

Além disso, Portugal, assim como as grandes potências europeias, gastava 

muito dinheiro para sustentar sua nobreza parasitária, que desviava muitos recursos 

do Estado. Também despendia muito dinheiro com a Corte e para atender aos 

desejos da Igreja.  

O segundo motivo era justamente porque Portugal já havia implantado esse 

modelo em outras colônias. A ideia do sistema das Capitanias era que particulares 

ocupassem e colonizassem a terra brasileira da forma mais econômica possível 

cobrindo os custos com recursos próprios e gerando lucros para a Coroa, já que o 

                                                             
3 Um dos nomes pelo qual o Brasil ficou conhecido neste período, motivado, por óbvio, pela sua vasta e bela 
natureza. 
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particular era um mero administrador do bem e não o proprietário, que era o rei de 

Portugal.  

Interessante notar que, pensando de forma ligeira, não parecia um bom 

negócio ser capitão donatário, vez que a ideia de vir para o Brasil era horrível 

naquela época. Um lugar “não civilizado”, com os índios que ainda eram pessoas 

estranhas aos portugueses e sem a menor certeza se daria certo financeiramente vir 

para cá ou não. Além disso, os que vinham para essas terras, em sua maioria, eram 

os degredados – pessoas condenadas em Portugal que vinham cumprir pena no 

Brasil – e pessoas que desejavam crescer na vida, como pequenos comerciantes.  

Neste último caso poderiam ser encaixados os capitães donatários, que 

eram pessoas da pequena nobreza ou comerciantes sem esperança de ascensão 

social em Portugal que vinham para o Brasil sob a promessa de crescimento 

econômico e status. Para tanto, a Coroa Portuguesa oferecia a posse de um lote de 

terra brasileiro e sua administração. Dentro deste lote, o capitão era a maior 

autoridade, podendo julgar a todos, menos a nobreza (que só podia ser julgada pelo 

rei). Ou seja, detinha todo o poder dentro da sua terra.  

É nesse contexto das capitanias que, segundo alguns historiadores, foram 

criados os primeiros modelos de relações militares existentes aqui no Brasil. Isso 

porque o poder concedido pela Coroa Portuguesa aos capitães donatários era muito 

grande, principalmente pelo fato de que Portugal não se envolvia diretamente com 

as questões do dia-a-dia da colônia. Deste modo, os donatários se tornaram 

autoridades públicas e detinham não só poder civil, mas também militar4. 

Tal poder militar era exercido nos tempos de guerra, quando os habitantes 

dos lotes submetidos aos donatários deveriam se sujeitar a lutar por estes, 

obrigatoriamente, como se comandantes fossem, e pela terra em que habitavam a 

fim de protegê-la, já que essa era uma das funções dos capitães. Além disso, os 

capitães permitiam que estrangeiros, quando viessem para seus lotes, trouxessem e 

comercializassem produtos e objetos de guerra, como munições e armas, desde que 

                                                             
4 SODRÉ, Nelson Werneck, “História Militar do Brasil”, Ed. Civilização Brasileira, 2 ed., Rio de Janeiro, 1968, p. 
15, encontrado em 
http://docvirt.com/docreader.net/DocReader.aspx?bib=BibliotBNM&PagFis=6889&Pesq=, acesso em 
24/11/2017 

http://docvirt.com/docreader.net/DocReader.aspx?bib=BibliotBNM&PagFis=6889&Pesq
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tais estrangeiros fossem cristãos e súditos da Coroa. Tais determinações vieram 

explicitadas na Carta de Doação da terra e do Foral, datados de 10 de março e 4 de 

setembro de 1534, respectivamente5.   

O sistema de capitanias hereditárias perdurou por mais de 200 anos, 

demonstrando que não foi um completo fracasso, e que não deu certo meramente 

porque não atingiu a sua finalidade. Esta falta de resultado se deu principalmente 

por alguns motivos, dentre eles a falta de recurso dos capitães donatários para 

manter sozinhos suas capitanias, a falta de interesse dos mesmos em de fato vir 

para o Brasil ocupar a terra (visto que isso era considerado uma punição), as longas 

e difíceis viagens de Portugal para cá, os ataques indígenas que comumente 

ocorriam em solo brasileiro (sendo que, em algumas tribos, os índios eram 

antropófagos), a demora do retorno financeiro para tanto investimento feito, bem 

como a dificuldade de comunicação com as pessoas em Portugal.  

Em 1549, há, então, a implantação do Sistema de Governo Geral que durou 

até 1808, em substituição ao Sistema de Capitanias, e que tinha como principal 

função centralizar a administração da colônia e subordinar as capitanias hereditárias 

à Coroa. Este novo sistema tirou a autonomia e o poder dos capitães donatários. 

O primeiro Governador e um dos mais importantes da história foi o Tomé de 

Souza, que desembarcou no Brasil em 1549, mais precisamente no estado da 

Bahia. Segundo o escritor Gustavo Barroso, foi nessa expedição que surgiu a 

primeira tropa militar vinda de Portugal para cá, cerca de 600 homens voluntários. 

Tal expedição é considerada de caráter militar, e essa conjectura se concretiza com 

o Regimento do Governador Geral do Brasil, baixado em 17 de dezembro de 1548, 

direcionado para Tomé de Souza que, já em seu preâmbulo tratava sobre como este 

deveria agir em situações de conflito para manter a ordem local6.  

Tempos depois, em 1556, já sob o comando de outro Governador Geral, 

Duarte da Costa, há uma invasão à Baia de Guanabara por forças francesas 

comandadas por Nicolas Durand de Villegagnon. Tal invasão perdurou por anos até 

                                                             
5 SODRÉ, Nelson Werneck, “História Militar do Brasil”, Ed. Civilização Brasileira, 2 ed., Rio de Janeiro, 1968, p. 
16, encontrado em 
http://docvirt.com/docreader.net/DocReader.aspx?bib=BibliotBNM&PagFis=6889&Pesq=, acesso em 
24/11/2017 
6 Idem, p. 16 e 17 

http://docvirt.com/docreader.net/DocReader.aspx?bib=BibliotBNM&PagFis=6889&Pesq
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que Duarte da Costa fosse substituído por Mem de Sá, que chegou à Salvador no 

dia 28 de dezembro de 1557.  

Em 1567, Mem de Sá, comandando uma esquadra e com o apoio dos índios 

de Martim Afonso Araribóia, trazidos desde o Espírito Santo pelo padre José de 

Anchieta, conseguiu expulsar os franceses do território brasileiro, fato este que 

passou a ser considerado o marco inicial da existência da Marinha do Brasil por ter 

sido a primeira atuação militar organizada em prol da defesa do território feita em 

mar7. 

De uma forma geral, a divergência de momentos do início do militarismo no 

Brasil é explicada pelo próprio Barroso quando afirmou que é muito difícil conhecer 

ao certo as origens da vida militar brasileira ao longo do século XVI por conta da 

escassez de documentos a respeito do tema8, motivo pelo qual se passa a analisar 

momentos posteriores.  

O ano de 1808 se destaca na história da colônia brasileira. Foi um ano de 

muitas mudanças e transformações não só na Europa, mas principalmente aqui no 

Brasil, vez que esse foi o ano da vinda da família real portuguesa para cá. Os 

motivos que culminaram nesta transmigração9 foram diversos. Os principais deles 

foram o fato de que Portugal vinha em um declínio econômico à nítidas vistas e 

acabou se aliando cada vez mais com a Inglaterra, que nesta época já havia iniciado 

seu processo de Industrialização, a fim de angariar recursos para se manter.  

Com isso, a relação de dependência de Portugal com a Inglaterra apenas 

aumentava, principalmente após a assinatura entre ambos do “tratado de Methuen”, 

em 1703 com duração até 1842, também chamado de “tratado de panos e vinhos”, 

onde Portugal deveria abrir seus portos para produtos manufaturados britânicos, 

                                                             
7 https://www.marinha.mil.br/content/historia-naval, acesso em 03/12/17 
8 BARROSO, Gustavo, “História Militar no Brasil”, Companhia Editora Nacional, 2 ed., 1938, p. 11, encontrado 
em https://www.docdroid.net/imjoyNp/historia-militar-do-brasil-gustavo-barroso.pdf#page=9, acesso em 
19/11/17 
9 Termo utilizado por Leila Algranti em “D. João VI: Os bastidores da Independência”, Ed. Ática, 2 ed., São Paulo, 
1993, p. 7 e por Mary Del Priore e Renato Venancio em “Uma breve história do Brasil”, Ed. Planeta do Brasil, 
São Paulo, 2010, p. 163.  

https://www.marinha.mil.br/content/historia-naval
https://www.docdroid.net/imjoyNp/historia-militar-do-brasil-gustavo-barroso.pdf#page=9
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enquanto os inglês fariam o mesmo com os vinhos portugueses, tratado este que em 

muito beneficiou a Inglaterra e apenas consolidou o envolvimento entre os países10. 

É neste cenário de extrema dependência política e econômica que Napoleão 

Bonaparte impõe à Portugal que estabeleça o chamado “Bloqueio Continental” com 

relação à Inglaterra e declare guerra contra a mesma, em 1807, algo que era 

totalmente inviável, vez que Portugal não conseguiria se manter sem os produtos 

inglês e ainda corriam o risco destes invadirem as terras brasileiras. Por outro lado, 

uma recusa à Bonaparte significava uma invasão francesa a Portugal. Mediante este 

dificílimo dilema e sem muitas opções para escolher, D. João VI não teve outra 

saída a não ser se lançar ao mar às pressas rumo à colônia.11 

A vinda da família real para o Brasil significou um grande marco na história 

desta colônia, justamente porque trouxe mudanças decisivas não só concernente às 

questões políticas, como também educacionais, estruturais e sociais. Tais 

transformações foram tão fortes que a historiografia brasileira começou a apontar a 

vinda da família real e as mudanças implementadas por esta como sendo o real 

ponto de independência do Brasil12. 

Uma das grandes inovações trazidas neste período foi a criação do atual 

Instituto Militar de Engenharia, o IME. Instalado no Rio de Janeiro em 1792, por 

ordem de Dona Maria I, Rainha de Portugal, à época, chamava-se Real Academia 

de Artilharia, Fortificação e Desenho, que foi a primeira escola de engenharia das 

Américas e terceira do mundo, sendo instalada na Casa do Trem de Artilharia, na 

Ponta do Calabouço, onde atualmente funciona o Museu Histórico Nacional. Nos 

dias de hoje, o IME é um grande centro de referência na formação de engenheiros 

militares e civis no Brasil13. 

Foi a partir da Real Academia de Artilharia, Fortificação e Desenho que outra 

instituição de grande renome foi fundada: a Academia Militar das Agulhas Negras, 

                                                             
10 ALGRANTI, Leila Mezan, “D. João VI: Os bastidores da Independência”, Ed. Ática, 2 ed., São Paulo, 1993, p. 14 
e 15 
11 ALGRANTI, Leila Mezan, “D. João VI: Os bastidores da Independência”, Ed. Ática, 2 ed., São Paulo, 1993, p. 17 
e 18 
12 Idem, p. 9 
13 http://www.ime.eb.br/historia.html, acesso em 13/12/17 

http://www.ime.eb.br/historia.html
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que só veio a receber esse nome oficialmente em 195114. Esta Academia é uma das 

maiores peritas quando o assunto é o preparo de oficiais cadetes do Brasil, inclusive 

recebendo alunos estrangeiros para se aperfeiçoarem nas técnicas ensinadas pela 

instituição.  

Durante a permanência de D. João VI no Brasil as escolas supracitadas 

foram ampliadas e se solidificaram, colaborando para o crescimento e fortalecimento 

do Exército brasileiro15, mas não foi apenas no Exército que D. João incrementou 

mudanças consideráveis.  

D. João VI reorganizou a chamada Secretaria D’Estado dos Negócios da 

Marinha que fora criada em 28 de julho de 1736 pelo rei de Portugal, nomeando 

para ocupar a função de responsável pela pasta que efetivamente instituiu o 

Ministério da Marinha o Conde de Anádia, D. João Rodrigues de Sá e Menezes, a 

quem é creditado o “título” de primeiro ministro da Marinha do Brasil.16 

Entre 1864 e 1870, quando o Brasil já estava sob o comando do Imperador 

D. Pedro II, ocorreu o conflito considerado como sendo o mais violento e o que teve 

maior duração da América do Sul, a Guerra do Paraguai, que foi a responsável por 

vitimar milhares de paraguaios, brasileiros, argentinos e uruguaios no século XIX17. 

Basicamente, tal guerra se deu porque os países surgidos na bacia da Prata, 

após suas declarações de independência, mantiveram suas rivalidades, o que 

incluía o Brasil, que não queria o surgimento de uma potência hegemônica na 

região, vez que, após sua independência, o Paraguai vinha se destacando como 

nação. Por outro lado, a Inglaterra também tinha interesse em combater este país, já 

que ela era uma sociedade fechada às importações britânicas, e pouco vinculada ao 

mercado de exportação de matérias-primas18. 

Nos bastidores da guerra, há um cenário que será crucial para o próximo 

grande passo da história do Brasil, sua Proclamação da República. Infelizmente, a 

                                                             
14 http://darozhistoriamilitar.blogspot.com.br/2009/03/academia-militar-das-agulhas-negras-um.html, acesso 
em 13/12/17 
15 PRIORE, Mary Del e VENANCIO, Renato, “Uma breve história do Brasil”, Ed. Planeta do Brasil, São Paulo, 
2010, p. 160 
16 https://www.marinha.mil.br/content/historia-naval, acesso em 13/12/17 
17 PRIORE, Mary Del e VENANCIO, Renato, “Uma breve história do Brasil”, Ed. Planeta do Brasil, São Paulo, 
2010, p. 187 
18 Idem, p. 187 à 190 

http://darozhistoriamilitar.blogspot.com.br/2009/03/academia-militar-das-agulhas-negras-um.html
https://www.marinha.mil.br/content/historia-naval
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contribuição que a batalha trouxe foi à base de morte e sofrimento para a população 

brasileira.  

Tudo começou justamente no ponto do planejamento do confronto, vez que 

a guerra estava prevista para ter uma duração de 6 meses, e não de 6 anos, como 

de fato ocorreu, o que causou uma grande problemática no Império, já que o 

Exército ainda era desorganizado e formado, em sua maioria, por portugueses, o 

que era mal visto pelos demais militares brasileiros que os acusavam de querer 

retomar o Brasil à condição de colônia de Portugal.  

Outra parte do Exército era formada por soldados que, em grande parte 

eram pessoas das camadas sociais mais populares ou mercenários estrangeiros. 

Por óbvio, também eram mal vistos. Para amenizar o clima de tensão estabelecido, 

foi criada a Guarda Nacional em 1830, que era formada por cidadãos, basicamente 

senhores de escravos e seus feitores. Tal Guarda Nacional acabou por desmobilizar 

a composição do Exército o que acabou trazendo grandes problemas para o Brasil, 

que ainda estava em combate contra o Paraguai. 

Para sanar este difícil quadro de esvaziamento das fileiras militares, o 

Império resolveu implementar uma série de medidas para recrutar civis para a 

guerra. No início, o recrutamento era feito de forma voluntária, onde pessoas eram 

aceitas nas tropas em troca da concessão de benefícios para si e para seus 

familiares em caso de morte do soldado, era o chamado “Corpo de Voluntários da 

Pátria”, mas a necessidade de aumentar o contingente rapidamente logo fez com 

que arbitrariedades fossem cometidas. 

Em 1865, foi lançada uma lei que praticamente autorizou o recrutamento a 

“todo custo”, onde presos, crianças e vadios eram recolhidos à força nas cidades. 

No Rio de Janeiro, 116 meninos menores de 16 anos foram postos à disposição do 

Império em 1864, número que aumentou para 269 em 1865. Muitos foram os 

registros de familiares que enviaram ofícios às autoridades para devolverem seus 

filhos levados para servir contra sua vontade.  

O caos permaneceu quando escravos também começaram a ser recolhidos 

independentemente da aquiescência de seus donos, desrespeitando a questão do 

direito de propriedade. Outra prática que passou a ocorrer foi a de o civil pagar para 
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a autoridade a fim de não ser recrutado para a guerra ou fazer-se substituir por um 

de seus escravos.  

Por óbvio, o principal problema que ocorreu no front foi o despreparo do 

Exército que foi formado, pois os recrutados, muitas vezes, não sabiam ao menos a 

razão de estarem ali, que dirá táticas de guerra. Muitos aproveitaram a situação para 

se evadirem, com receio de voltarem à situação de escravidão a qual estavam 

submetidos. Este despreparo explica um pouco o porquê da Guerra do Paraguai ter 

sido tão sangrenta19. 

Este intenso contato entre escravos e militares durante as batalhas fez com 

que houvesse uma grande aproximação entre esses dois grupos, o que acabou 

culminando no apoio destes à abolição da escravatura. Finda a guerra e com o 

passar do tempo, os militares passaram a se posicionar contrários aos gabinetes 

civis do Império, pois acreditavam que estes não valorizavam as instituições 

militares. 

Os ressentimentos existentes desde a época da Guerra do Paraguai, com as 

inúmeras mortes de militares, bem como a contínua ingerência dos civis nas 

questões atinentes à caserna criou uma rusga entre estes e os civis políticos. 

Ademais, o apoio dos militares à abolição fez com que houvesse uma aproximação 

com os republicanos, classe que apenas procurava uma brecha para a instalação da 

República.   

Os militares então passaram a ser o grupo perfeito para dar o passo 

determinante rumo ao fim do regime imperial, tendo em vista que tinham influência e 

capacidade estrutural para isso, vez que havia militares espalhados por todo o país, 

e também passaram a adquirir o apoio da população civil, que viu nesta situação 

uma oportunidade de se livrar do antigo modelo político marcado pela presença das 

velhas oligarquias. É neste contexto que, em 15 de novembro de 1889, ocorre a 

Proclamação da República do Brasil, tendo como primeiro chefe político o Marechal 

Deodoro da Fonseca20. 

                                                             
19 PRIORE, Mary Del e VENANCIO, Renato, “Uma breve história do Brasil”, Ed. Planeta do Brasil, São Paulo, 
2010, p. 193 à 195 
20 MONTEIRO, Hamilton, “Brasil República”, Ed. Ática, São Paulo, 1994, p. 16, 17, 19, 21 e 23 
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Avançando um pouco mais na história, outro ponto importante da trajetória 

militar merece ser ressaltado: a criação da Força Expedicionária Brasileira, a FEB, 

em 9 de agosto de 1943, para lutar na Europa ao lado dos países Aliados, contra os 

países do Eixo, na Segunda Guerra Mundial.  

Um fator interessante com relação a FEB foi o descrédito que os militares 

brasileiros tinham à época, em que parte da população não acreditava que, de fato, 

tropas brasileiras seriam enviadas para lutar na Grande Guerra. Tal zombaria deu, 

inclusive, origem ao símbolo da FEB, uma cobra fumando, em resposta aos que 

diziam que era mais fácil uma cobra fumar do que o Brasil entrar na guerra.  

A atuação dos pracinhas foi extremamente positiva e surpreendente, 

trazendo vitórias em batalhas por eles traçadas. Além disso, mais uma vez, uma 

atuação militar foi a responsável por trazer grandes mudanças na conjuntura política 

interna do Brasil. Isso porque tornou evidente a existência de uma grande 

contradição vivida durante o período do Estado Novo, já que Vargas enviou tropas 

para lutar pela democracia no exterior, mas internamente mantinha um regime 

ditatorial.  

Vale ressaltar que os militares tiveram papel importante na base de apoio do 

Estado Novo, todavia, em 1944, quando voltaram a imergir os clamores populares 

pela volta de um sistema democrático, Vargas, querendo se manter no poder, 

começou a procurar mais apoio civil do que militar, o que trouxe grande insatisfação 

para estes. Somado a esse fator, o retorno dos contingentes da FEB com uma “nova 

visão de mundo” precipitou a queda de Getúlio em 194521. 

Após sua saída, Vargas continuou a investir em sua carreira política, já que 

almejava voltar ao poder presidencial. Na década de 50, muitos partidos político 

aderiram ao posicionamento da prática do populismo, incluindo Getúlio, que jogou 

para as massas a viabilidade de retornar ao cargo de chefe do Executivo, o que de 

fato ocorreu em 1951. Todavia, para que tal fato se concretizasse, foram 

necessárias muitas negociações, principalmente com o setor militar. 

Uma parcela dos militares via em Getúlio uma maneira de evitar a 

disseminação do comunismo, entretanto outra parcela não se alinhava com seu 

                                                             
21 http://cpdoc.fgv.br/producao/dossies/FatosImagens/FEB, acesso em 13/12/17 

http://cpdoc.fgv.br/producao/dossies/FatosImagens/FEB
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pensamento econômico-nacionalista, pois era voltado para o pensamento de que a 

industrialização brasileira deveria estar nas mãos exclusivamente da iniciativa 

privada com associação de capital estrangeiro. Juntamente com essa segunda 

corrente de pensamento está um importante grupo da elite civil reunido em torno do 

partido político União Democrática Nacional (UDN). 

Vargas é acusado de tramar novos golpes por esse grupo que lhe opunha 

citado acima, por conta disso, tentou traçar estratégias para ganhar a confiança 

desses setores, mas foi em vão. Concomitante a isso, o então presidente continua a 

fazer práticas populistas e voltadas para a industrialização nacional, como a criação 

da Petrobrás e o aumento de 100% do salário-mínimo, o que trouxe grande conflito 

nos quartéis por não terem sido alcançados pelo reajuste salarial.  

A UDN, por sua vez, através de um dos seus líderes, o jornalista Carlos 

Lacerda, faz uma série de acusações em matérias jornalísticas contra Getúlio e, 

posteriormente, este acaba sendo alvo de um atentado contra sua vida, sendo que o 

executor era um dos seguranças de Vargas. Logo uma conexão entre as duas 

circunstâncias foi feita. 

Neste momento, há a tentativa de um golpe militar para alcançar o poder. O 

plano, todavia, só não obtém êxito porque havia uma parcela de militares, definida 

por alguns escritores como “legalista”, que mantinham sua lealdade às normas e 

preceitos constitucionais e conseguiram estancar as ações a tempo de não serem 

concretizadas22. 

Em 1961, já com outros personagens protagonizando os meandros políticos 

da época, há uma profunda crise na política interna do Brasil advinda da renúncia 

inesperada de Jânio Quadros. Com isso, seu vice, João Goulart, se torna apto para 

suceder. Todavia, Goulart, enquanto ministro de Vargas, foi o responsável direto 

pelo aumento de 100% do salário-mínimo e pertencia a corrente nacionalista, 

contrariando aos interesses das elites. 

Por estes motivos, nova cisão ocorre entre militares, pois alguns queriam 

impedir sua posse, outros queriam defende-la, já que João havia sido eleito 

                                                             
22 PRIORE, Mary Del e VENANCIO, Renato, “Uma breve história do Brasil”, Ed. Planeta do Brasil, São Paulo, 
2010, p. 263 à 267  



  

23 
 

democraticamente pelo voto popular. Goulart conseguiu apoio necessário para se 

manter no poder, e mais um golpe foi evitado neste momento. 

Com o passar dos anos, o governo de Goulart se torna extremamente 

instável, ora aplicando medidas moderadas, ora agindo de forma a querer que a 

movimentação popular coíba o Congresso a aprovar suas reformas. Há muita 

inflação e dissidência dentro dos movimentos de massa, o que faz com que ocorram 

inúmeras greves, superando o número ocorrido entre 1950 e 1960. 

A situação, entretanto, se torna insustentável quando o presidente diminui as 

repressões aos grevistas, nacionaliza refinarias de petróleo privadas e desapropria 

grandes lotes de terra. O clímax da situação é quando Goulart resolve estender a 

mobilização sindical para os militares, apoiando revoltas feitas por marinheiros e 

deixando que estes participassem da escolha do novo ministro da Marinha.  

Essa violação à hierarquia e disciplina, pilares das instituições militares foi a 

gota d’água do governo de Goulart, fazendo com que os antigos conspirados 

militares conseguissem apoio inclusive dos legalistas. Em 31 de março de 1964, 

João é deposto, com o apoio da camada civil, como por exemplo, os governadores 

Magalhães Pinto, de Minas Gerais, e Carlos Lacerda, da Guanabara, ambos ligados 

à UDN, que participaram ativamente do movimento que deu origem a chamada 

“Revolução de 64”23. 

Neste momento, cabe aqui uma observação no sentido de que ditaduras 

nunca são a melhor opção, pois tolir direitos jamais pode ser a saída mais sábia 

para se resolver questões sociais ou políticas. Com toda a certeza não foi para tal 

finalidade que as instituições militares foram criadas e o golpe ocorrido em 64 

acabou por macular toda a bela trajetória de honra e mérito da caserna.  

Porém, fatos são fatos, e não se pode voltar no tempo para alterá-los ou 

consertá-los. Não foi a primeira ditadura enfrentada pelo Brasil tampouco, 

infelizmente, pode-se garantir que foi a última, como muitos fazem parecer, fazendo-

se valer deste episódio para espezinhar e desvalorizar a classe militar como se em 

nada tivessem contribuído para a construção da identidade nacional que existe hoje. 

                                                             
23 PRIORE, Mary Del e VENANCIO, Renato, “Uma breve história do Brasil”, Ed. Planeta do Brasil, São Paulo, 
2010, p. 271, 272, 276, 277 



  

24 
 

O período ditatorial sob o comando militar durou de 1964 até 1985, e contou 

com 5 presidentes no poder: o Marechal Castelo Branco, o Marechal Arthur Costa e 

Silva – governo responsável pelo dito “milagre econômico” e pela instalação da pior 

fase da repressão com o Ato Institucional nº 5 – o General Emílio Garrastazu Médici, 

o General Ernesto Geisel – que inicia o processo de abertura política no Brasil com 

seu famoso slogan dito em seu primeiro dia de posse “lenta, segura e gradual”24 – e, 

por fim, o General João Baptista de Oliveira Figueiredo, último presidente do regime. 

Em 15 de janeiro de 1985, pela primeira vez em 20 anos, há uma eleição à 

presidência, de forma indireta, ressalta-se. Desta empreitada, Tancredo Neves é 

eleito pondo fim de vez ao período do regime militar e dando inicio oficialmente ao 

processo de redemocratização político no Brasil.  

2) Trajetória da Justiça Militar nas Constituições Brasileiras  

A Justiça Militar é uma das mais antigas da história das instituições jurídicas, 

tendo como raiz o próprio direito romano25. No caso brasileiro, ela foi instituída 

através de um ato de D. João VI em 1º de abril de 1808, que transferiu a ela a 

competência para julgar e processar militares. 

A primeira Constituição do Brasil, a Constituição do Império do Brasil, 

outorgada no ano de 1824, não traz nenhuma menção sobre esta justiça o que, na 

prática, acabou por manter a justiça militar nos moldes de sua criação, ou seja, 

como sendo responsável pelos processos atinentes aos militares. 

A Constituição de 1891, por sua vez instituída durante o governo militar, não 

previa que a Justiça Militar era órgão do Poder Judiciário, entretanto positivou que 

os militares de terra e mar teriam foro especial de julgamento nela. Também previu a 

criação do Supremo Tribunal Militar. 

Foi apenas na Constituição de 1934 que a Justiça Militar passou a ser 

considerada órgão do Poder Judiciário como uma justiça especializada. Também foi 

nesta Carta Constitucional que foi prevista pela primeira vez a figura do juiz militar, 

                                                             
24 PRIORE, Mary Del e VENANCIO, Renato, “Uma breve história do Brasil”, Ed. Planeta do Brasil, São Paulo, 
2010, p. 285 
25 ROTH, Ronaldo João, “Justiça Militar e as peculiaridades do juiz militar na atuação jurisdicional”, Ed. Juarez 
de Oliveira, São Paulo, 1ª edição, 2003, p. 5 
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bem como houve a ampliação da competência deste ramo para julgar e processar 

não somente militares, mas também civis e pessoas que eram assemelhadas aos 

militares, ou seja, servidores civis que trabalhavam em locais sujeitos à 

administração militar e que deveriam se sujeitar às mesmas regras disciplinares e 

leis militares. Ressalta-se que a figura do assemelhado não existe mais atualmente. 

Foi a partir do artigo 5º, inciso XIX, alínea “l” da Constituição de 1934 que 

houve embasamento jurídico para a edição da Lei nº 192 de 1936 que criou a 

Justiça Militar nos Estados. Neste sentido: 

Art 5º da CF/34 - Compete privativamente à União: 

XIX - legislar sobre:  

l) organização, instrução, justiça e garantias das forças policiais dos 

Estados e condições gerais da sua utilização em caso de mobilização ou de 

guerra;26  

Nas demais Constituições posteriores, a Justiça Militar manteve seu status 

de integrante do Poder Judiciário. Na Constituição de 1946, houve a alteração do 

nome do Supremo Tribunal Militar para Superior Tribunal Militar (STM), 

nomenclatura mantido até os dias atuais. Este Tribunal é a instância máxima 

recorrível dentro do organograma da Justiça Militar levando-se em conta a 

competência específica em razão da matéria. Tal alteração foi feita para que o título 

de “supremo” fosse conferido apenas ao Supremo Tribunal Federal (STF)27. 

Atualmente, na Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, a 

competência da Justiça Militar está bem mais delineada, trazendo regras específicas 

e bem definidas sobre sua organização em âmbito estadual e federal, inclusive 

trazendo requisitos para a criação de Tribunais de Justiça Militares. Assim vejamos: 

Art. 122 CF. São órgãos da Justiça Militar: 

I - o Superior Tribunal Militar; 

II - os Tribunais e Juízes Militares instituídos por lei. 

                                                             
26 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao34.htm, acesso em 14/12/17 
27 ROTH, Ronaldo João, “Justiça Militar e as peculiaridades do juiz militar na atuação jurisdicional”, Ed. Juarez 
de Oliveira, São Paulo, 1ª edição, 2003, p. 23 à 25 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao34.htm
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Art. 123 CF. O Superior Tribunal Militar compor-se-á de quinze Ministros 

vitalícios, nomeados pelo Presidente da República, depois de aprovada a 

indicação pelo Senado Federal, sendo três dentre oficiais-generais da 

Marinha, quatro dentre oficiais-generais do Exército, três dentre oficiais-

generais da Aeronáutica, todos da ativa e do posto mais elevado da 

carreira, e cinco dentre civis. 

Parágrafo único. Os Ministros civis serão escolhidos pelo Presidente da 

República dentre brasileiros maiores de trinta e cinco anos, sendo: 

I - três dentre advogados de notório saber jurídico e conduta ilibada, com 

mais de dez anos de efetiva atividade profissional; 

II - dois, por escolha paritária, dentre juízes auditores e membros do 

Ministério Público da Justiça Militar. 

Art. 124 CF. À Justiça Militar compete processar e julgar os crimes militares 

definidos em lei. 

Parágrafo único. A lei disporá sobre a organização, o funcionamento e a 

competência da Justiça Militar28. 

Com relação ao artigo 124 da CRFB/88, cabe ressaltar que a lei definidora 

dos crimes militares é o Decreto-Lei nº 1.001, de 21 de outubro de 1969, mais 

conhecido por Código Penal Militar, que, recentemente, sofreu uma grande e 

importantíssima alteração no seu conceito de crime militar, modificação esta que 

será alvo de posteriores considerações.  

Com relação à Justiça Militar Estadual cabe dizer que a atual Constituição 

alargou suas possibilidades de julgamento ao prever a possibilidade de se 

debruçarem sobre processos a respeito de ações judiciais contra atos disciplinares 

militares. Também prevê a possibilidade de criação de Tribunal Militar Estadual, 

desde que o estado possua um efetivo militar superior a vinte mil integrantes.  

Tal Tribunal, atualmente, somente existe nos estados de São Paulo, Minas 

Gerais e Rio Grande do Sul, nos demais estados o Tribunal de Justiça Estadual 

funciona como sendo o competente para julgar os recursos provenientes das 

auditorias militares estaduais. Por fim, cabe ressaltar que esta Justiça apenas julga 

militares estaduais que incorram na prática de crime militar, vedado o julgamento de 

                                                             
28 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm, acesso em 15/12/17 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm
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civis e militares federais, que deverão ser julgados pela Justiça Militar da União, se 

assim for o caso.  

Art. 125 CF. Os Estados organizarão sua Justiça, observados os princípios 

estabelecidos nesta Constituição. 

§ 3º A lei estadual poderá criar, mediante proposta do Tribunal de Justiça, a 

Justiça Militar estadual, constituída, em primeiro grau, pelos juízes de direito 

e pelos Conselhos de Justiça e, em segundo grau, pelo próprio Tribunal de 

Justiça, ou por Tribunal de Justiça Militar nos Estados em que o efetivo 

militar seja superior a vinte mil integrantes. (Redação dada pela Emenda 

Constitucional nº 45, de 2004) 

§ 4º Compete à Justiça Militar estadual processar e julgar os militares dos 

Estados, nos crimes militares definidos em lei e as ações judiciais contra 

atos disciplinares militares, ressalvada a competência do júri quando a 

vítima for civil, cabendo ao tribunal competente decidir sobre a perda do 

posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças. (Redação dada 

pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004) 

§ 5º Compete aos juízes de direito do juízo militar processar e julgar, 

singularmente, os crimes militares cometidos contra civis e as ações 

judiciais contra atos disciplinares militares, cabendo ao Conselho de Justiça, 

sob a presidência de juiz de direito, processar e julgar os demais crimes 

militares. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)29 

3) O que são as Forças Armadas? 

As Forças Armadas Brasileiras, foco deste presente trabalho, são os 

militares da União, pertencentes a umas das três instituições permanentes e 

regulares chamadas de Marinha do Brasil, Exército Brasileiro e Força Aérea 

Brasileira.  

Por curiosidade, é interessante destacar que toda lei ou ato normativo que 

se refere às três forças militares federais sempre as colocam na sequência citada 

porque foi a ordem em que foram criadas, tendo o Ministério da Aeronáutica sido 

criado por último, apenas em 20 de janeiro de 194130. 

Segundo o sítio do Governo Federal, é missão das Forças Armadas: 

                                                             
29 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm, acesso em 15/12/17 
30 http://www.fab.mil.br/ministerio2017/, acesso em 15/12/17 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc45.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc45.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc45.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc45.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc45.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm
http://www.fab.mil.br/ministerio2017/
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(...) assegurar a integridade do território nacional, defender os interesses e 

os recursos naturais, industriais e tecnológicos brasileiros, proteger os 

cidadãos e os bens do país; garantir a soberania da nação.  

Também é missão das Forças Armadas a garantia dos poderes 

constitucionais constituídos e, por iniciativa destes, atuar na garantia da lei e 

da ordem para, em espaço e tempo delimitados, preservar o exercício da 

soberania do Estado e a indissolubilidade da Federação. (...) 31 

 

 Seus dois grandes pilares de sustentação são a disciplina e hierarquia, 

princípios estes muitas vezes mal compreendidos, mas de fato essenciais para o 

funcionamento saudável das tropas, já que serão os guias para o êxito em uma 

operação real de guerra ou conflito interno.  

As instituições militares federais atuam sob o comando direto e fiscalização 

do Ministro da Defesa, porém tem no Presidente da República seu comandante-

chefe. É muito importante dizer isto, pois o Presidente exerce um papel crucial de 

liderança, principalmente em tempo de guerra, quando pode, inclusive indultar, 

anistiar, agraciar ou alterar a pena de um condenado à morte32. 

Ainda de acordo com o sítio governamental, o efetivo militar federal será 

determinado e distribuído de acordo com a necessidade e funções de cada Força, 

respeitados os limites impostos pela lei e os estabelecidos anualmente por decretos. 

Para tal cálculo, não são computados: os Oficiais-Generais Ministros do Superior 

Tribunal Militar; os oficiais e praças da reserva convocados para manobras, 

exercícios ou estágios de instrução; os militares da reserva remunerada designados 

para o serviço ativo; os aspirantes-a-oficial de carreira; os alunos das escolas de 

formação de oficiais ou de graduados, de carreira ou temporários; os militares 

agregados de acordo com os incisos III, IV e V do art. 81 e o art. 82 da Lei no 

                                                             
31 http://www.defesa.gov.br/forcas-armadas, acesso em 15/12/17 
32 Este é o entendimento que se extrai do artigo 57 do CPM, in verbis: “A sentença definitiva de condenação à 
morte é comunicada, logo que passe em julgado, ao Presidente da República, e não pode ser executada senão 
depois de sete dias após a comunicação.” É durante esse prazo de 7 dias que o presidente poderá intervir para 
evitar a condenação de morte por fuzilamento do réu, sendo interpretado seu silêncio como concordância da 
pena imposta, permitindo, então, sua execução. Observa-se, aqui, o respeito ao princípio do devido processo 
legal, mesmo em uma situação de excepcionalidade que é a guerra. 

http://www.defesa.gov.br/index.php/exercicios-e-operacoes/garantia-da-lei-e-da-ordem
http://www.defesa.gov.br/index.php/exercicios-e-operacoes/garantia-da-lei-e-da-ordem
http://www.defesa.gov.br/forcas-armadas
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6.88033, de 9 de dezembro de 1980; os militares agregados (em missão fora da 

Força) de acordo com os artigos 81 e 82 da Lei no 6.880, de 9 de dezembro de 

198034. 

                                                             

33 In verbis: “Art. 81. O militar será agregado e considerado, para todos os efeitos legais, como em serviço ativo 
quando: 

I - for nomeado para cargo, militar ou considerado de natureza militar, estabelecido em lei ou decreto, no País 
ou no estrangeiro, não-previsto nos Quadros de Organização ou Tabelas de Lotação da respectiva Força 
Armada, exceção feita aos membros das comissões de estudo ou de aquisição de material, aos observadores 
de guerra e aos estagiários para aperfeiçoamento de conhecimentos militares em organizações militares ou 
industriais no estrangeiro; 

II - for posto à disposição exclusiva do Ministério da Defesa ou de Força Armada diversa daquela a que 
pertença, para ocupar cargo militar ou considerado de natureza militar;                          (Redação dada pela 
Medida Provisória nº 2.215-10, de 31.8.2001) 

III - aguardar transferência ex officio para a reserva, por ter sido enquadrado em quaisquer dos requisitos que a 
motivaram; 

IV - o órgão competente para formalizar o respectivo processo tiver conhecimento oficial do pedido de 
transferência do militar para a reserva; e 

V - houver ultrapassado 6 (seis) meses contínuos na situação de convocado para funcionar como Ministro do 
Superior Tribunal Militar. 

§ 1º A agregação de militar nos casos dos itens I e II é contada a partir da data da posse no novo cargo até o 
regresso à Força Armada a que pertence ou a transferência ex officio para a reserva. 

§ 2º A agregação de militar no caso do item III é contada a partir da data indicada no ato que tornar público o 
respectivo evento. 

§ 3º A agregação de militar no caso do item IV é contada a partir da data indicada no ato que tornar pública a 
comunicação oficial até a transferência para a reserva. 

§ 4º A agregação de militar no caso do item V é contada a partir do primeiro dia após o respectivo prazo e 
enquanto durar o evento. 

Art. 82. O militar será agregado quando for afastado temporariamente do serviço ativo por motivo de: 

I - ter sido julgado incapaz temporariamente, após 1 (um) ano contínuo de tratamento; 

II - haver ultrapassado 1 (um) ano contínuo em licença para tratamento de saúde própria; 

III - haver ultrapassado 6 (seis) meses contínuos em licença para tratar de interesse particular ou em licença 
para acompanhar cônjuge ou companheiro(a);  

IV - haver ultrapassado 6 (seis) meses contínuos em licença para tratar de saúde de pessoa da família; 

V - ter sido julgado incapaz definitivamente, enquanto tramita o processo de reforma; 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/MPV/2215-10.htm#art28.81ii
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/MPV/2215-10.htm#art28.81ii
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Muito mais do que uma mera profissão, ser militar representa para muitos a 

realização de um grande sonho. O que lhes são ensinados nas escolas de formação 

é justamente o amor à pátria, o nacionalismo, e a busca por um ideal. As instituições 

recebem profissionais de diversas áreas de ensino superior, como Odontologia, 

Direito, Informática, Medicina, Administração e Enfermagem.  

Também possuem escolas voltadas para estudantes egressos do ensino 

médio e fundamental, todos mediante concurso público e com quadro de carreira 

estabelecido, bem como há aqueles oriundos do alistamento militar obrigatório, que 
                                                                                                                                                                                              
VI - ter sido considerado oficialmente extraviado; 

VII - ter-se esgotado o prazo que caracteriza o crime de deserção previsto no Código Penal Militar, se oficial ou 
praça com estabilidade assegurada; 

VIII - como desertor, ter-se apresentado voluntariamente, ou ter sido capturado, e reincluído a fim de se ver 
processar; 

IX - se ver processar, após ficar exclusivamente à disposição da Justiça Comum; 

X - ter sido condenado à pena restritiva de liberdade superior a 6 (seis) meses, em sentença transitada em 
julgado, enquanto durar a execução, excluído o período de sua suspensão condicional, se concedida esta, ou 
até ser declarado indigno de pertencer às Forças Armadas ou com elas incompatível; 

XI - ter sido condenado à pena de suspensão do exercício do posto, graduação, cargo ou função prevista no 
Código Penal Militar; 

XII - ter passado à disposição de Ministério Civil, de órgão do Governo Federal, de Governo Estadual, de 
Território ou Distrito Federal, para exercer função de natureza civil; 

XIII - ter sido nomeado para qualquer cargo público civil temporário, não-eletivo, inclusive da administração 
indireta; e 

XIV - ter-se candidatado a cargo eletivo, desde que conte 5 (cinco) ou mais anos de serviço. 

§ 1° A agregação de militar nos casos dos itens I, II, III e IV é contada a partir do primeiro dia após os 
respectivos prazos e enquanto durar o evento. 

§ 2º A agregação de militar nos casos dos itens V, VI, VII, VIII, IX, X e XI é contada a partir da data indicada no 
ato que tornar público o respectivo evento. 

§ 3º A agregação de militar nos casos dos itens XII e XIII é contada a partir da data de posse no novo cargo até o 
regresso à Força Armada a que pertence ou transferência ex officio para a reserva. 

§ 4º A agregação de militar no caso do item XIV é contada a partir da data do registro como candidato até sua 
diplomação ou seu regresso à Força Armada a que pertence, se não houver sido eleito.” Encontrado em 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L6880.htm, acesso em 15/12/17 

34 http://www.defesa.gov.br/despesas/111-lei-de-acesso-a-informacao/perguntas-frequentes/remuneracao-
dos-militares-das-forcas-armadas-no-brasil-e-no-exterior/8637-efetivos, acesso em 15/12/17 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L6880.htm
http://www.defesa.gov.br/despesas/111-lei-de-acesso-a-informacao/perguntas-frequentes/remuneracao-dos-militares-das-forcas-armadas-no-brasil-e-no-exterior/8637-efetivos
http://www.defesa.gov.br/despesas/111-lei-de-acesso-a-informacao/perguntas-frequentes/remuneracao-dos-militares-das-forcas-armadas-no-brasil-e-no-exterior/8637-efetivos
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não constituirão carreira. Há vagas destinadas para homens e mulheres de idades 

diversas.  

Todas essas transformações e mudanças nas composições das fileiras das 

instituições militares têm feito com que se tornassem locais mais modernos, 

diversificados, úteis à nação e abertos para novas ideias sem, claro, perder a 

essência necessária para o cumprimento de suas missões. 

Capítulo II – Papel constitucional, legal e normativo das Forças Armadas 

1) Qual a função das Forças Armadas? 

Como já mencionado anteriormente, as Forças Armadas do Brasil são 

composta pela Marinha, Exército e pela Aeronáutica. Cada uma dessas Forças 

possui uma função individual equitativa às suas características, atuando em 

diferentes áreas para que, juntas exerçam a função macro de proteção interna e 

externa do território brasileiro.  

Segundo o sítio do Governo Federal, é função da Marinha do Brasil: 

(...) desenvolver uma ampla estratégia de monitoramento e controle para a 

proteção do litoral do País, bem como fortalecer o conhecimento sobre o 

meio ambiente marítimo e posicionar os meios operacionais disponíveis 

para responder prontamente a eventuais crises ou emergências no mar 

territorial brasileiro35. 

Portanto, a Marinha tem como função a proteção do território marítimo 

brasileiro, utilizando-se de tecnologias voltadas para este fim. O treinamento e 

preparação de seus componentes é de alta complexidade, sendo as escolas 

militares da Marinha consideradas uma das mais difíceis pelo seu tempo de duração 

e matérias abordadas, como por exemplo, no caso da Escola Naval, que é a mais 

antiga instituição de ensino de nível superior do Brasil36. 

Por sua vez, é função do Exército atuar na proteção do território brasileiro 

por terra, atuando também “no apoio às atividades de Defesa Civil, participando de 

                                                             
35 http://www.brasil.gov.br/defesa-e-seguranca/2017/06/conheca-a-funcao-de-cada-uma-das-forcas-armadas-
no-pais, acesso em 21/03/18 
36 https://www.marinha.mil.br/en/node/70, acesso em 21/03/18 

http://www.brasil.gov.br/defesa-e-seguranca/2017/06/conheca-a-funcao-de-cada-uma-das-forcas-armadas-no-pais
http://www.brasil.gov.br/defesa-e-seguranca/2017/06/conheca-a-funcao-de-cada-uma-das-forcas-armadas-no-pais
https://www.marinha.mil.br/en/node/70
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ações de socorro e assistência às vítimas de desastres naturais, além de 

procedimentos de recuperação e reconstrução”37 

Por ser uma Força de atuação terrestre, o Exército muitas vezes é 

requisitado para atividades de cunho social, como por exemplo, participando de 

campanhas de prevenção contra o mosquito da dengue. Esta semana, por exemplo, 

o Exército participou do Fórum Econômico Mundial, colaborando com ações 

antiterroristas38, bem como promoveu ações no sentido de incentivar seus membros 

à realizarem doação de sangue39. 

Já a Aeronáutica, por fim, tem como principal função atuar na vigilância e 

proteção do espaço aéreo brasileiro, velando para que não haja invasões ao país 

através deste meio, bem como se aprimorando para dominar as mais modernas 

técnicas e instrumentos aéreos existentes.  

Conjuntamente, as Forças Armadas têm a função precípua e extremamente 

nobre de guarnecer o país, bem como de “assegurar a integridade do território 

nacional, defender os interesses e os recursos naturais, industriais e tecnológicos 

brasileiros, proteger os cidadãos e os bens do País, e garantir a soberania da 

nação”.40 

Para tanto, valem-se dos seus pilares mais fortes: a hierarquia e disciplina, 

sem, no entanto, deixar outros princípios basilares de lado, como o respeito, a 

urbanidade, o nacionalismo e a camaradagem, fazendo do militarismo muito mais do 

que uma profissão, mas sim um estilo de vida, um ideal. 

2) Visão constitucional sobre as Forças Armadas – breve análise do 

Capítulo II da Constituição Federal 

As Forças Armadas possuem diversos regramentos específicos e 

diferenciados ao longo da Constituição Federal, tendo o legislador se preocupado 
                                                             
37 http://www.brasil.gov.br/defesa-e-seguranca/2017/06/conheca-a-funcao-de-cada-uma-das-forcas-armadas-
no-pais, acesso em 21/03/18 
38 http://www.eb.mil.br/web/noticias/noticiario-do-exercito/-
/asset_publisher/MjaG93KcunQI/content/exercito-brasileiro-colabora-com-acoes-de-antiterrorismo-no-forum-
economico-mundial-com-acoes-de-dqbrn-, acesso em 21/03/18 
39 http://www.eb.mil.br/web/noticias/noticiario-do-exercito/ 
/asset_publisher/MjaG93KcunQI/content/doacao-de-sangue, acesso em 21/03/18 
40 http://www.brasil.gov.br/defesa-e-seguranca/2017/06/conheca-a-funcao-de-cada-uma-das-forcas-armadas-
no-pais, acesso em 21/03/18 

http://www.brasil.gov.br/defesa-e-seguranca/2017/06/conheca-a-funcao-de-cada-uma-das-forcas-armadas-no-pais
http://www.brasil.gov.br/defesa-e-seguranca/2017/06/conheca-a-funcao-de-cada-uma-das-forcas-armadas-no-pais
http://www.eb.mil.br/web/noticias/noticiario-do-exercito/-/asset_publisher/MjaG93KcunQI/content/exercito-brasileiro-colabora-com-acoes-de-antiterrorismo-no-forum-economico-mundial-com-acoes-de-dqbrn-
http://www.eb.mil.br/web/noticias/noticiario-do-exercito/-/asset_publisher/MjaG93KcunQI/content/exercito-brasileiro-colabora-com-acoes-de-antiterrorismo-no-forum-economico-mundial-com-acoes-de-dqbrn-
http://www.eb.mil.br/web/noticias/noticiario-do-exercito/-/asset_publisher/MjaG93KcunQI/content/exercito-brasileiro-colabora-com-acoes-de-antiterrorismo-no-forum-economico-mundial-com-acoes-de-dqbrn-
http://www.eb.mil.br/web/noticias/noticiario-do-exercito/%20/asset_publisher/MjaG93KcunQI/content/doacao-de-sangue
http://www.eb.mil.br/web/noticias/noticiario-do-exercito/%20/asset_publisher/MjaG93KcunQI/content/doacao-de-sangue
http://www.brasil.gov.br/defesa-e-seguranca/2017/06/conheca-a-funcao-de-cada-uma-das-forcas-armadas-no-pais
http://www.brasil.gov.br/defesa-e-seguranca/2017/06/conheca-a-funcao-de-cada-uma-das-forcas-armadas-no-pais
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em reservar um capítulo exclusivo para tratar sobre algumas questões pertinentes 

deste seguimento institucional. Deste modo, é mister a realização de uma análise, 

ainda que breve, dos principais e mais relevantes pontos do artigo 142 e 143 da 

Constituição Federal de 1988 à luz do presente trabalho. 

Art. 142. As Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela 
Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas 
com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do 
Presidente da República, e destinam-se à defesa da Pátria, à garantia dos 
poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem. 

O caput do artigo supramencionado é extremamente elucidativo, traz de 
forma sucinta e clara quem são as Forças Armadas, suas funções, seus pilares 
primordiais e quem é seu Comandante Supremo41, sendo certo que estes temas já 
foram abordados na presente pesquisa, excetuada a derradeira parte do texto, onde 
há referência à realização de operações de garantia da lei e da ordem, tema do 
presente estudo e que será dissecado no próximo capítulo. 

§ 1º Lei complementar estabelecerá as normas gerais a serem adotadas na 
organização, no preparo e no emprego das Forças Armadas. 

A saber, Lei Complementar 97 de 9 de junho de 1999. 

§ 2º Não caberá habeas corpus em relação a punições disciplinares militares. 

Sobre este ponto cabem algumas considerações. Inicialmente, deve ser 
lembrado que a Justiça Militar se divide em Justiça Militar da União – responsável 
pelo julgamento de militares federais, quais sejam os pertencentes aos quadros das 
Forças Armadas – e Justiça Militar Estadual, responsável pelo julgamento de 
militares estaduais e distritais.  

Todavia, o foco desta justiça especializada não está em “quem” se julga, 
mas sim “sobre o que” se julga. Desta feita, a Justiça Militar da União julga militares 
federais e civis que tenham praticado crimes militares, previstos no Código Penal 
Militar, no Código Penal ou em Legislação Penal Extravagante, desde que no 
contexto do artigo 9 ou 10 do Código Penal Militar – comentar-se-á a cerca da Lei 
13.491/17 no último capítulo. 

Já a Justiça Militar Estadual julga apenas militares estaduais e distritais que 
pratiquem crimes militares, bem como ações judiciais contra atos disciplinares 
militares, tendo esta previsão escopo no artigo 125, §4 da CF/88, ganhando tal 
roupagem a partir da Emenda Constitucional 45 de 2004. 

Internamente, no âmbito da própria Caserna, cada Força possui seu próprio 
Regulamento Disciplinar, onde prevê quais atos são reprováveis e quais serão suas 

                                                             
41 Termo utilizado no artigo 2 da Lei Complementar 97/99, que trata sobre as normas gerais para a organização, 
o preparo e o emprego das Forças Armadas. 
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punições administrativas, aplicadas dentro da própria instituição. Essa definição de 
atos disciplinares que serão punidos decorre da autonomia das instituições militares 
de dispor internamente sobre sua organização, bem como da discricionariedade que 
possuem, ainda que vinculada à norma, de aplicar as sanções previstas.  

É claro que, por força do disposto no artigo 5, inciso XXXV da CRFB/88, o 
Judiciário não pode fechar suas portas para possíveis solicitações destes militares 
que sofram alguma punição disciplinar a respeito de ilegalidades nas aplicações das 
sanções, mas a jurisprudência já esclareceu que só é possível discutir judicialmente 
questões legais e formais sobre a aplicação da punição disciplinar, mas jamais 
poderá um magistrado interferir ou questionar questões a respeito do mérito da 
punição, pois isso violaria o disposto neste parágrafo do artigo 142, bem como os 
próprios princípios da Administração Pública.  

Neste diapasão: 

RECURSO EM HABEAS CORPUS Nº 93.853 - RJ (2018/0007001-7) 
RELATOR : MINISTRO OG FERNANDES RECORRENTE : MARCIO 
ASSIS PINTO DA MATTA ADVOGADOS : DIEGO ALVES DO AMARAL - 
RJ162795 ERINETH GONÇALVES DE SOUZA - RJ165560 RECORRIDO : 
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO DECISÃO 
Vistos, etc. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por 
MARCIO ASSIS PINTO DA MATTA contra acórdão do Tribunal de Justiça 
do Estado do Rio de Janeiro que, nos autos da impetração originária (HC n.º 
0056389-10.2017.8.19.0000), denegou a ordem, a teor da seguinte ementa: 
"Habeas Corpus. Denegação da ordem em habeas corpus preventivo no 
Juízo da Auditoria Militar. Punição disciplinar. Irresignação dos impetrantes, 
sob a alegação de que houve violação ao contraditório e à ampla defesa na 
condução do processo administrativo disciplinar. Pedido de concessão da 
ordem para declarar a nulidade do PAD e da sindicância realizada, 
afastando-se a punição disciplinar imposta ao paciente. Pretensão 
inconsistente. Nos termos do artigo 647 do Código de Processo Penal, 'dar-
se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de 
sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos 
de punição disciplinar'. Flexibilização da regra que se admite apenas na 
hipótese de alegação de vício formal do procedimento, este inexistente no 
caso em espécie. Remédio heroico que, por expressa disposição legal, não 
socorre o paciente. Ordem denegada." (fl. 65) Narra o Recorrente que é 
"Oficial Médico, com patente de Major BM, prestando serviço no 20º GBM 
Grupamento de Bombeiro Militar (São Gonçalo/RJ) há mais de 17 anos, 
sem quaisquer fatos que desabonassem sua conduta" e que contra ele foi 
instaurado "um Processo Administrativo Disciplinar, em razão deste ter, 
supostamente, ignorado o 'brado' de socorro e ter agido com descaso no 
desempenho do serviço" (fl. 85). Informa que, "sem que houvesse qualquer 
Sindicância a fim de apurar os fatos, foi imposta ao Paciente a punição de 
detenção por 20 dias, conforme publicado no Boletim Reservado 
SEDEC/CBMEJ nº 23, fl. 235, de 11/05/2017" (fl. 86). Sustenta que 
"demonstrou que a r. sentença proferida pelo Juízo a quo da Auditoria 
Militar não enfrentou todas as questões desafiadas no remédio 
constitucional, sobretudo a fundamentação inidônea, vez que fez menção 
ao regulamento disciplinar dos Policiais Militares do Estado do Rio de 
Janeiro (RDPMERJ) e o Paciente é Bombeiro Militar, portanto, submetido 
ao regulamento disciplinar do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio 
de Janeiro (RDCBMERJ)" (fl. 97). Alega que, "todavia, o acórdão atacado 
limitou-se a aduzir a impossibilidade de cabimento de habeas corpus em 
punições disciplinares, não enfrentando os vícios formais suscitados nem o 
error in judicando da magistrada de 1ª Instância" (ibidem). Aduz que "as 
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condutas das Autoridades Militares encarregadas do PAD e da Sindicância 
estão eivadas de ilegalidade, eis que, como se demonstrou fere o 
ordenamento constitucional vigente e o próprio regulamento disciplinar da 
Corporação, eis que houve violação à ampla defesa e ao contraditório que 
lhe é pertinente, afinal é corolário do Estado de Direito, o direito ao devido 
processo legal, seja administrativo ou judicial"(ibidem). Afirma que não 
praticou qualquer transgressão disciplinar tal como se depreende dos 
seguintes fatos: "[...] não merece prosperar a acusação de ter o Paciente 
ignorado o brado de socorro, pois conforme acima narrado, somente foram 
bradadas as viaturas ABT/ABS por tratar-se de evento de incêndio e, em 
seguida, acionada a guarnição da viatura ASE 363 para o evento colisão, 
em razão de evento simultâneo. Em relação ao alegado descaso com o 
serviço, o mesmo também não ocorreu, já que a alegação de excesso de 
tempo imputado ao Paciente fora em decorrência da necessidade de 
verificação da localização e de contato com o SAMU, a fim de saber se este 
já realizara o atendimento, conforme exaustivamente acima narrado. Assim, 
importante salientar que todos os eventos ocorridos no dia foram 
satisfatoriamente atendidos, não havendo nenhum prejuízo por conta do 
tempo demandado para as checagens necessárias." (fls. 98-99) Portanto, 
"resta evidente que não se pode aplicar sanção, ainda que no âmbito 
administrativo, sem observância dos Princípios que regem o processo, 
especialmente ao arrepio do devido processo legal e negando vigência aos 
Princípios do In Dubio pro Reo e da Proporcionalidade" (fl. 99). Sustenta, 
por fim, que o perigo da demora resta evidenciado em razão da "iminência 
de início do cumprimento da punição de 20 dias de detenção do Paciente, 
bem como o desconto que ocorrerá em seus salários dos hospitais nos 
quais trabalha, em razão das faltas oriundas de sua detenção" (ibidem). 
Requer a concessão de liminar "para suspender o início do cumprimento da 
punição até julgamento final do presente habeas corpus" (fl. 100). É o 
relatório inicial. Decido o pedido urgente. Não estão presentes os 
pressupostos autorizadores do acolhimento da pretensão liminar. A 
concessão da tutela de emergência, em juízo de cognição sumária e 
singular, exige a demonstração concomitante, e em grau bastante 
satisfatório, da plausibilidade do direito arguido e do perigo na demora. Este 
pode até ser admitido; aquela, ao revés, não se evidencia estreme de 
dúvidas. Explico: A concessão do habeas corpus em punição disciplinar 
militar é medida excepcional, tendo em vista a disposição constitucional 
contrária ao seu cabimento: "Art. 142, § 2º Não caberá habeas corpus em 
relação a punições disciplinares militares". O pressuposto é de que, sendo 
punição disciplinar e, portanto, ato administrativo, deve ser passível de 
anulação apenas quando demonstrado vício em sua formação. Nesse 
sentido, os seguintes julgados: "HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. 
PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. MILITAR. ATO 
DISCIPLINAR. ILEGALIDADE DO PROCEDIMENTO. VIOLAÇÃO A 
DIREITO DE DEFESA. MILITAR REFORMADO. SÚMULA 56/STF. 
INAPLICABILIDADE. DENEGAÇÃO DA ORDEM. 1. Não obstante o preceito 
do art. 142, § 2º da Constituição ('Não caberá habeas corpus em relação a 
punições disciplinares militares.'), a legalidade da imposição de punição 
constritiva da liberdade, em procedimento administrativo castrense 
(legalidade do procedimento) pode ser discutida por meio de habeas 
corpus. Precedentes do STF e do STJ. 2. Hipótese em que não se registra 
maltrato aos princípios do contraditório e ampla defesa no procedimento 
administrativo-disciplinar. A crítica à (in) justiça do julgamento e da punição 
não tem similitude com irregularidade do procedimento, situando-se, em 
verdade, no segmento da valoração do mérito do ato administrativo 
disciplinar, imune à revisão judicial em habeas corpus. 3. A condição de 
policial militar reformado não enseja a aplicação da Súmula 56 do STF 
quando a corporação a que pertencer o militar tiver disciplinamento próprio, 
no qual se prevê tal punição, como na hipótese, em que o Regulamento 
Disciplinar da Polícia Militar do Estado de São Paulo, instituída pela Lei 



  

36 
 

Complementar Estadual n. 893/2001, estabelece que"estão sujeitos ao 
Regulamento Disciplinar da Polícia Militar os militares do Estado do serviço 
ativo, da reserva remunerada, os reformados e os agregados"(art. 2º). 4. 
Ordem de habeas corpus denegada." (HC n.º 289.248/SP, Rel. Ministro 
OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª 
REGIÃO), PRIMEIRA TURMA, DJe 18/08/2015 - grifei.) 
"CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. HABEAS CORPUS 
PREVENTIVO. PUNIÇÃO DISCIPLINAR MILITAR. ADEQUAÇÃO DA VIA 
ELEITA PARA FINS DE OBSERVÂNCIA DA REGULARIDADE FORMAL 
DO ATO. O PACIENTE SE DEFENDE DOS FATOS A ELE IMPUTADOS. 
DESINFLUÊNCIA DA CAPITULAÇÃO LEGAL INICIAL EXPOSTA NO 
LIBELO ACUSATÓRIO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS OU 
DILAÇÃO PROBATÓRIA. INVIABILIDADE NA VIA ESTREITA DO 
MANDAMUS. 1. O exame da ameaça ou restrição do direito de locomoção 
decorrente de sanção aplicada à falta disciplinar militar só pode ser objeto 
de habeas corpus na restrita hipótese em que é deduzido para fins de 
questionar os pressupostos de legalidade do ato praticado ou que está na 
iminência de sê-lo. Dessa maneira, garante-se o amparo pela via do habeas 
corpus quando observado o manifesto desrespeito aos aspectos da 
legalidade formal do processo disciplinar militar. Nesse sentido, precedentes 
do STF e do STJ: HC 70.648/RJ, Rel. Min. Moreira Alves, Primeira Turma, 
DJ 04/3/94; HC 96.760/RJ AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJ 
27/9/11; RE 338.840/RS, Rel.(a) Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJ 
12/9/03; RHC 27.897/PI, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, Primeira Turma, 
DJe 08/10/2010; HC 211.002/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 
Segunda Turma, DJe 09/12/2011; HC 129.466/RO, Rel. Min. Felix Fischer, 
Quinta Turma, DJe 01/2/10; e HC 80.852/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes 
Maia Filho, Quinta Turma, DJe 28/04/2008. 2. Assim como o réu no 
processo penal, o servidor público que responde a processo administrativo 
disciplinar militar defende-se dos fatos a ele imputados, sendo desinfluente 
a qualificação legal das condutas para fins do exercício do direito à ampla 
defesa e ao contraditório. Nesse sentido, os seguintes arestos em matéria 
penal e disciplinar que, na questão, se amoldam ao caso dos autos: HC 
285.208/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 19/08/2014; HC 
289.885/SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 
09/06/2014; MS 15.003/DF, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira 
Seção, DJe 11/04/2012; MS 15.905/DF, Rel. Min. Eliana Calmon, Primeira 
Seção, DJe 08/11/2013; e RMS 41.562/PI, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, 
Primeira Turma, DJe 04/12/2013. 3. Não há como admitir reapreciação de 
fatos e provas ou dilação probatória na via estreita do mandamus com o fim 
de afastar sanção disciplinar aplicada a militar. 4. A punição se mantém pela 
conduta desidiosa do paciente, ou seja, na falta de zelo, cuidado com a 
manutenção e guarda de documentos de uso militar restrito (porta funcional 
e distintivo de identificação) encontrados em poder de terceiro, conhecido 
do militar, e acusado de estelionato. 5. Ordem denegada."(HC n.º 
298.778/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, 
DJe 30/09/2014 - grifei.) Na espécie, não me parece evidenciada a 
existência de defeito formal na aplicação da penalidade, uma vez que o 
acórdão impugnado deixou assentado que:"Como se vê, o Código de 
Processo Penal exclui expressamente o cabimento do remédio heroico em 
se tratando de cerceamento ao direito de locomoção por força de punição 
disciplinar, isso em atenção aos princípios da separação dos poderes e 
hierarquia inerente à organização militar, admitindo, a jurisprudência, a 
flexibilização de tal regra apenas na hipótese de alegação de vício formal do 
procedimento, este, contudo, inexistente no caso em espécie. Conforme 
constam nas informações prestadas pela Autoridade apontada como 
coatora, por decisão do Subcomandante-Geral do CBMERJ, foi 
determinada a interrupção de eventual punição administrativa para 
apuração pormenorizada do ocorrido (fls. 30). Pela análise do relatório de 
fls. 33/43, verifica-se que foram realizadas diversas diligências para elucidar 
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os fatos, com a oitiva de inúmeras testemunhas e do paciente. Chegou-se à 
conclusão de que não houve qualquer adulteração do livro de saída de 
eventos para prejudicar o paciente, mas sim uma regularização do que 
havia sido propositalmente inserido de maneira irregular. Isso porque, em 
seu depoimento, o Cabo Militar Ualaci Couto relatou ser 'de praxe' lançar no 
memento o período de 01 (um) minuto após o 'brado' e que não sabe 
precisar o tempo de saída real da ambulância, pois não olhou o horário 
quando a viatura deixou o quartel. Ou seja, o horário inicialmente lançado 
não condiz com o horário real de saída da viatura, tendo ocorrido, portanto, 
uma correção, não uma 'adulteração' para prejudicar o paciente, como 
alegam os impetrantes. Ressalte-se que a conduta do Cabo Militar Ualaci 
Couto de inserção de informação diversa da que deveria ter sido escrita no 
memento será apurada em PAD próprio, além do indiciamento por prática 
de crime militar, conforme fls. 47. Sobre o atraso na saída da ambulância, o 
Major Bombeiro Militar Leandro Gomes, em seu depoimento, declarou que, 
na data dos fatos, 'indagou o CB Couto sobre a demora na saída do socorro 
e o mesmo informou que o médico estava tentando fazer uma ligação, 
porém não sabia para quem'. Verifica-se, portanto, que, ao contrário do que 
alegam os impetrantes, foram observados os princípios do contraditório, da 
ampla defesa e o devido processo legal na condução do PAD que apurou a 
infração disciplinar cometida pelo ora paciente. Dessa forma, uma vez 
inexistente qualquer vício formal a ser sanado, o remédio heroico utilizado, 
por expressa disposição legal, não poderá socorrer o paciente." (fls. 67-69) 
Por esses fundamentos, conclui-se que as circunstâncias acima registradas, 
primo ictu oculi, não permitem, ao menos por ora, o acolhimento da 
pretensão urgente formulada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar, 
sem prejuízo de ulterior deliberação pelo Relator. Remetam-se os autos ao 
Ministério Público Federal para o parecer. Publique-se. Intimem-se. Brasília 
(DF), 16 de janeiro de 2018. MINISTRA LAURITA VAZ Presidente 

(STJ - RHC: 93853 RJ 2018/0007001-7, Relator: Ministra LAURITA VAZ, 
Data de Publicação: DJ 02/02/2018)42 

§ 3º Os membros das Forças Armadas são denominados militares, aplicando-
se-lhes, além das que vierem a ser fixadas em lei, as seguintes disposições:   

I - as patentes, com prerrogativas, direitos e deveres a elas inerentes, são 
conferidas pelo Presidente da República e asseguradas em plenitude aos 
oficiais da ativa, da reserva ou reformados, sendo-lhes privativos os títulos e 
postos militares e, juntamente com os demais membros, o uso dos uniformes 
das Forças Armadas;   

II - o militar em atividade que tomar posse em cargo ou emprego público civil 
permanente, ressalvada a hipótese prevista no art. 37, inciso XVI, alínea "c", 
será transferido para a reserva, nos termos da lei;    

III - o militar da ativa que, de acordo com a lei, tomar posse em cargo, emprego 
ou função pública civil temporária, não eletiva, ainda que da administração 
indireta, ressalvada a hipótese prevista no art. 37, inciso XVI, alínea "c", ficará 
agregado ao respectivo quadro e somente poderá, enquanto permanecer 
nessa situação, ser promovido por antiguidade, contando-se-lhe o tempo de 
serviço apenas para aquela promoção e transferência para a reserva, sendo 

                                                             
42 https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/549447368/recurso-em-habeas-corpus-rhc-93853-rj-2018-
0007001-7?ref=topic_feed, acesso em 22/03/18 

https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/549447368/recurso-em-habeas-corpus-rhc-93853-rj-2018-0007001-7?ref=topic_feed
https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/549447368/recurso-em-habeas-corpus-rhc-93853-rj-2018-0007001-7?ref=topic_feed
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depois de dois anos de afastamento, contínuos ou não, transferido para a 
reserva, nos termos da lei;    

IV - ao militar são proibidas a sindicalização e a greve;   

O Poder Judiciário não entendeu haver nenhuma inconstitucionalidade neste 
inciso. O cerne da questão em tela é: servidores públicos, em regra, podem fazer 
greve, pois, apesar de ainda não ter sido editada lei específica que regulasse o 
exercício de tal direito, podem ser usadas as disposições relativas aos empregados 
celetistas, qual seja a Lei 7.783/89. 

Entretanto, determinadas atividades públicas, pela sua própria natureza de 
serviço essencial, não pode admitir a realização de greve, como é o caso das forças 
de segurança. Aos militares é vedado o exercício de greve, pois eles não possuem 
esse direito, apesar de, na prática, terem ocorrido greves fáticas recentemente, 
como por exemplo, a realizada no final de 2017/início de 2018 no Rio Grande do 
Norte por conta de salários atrasados.43 

Sobre tal tema, já se debruçou o Supremo Tribunal Federal: 

Os servidores públicos são, seguramente, titulares do direito de greve. Essa 
é a regra. Ocorre, contudo, que entre os serviços públicos há alguns que a 
coesão social impõe sejam prestados plenamente, em sua totalidade. 
Atividades das quais dependam a manutenção da ordem pública e a 
segurança pública, a administração da Justiça – onde as carreiras de 
Estado, cujos membros exercem atividades indelegáveis, inclusive as de 
exação tributária – e a saúde pública não estão inseridos no elenco dos 
servidores alcançados por esse direito. Serviços públicos desenvolvidos por 
grupos armados: as atividades desenvolvidas pela polícia civil são 
análogas, para esse efeito, às dos militares, em relação aos quais a 
Constituição expressamente proíbe a greve (art. 142, § 3º, IV). 

[Rcl 6.568, rel. min. Eros Grau, j. 21-5-2009, P, DJE de 25-9-2009.] 

= Rcl 11.246 AgR, rel. min. Dias Toffoli, j. 27-2-2014, P, DJE de 2-4-201444 

V - o militar, enquanto em serviço ativo, não pode estar filiado a partidos 
políticos;   

Extremamente interessante tal previsão, justamente porque está em perfeita 
harmonia com a essência do serviço militar. Como já trabalhado anteriormente, há 
todo um cuidado do constituinte, principalmente por questões históricas, de manter 
os militares os mais neutros possíveis com relação à Política, e quando digo 
“Política” com letra maiúscula não me refiro à política como forma de expressão da 
cidadania e de discussões que permeiam o tema, até porque, segundo o próprio 
filósofo Aristóteles em sua obra “A Política”, “o homem é naturalmente um animal 

                                                             
43 https://g1.globo.com/rn/rio-grande-do-norte/noticia/sem-acordo-policiais-do-rn-mantem-greve-apos-1-
reuniao-com-o-governo.ghtml, acesso em 22/03/18 
44 http://www.stf.jus.br/portal/constituicao/artigobd.asp?item=%201342, acesso em 22/03/18 

http://www.stf.jus.br/portal/inteiroTeor/obterInteiroTeor.asp?id=603024&idDocumento=&codigoClasse=403&numero=6568&siglaRecurso=&classe=Rcl
http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=5568016
https://g1.globo.com/rn/rio-grande-do-norte/noticia/sem-acordo-policiais-do-rn-mantem-greve-apos-1-reuniao-com-o-governo.ghtml
https://g1.globo.com/rn/rio-grande-do-norte/noticia/sem-acordo-policiais-do-rn-mantem-greve-apos-1-reuniao-com-o-governo.ghtml
http://www.stf.jus.br/portal/constituicao/artigobd.asp?item=%201342
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político”45, logo não seria uma previsão constitucional que faria com que os militares 
deixassem de pensar sobre a política. 

Entretanto, a Constituição quis manter os militares estritamente focados em 
sua missão de defender a pátria independentemente de quem esteja ocupando os 
cargos de liderança da nação, o que também demostra o grau de nacionalismo 
desenvolvido dentro das instituições. A subordinação ao Poder Executivo decorre da 
lei sendo incompatível com a filiação e envolvimento direto de militares na política. 

Por outro lado, o fato de militares não poderem ser filiados a partidos 
políticos enquanto da ativa não significa que não possam se candidatar, uma vez 
que são alistáveis, excetuado o caso daqueles que estão cumprindo serviço militar 
obrigatório, e elegíveis, todavia possuem um regramento específico quanto à sua 
situação nas instituições militares prevista no artigo 14, §8 CRFB/88, que diz que: 

§ 8º O militar alistável é elegível, 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 de serviço, será agregado pela autoridade 
superior e, se eleito, passará automaticamente, no ato da diplomação, para 
a inatividade. 

Tal previsão de se afastar da atividade militar ou, se eleito, passar para a 
inatividade decorre justamente da ideia de se separar militares da atuação política. 
Entretanto, certo é que segundo o próprio artigo 14, §3, inciso V da CRFB/88 diz que 
uma das condições de elegibilidade é a filiação partidária, logo haveria um conflito 
aparente de normas, já que a CF diz que militares são elegíveis, mas que não 
podem ter filiação partidária, só que para se eleger é condição ser filiado a um 
partido. Por conta disso, o STF se manifestou para dirimir a problemática, vejamos: 

Se o militar da ativa é alistável, é ele elegível (CF, art. 14, § 8º). Porque não 
pode ele filiar-se a partido político (...), a filiação partidária não lhe é exigível 
como condição de elegibilidade, certo que somente a partir do registro da 
candidatura é que será agregado (CF, art. 14, § 8º, II; Cód. Eleitoral, art. 5º, 
parágrafo único; Lei 6.880, de 1980, art. 82, XIV, § 4º). 

[AI 135.452, rel. min. Carlos Velloso, j. 20-9-1990, P, DJ de 14-6-1991.]46 

VI - o oficial só perderá o posto e a patente se for julgado indigno do oficialato 
ou com ele incompatível, por decisão de tribunal militar de caráter permanente, 
em tempo de paz, ou de tribunal especial, em tempo de guerra;   

VII - o oficial condenado na justiça comum ou militar a pena privativa de 
liberdade superior a dois anos, por sentença transitada em julgado, será 
submetido ao julgamento previsto no inciso anterior;   

                                                             
45 ARISTÓTELES, “A Política”, Tradução de Nestor Silveira, Folha de São Paulo – Coleção Livros que Mudaram o 
Mundo, São Paulo, 2010, p. 2 
46 http://www.stf.jus.br/portal/constituicao/artigobd.asp?item=%201342, acesso em 22/03/18 

http://www.stf.jus.br/jurisprudencia/IT/frame.asp?PROCESSO=135452&CLASSE=AI&cod_classe=46&ORIGEM=IT&RECURSO=0&TIP_JULGAMENTO=M
http://www.stf.jus.br/portal/constituicao/artigobd.asp?item=%201342
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VIII - aplica-se aos militares o disposto no art. 7º, incisos VIII, XII, XVII, XVIII, 
XIX e XXV, e no art. 37, incisos XI, XIII, XIV e XV, bem como, na forma da lei e 
com prevalência da atividade militar, no art. 37, inciso XVI, alínea "c";    

IX -  (Revogado pela Emenda Constitucional nº 41, de 19.12.2003) 

X - a lei disporá sobre o ingresso nas Forças Armadas, os limites de idade, a 
estabilidade e outras condições de transferência do militar para a inatividade, 
os direitos, os deveres, a remuneração, as prerrogativas e outras situações 
especiais dos militares, consideradas as peculiaridades de suas atividades, 
inclusive aquelas cumpridas por força de compromissos internacionais e de 
guerra.  

 Art. 143. O serviço militar é obrigatório nos termos da lei. 

§ 1º Às Forças Armadas compete, na forma da lei, atribuir 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.  

Aqui, há a regulamentação da chamada “escusa de consciência” definida 
como direito fundamental prevista no artigo 5, inciso VIII da CRFB/88. 

 § 2º As mulheres e os eclesiásticos ficam isentos do serviço militar 
obrigatório em tempo de paz, sujeitos, porém, a outros encargos que a lei lhes 
atribuir.  

Ressalta-se que a lei concedeu a isenção apenas para tempos de paz, não 
havendo a extensão desta previsão para tempos de guerra. 

Capítulo III – Operações de Garantia da Lei e da Ordem 

Como já supramencionado, uma das funções atribuídas às Forças Armadas 
pela nossa Carta Maior é a realização das chamadas Operações de Garantia da Lei 
e da Ordem, mas o que seria isto?  

O artigo 144 da Constituição Federal de 1988 trata sobre os órgãos de 
segurança pública existentes no Brasil e que atuam na resolução de conflitos 
internos nos mais diferentes níveis que podem ocorrer, tendo a própria Constituição 
especificado a atribuição de cada um. Então vejamos: 

Art. 144. A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade 
de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da 
incolumidade das pessoas e do patrimônio, através dos seguintes órgãos: 

I - polícia federal; 

II - polícia rodoviária federal; 

III - polícia ferroviária federal; 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc41.htm#art10
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IV - polícias civis; 

V - polícias militares e corpos de bombeiros militares. 

§ 1º A polícia federal, instituída por lei como órgão permanente, organizado 
e mantido pela União e estruturado em carreira, destina-se a:" (Redação 
dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998) 

I - apurar infrações penais contra a ordem política e social ou em detrimento 
de bens, serviços e interesses da União ou de suas entidades autárquicas e 
empresas públicas, assim como outras infrações cuja prática tenha 
repercussão interestadual ou internacional e exija repressão uniforme, 
segundo se dispuser em lei; 

II - prevenir e reprimir o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o 
contrabando e o descaminho, sem prejuízo da ação fazendária e de outros 
órgãos públicos nas respectivas áreas de competência; 

III - exercer as funções de polícia marítima, aeroportuária e de 
fronteiras; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998) 

IV - exercer, com exclusividade, as funções de polícia judiciária da União. 

§ 2º A polícia rodoviária federal, órgão permanente, organizado e mantido 
pela União e estruturado em carreira, destina-se, na forma da lei, ao 
patrulhamento ostensivo das rodovias federais. (Redação dada pela 
Emenda Constitucional nº 19, de 1998) 

§ 3º A polícia ferroviária federal, órgão permanente, organizado e mantido 
pela União e estruturado em carreira, destina-se, na forma da lei, ao 
patrulhamento ostensivo das ferrovias federais. (Redação dada pela 
Emenda Constitucional nº 19, de 1998) 

§ 4º Às polícias civis, dirigidas por delegados de polícia de carreira, 
incumbem, ressalvada a competência da União, as funções de polícia 
judiciária e a apuração de infrações penais, exceto as militares. 

§ 5º Às polícias militares cabem a polícia ostensiva e a preservação da 
ordem pública; aos corpos de bombeiros militares, além das atribuições 
definidas em lei, incumbe a execução de atividades de defesa civil. 

§ 6º As polícias militares e corpos de bombeiros militares, forças auxiliares e 
reserva do Exército, subordinam-se, juntamente com as polícias civis, aos 
Governadores dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios. 

§ 7º A lei disciplinará a organização e o funcionamento dos órgãos 
responsáveis pela segurança pública, de maneira a garantir a eficiência de 
suas atividades. 

§ 8º Os Municípios poderão constituir guardas municipais destinadas à 
proteção de seus bens, serviços e instalações, conforme dispuser a lei. 

§ 9º A remuneração dos servidores policiais integrantes dos órgãos 
relacionados neste artigo será fixada na forma do § 4º do art. 39. (Incluído 
pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998) 
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§ 10. A segurança viária, exercida para a preservação da ordem pública e 
da incolumidade das pessoas e do seu patrimônio nas vias 
públicas: (Incluído pela Emenda Constitucional nº 82, de 2014) 

I - compreende a educação, engenharia e fiscalização de trânsito, além de 
outras atividades previstas em lei, que assegurem ao cidadão o direito à 
mobilidade urbana eficiente; e (Incluído pela Emenda Constitucional nº 82, 
de 2014) 

II - compete, no âmbito dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, 
aos respectivos órgãos ou entidades executivos e seus agentes de trânsito, 
estruturados em Carreira, na forma da lei.  (Incluído pela Emenda 
Constitucional nº 82, de 2014)47 

Pela leitura do artigo acima, pode-se perceber que a Constituição delimitou 
onde cada força policial irá atuar especificamente, todavia, de uma forma geral, é de 
reponsabilidade dela a proteção interna do país, ou seja, a resolução dos conflitos 
diários, a fim de manter a ordem social e garantir o cumprimento das leis.  

Entretanto, quando estas forças policiais não conseguem ser eficientes 
nesta atribuição de garantir a lei e a ordem é transferida tal tarefa para as Forças 
Armadas. Portanto, as operações para a manutenção da garantia da lei e da ordem 
são realizadas de forma subsidiária à atuação das forças de segurança pública e, 
para que ocorra, precisa haver a iniciativa do Supremo Tribunal Federal, do 
Congresso Nacional ou da Presidência da República, sem a qual resta-se a atuação 
inconstitucional48. 

Como explica o professor Doutor Fernando Carlos Santos da Silva, “as 
ações de garantia da lei e da ordem constituem uma resposta às ameaças 
específicas que violam a ordem jurídica legitimamente estabelecida. Essas são 
evidenciadas por atitudes e atos que dolosamente lesionam ou ponham em perigo 
os objetivos nacionais.”49 Portanto, percebe-se que esta atuação para a garantia da 
lei e da ordem realizada pelos militares federais deve ser feita de maneira pontual e 
em casos delimitados.  

Além do artigo 142 da Constituição Federal, a lei complementar 97 de 9 de 
junho de 1999, que trata sobre o as normas gerais para a organização, o preparo e o 
emprego das Forças Armadas, também discorre, em seu artigo 15, sobre a utilização 
dos militares federais nas operações de garantia da lei e da ordem: 

Art. 15. O emprego das Forças Armadas na defesa da Pátria e na garantia 
dos poderes constitucionais, da lei e da ordem, e na participação em 
operações de paz, é de responsabilidade do Presidente da República, que 
determinará ao Ministro de Estado da Defesa a ativação de órgãos 
operacionais, observada a seguinte forma de subordinação: 

                                                             
47 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm, acesso em 19/04/18 
48 PAULO, Vicente e ALEXANDRINO, Marcelo, “Direito Constitucional Descomplicado”, Revista e Atualizada, 3 
ed, São Paulo, 2008, p. 863 
49 http://www.ambito-juridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=1179, acesso 
em 23/04/18 
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I - ao Comandante Supremo, por intermédio do Ministro de Estado da 
Defesa, no caso de Comandos conjuntos, compostos por meios adjudicados 
pelas Forças Armadas e, quando necessário, por outros órgãos;     
 (Redação dada pela Lei Complementar nº 136, de 2010).        

II - diretamente ao Ministro de Estado da Defesa, para fim de adestramento, 
em operações conjuntas, ou por ocasião da participação brasileira em 
operações de paz;       (Redação dada pela Lei Complementar nº 136, de 
2010). 

III - diretamente ao respectivo Comandante da Força, respeitada a direção 
superior do Ministro de Estado da Defesa, no caso de emprego isolado de 
meios de uma única Força. 

        § 1o Compete ao Presidente da República a decisão do emprego das 
Forças Armadas, por iniciativa própria ou em atendimento a pedido 
manifestado por quaisquer dos poderes constitucionais, por intermédio dos 
Presidentes do Supremo Tribunal Federal, do Senado Federal ou da 
Câmara dos Deputados. 

        § 2o A atuação das Forças Armadas, na garantia da lei e da ordem, por 
iniciativa de quaisquer dos poderes constitucionais, ocorrerá de acordo com 
as diretrizes baixadas em ato do Presidente da República, após esgotados 
os instrumentos destinados à preservação da ordem pública e da 
incolumidade das pessoas e do patrimônio, relacionados no art. 144 da 
Constituição Federal. 

        § 3o Consideram-se esgotados os instrumentos relacionados no art. 144 da 
Constituição Federal quando, em determinado momento, forem eles 
formalmente reconhecidos pelo respectivo Chefe do Poder Executivo 
Federal ou Estadual como indisponíveis, inexistentes ou insuficientes ao 
desempenho regular de sua missão constitucional.        (Incluído pela Lei 
Complementar nº 117, de 2004) 

        § 4o Na hipótese de emprego nas condições previstas no § 3o deste artigo, 
após mensagem do Presidente da República, serão ativados os órgãos 
operacionais das Forças Armadas, que desenvolverão, de forma episódica, 
em área previamente estabelecida e por tempo limitado, as ações de 
caráter preventivo e repressivo necessárias para assegurar o resultado das 
operações na garantia da lei e da ordem.      (Incluído pela Lei 
Complementar nº 117, de 2004) 

        § 5o Determinado o emprego das Forças Armadas na garantia da lei e da 
ordem, caberá à autoridade competente, mediante ato formal, transferir o 
controle operacional dos órgãos de segurança pública necessários ao 
desenvolvimento das ações para a autoridade encarregada das operações, 
a qual deverá constituir um centro de coordenação de operações, composto 
por representantes dos órgãos públicos sob seu controle operacional ou 
com interesses afins.     (Incluído pela Lei Complementar nº 117, de 2004) 

   § 6o Considera-se controle operacional, para fins de aplicação desta Lei 
Complementar, o poder conferido à autoridade encarregada das operações, 
para atribuir e coordenar missões ou tarefas específicas a serem 
desempenhadas por efetivos dos órgãos de segurança pública, obedecidas 
as suas competências constitucionais ou legais.     (Incluído pela Lei 
Complementar nº 117, de 2004) 
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                § 7o  A atuação do militar nos casos previstos nos arts. 13, 14, 15, 16-A, 
nos incisos IV e V do art. 17, no inciso III do art. 17-A, nos incisos VI e VII 
do art. 18, nas atividades de defesa civil a que se refere o art. 16 desta Lei 
Complementar e no inciso XIV do art. 23 da Lei no 4.737, de 15 de julho de 
1965 (Código Eleitoral), é considerada atividade militar para os fins do art. 
124 da Constituição Federal.      (Redação dada pela Lei Complementar nº 
136, de 2010).50 

A decisão sobre o emprego das Forças Armadas nas operações de Garantia 
da Lei e da Ordem é do Presidente da República, como se depreende do caput do 
artigo 15 da Lei Complementar 97 e também pelo artigo 84, inciso XIII da 
Constituição Federal de 1988, neste sentido: 

Art. 84. Compete privativamente ao Presidente da República: 

XIII - 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; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 23, de 02/09/99)51 

Como já dito anteriormente e ressaltado pelo §1 do artigo 15 da Lei 
Complementar 97, essa decisão de empregar os militares federais nas operações 
será tomada pelo Presidente por iniciativa própria ou à requerimento manifestado 
por quaisquer dos poderes constitucionais, por intermédio dos Presidentes do 
Supremo Tribunal Federal, do Senado Federal ou da Câmara dos Deputados, sob 
pena de ser declarada a inconstitucionalidade da atuação militar.  

Essa atuação na GLO52 deverá respeitar um decreto baixado pelo 
Presidente da República delimitando a operação militar, uma vez que são 
características desta a temporalidade (deve ser feita por um prazo determinado), o 
fato de ser episódica (só poderá ocorrer de forma subsidiária à atuação das forças 
policiais) e deve ser feita de forma localizada (esta operação é realizada em locais 
específicos), ou seja, é uma operação pontual.53 

Os parágrafos 2º e 3º do artigo 15 da Lei Complementar 97/99 trazem duas 
informações extremamente importantes e que merecem ser destacadas. A primeira 
delas é que este ato realizado pelo Presidente da República autorizando uma 
operação de GLO somente pode se dar “após esgotados os instrumentos destinados 
à preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, 
relacionados no art. 144 da Constituição Federal”, reafirmando mais uma vez o 
caráter subsidiário da atuação dos militares federais frente aos conflitos internos 
enfrentados pelo país. Logo, primeiro esgota-se todas as possibilidades de atuação 
das forças de segurança pública e, se isto não for suficiente, aí sim deve-se acionar 
as Forças Armadas.  

                                                             
50 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp97.htm, acesso em 23/04/18 
51 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm, acesso em 23/04/18 
52 Abreviação para “Garantia da Lei e da Ordem” 
53 Estas características foram apresentadas pelo Tenente-Coronel Martins Mota, representante do Centro de 
Comunicação Social do Exército, em entrevista dada ao programa de rádio Verde Oliva cujo vídeo foi publicado 
em 18 de fevereiro de 2017, cujo link de acesso é https://www.youtube.com/watch?v=dBkUQLQp3Mc, 
disponível em 23/04/18 e também é trazida pelo §4 do artigo 15 da Lei Complementar 97/99 
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O segundo ponto que merece destaque é que a própria lei diz 
expressamente quando considerar-se-ão esgotadas as possibilidades de atuação 
das policiais, que será quando “em determinado momento, forem eles formalmente 
reconhecidos pelo respectivo Chefe do Poder Executivo Federal ou Estadual como 
indisponíveis, inexistentes ou insuficientes ao desempenho regular de sua missão 
constitucional”. Logo, o próprio Chefe do Executivo deverá reconhecer a 
incapacidade de sua força policial para atuar, permitindo, desta forma, a requisição 
dos militares federais.  

1) Diferenças entre os institutos da Intervenção, Estado de Defesa, Estado 

de Sítio e a operação GLO 

Não raramente, estes quatro institutos são confundidos entre si, pois são 
utilizados, latu senso, para o mesmo fim, qual seja o de restabelecer o equilíbrio 
constitucional e ordeiro. Todavia, por óbvio, não são iguais e cada um deles é 
utilizado em um momento específico e distinto estabelecidos pelo próprio texto 
constitucional. Não obstante, devem respeitar aos princípios da necessidade e da 
temporariedade, a fim de não configurarem um verdadeiro golpe de estado. 

No Capítulo VI da Constituição da República de 1988, em seus artigos 34 à 
36, trata sobre o instituto da Intervenção, que pode ocorrer entre a União e seus 
Estados e Distrito Federal; entre Estados e Municípios ou entre a União e os 
Municípios localizados em Território Federal.  

O artigo 34 trata sobre a intervenção federal, e analisaremos apenas esta 
modalidade, principalmente para fins didáticos, frente ao decreto de intervenção 
federal no Rio de Janeiro. Então vejamos: 

Art. 34. A União não intervirá nos Estados nem no Distrito Federal, exceto 
para: 

I - manter a integridade nacional; 

II - repelir invasão estrangeira ou de uma unidade da Federação em outra; 

III - pôr termo a grave comprometimento da ordem pública; 

IV - garantir o livre exercício de qualquer dos Poderes nas unidades da 
Federação; 

V - reorganizar as finanças da unidade da Federação que: 

a) suspender o pagamento da dívida fundada por mais de dois anos 
consecutivos, salvo motivo de força maior; 

b) deixar de entregar aos Municípios receitas tributárias fixadas nesta 
Constituição, dentro dos prazos estabelecidos em lei; 

VI - prover a execução de lei federal, ordem ou decisão judicial; 

VII - assegurar a observância dos seguintes princípios constitucionais: 

a) forma republicana, sistema representativo e regime democrático; 

b) direitos da pessoa humana; 
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c) autonomia municipal; 

d) prestação de contas da administração pública, direta e indireta. 

e) aplicação do mínimo exigido da receita resultante de impostos estaduais, 
compreendida a proveniente de transferências, na manutenção e 
desenvolvimento do ensino e nas ações e serviços públicos de 
saúde. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 29, de 2000)54  

Como se observa, estamos diante de um rol taxativo de possibilidades. A 
decretação da intervenção vai depender, no caso do inciso IV, “de solicitação do 
Poder Legislativo ou do Poder Executivo coacto ou impedido, ou de requisição do 
Supremo Tribunal Federal, se a coação for exercida contra o Poder Judiciário”.  

No caso de haver desobediência à ordem ou decisão judicial, hipótese 
prevista no inciso VI, será necessária a “requisição do Supremo Tribunal Federal, do 
Superior Tribunal de Justiça ou do Tribunal Superior Eleitoral” para a decretação e, 
no caso da recusa de execução de lei federal, prevista também no inciso VI, e nas 
hipóteses do inciso VII, será necessário “provimento, pelo Supremo Tribunal 
Federal, de representação do Procurador-Geral da República”.55 

O decreto que instituir a intervenção federal deverá determinar sua 
amplitude e o seu prazo de validade, podendo ainda definir quem será o interventor 
responsável durante o período de vigência da medida, uma vez que a autoridade 
outrora encarregada ficará afastada de seu cargo. Além disso, tal decreto deve ser 
apreciado no prazo de 24 horas pelo Congresso Nacional. Cessado o motivo que 
deu ensejo à intervenção, a autoridade afastada retorna para seu cargo.56 

O Rio de Janeiro desde do dia 16 de fevereiro de 2018, está submetido a um 
decreto de intervenção federal que terá vigência até o dia 31 de dezembro do 
referido ano. Isso se deu porque o Governo do Estado recorreu ao Governo Federal 
a fim de conseguir apoio para sanar graves deficiências no setor da segurança 
pública, uma vez que a violência vem assolando o Estado. Desta feita, o Presidente 
da República Michel Temer nomeou o general de Exército Walter Braga Netto para o 
cargo de interventor, que assumiu a pasta da segurança pública do Estado podendo 
atuar livremente nesta área a fim de dar cumprimento ao objetivo da intervenção.57 

Principais diferenças entre uma GLO e a Intervenção Federal 

Operação GLO Intervenção Federal 

Previsão no artigo 142, caput, da 
CRFB/88 

Previsão no artigo 34 da CRFB/88 

Não atinge a autonomia do ente 
federativo, uma vez que, em regra, o 
comando da segurança pública 
permanece sob a regência do respectivo 

Atinge temporariamente, total ou 
parcialmente, a autonomia do ente 
federativo59 

                                                             
54 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm, acesso em 30/04/18 
55 Artigo 36, incisos I, II e III da Constituição Federal, encontrado em 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm, acesso em 30/04/18 
56 Artigo 36, §1 e §4, disponível em 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm, acesso em 30/04/18 
57 http://www.secretariadegoverno.gov.br/noticias/2018/fevereiro/cinco-fatos-sobre-a-intervencao-federal-
no-rio-de-janeiro, acesso em 30/04/18 
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Governador e do Secretário de 
Segurança Pública do Estado58 

A decisão sobre o emprego excepcional 
das tropas é feita pelo Presidente da 
República, por motivação ou não dos 
governadores ou dos presidentes dos 
demais Poderes constitucionais. 60 

Em regra, o decreto que a institui precisa 
ser aprovado pelo Congresso Nacional 
em 24 horas. 

 

As hipóteses de decretação do Estado de Defesa, por sua vez, se 
encontram descritas no artigo 136, caput, da Constituição: 

Art. 136. O Presidente da República pode, ouvidos o Conselho da República 
e o Conselho de Defesa Nacional, decretar estado de defesa para preservar 
ou prontamente restabelecer, em locais restritos e determinados, a ordem 
pública ou a paz social ameaçadas por grave e iminente instabilidade 
institucional ou atingidas por calamidades de grandes proporções na 
natureza. (grifo nosso)61 

Verifica-se, deste modo, que as hipóteses de decretação do Estado de 
Defesa são para a preservação ou restabelecimento da ordem pública ou a paz 
social quando há instabilidade institucional ou calamidade natural de grandes 
proporções. Quem decreta tal medida é o Presidente da República após ouvir o 
Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional e sua duração é de 30 
dias prorrogáveis uma vez por igual período.62 

Já o Estado de Sítio é a medida mais grave a ser tomada, por assim dizer, 
isso porque uma de suas hipóteses de cabimento é justamente quando a decretação 
do Estado de Defesa não foi suficiente para restabelecer a ordem social violada. 
Encontra previsão no artigo 137 da Constituição Federal de 1988, com a seguinte 
redação: 

Art. 137. O Presidente da República pode, ouvidos o Conselho da República 
e o Conselho de Defesa Nacional, solicitar ao Congresso Nacional 
autorização para decretar o estado de sítio nos casos de:  

 I - comoção grave de repercussão nacional ou ocorrência de fatos que 
comprovem a ineficácia de medida tomada durante o estado de defesa; 

II - declaração de estado de guerra ou resposta a agressão armada 
estrangeira. 

Parágrafo único. O Presidente da República, ao solicitar autorização para 
decretar o estado de sítio ou sua prorrogação, relatará os motivos 
determinantes do pedido, devendo o Congresso Nacional decidir por 
maioria absoluta.63 (grifo nosso) 

                                                                                                                                                                                              
59 http://clubemilitar.com.br/as-forcas-armadas-a-garantia-da-lei-e-da-ordem-e-a-intervencao-federal-reis-
friede/, acesso em 30/04/18 
58 http://clubemilitar.com.br/as-forcas-armadas-a-garantia-da-lei-e-da-ordem-e-a-intervencao-federal-reis-
friede/, acesso em 30/04/18 
60 http://www.defesa.gov.br/exercicios-e-operacoes/garantia-da-lei-e-da-ordem, acesso em 30/04/18 
61 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm, acesso em 07/05/18 
62 Vide artigo 136, §2 da CRFB/88 
63 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm, acesso em 07/05/18 

http://clubemilitar.com.br/as-forcas-armadas-a-garantia-da-lei-e-da-ordem-e-a-intervencao-federal-reis-friede/
http://clubemilitar.com.br/as-forcas-armadas-a-garantia-da-lei-e-da-ordem-e-a-intervencao-federal-reis-friede/
http://clubemilitar.com.br/as-forcas-armadas-a-garantia-da-lei-e-da-ordem-e-a-intervencao-federal-reis-friede/
http://clubemilitar.com.br/as-forcas-armadas-a-garantia-da-lei-e-da-ordem-e-a-intervencao-federal-reis-friede/
http://www.defesa.gov.br/exercicios-e-operacoes/garantia-da-lei-e-da-ordem
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm
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O rol descrito acima é taxativo e é o Presidente quem decreta o Estado de 
Sítio, todavia, diferentemente do Estado de Defesa, é necessário que haja prévia 
oitiva dos Conselhos da República e de Defesa Nacional, bem como autorização 
do Congresso Nacional através da manifestação da maioria absoluta de seus 
membros.  

O prazo do Estado de Sítio será de 30 dias no caso do inciso I do artigo 137 
da Constituição, prorrogável por igual período enquanto houver necessidade, no 
caso do inciso II, a prorrogação ocorrerá enquanto durar a guerra ou a agressão 
armada.64 

Tanto o Estado de Sítio quanto o Estado de Defesa são medidas 
excepcionais que devem ser aplicadas nos limites da previsão constitucional. Além 
disso, possuem abrangência nacional e dão causa à supressões de alguns direitos 
fundamentais, o que não ocorre na intervenção federal ou em uma operação de 
garantia da lei e da ordem.  

2) Comentários sobre algumas operações de GLO já ocorridas 

Segundo notícia publicada no sítio do Portal Planalto em 24 de maio de 

2017, entre os anos de 2010 e 2017 foram decretadas operações GLO 29 vezes65, 

quantidade coerente com a natureza excepcional e pontual da medida. Destas, 3 

merecem ser destacadas por conta do contexto em que foram decretadas, pois 

tiveram grande repercussão nacional.  

A primeiro delas foi a GLO decretada durante a crise da segurança pública 

ocorrida no Espírito Santo em fevereiro de 2017. O que ocorreu foi que os familiares 

dos policiais militares começaram a fazer manifestações nas portas dos quartéis em 

busca de melhores salários e condições de trabalho para eles. Com isso, os 

servidores militares deixaram de fazer o patrulhamento das ruas, o que deu início a 

uma onda de criminalidade e vandalismo nunca vista no estado. 

Apenas em um dia, a Delegacia de Roubo de Veículos registrou mais de 200 

ocorrências. Durante toda a crise, que durou cerca de 20 dias, foram 921 registros. 

O Departamento Médico Legal de Vitória superlotou. Em cerca de uma semana 

desde o início dos protestos e a paralisação dos militares, foram registradas mais de 

60 mortes violentas que, ao final do mês, já tinham sido computadas em mais de 

140 mortes. Além disso, o prejuízo no setor de lojas foi de mais de 45 milhões de 

reais. 

Foi por conta desses tristes fatores que o Governador à época, César 

Colnago, pediu apoio das Forças Armadas ao Governo Federal a fim de restabelecer 

a ordem em meio a essa grave crise. Os militares federais atuaram em conjunto com 

a Força Nacional e a Polícia Militar durante 31 dias, até que a situação voltasse para 

                                                             
64 Vide artigo 138, §1 da CRFB/88 
65 http://www2.planalto.gov.br/acompanhe-planalto/noticias/2017/05/entenda-como-funciona-a-operacao-
de-garantia-da-lei-e-da-ordem, acesso em 07/05/18 

http://www2.planalto.gov.br/acompanhe-planalto/noticias/2017/05/entenda-como-funciona-a-operacao-de-garantia-da-lei-e-da-ordem
http://www2.planalto.gov.br/acompanhe-planalto/noticias/2017/05/entenda-como-funciona-a-operacao-de-garantia-da-lei-e-da-ordem


  

49 
 

os patamares aceitáveis de normalidade, e o Exército ficou responsável pela 

segurança do estado durante as festas de Carnaval.66 

O segundo evento que merece ser destacado foi a atuação militar durante a 

Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável, mais 

conhecida como “RIO + 20”, ocorrida nos dias 13 a 22 de junho de 2012, na cidade 

do Rio de Janeiro. Segundo o sítio do Governo, o objetivo desta grande reunião foi 

“a renovação do compromisso político com o desenvolvimento sustentável, por meio 

da avaliação do progresso e das lacunas na implementação das decisões adotadas 

pelas principais cúpulas sobre o assunto e do tratamento de temas novos e 

emergentes.”67 

Muitas autoridades e chefes de estado estiveram presentes no Brasil 

durante a ocasião e, por conta da importância do momento, a segurança durante a 

realização da Conferência ficou a cargo das Forças Armadas, que atuaram 

coordenando os 20 mil profissionais que atuaram no evento, dentre os quais 5 mil 

militares do Exército.68 

Por fim, ressalta-se um evento que aconteceu também em 2017, no final do 

mês de maio, e que ficou emblemático quando o assunto é operação de garantia da 

lei e da ordem. Em uma das manifestações ocorridas contra o governo do 

Presidente Temer e as reformas trabalhista e da previdência, foi marcada a 

concentração de populares na Esplanada em Brasília. 

O movimento, que começou de forma pacífica, acabou desaguando em uma 

série de confusões, vandalismo e feridos. Uma parte dos manifestantes tentou 

invadir os prédios dos Ministérios, os depredaram e um deles, o Ministério da 

Agricultura, foi incendiado. Pontos de ônibus foram quebrados, banheiros químicos 

foram queimados e a segurança dos funcionários que trabalhavam nos prédios 

ministeriais foi posta em risco69.  

Por conta disso, as Forças Armadas foram acionadas a fim de restabelecer a 

ordem do local, missão que durou pouco, tendo sido o decreto revogado pelo 

Presidente no dia seguinte ao de sua concretização. Na época, o assunto GLO ficou 

em voga, uma vez que não era um tema muito discutido ou até mesmo conhecido, e 

questionou-se a constitucionalidade do ato. Fato é que, assim que restabeleceu-se a 

ordem, as Forças Armadas foram retiradas.70 

                                                             
66 http://especiais.g1.globo.com/espirito-santo/2017/linha-do-tempo-crise-da-seguranca-no-es/ e 
http://g1.globo.com/espirito-santo/noticia/2017/02/dml-de-vitoria-fica-superlotado-e-camara-frigorifica-e-
providenciada.html, acesso em 08/05/18 
67 http://www.rio20.gov.br/sobre_a_rio_mais_20.html, acesso em 08/05/18 
68 http://www.eb.mil.br/web/midia-impressa/noticiario-do-exercito/-
/asset_publisher/IZ4bX6gegOtX/content/exercito-coordena-seguranca-da-rio-20, acesso em 08/05/18 
69 http://politica.estadao.com.br/noticias/geral,passeata-termina-com-depredacao-e-dezenas-de-
feridos,70001812464, acesso em 08/05/18 
70 http://www.bbc.com/portuguese/brasil-40049772, acesso 08/05/18 
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Capítulo IV – Correlação entre a GLO e a “Lei do Abate” 

1) O que é a “Lei do Abate”? 

A “Lei do Abate”, também conhecida como “Lei do Tiro de Destruição” é a 

Lei nº 9.614 de 1998, que trouxe uma importantíssima alteração para a Lei 7.565 de 

1986, que é o Código Brasileiro de Aeronáutica.  

A partir desta nova lei, ficou autorizada a realização de medida de destruição 

de aeronaves consideradas hostis, mediante o cumprimento de um protocolo com 

medidas anteriores, procurando realizar o contato e a identificação da aeronave 

desconhecida.  

Deste modo, o artigo 303 do Código Brasileiro de Aeronáutica ficou com a 

seguinte redação após a vigência da Lei 9.614/98: 

Art. 303. A aeronave poderá ser detida por autoridades aeronáuticas, 

fazendárias ou da Polícia Federal, nos seguintes casos: 

I - se voar no espaço aéreo brasileiro com infração das convenções ou atos 

internacionais, ou das autorizações para tal fim; 

II - se, entrando no espaço aéreo brasileiro, desrespeitar a obrigatoriedade 

de pouso em aeroporto internacional; 

III - para exame dos certificados e outros documentos indispensáveis; 

IV - para verificação de sua carga no caso de restrição legal (artigo 21) ou 

de porte proibido de equipamento (parágrafo único do artigo 21); 

V - para averiguação de ilícito. 

§ 1° A autoridade aeronáutica poderá empregar os meios que julgar 

necessários para compelir a aeronave a efetuar o pouso no aeródromo que 

lhe for indicado.       (Regulamento) 

§ 2° Esgotados os meios coercitivos legalmente previstos, a aeronave será 

classificada como hostil, ficando sujeita à medida de destruição, nos casos 

dos incisos do caput deste artigo e após autorização do Presidente da 

República ou autoridade por ele delegada.       (Incluído pela Lei nº 9.614, 

de 1998)        (Regulamento)   (Vide Decreto nº 8.265, de 2014) 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2004/Decreto/D5144.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9614.htm#art1
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9614.htm#art1
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2004/Decreto/D5144.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2014/Decreto/D8265.htm
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§ 2º A autoridade mencionada no parágrafo anterior responderá por seus 

atos quando agir com excesso de poder ou com espírito emulatório.  

§ 3° A autoridade mencionada no § 1° responderá por seus atos quando 

agir com excesso de poder ou com espírito emulatório.       (Renumerado do 

§ 2° para § 3º com nova redação pela Lei nº 9.614, de 1998)   

(Regulamento)71 

Como se nota, antes da vigência da lei 9.614/98, não havia respaldo legal 

para nenhuma medida mais incisiva, como a possibilidade da destruição do avião. 

Deste modo, o que acabava acontecendo muito na prática era a desobediência às 

ordens dos militares da Força Aérea quando estes implementavam os protocolos de 

contato com as aeronaves não identificadas para que estas viessem a pousar.  

Desta feita, sabendo que nada de mais grave aconteceria se não houvesse 

o pouso, os pilotos clandestinos continuavam seus trajetos, violando a soberania 

nacional brasileira. Todavia, a lei também se preocupou em colocar condições para 

que o abatimento pudesse ser autorizado, não devendo ser, portanto, uma medida 

ordinária.  

2) Como funciona o tiro de destruição? 

Como dito outrora, a medida de destruição da aeronave não pode ser a 

primeira a ser tomada, por óbvio. Logo, há um regramento a ser seguido até que 

uma aeronave seja considerada hostil e que, desta forma, possa se permitir o tiro de 

destruição.  

Tal regramento foi trazido apenas em 2004, através do Decreto nº 5.144/04, 

realizado pelo então Presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva. Em seu 

artigo 1º, já há a informação de que o procedimento trazido por ele se refere a 

“aeronaves hostis ou suspeitas de tráfico de substâncias entorpecentes e drogas 

afins, levando em conta que estas podem apresentar ameaça à segurança 

pública”.72 

Logo, percebe-se que a medida excepcional surgiu também como uma 

medida de combate ao tráfico de drogas, já que tal procedimento só pode ocorrer 

                                                             
71 https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L7565.htm, acesso em 25/05/18 
72 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2004/decreto/d5144.htm, acesso em 25/05/18 
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em casos de suspeitas de aeronaves que estejam transportando drogas de forma 

ilegal. 

O Decreto também diz que, incialmente, será considerada suspeita de 

realização de tráfico de drogas aquela aeronave que adentrar no Brasil sem plano 

de voo previamente aprovado, vinda de um local onde se sabe que é foco de 

produção e distribuição de drogas proibidas ou ainda quando o avião estiver 

realizando uma rota presumivelmente utilizada para a distribuição de drogas ilícitas e 

omitir informações sobre sua identificação aos órgãos de controle de tráfego aéreo. 

Neste sentido: 

Art. 2o  Para fins deste Decreto, é considerada aeronave suspeita de tráfico 
de substâncias entorpecentes e drogas afins aquela que se enquadre em 
uma das seguintes situações: 

I - adentrar o território nacional, sem Plano de Vôo aprovado, oriunda de 
regiões reconhecidamente fontes de produção ou distribuição de drogas 
ilícitas; ou  

II - omitir aos órgãos de controle de tráfego aéreo informações necessárias 
à sua identificação, ou não cumprir determinações destes mesmos órgãos, 
se estiver cumprindo rota presumivelmente utilizada para distribuição de 
drogas ilícitas.73 

 Uma vez verificada a existência de uma aeronave suspeita, inicia-se um 

sistema de medidas coercitivas de averiguação, intervenção e persuasão realizadas 

por uma aeronave brasileira de interceptação a fim de que, da forma mais pacífica 

possível, faça com que o avião suspeito pouse e seja submetido ao controle pelas 

autoridades policiais federais ou estaduais74.  

A primeira medida que será tomada, portanto, é a de averiguação, que tem 

por finalidade determinar ou confirmar a identidade do avião ou vigiar seu 

comportamento e, para tanto, se fará uma aproximação entre a aeronave 

interceptora e a interceptada para haver um interrogatório através de comunicação 

via rádio ou sinais visuais, de acordo com as regras de tráfego aéreo de 

conhecimento obrigatório dos aeronavegantes.  

Se este primeiro contato não obtiver êxito, passa-se para a fase de 

intervenção, onde se busca determinar que a aeronave interceptada altere sua rota 

                                                             
73 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2004/decreto/d5144.htm, acesso em 25/05/18 
74 Artigo 3, “caput”, do Decreto 5.144/04 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2004/decreto/d5144.htm
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com o fim de forçar seu pouso para ser submetida à medidas de controle pela polícia 

em solo. 

Nota-se que as medidas estabelecidas pelo Decreto são progressivas em 

grau de coerção e a próxima fase somente ocorre se a anterior não chegar a cumprir 

a sua finalidade.  

A terceira medida que será adotada, caso as outras se frustrem, é a 

persuasiva, onde serão disparados tiros de aviso, com munição traçante ao avião 

interceptado de maneira que seus tripulantes consigam ver as rajadas e obedeçam 

às ordens dadas.  

Todo este “passo-a-passo” vem descrito no artigo 3 do Decreto 5.144: 

Art. 3o  As aeronaves enquadradas no art. 2o estarão sujeitas às medidas 
coercitivas de averiguação, intervenção e persuasão, de forma progressiva 
e sempre que a medida anterior não obtiver êxito, executadas por 
aeronaves de interceptação, com o objetivo de compelir a aeronave 
suspeita a efetuar o pouso em aeródromo que lhe for indicado e ser 
submetida a medidas de controle no solo pelas autoridades policiais 
federais ou estaduais. 

§ 1o  As medidas de averiguação visam a determinar ou a confirmar a 
identidade de uma aeronave, ou, ainda, a vigiar o seu comportamento, 
consistindo na aproximação ostensiva da aeronave de interceptação à 
aeronave interceptada, com a finalidade de interrogá-la, por intermédio de 
comunicação via rádio ou sinais visuais, de acordo com as regras de tráfego 
aéreo, de conhecimento obrigatório dos aeronavegantes. 

§ 2o  As medidas de intervenção seguem-se às medidas de averiguação e 
consistem na determinação à aeronave interceptada para que modifique 
sua rota com o objetivo de forçar o seu pouso em aeródromo que lhe for 
determinado, para ser submetida a medidas de controle no solo. 

§ 3o  As medidas de persuasão seguem-se às medidas de intervenção e 
consistem no disparo de tiros de aviso, com munição traçante, pela 
aeronave interceptadora, de maneira que possam ser observados pela 
tripulação da aeronave interceptada, com o objetivo de persuadi-la a 
obedecer às ordens transmitidas.75 

Finda esta primeira parte de tratativa, por assim dizer, a aeronave outrora 

apenas considerada suspeita, passará a ser considerada hostil e, apenas neste 

momento, como diz o artigo 4 do Decreto, poderá ser submetida à medida de 

destruição.  

                                                             
75 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2004/decreto/d5144.htm, acesso em 25/05/18  
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Esta medida de destruição, segundo dispõe o artigo 5 do Decreto, consiste 

“no disparo de tiros, feitos pela aeronave de interceptação, com a finalidade de 

provocar danos e impedir o prosseguimento do voo”. Ressalta a lei que esta medida 

só deve ser adotada em ultima ratio e “após o cumprimento de todos os 

procedimentos que previnem a perda de vidas inocentes, no ar ou em terra.” 

Além de todas essas regras, a medida de destruição deverá seguir às 

seguintes condições previstas no artigo 6: 

Art. 6o  A medida de destruição terá que obedecer às seguintes condições: 

I - emprego dos meios sob controle operacional do Comando de Operações 
Aeroespaciais do Comando da Aeronáutica;                       

II - registro em gravação das comunicações ou imagens da aplicação 
dos procedimentos; 

III - execução por pilotos e controladores de defesa aérea qualificados 
segundo os padrões estabelecidos pelo Comando de Operações 
Aeroespaciais do Comando da Aeronáutica;                       

IV - execução sobre áreas não densamente povoadas e relacionadas 
com rotas presumivelmente utilizadas para o tráfico de substâncias 
entorpecentes e drogas afins; e 

V - autorização do Presidente da República ou da autoridade por ele 
delegada. (grifo nosso)76 

3) Violação ou Mitigação aos Direitos Fundamentais? 

Desde que entrou em vigor, a Lei do Abate causou muita polêmica, uma vez 

que permite praticamente uma pena de morte, já que seria muito difícil que 

tripulantes sobrevivessem à queda de um avião, sendo certo que a pena de morte é 

vedada no Brasil em tempos de paz pelo artigo 5, inciso XLVII, alínea “a”, da 

Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. 

Todavia, além da possível violação à vedação da pena de morte, há outras 

questões apontadas como sendo alvo da não observância desta lei, como por 

exemplo, o princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no artigo 5, inciso 

XXXV, da Constituição Federal, uma vez que a medida de destruição seria 

autorizada pelo Presidente ou pela autoridade delegada, sem que fosse 

oportunizado aos tripulantes a possibilidade de se defenderem.  

                                                             
76 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2004/decreto/d5144.htm, acesso em 25/05/18 
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Neste sentido, também não teria sido feita observância ao princípio do 

devido processo legal, com previsão no mesmo artigo 5, inciso LIV,  e da ampla 

defesa e contraditório, previstos no artigo 5, inciso LV, ambos da Constituição 

Federal de 1988, já que, apesar das oportunidades que a aeronave de interceptação 

confere à aeronave interceptada, tais não podem se enquadrar no conceito de 

“defesa”. 

Por outro lado, deve-se observar que tal Decreto trata sobre um 

procedimento específico, não sendo, portanto, a regra do sistema judicial brasileiro. 

Ademais, a lei foi feita pensando na situação em concreto, onde, pelas suas próprias 

circunstâncias, não permite que maiores diálogos sejam traçados, até porque, se a 

aeronave interceptada obedecer às ordens que lhe são impostas e pousar, com toda 

certeza estes preceitos constitucionais e processuais serão observados. 

A questão então é que se entendeu por bem realizar uma mitigação a 

aplicação dos direitos fundamentais nesta situação específica onde há uma 

aeronave considerada hostil sobrevoando no espaço aéreo brasileiro, com suspeita 

de estar traficando drogas ilícitas e que não quis, de forma voluntária, obedecer às 

ordens emanadas pelos pilotos militares brasileiros. Ressalta-se que, até o presente 

momento, a Lei do Abate não foi declarada inconstitucional, mantendo, portanto, sua 

vigência e aplicação. 

4) Relação entre a Lei do Abate e a Operação de Garantia da Lei e da 

Ordem 

Discussões à parte, o principal motivo desta abordagem sobre a Lei do Tiro 

de Destruição dentro deste trabalho a respeito das Operações de Garantia da Lei e 

da Ordem é no que tange à competência para julgamento desses atos.  

O artigo 9 do Código Penal Militar sofreu uma importantíssima alteração no 

final do ano de 2017.  Antes disso, porém, deve ser feito um breve resumo das 

alterações deste artigo-chave da legislação penal militar.  

O artigo 9 e 10 do Código Penal Militar tratam, respectivamente, sobre os 

crimes militares em tempo de paz e de guerra. Todavia, muito se discutia acerca da 
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competência para julgamento deste tipo de crime, principalmente quando havia 

vítima civil.  

Suspeitava-se e especulava-se muito no sentido de que se tais crimes 

fossem julgados perante uma Corte Militar, no âmbito da Justiça Castrense, haveria 

parcialidade nas decisões, ou seja, ocorreria certo corporativismo a fim de abrandar 

a possível pena recebida.  

Deste modo, em 1996, surge a Lei 9.299, que altera o Código Penal e 

Processo Penal Militar a fim de transferir a competência de julgamento de crimes 

dolosos contra a vida de civis para a Justiça Comum, no âmbito do Júri. Com a 

alteração, doutrinadores como Adriano Alves-Marreiros – que veio a mudar de 

opinião posteriormente – e Célio Lobão sustentaram a inconstitucionalidade da 

mudança, uma vez a Lei 9.299/96 não retirou do rol de crimes militares o crime 

doloso contra a vida de civil, logo haveria a inobservância à regra constitucional de 

que o crime militar deveria ser regido por lei própria, como diz o § único do artigo 

124 da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988.77 

No âmbito dos Tribunais Superiores, o Superior Tribunal Militar entendeu 

que esta alteração só valeria para os militares estaduais, não se aplicando, portanto, 

aos federais, que continuariam a ser julgados perante a Justiça Militar da União. O 

Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal consideraram totalmente 

constitucional a mudança legal78. 

Tal discussão retornou à baila com a alteração que a Emenda Constitucional 

nº 45 trouxe para o artigo 125, §4, da Constituição Federal, que passou a dispor a 

seguinte redação: 

Art. 125. Os Estados organizarão sua Justiça, observados os princípios 

estabelecidos nesta Constituição. 

§ 4º Compete à Justiça Militar estadual processar e julgar os militares dos 

Estados, nos crimes militares definidos em lei e as ações judiciais contra 

atos disciplinares militares, ressalvada a competência do júri quando a 

vítima for civil, cabendo ao tribunal competente decidir sobre a perda do 

                                                             
77 MARREIROS, Adriano Alves, ROCHA, Guilherme, FREITAS, Ricardo, “Direito Penal Militar – Teoria Crítica e 
Prática”, Ed. Método, São Paulo, 2015, p. 140 e 141 
78 Idem, p. 141 
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posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças. (Redação dada 

pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004) (grifo nosso)79 

Com a inserção da parte que foi grifada, voltou-se a discutir então se a 

alteração que havia sido trazida pela lei 9.299/96 se referia, desta feita, apenas aos 

militares estudais e, agora, se estaria fazendo uma interpretação autêntica no texto 

constitucional.80 

Em 2011, surge a Lei 12.432, que altera novamente a redação do artigo 9, § 

único do Código Penal Militar, passando a vigorar da seguinte maneira: 

Art. 9º Consideram-se crimes militares, em tempo de paz: 

Parágrafo único.  Os crimes de que trata este artigo quando dolosos contra 

a vida e cometidos contra civil serão da competência da justiça comum, 

salvo quando praticados no contexto de ação militar realizada na forma do 

art. 303 da Lei no 7.565, de 19 de dezembro de 1986 - Código Brasileiro de 

Aeronáutica.                (Redação dada pela Lei nº 12.432, de 2011)81 

Como já discorrido anteriormente, a ressalva feita pelo § único do artigo 9 do 

Código Penal Militar alterado pela Lei 12.432/11 se refere justamente à hipótese da 

medida de destruição de aeronaves. Ou seja, quando havia a morte de um civil 

dentro do contexto do abate de aeronaves regulado pelo Decreto 5.144/04, a 

competência de julgamento do militar envolvido era da Justiça Militar e não da 

Justiça Comum.  

É aqui que está o ponto alto da relação que se estabelecerá entre a GLO e a 

Lei do Tiro de Destruição, relação esta que será mais bem desenvolvida no próximo 

capítulo. 

Capítulo V – Comentários à nova Lei 13.491/17 

Até 2017, não havia um consenso na jurisprudência e doutrina acerca da 

natureza jurídica de uma operação de garantia da lei e da ordem, pois não estava 

claro na lei se era uma ação militar, uma operação de paz ou uma ação subsidiária. 

De qualquer forma, como a lei 12.432/11 só excepcionou os crimes dolosos contra a 

                                                             
79 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/ConstituicaoCompilado.htm, acesso em 26/05/18 
80 MARREIROS, Adriano Alves, ROCHA, Guilherme, FREITAS, Ricardo, “Direito Penal Militar – Teoria Crítica e 
Prática”, Ed. Método, São Paulo, 2015, p. 146 
81 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del1001.htm, acesso em 26/05/18 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Emendas/Emc/emc45.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Emendas/Emc/emc45.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L7565.htm#art303
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L7565.htm#art303
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12432.htm#ART1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/ConstituicaoCompilado.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del1001.htm
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vida praticados contra civil no contexto do tiro de destruição, todos os demais casos 

deveriam ser julgados pelo Tribunal do Júri. 

Todavia, havia uma grande discussão acerca dessa diferenciação, uma vez 

que, em tese, as duas operações militares são previstas em lei e o militar apenas 

cumpre ordens. Além do mais, nos últimos anos, só vem crescendo a quantidade de 

acionamentos das Forças Armadas para realizarem operações de GLO, o que faz 

com que as possibilidades de confronto com civis sejam muitíssimo maiores do que 

a existência do contexto da Lei do Abate. 

Logo não seria razoável um militar que abateu uma aeronave civil ser 

julgado perante a Justiça Militar Especializada e um militar que cometeu um crime 

doloso contra a vida de um civil num contexto de operação da garantia da lei e da 

ordem ser julgado perante a Justiça Comum, uma vez que a natureza e contexto em 

que os crimes são cometidos são similares. 

Deste modo, no dia 6 de julho de 2016, o Deputado Federal Esperidião 

Amin, membro do Partido Progressista, apresentou o Projeto de Lei 5768/2016, o 

qual visava realizar mais uma alteração no artigo 9 do Código Penal Militar, a fim de 

modificar a competência para julgamento dos crimes dolosos praticados contra civis 

no contexto de uma operação de garantia da lei e da ordem para a Justiça Militar da 

União.  

O projeto seguiu para ser julgado no Plenário da Câmara dos Deputados no 

mesmo dia de sua apresentação, tendo sido aprovado. Não houve grandes debates 

ou manifestações com grande expressividade, mas duas foram escolhidas para 

serem ressaltadas representando a contraposição de opiniões.  

A primeira fala foi a do Deputado Evandro Gussi, do Partido Verde, que ao 

votar favoravelmente ao projeto ressaltou que a Justiça Militar é mais rigorosa em 

seus julgamentos do que a Justiça Comum, o que traria, inclusive, uma maior 

segurança jurídica para os cidadãos e também para os próprios militares que 

estariam sendo julgados.82 

                                                             
82 Sessão Deliberativa da Câmara dos Deputados encontrado em 
https://www.youtube.com/watch?v=6oNi8QeKOHQ, acesso em 27/05/18 

http://www.camara.gov.br/Internet/Deputado/dep_Detalhe.asp?id=5310346
http://www.camara.gov.br/Internet/Deputado/dep_Detalhe.asp?id=5310346
https://www.youtube.com/watch?v=6oNi8QeKOHQ
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Por outro lado, o Deputado Ivan Valente, do Partido Socialismo e Liberdade, 

ao votar contrário ao projeto, afirmou que se o projeto fosse aprovado haveria uma 

excepcionalidade na lei, o que traria uma verdadeira licença para matar. 83 

Com isso, o projeto seguiu para apreciação no Senado Federal, onde 

também foi aprovado em 10 de outubro de 2017. Ao analisar as sessões de 

deliberação sobre o projeto em ambas as Casas, é interessante notar como os 

deputados e senadores colocam que a alteração de competência seria importante a 

fim de garantir uma maior proteção para os militares, como se o julgamento pela 

Justiça Militar da União fosse uma espécie de foro por prerrogativa ou um benefício. 

Entretanto, particularmente, discordo deste pensamento, pois creio, em 

consonância com o pensamento do Senador Pedro Chaves, que o militar quando 

atua no exercício de sua função, representa o próprio Estado, então não faria muito 

sentido colocá-lo para ser julgado “por seus pares” no Tribunal do Júri, sendo que o 

certo de fato seria submete-lo a um julgamento perante uma Justiça Especial que 

está preparada para entender e levar em consideração as nuances que permeiam a 

atividade militar. 

Durante os debates sobre a matéria, o Senador Lindberg Farias, do Partido 

dos Trabalhadores, afirmou que não é papel das Forças Amadas assumir as funções 

das Polícias no tocante às atividades voltadas à segurança pública interna, mas sim 

para a segurança nacional. Também afirmou que não seria o uso dos militares que 

iria resolver o problema da violência, uma vez que estes são preparados para 

enfrentar situações de guerra e não problemas sociais.84 

Em contraposição, o Senador Jorge Viana, também do Partido dos 

Trabalhadores, destacou que não concorda com o uso exacerbado das Forças 

Armadas, mas que há previsão legal para este acionamento dos militares, logo seria 

absurdo não pensar em uma legislação que contemple este cenário. Destacou ainda 

que quando um civil comete um crime doloso contra a vida de um militar é julgado 

pela Justiça Militar, então seria completamente descabido que um militar que 

                                                             
83 Sessão Deliberativa da Câmara dos Deputados encontrado em 
https://www.youtube.com/watch?v=6oNi8QeKOHQ, acesso em 27/05/18 
84 Sessão deliberativa do Senado Federal transmitida pelo programa TV Senado disponível em 
https://www.youtube.com/watch?v=U4IbNeyOlps, acesso em 27/05/18 

https://www.youtube.com/watch?v=6oNi8QeKOHQ
https://www.youtube.com/watch?v=U4IbNeyOlps
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cometesse um crime doloso contra a vida de civil fosse julgado pelo Tribunal do 

Júri.85 

O mesmo Senador Jorge Viana também utilizou em sua manifestação, como 

argumento de autoridade, a previsão de que o militar que abatesse uma aeronave 

hostil no contexto da Lei do Abate seria julgado pela Justiça Militar, mas que seria 

outro absurdo que, somente pelo fato de estar em terra em um contexto de GLO, o 

militar deveria então ser julgado pela Justiça Comum.  

Disse ainda o mesmo Senador que o fato de um militar ser julgado perante a 

Justiça Militar não significa que estaria ficando impune, muito pelo contrário, teria um 

julgamento mais célere e feito por juízes que entendem da matéria, e este era o 

motivo de todos os países possuirem um Tribunal Especial desta natureza. 

Com a finalização do processo legislativo, o Projeto de Lei 5768/2016 se 

tornou a Lei 13.491 de 2017, que entrou em vigor em 16 de outubro do mesmo ano, 

alterando, portanto, o artigo 9 do Código Penal Militar, que passou a ter o seguinte 

texto: 

Art. 9º Consideram-se crimes militares, em tempo de paz:  

I - os crimes de que trata êste Código, quando definidos de modo diverso na 
lei penal comum, ou nela não previstos, qualquer que seja o agente, salvo 
disposição especial;  

II – os crimes previstos neste Código e os previstos na legislação penal, 
quando praticados:   (Redação dada pela Lei nº 13.491, de 2017) 

a) por militar em situação de atividade ou assemelhado, contra militar na 
mesma situação ou assemelhado;  

b) por militar em situação de atividade ou assemelhado, em lugar sujeito à 
administração militar, contra militar da reserva, ou reformado, ou 
assemelhado, ou civil;  

c) por militar em serviço ou atuando em razão da função, em comissão de 
natureza militar, ou em formatura, ainda que fora do lugar sujeito à 
administração militar contra militar da reserva, ou reformado, ou civil; 
(Redação dada pela Lei nº 9.299, de 8.8.1996) 

d) por militar durante o período de manobras ou exercício, contra militar da 
reserva, ou reformado, ou assemelhado, ou civil;  

                                                             
85 Sessão deliberativa do Senado Federal transmitida pelo programa TV Senado disponível em 
https://www.youtube.com/watch?v=U4IbNeyOlps, acesso em 27/05/18 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Lei/L13491.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9299.htm#art1
https://www.youtube.com/watch?v=U4IbNeyOlps
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e) por militar em situação de atividade, ou assemelhado, contra o patrimônio 
sob a administração militar, ou a ordem administrativa militar;  

f) revogada.   (Redação dada pela  Lei nº 9.299, de 8.8.1996) 

III - os crimes praticados por militar da reserva, ou reformado, ou por civil, 
contra as instituições militares, considerando-se como tais não só os 
compreendidos no inciso I, como os do inciso II, nos seguintes casos:  

a) contra o patrimônio sob a administração militar, ou contra a ordem 
administrativa militar;  

b) em lugar sujeito à administração militar contra militar em situação de 
atividade ou assemelhado, ou contra funcionário de Ministério militar ou da 
Justiça Militar, no exercício de função inerente ao seu cargo;  

c) contra militar em formatura, ou durante o período de prontidão, vigilância, 
observação, exploração, exercício, acampamento, acantonamento ou 
manobras;  

d) ainda que fora do lugar sujeito à administração militar, contra militar em 
função de natureza militar, ou no desempenho de serviço de vigilância, 
garantia e preservação da ordem pública, administrativa ou judiciária, 
quando legalmente requisitado para aquêle fim, ou em obediência a 
determinação legal superior.          

§ 1o Os crimes de que trata este artigo, quando dolosos contra a vida e 
cometidos por militares contra civil, serão da competência do Tribunal do 
Júri.    (Redação dada pela Lei nº 13.491, de 2017) 

§ 2o Os crimes de que trata este artigo, quando dolosos contra a vida e 
cometidos por militares das Forças Armadas contra civil, serão da 
competência da Justiça Militar da União, se praticados no contexto:      
(Incluído pela Lei nº 13.491, de 2017) 

I – do cumprimento de atribuições que lhes forem estabelecidas pelo 
Presidente da República ou pelo Ministro de Estado da Defesa;      (Incluído 
pela Lei nº 13.491, de 2017) 

II – de ação que envolva a segurança de instituição militar ou de missão 
militar, mesmo que não beligerante; ou      (Incluído pela Lei nº 13.491, de 
2017) 

III – de atividade de natureza militar, de operação de paz, de garantia da lei 
e da ordem ou de atribuição subsidiária, realizadas em conformidade com o 
disposto no art. 142 da Constituição Federal e na forma dos seguintes 
diplomas legais:      (Incluído pela Lei nº 13.491, de 2017) 

a) Lei no 7.565, de 19 de dezembro de 1986 - Código Brasileiro de 
Aeronáutica;      (Incluída pela Lei nº 13.491, de 2017) 

b) Lei Complementar no 97, de 9 de junho de 1999;        (Incluída pela Lei nº 
13.491, de 2017) 

c) Decreto-Lei no 1.002, de 21 de outubro de 1969 - Código de Processo 
Penal Militar; e        (Incluída pela Lei nº 13.491, de 2017) 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9299.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Lei/L13491.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Lei/L13491.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Lei/L13491.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Lei/L13491.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Lei/L13491.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Lei/L13491.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Lei/L13491.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L7565.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Lei/L13491.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LCP/Lcp97.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Lei/L13491.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Lei/L13491.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del1002.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Lei/L13491.htm#art1
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d) Lei no 4.737, de 15 de julho de 1965 - Código Eleitoral.      (Incluída pela 

Lei nº 13.491, de 2017)86 

Como se pode observar, a alteração trazida pela Lei 13.491/17 acrescentou 

parágrafos ao artigo 9 do Código Penal Militar, onde anteriormente apenas possuía 

um parágrafo único.  

Falando mais especificamente sobre os novos parágrafos inseridos no artigo 

9, temos que o §1 não trouxe inovação alguma, apenas traz a regra geral que já 

existia anteriormente, retratando que é de competência do Tribunal do Júri o 

julgamento de militares quando cometem crimes dolosos contra a vida de civil. Aqui, 

não há exceções para os militares estaduais e distritais, que serão sempre julgados, 

neste contexto, pela Justiça Comum. 

No §2, surge, então a grande novidade. Aqui, há a previsão da exceção à 

regra geral constante no §1 apenas para os militares federais, que serão julgados 

pela Justiça Militar se cometerem crimes dolosos contra a vida de civis apenas no 

contexto do cumprimento de atribuições que lhes forem estabelecidas pelo 

Presidente da República ou pelo Ministro de Estado da Defesa; de ação que envolva 

a segurança de instituição militar ou de missão militar, mesmo que não beligerante; 

ou de atividade de natureza militar, de operação de paz, de garantia da lei e da 

ordem ou de atribuição subsidiária, realizadas em conformidade com o disposto no 

art. 142 da Constituição Federal. 

Nota-se que agora a operação de garantia da lei e da ordem foi incluída no 

artigo, não precisando mais haver discussão quanto a sua natureza para saber qual 

deveria ser a justiça competente para julgamento de eventuais incidentes ocorridos 

durante sua vigência. 

Ademais, nos casos de que trata a Lei do Tiro de Destruição, a Lei que trata 

sobre o emprego das Forças Armadas, nos casos previstos em específico pelo 

Código de Processo Penal Militar e durante a utilização das Forças Armadas em 

período eleitoral, ocorrendo crime militar este será julgado pela Justiça Militar da 

União. 

                                                             
86 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del1001Compilado.htm, acesso em 27/05/18 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L4737.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Lei/L13491.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Lei/L13491.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del1001Compilado.htm
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Todavia, esta não foi a única grande mudança trazida pela nova Lei 

13.491/17. Antigamente, para haver crime  militar  em  tempo  de  paz,  o  crime  

deveria  estar  tipificado  no  Código  Penal  Militar,  obrigatoriamente,  e  estar  em  

uma  das  circunstâncias  descritas  do  artigo  9 do mesmo Código. 

No entanto, isto também foi alterado, uma vez que o inciso II deste artigo 

agora diz que será considerado crime militar “os crimes previstos neste Código e os 

previstos na legislação penal”. Ou seja, abriu-se um leque de possibilidades, pois 

qualquer crime previsto em qualquer legislação penal poderá ser considerado militar 

desde que praticado em uma das situações descritas nas alíneas no inciso II do 

artigo 9. 

A alteração neste ponto também é polêmica uma vez que os doutrinadores e 

juristas já começam a se questionar a respeitos de possíveis conflitos aparentes de 

normas que existirão durante a aplicação do Código Penal e Código Penal Militar, 

uma vez que, agora, além do crime em si, terá que ser verificado pelo julgador se 

estão presentes os requisitos do artigo 9 do Código Penal Militar e analisar os casos 

concretos nem sempre é uma tarefa fácil, entretanto essa questão deve ser 

observada com o tempo e moldada a partir dos futuros entendimentos dos Tribunais 

Superiores sobre a matéria.  

Conclusão 

Como analisado no presente trabalho, as Forças Armadas são parte 

importantíssima da história e sociedade brasileira. Tiveram um papel crucial na 

formação cultural, política e social do país, sem contar que formam um instrumento 

estatual essencial para a proteção interna e externa do país. 

Deste modo, foi analisada a utilização dos militares federais nas operações 

de garantia da lei de ordem, tema que precisa ser mais debatido e desenvolvido por 

conta de seu grau de essencialidade. Além do mais, cada dia que passa, as forças 

de segurança interna estão dando menos conta de frear os problemas que envolvem 

o dia-a-dia da população. 

É mais que chegada a hora de se reanalisar os modelos que vem sendo 

utilizados para o fim de conter e/ou solucionar as questões que permeiam a 



  

64 
 

segurança pública, uma vez que é certo que o que vem sendo feito não está 

funcionando e isso se reflete na quantidade de acionamentos das Forças Armadas 

para realizarem funções que não são originalmente suas. 

Por outro lado, é necessário também que a população entenda a sua história 

e a história dos militares e passe a enxergá-los como parte do corpo social, uma 

parte muito importante e que merece ser valorizada e respeitada por seu trabalho e 

pelos valores que ainda lutam para manterem vivos. 
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