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"Por um lado, não sei como tomar a defesa da 

justica; parece-me que não tenho forças para isso ~ e o sinal para 
mim é este: quando eu pensava ter demonstrado, contra Trasímaco, a 

superioridade da justica sobre a injustiça, vós não aceitastes as 

minhas razões. Por outro lado, não sei como não tomar a sua defesa; 
com efeito. receio que seja uma impiedade. quando ela é maltratada 
na minha Braaenëâz renHnFiâr â flfiffinqë-lâz enfluânta refizflirâr E far 

capaz de falar. Portanto, é melhor prestar~1he o apoio que puder." 

(PLATÃO. A República: diálogos I. Trad. de 

Sampaio Marinho. Portugal: Publicacões 
Europa-América, 1975. p. 53) 

~ III ~



AGRADECIMENTOS 

Ao Flávio Moacyr da Silva e Sá, pela ajuda na 
pesquisa. 

Ao Carlinho Schappo, Luiz Silva Filho e Ber~ 

nardino Carlos Franco Mota, pela datilografia 
e acabamento. 

Ao João Francisco Vaz Sepetiba, pela revisão 
de texto. À Profë Juliana Nedick, pela orien~ 
tacão na normalizacão das referências biblio- 
gráficas. 

À minha mulher Betty e à minha íilha Patri-
u 

nz cia, pelo amor, compreensao e paciência. 

A Deus, por tudo.



- ABREVIATURAS - 

AC. ~ ACÓRDÃO 

AJM - AUDITORIA DE JUSTICA MILITAR 

AJMERJ - AUDITORIA DE JUSTICA MILITAR DO ESTADO DO 

RIO DE JANEIRO 

AMAJME - ASSOCIAÇÃO DOS MAGISTRADOS DAS JUSTICAS MI- 
LITARES ESTADUAIS 

APEL. - APELAÇÃO

A 

CEJ - CONSELHO ESPECIAL DE JUSTICA 

CJ - CONSELHO DE JUSTICA 

CJU' - CONSELHO DE JUSTICA DAS UNIDADES 

CONFL. COMP. - CONFLITO DE COMPETÊNCIA 

CP - CÓDIGO PENAL 

CPJ ~ CONSELHO PERMANENTE DE JUSTICA 

CPM ~ CÓDIGO PENAL MILITAR 

_ V _



CPP 

CPPM 

DJ 

DJU 

EC 

- CÓDIGO DE PROCESSO PENAL 

- CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR 

- DIÁRIO DA JUSTICA 

- DIÁRIO DA JUSTICA DA UNIÃO 

- EMENDA CONSTITUCIONAL 

EJ/TJM/MG - EMENTÁRIO DE JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL DE 

EM 

EPMSC 

ESG 

FA 

HC 

IPM 

JC 

JM 

JUSTICA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS 

- ESTATUTO DOS MILITARES 

- ESTATUTO DOS POLICIAIS MILITARES DE SANTA 
CATARINA 

- ESCOLA SUPERIOR DE GUERRA 

- FORÇAS ARMADAS 

- HABEAS CORPUS 

~ INQUÉRITO POLICIAL MILITAR 

- JURISPRUDÊNCIA CATARINENSE 

- JUSTIÇA MILITAR 
-v1-'



JME 

JME/MG 

JME/RS 

JME/SC 

JME/SP 

JMF 

JPM/TM/RS 

LOJM 

LOMAN 

OM
H 

PMMG 

PMSC 

R Cr 

JUSTICA MILITAR ESTADUAL 

JUSTICA MILITAR ESTADUAL DE MINAS GERAIS 

JUSTICA MILITAR ESTADUAL DO RIO GRANDE DO 

SUL ' 

JUSTICA MILITAR ESTADUAL DE SANTA CATARINA 

JUSTICA MILITAR ESTADUAL DE SÃO PAULO 

JUSTICA MILITAR FEDERAL 

JURISPRUDÊNCIA PENAL MILITAR DO TRIBUNAL 
MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

LEI DA ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA MILITAR 

LEI DE ORGANIZAÇÃO DA MAGISTRATURA NACIONAL 

ORGANIZAÇÃO MILITAR 

POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS 

POLÍCIA MILITAR DE SANTA CATARINA 

RECURSO CRIMINAL 

- VII -



R-CONT 

RD 

RDAER 

RDE 

RDMAR 

RDPMMG 

RDPMSC 

RE 

RHC 

RTJ 

Rv Cr 

STF 

STM 

REGULAMENTO DE CONTINÊNCIAS, HONRAS E SI- 

NAIS DE RESPEITO DAS FORÇAS ARMADAS 

REGULAMENTO DISCIPLINAR 

REGULAMENTO DISCIPLINAR DA AERONÁUTICA 

REGULAMENTO DISCIPLINAR DO EXÉRCITO 

REGULAMENTO DISCIPLINAR PARA A MARINHA 

REGULAMENTO DISCIPLINAR DA POLÍCIA MILITAR 
DE MINAS GERAIS 

REGULAMENTO DISCIPLINAR DA POLÍCIA MILITAR 
DE SANTA CATARINA 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO 

RECURSO DE HABEAS CORPUS 

REVISTA TRIMESTRAL DE JURISPRUDÊNCIA 

REVISÃO CRIMINAL 

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR 

- VIII -



TJSC - TRIBUNAL DE JUSTICA DE SANTA CATARINA 

TJSP - TRIBUNAL DE JUSTICA DE SÃO PAULO 

-IX_'-



RESUMO 
SUMMAR 

S [J P1 Á F? I D G EE F2 A |_ 

Y . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 

CONSIDERACEES INICIAIS 
1.- 

2.- A 

3.- A 

4.- 

5. 

Ó. 

As razões do tema . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 

metodologia da abordagem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 

justica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . H 
O crime militar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _. 

A constituicão e a constituinte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 

Notas bibliográficas e explicativas das consideracoes 
iniciais . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 

CAPÍTULO I - A JUSTICA MILITAR - ALGUNS DADOS HISTÓRICDS 
1.- 

2.- 

3.- 

A Justica Militar na história . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 

1.1.- Os primeiros registros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 

1.2.- Na Grécia antiga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 

1.3.- Entrando em Roma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 

Roma e a justica castrense . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 

2.1.- As primeiras consideracoes . . . . . . . . . . . . . . . . . . ._ 

vv 2.2. Uma visao da Justica Militar em Roma . . . . . . . . ._ 

2.3.- A Justica Militar e os exércitos romanos . . . . .. 

A Justica Militar em Portugal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _. 

3.1.- Ds primórdios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 

3.2.- As ordenacöes do reino . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 

3 3.- As primeiras repercussões no Brasil . . . . . . . . . ..

i



4.- De Portugal para o Brasil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 

4.1.- A justica na colonização . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 

4.8.- As influências maiores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 

4.3.- As dificuldades . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 

5.- Os primeiros passos, até tornar-se órgão do Poder 
Judiciário . . . . . . . . . . 

..V 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 

5.1.- A organização da justica militar no Brasil . . . . . .. 

5.8.- Os Artigos de Guerra do Conde de Lippe. . . . . . . . . . .. 

5.3.- As primeiras leis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 

6.- Síntese do capitulo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 

7.- Notas bibliográficas e explicativas do capítulo I . . . . .. 

CAPÍTULO II - A AUTDNDMIA JUDICANTE MILITAR 
1.- Autonomia judicante militar - suas razões . . . . . . . . . . . . .. 

1.1.- Sociedade civil, sociedade militar e disciplina 
militar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 

1.8.- Transgressão militar e crime militar . . . . . . . . . . . _. 

1.8.1.- Semelhancas e diferencas . . . . . . . . . . . . . . . _. 

1.8.8.- Solucão quando ocorrem simultaneamente ... 

8.- Disciplina militar - discussão doutrinária de sua origem 
3.- A autonomia judicante militar - seu campo de ação . . . . .. 

3.1.- D Estado. a autonomia judicante militar e a 

jurisdição penal militar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ._ 

3.8.- Justica Militar, uma justica especial . . . . . . . . . . .. 

3.3.- Doutrina contrária à autonomia judicante militar . 

4.- Código Penal Militar e/ou Código Penal Comum . . . . . . . . . .. 

5.- Sabres e togas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 

5.1.- Primeiras considerações . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ._ 

5.8.- Histórico no Brasil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 

eu 5.3. Discussao sobre o tema . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

E 

55 

55 
57 

'58 

60 

60 

68 

65 
69 

78 

95 

95 

98 
98 

104 

105 

109 

109 
113 
118 
188 

133 

133 

136 

148



6.- Síntese do capítulo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 

7.- Notas bibliográiicas e explicativas do capítulo ll ..... 

CAPÍTULO III - AS CDNSTITUICÕES DD BRASIL E A JUSTIÇA MILITAR 
1.- As primeiras constituições . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 

1 1.- No império . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 

1.2.- No inicio da república . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 

2.- A Constituição de 1946 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 

3.- A Constituição de 1967 e a E. C. n9 1/69 . . . . . . . . . . . . . .. 

3.1.- Ds textos sobre Justica Militar . . . . . . . . . . . . . . . . .. 

3.2.- As manifestações de juristas e de parlamentares .. 

3.2.1.- De juristas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 

3.2.2.- De parlamentares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 

3.3.- Comentários à Constituição de 1967 e E. C. nQ 1/69 
3.3.1.- Aspectos gerais . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ._ 

3.3.2.- Sobre os assemelhados . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 

4.- Antecedentes à Constituição de 1988 - o projeto da 
comissão dos notáveis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 

4.1.- Dados gerais sobre a comissão dos notáveis . . . . . .. 

4.2.- 0 projeto constitucional . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 

4.3.- Manifestações sobre o projeto ....; . . . . . . . . . . . . . .. 

4.4.- A reação do Superior Tribunal Militar . . . . . . . . . . .. 

4.5.- Comentários ao projeto constitucional . . . . . . . . . . .. 

5.- Síntese do capítulo .Ç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 

6.- Notas bibliográficas e explicativas do capitulo ll] .. . 

cAPiTuLo Iv - A cousrirurcäo DE 1993 E A JusT1cA MILITAR 
1.- A cunstàtuúzäú dê 1999 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 

1.1.- 0 té×to . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 

1.2. Algumas interpretaçoes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

B 

146 

149 

170 
170 
172 
176 

178 

178 

183 

183 

187 

190 
190 
195 

200 

200 

201 
202 
204 
208 
212 

215 

234 
234 
235



1.3.- A competência da Justica Militar Estadual - uma 

visão geral . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 244 
2.- O pensamento do Congresso Constituinte .f . . . . . . . . . . . . . .. 248 

2.1.- Na votação do 19 turno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 248 
2.2.- Na votação do 29 turno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _. 256 
2.3.- Alguns comentários . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ._ 258 

3.- Reações ao tema "Justica Militar", anteriores ao texto 
constitucional . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 261 

3.1.- De civis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 261 

3.2.- Do Superior Tribunal Militar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 268 
3.3.- Da Justica Militar Estadual . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 272 
3.4.- Das Policias Militares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 275 

4.- Reações ao tema "Justica Militar", posteriores ao texto Í 

constitucional . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 276 
5.- Síntese do capitulo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 284 

6.- Notas bibliográficas e explicativas do capitulo IV ..... 287 

CAPÍTULO V - A JUSTICA MILITAR E AS LIBERDADES INDIVIDUAIS 
' NA cnusrlruxczäo DE mas 

1.- Os direitos e garantias constitucionais de ir e vir 

e a Justica Militar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _. 312 
1.1.- O Estado e as garantias individuais . . . . . . . . . . . . .. 312 
1.2.- D Código de Processo Penal Militar e o texto 

constitucional . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 317 
1.2.1.- A prisão provisória no IPM . . . . . . . . . . . . . .. 317 
1.2.2.- A prisão provisória, face à nova 

constituição . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ._ 321 
1.2.3.- D tempo para a investigação . . . . . . . . . . . . ._ 324

4



2.- 

3.- 

4.- 

5.- 

ó'_ 

ou A transgressao militar, o Habeas Corpus e a Justica 
Militar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 

2.1.- A Constituicão e o Habeas Corpus . . . . . . . . . . . . . . . _. 

2.2.- O Habeas Corpus e a transgressão militar . . . . . . . .. 

2.3.- A competência Dara conhecer de Habeas Corpus na 
Justica Militar - o impasse da atual legislação .. 

ou na A menoridade, a legislacao penal militar e a Constituicao 
3.1 - O menor para o Código Penal Militar 
3.2.- Como deve ser entendida a menoridade na Justica 

Hilitar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 

A sessão secreta na Justica Militar frente à nova 
Constituição . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 

«4 4.1.- A sessao secreta e a publicidade dos atos 
processuais . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 

4.2.- A posicão da Justica Militar frente ao problema ._ 

Síntese do capitulo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 

Notas bibliográficas e explicativas do capitulo V . . . . ._ 

CAPÍTULO VI - A JUSTICA MILITAR E A SUA COMPETÊNCIA, FACE A 

1_._ 

E.- 

CDNSTITUICÃD DE 1988 
Razões para novos processos na Justica Militar . . . . ._ 

1.1.- A novidade constitucional . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 

1.2.- O entendimento de graduação na história da 
legislacão militar - a indefinicão . . . . . . . . . . . . . .. 

1.3.- O entendimento de graduacão no contexto militar ._ 

1.4.- D graduado e suas conseqüências, Face à 
au Constituicao . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 

Policiais militares são militares . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 

A; 4 ›» 2.1.- A discussao ate a Constituicao de 1988 . . . . . . . . . .. 

\....

Y 

328 

328 
331 

339 
345 

345 

350 

354 

354 
359 

362 
365 

393 
393 

394 

399 

411 
415 
415



8.2.- As Policias Militares constituem instituições 
militares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ._ 

3.- Q letra "f", II, do art. QQ, do CÓdi9D Penal Militar, 
como crime militar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 

'ru 3.1.- A exceçao à regra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 

3.2.- A interpretação que se faz . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 

3.3.- As dificuldades na definição da competência ... 

4.- D Tribunal do Júri, os crimes dolosos contra a vida 
e a Justica Militar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _. 

4.1.- O Tribunal do Júri e sua competência na 
Constituição de 1988 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 

4.8.- O Tribunal do Júri e os Conselhos de Justica - 

algumas comparacões . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _. 

r¬ 4.3.- Há conflito de competencia entre o Tribunal 
do Júri e os Conselhos de Justica? . . . . . . . . . . .. 

5.- Síntese do capítulo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _. 

6.- Notas bibliográficas e explicativas do capitulo Vl .. 

CUNSIDERACEES FINAIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 

REFERÊNCIAS BIBLIUGRÃFICQS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _.

ñ 

480 

486 

426 

431 

433 

436 

436 

441 

#46 
455 

457 

481 

487



"Uma vez redigidas assim as leis e a consti- 
nu «4 1 na tuicao inteira. nao seria chegar ao maximo do elogio do cidadao que 

se sobressai por sua virtude, dizer-se dele: o que melhor tem servi- 

do às leis e as tem obedecido mais corretamente. está aí um homem 
bom. U elogio seria muito mais completo se se diz: o que tem passado 
sua vida obedecendo. sem nunca esmorecer. as diretrizes escritas do 
legislador, tanto leis, elogios ou censuras, isto é o mais correto 
que se pode dizer como elogio de um cidadão, e o verdadeiro dever do 
legislador é, não limitar-se a escrever leis, mas além das leis, dar 

ou por escrito, mesclando-a com o tecido com o qual sao feitas as leis. 

sua opinião sobre o todo que ele tem como honesto ou desonesto; e 

essas opiniões ou conselhos devem ligar ao perfeito cidadão tão es- 
treitamente como as sanções com que as leis reforçam suas prescri- 
cöes".

› 

(PLATÓN. As leis. ou da legislação. In: brasD 

Qgmglgtas. Trad. do grego por Francisco de P. 

Samaranch et alii. Madrid: Aguilar S.A. de Edi- 
ciones. E. ed. 1990. P. 1413)
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» REsuUD~ 

A Justica Militar e a Constituição de 1988 - 

uma visão critica, eis o tema desta dissertação. 
na A Constituicao de 1988, recentemente promul 

gada, está entre os documentos a merecer estudos, destacando~se, 
neste trabalho. um dos órgãos do Poder Judiciário: a JUSTIÇA MILI- 
TAR, vista nos seus dois aspectos, a FEDERAL e as ESTADUAIS. 

A partir de um histórico sobre a JUSTICA MI- 

LITAR, busca~se um levantamento de dados para melhor informacão do 

tratamento que será dado ao tema. com passagens pelos povos antigos, 
principalmente em ROMA. indo mais tarde para PDRTUGAL, e dai à sua 
transposição para o BRASIL. 

U DRUENAHENTD JURÍDICO, com a sua 'autonomia 

judicante militar. é estudado com autores que se mostram contra ou a 

favor dessa JUSTICA ESPECIAL, Iixando-se no que possa ser a JUSTIÇA 
MILITAR. 

A TRANSGRESBEÚ HILIIAR e o CRIME HILITAR são 
confrontados, dentro de um contexto em que se vê uma sociedade mili- 
tar com regras próprias, e de onde será ressaltado o que venha a ser 
a DISCIPLINA MILITAR.

' 

Chegando-se à Efiflífi de 1988, procura-se, 
através de um levantamento histórico. fazer uma análise da JUSTICA 
MILITAR dentro do texto constitucional, buscando~se interpreta-Ia a 

partir das CDNSTITUICEES anteriores e mesmo daqueles fatos imediata- 
mente antecedentes à feitura da LEI MAIOR vigente. Serão trazidos à 

colacão, os pensamentos de juristas e politicos que tratam do tema. 
ñ razão de ser de um CÓBIED PENAL HILITAR è 

abordada. com comparações às normas do CÓDIGO PENAL COMUM. além da

8



composicão dos CONSELHOS DE JUSTICA MILITAR, integrados por JUIZ TO- 

GADO Co JUIZ-AUDITOR) e JUíZES MILITARES (oriundos das FORÇAS MILI- 
TARES), no que se chama a reuniäo_da TDGA com os BABRE5. 

Os debates no COBRES&fl EOTITUIHTE são re- 
latados. dando-se um maior aprofundamento do que se possa entender 
pelas normas da CARTA de 1988 no que se reíere à JUSTICA MILITAR. 

Num segundo momento, vê-se a CONSTITUIÇÃO de 

1988 como um todo, observando-se algumas de suas regras e o que elas 
poderiam signi§icar no campo da JUSTICA MILITAR. 

Ha recente LEI MAIOR, as liberdades indivi- 

duais merecem maior atenção. Faz-se um confronto com o teor das leis 
ADJETIVA e SUBSTANTIVA MILITARES. estudando-se a garantia constitu- 
cional de ir e vir, a transgressão militar e o cabimento de HABEAS 
CORPUS, o Problema do menor inírator, a chamada SESSÃO SECRETA da 

Sessão de Julgamento. Enfoca-se. também, o reflexo sobre a JUSTICA 
MILITAR do que possa ser PRACA GRADUADA, a caracterizacäo de MILITAR 
para o integrante da POLÍCIA MILITAR . o critério ratíoe_1egis nor- 
matizado em "definidos em lei", e aspectos de competência. como o 

julgamento dos crimes dolosos contra a vida, quando um Jato caracte- 
rizar CRIME MILITAR. face à existência do TRIBUNAL DD JÚRI, tudo com 
farto material jurisprudencial. 

Defende-se, em síntese, a manutenção da JUS- 

TICA MILITAR para o processo e julgamento dos CRIMES MILITARES. de- 

finidos em lei, cometidos por MILITAR ou por CIVIL, hipótese que não 
pode ser confundida com a dos CRIMES 0 MILITARES. 

hs consideracães`íinais, deixou-se uma sínte- 
se do exposto e algumas observacöes sobre o destino da JUSTICA MILI- 
TAR, diante da perspectiva da obrigatória revisão do texto constitu- 
cional, como um todo. 

cg;
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The theme of this dissertation is "The 

Military Justice and the Constitution of 1988 - a Critical View". 

¶his wnrk gives special attention to one 
organ of the judiciarv: the Militarvi Justice and its Federal and 
State branches. 

Beginning with a historical report on the 
Military Justice. a survey is carried out _so that there can be a 

better understanding of the treatment given tu the theme, 

approaching from the ancient People, mainly in Rome, going to 

Portugal later on, and then coming to Brazil.
A 

The Juridical Order, with its military 
judicial autonomy, is studied with authors who are against or for 

this Special Justice, emphasizing the meaning of Military Justice. 
The Hilitary Vinlation and the Military 

Crime are compared in a context where a military community with 
its own rules is seen. And thus the meaning oi Military Discipline 
wiii be emphasized. 

Having in mind the Eherter ni 1988. it's 

analysed through a historical survey, the Military Justice 
attnrding to the Eonstitutinn, trying tn make it clear since 
the previous Constitutions to even those facts right 
before the current Cnnstitution was made. The jurists' and the 
politicians' thoughts which treat on the theme will be analysed. 

H 

Bt is avprnathed in this wnrk the reason 
for a Military Penal Code, with comparisons to the rules of the 
Eommon Penal Code, besides the formation of the Councils oi 

Military Justice, in which the Magistrate (the Judge) and 

Hilitarr Judges iirom the Hilitary Forces) take part. This is

10



known as the meeting of the Toga with the Sabres. 
lhe dehaües in the Constitwenfi fiseemhlw ore 

reported. giving a big emphasis on what it can be understood as the 
rules of the Charter of 1988 in relation to the Military Juetice. 

Later on, the Constitution of 1988 is 

analysed as a whole, observing some of its rules and the meaning 
that they can have in the field of the Military Justice. 

fimcording to ühe recent Eonstiüuüion, the 
individual liberties should have more attention. Q comparison is 

mede with the meaning of the Hilitary fidjective and Substantive 
Laws, analysing the constitutional rights and privileges of going 
and coming, the military violation and the acceptance of the 
Habeas Corpus, the problem of the minor who is a violator, the 

session known as Secret of the Judgement Session. lt ie also 
focused, the influence on the Military Justice of the Graduated 
Hilitar the meaning of Militar for the one who belongs to the 
Military Police, the criterion ratione legis standardized in 

"defined according to the law", and aspects of competence, like 

the judgement of the deliherate crimes against life. when something 
features a Military Crime. having in mind the Court of the Jurv. 
everything with a lot of jurisprudentia] material. 

It's supported, in short, the maintenance of 
the Military Justice for the proceeding and Judgement of the 

Military Crimes. specified by law. committed by a Militar or a 

Civil person, hipothesis which can not be mixed with that one 
of the Crimes performed by the Militar. 

ä summary of what was written and some 
observations on the future of the Military Justice. taking into 

coneideration the neceseary revision of the Conetitution as a 

whole. were left to the end.
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CCHQSIIMERFNZÕEIS IPJICIKÂIS 

“Quer um homem caia numa piscina ou 
no meio do mar. nem por isso deixa 
de nadar.” 
(PLATÃD. Q Rggdglica, Cit., P. 156) 

1.- AS RQZÕES DO TEMQ 

“H JUSÍDCH H3L3¶fiR E a EUWE¶lTU1fiäfl-de 1998 ~ 

uma visão critica" foi um tema escolhido por várias razões, a come- 
car por sua atualidade - a nova CARTA e seus reflexos na JU5TlGë 
CASTRENSE - e por ser esta desconhecida, não só do grande público. 

mas também da maioria daqueles que militam nas esferas jurídicas do 
País. 

orgão do PUDER JUDICIÁRID ~ da UNIED, a JUS- 

TICA MILITAR FEDERAL, e dos respectivos ESTADOS, as JUSTICAS M{LITâ~ 
RES ESTQDUAIS ~ ele nunca foi abordada em Dissertação de Mestrado ou 
em Tese de Doutorado, neste CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EN DIREITO, da 

UNIVERSIDQDE FEDERAL DE SANTA CATARINA. 
Alguns entendem ser mais um órgão ou um de- 

partamento de FORCA MILITAR, e tal erro não é cometido somente Por 

leigos, e sim, é até registrado entre juristas. 
Além disso, talvez como conseqüência, é vista 

vv a JUSTICA MILITAR como um órgao corporativo, isto é, uma JUSTICA que 
existe para àcohertar condutas criminosas de HELETÉRES. 

f I" 
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Basicamente por essas duas razões, surgem no 
BRASIL, de vez em quando, vozes que clamam por sua extinção, pura e 

simplesmente, sem preocupação de qualquer aprofundamento na discus~ 
são do assunto. 

Por wwe? 
Será que acontecem realmente tais "ju1gamen~ 

tos", onde um militar criminoso É protegido por seus pares, sem que 

sejam invocados os principios gerais de direito e leis do País? É a 

JUSTICA MILITAR uma continuacao de uma FDRCA MILITAR, na qual seus 
comandantes poderiam ter influência nas decisões ali tomadas? 

CIVIL pode ser julgado pela JUSTICA MILITAR? 
Todo DELITD praticado por MILITAR irá ser 

apreciado nesse FURO ESPECIAL? 
Por Que o UELITU, assim chamado de HlLlTfiR, 

tem que ser julgado por um FORD especialmente montado para isso. e

mm não poderia flo num JUÍZO CRIMINAL COMUM? 
Pergunta~se, ainda, e com freqüência: a JUS- 

TICA MILITAR existe hà muito tempo ou é apenas uma criação da dita- 
dura militar instalada no BRASIL em 19é4 e que perdurou por vinte 
anos? 

Afinal, por que a JUSTICA MILITAR tem esse 

conceito? Seria devido ao fato de ter JUÍZES MILITARES. ou seria por 

que os julgamentos ali ocorridos servem realmente para acobertar 

condutas ilegais de "companheiros de Farda"? 
Hu será que tais conceitos decorrem muito 

mais da falta de informação, ou da desinformação, ou de idéias lan- 
vu- çadas, jogadas ao vento, sem que ocorra qualquer preocupacao de se 

investigar sua origem. sua verdadeira razão?

14



Com tais dúvidas e por tais razões. escolhe- 
se este tema. aproveitando-se da oportunidade da CARTA de 1988 e da 
atração -que a JUSTICA MILITAR pode vir a exercer como assunto, íí- 

nalmente, de uma DISSERTACÃO. Alia-se, também, o aproveitamento do 

fato de possuir o autor a vivência de quase vinte anos como MILITAR 
e dez anos como JUIZ AUDITOR (concursado) da JUSTICA MILITAR do ES- 
TADO DE SANTA CATARINA. 

8.- Q f4E1T3DCM-OE5Iê lâê €N3OFUDAGNEM 

A análise será crítica, no sentido de se bus- 
car uma Posição sobre cada um dos tópicos a serem abordados, contrá- 

ria ou não à DOUTRINA, à LEI, ou mesmo à CARTA MAIOR, assim como não 
se tera preocupação em verificar os pontos mais acertados e ajusta- 
dos aos princípios de JUSTIÇA, da LEI POSITIVA, da DOUTRINA, ou da 

interpretação dos TRIBUNAIS. 
Procurar-se-á demonstrar que a JUSTICA HELI- 

TAR existe a partir, praticamente, da própria existência das FORÇAS 
MILITARES e. atualmente, como órgão do PUUER JUDICIÁRIO, segue os 

mesmos Princípios básicos da LEI PENAL e da LEI PROCESSUAL - COMUNS 
- e soíre as mesmas correicões que outro FORO CRIMINAL. 

Não se Pretende esgotar o tema - JUSTICA MI- 
LITAR e CONSTITUIÇÃO - e nem, dentre os assuntos abordados, cogita- 
se de leva-los a uma pesquisa Completa, e sim, de se apresentar, no 

espaco e no tempo possíveis, com as Iimitacöes do autor, aspectos 
que dizem respeito a essa JUSTIÇA CASTRENSE e à CONSTITUIÇÃO recen- 
temente promulgada. 

'r-a. 
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A bibliografia sobre o assunto JUSTIÇA MILI~ 

TAR é exigua, e. relacionada à nova CARTA, pelo ângulo aqui aborda~ 

do, é praticamente inexistente. 
As poucas obras que tratam da esfera de atua- 

cäo da JUSTICA MILITAR são, geralmente. de longa data - principal~ 
mente comeco deste século ~ enquanto que os assuntos mais atualiza~ 
dos encontram~se, normalmente, em artigos inseridos em revistas es~ 

pecializadas. 
T Não só por esta razão, mas também por opção, 

o principal alvo do enfoque ficará restrito ao BRASIL, sem 1evantar¬ 

se qualquer aspecto de DIREITO CDMPARADU. Se autores estrangeiros 
são trazidos a colação, deve~se somente à contribuição que podem 

ao fornecer a momentos da dissertacao, quando autores nacionais pouco 
tenham a contribuir ou mesmo nada tenham a oferecer. 

- Em razão ainda da escassez bibliográfica, es~ 
«J pecialmente pela ótica do enfoque deste trabalho, nao raro o ponto 

de partida ~ e até de chegada - será a legislacão pertinente ao as~ 

sunto tratado. Em virtude de maior acesso às informacöes, haverá 
maior apoio básico para amostragem nos julgados dos TRIBUNAIS MlLI~ 
TARES - STM, TRIBUNAIS DE JUSTIÇA MlLITAR~ e julgados de lã Instãn~ 
cia da JHF e das JHEs, e em exemplos e casos de PDLíCIA MILITAR, e 

destas; a do ESTADO DE SANTA CATARINA. 
As fontes bibliográficas, por serem mínimas, 

serão todas aquelas que puderem apresentar contribuição a temática, 
até JORNAIS. Vivendo-se numa "sociedade de informacão", como chama 
JOHN NAISBITT ÍÚÕÍÊ, e a informação estando nas mãos de muitos, de- 

ve-se usar dela, de todas as formas possiveis, inclusive o canal de 
nf comunicacao importante e imediato que é o JORNAL. 

Sl. 5:1



Opera-se com Teoria Politica, privilegiando- 
se aspectos do DIREITO CONSTITUCIONAL, do DIREITO ADMINISTRATIVO, e 

principalmente do DIREITO PENAL MILITAR e DIREITO PROCESSUAL PENAL 
MILITAR. A metodologia escolhida Iicarà dentro da linha do direito 

positivista, da dogmática do DIREITO, com aporte técnico-jurídico 

tradicional, e ainda na comparacao de textos e do pensamento de dou
n trinadores, com eníase para o método indutivo. 

Pela decorrência histórica, vindo as linhas 
centrais do DIREITO, de PORTUGAL, dar~se~á destaque a esses momentos 
em que teve influência no DIREITO pátrio, com o registro de suas re- 
percussões até os dias atuais, se for o caso. 

Manter-se~á a ortografia original encontrada 
iv ~ cv nas obras, e as expressoes latinas serao destacadas, mesmo que nao 

estejam no texto de onde foram retiradas, para que se possa Tazer a 

distinção necessária. E a numeração das citações terá como algarismo 
inicial o correspondente ao do capítulo onde está inserida. 

O ponto central desta dissertação será, pois, 

a JUSTICA MILITAR E A CONSTITUIÇÃO de 1988, vendo~se, num primeiro 
momento, a JUSTIÇA MILITAR NA CONSTITUIÇÃO ~ o texto, e interpreta~ 

cães - e em outro, a CONSTITUIÇÃO e seus reflexos na JUSTICA MILITAR 
~ buscandoflse o texto constitucional e suas implicações para essa 

JUSTICA. ` 

O eníoque partirá de um levantamento históri~ 
co sobre a JUSTIÇA MILITAR e, após, re$erente a ela e às CONSTITUTI~ 
CÕES brasileiras, chegando~se à redação vigente, e dai partindo-se 
para uma análise crítica em momentos que serão destacados, a crité~ 

rio do autor, com o objetivo primordial de levantar informações, 

discorrer sobre elas, e apresentar posicoes doutrinarias e/ou juris 
prudenciais.
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Em razão das escassas ~ e espalhadas - fontes 
de consulta, serão reunidas, na medida do possivel, aquelas que pos~ 

sam ajudar num aprofundamento do que for apresentado, tendo-se em 

mente também ser este o primeiro trabalho do CURSO DE PóS~GRADUAÇÃO 
EM DIREITO da UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA a tratar de 
JUSTIÇA MILITAR. Por isso, o destaque dado a certos assuntos ~ orde- 
namento jurídico militar, autonomia judícante militar, assemelhada, 
graduação, competência - no corpo do trabalho ou nas notas finais de 
cada capitulo, e as relações de obras e/ou legislacao que sao apre 
sentadas. vez por outra. 

53.* lã JLETfICF% 

O valor maior a delinear a esquemática desta 
Dissertação ficará com o entendimento de JUSTICA, que é, na verdade. 
o fim último do DIREITO, e é ela que importa ao HOMEM. Este, na JUS~ 

TICA MILITAR e o que possa disso decorrer, terá o destaque maior, 

concordando~se que a nova responsabilidade da sociedade é repensar o 

indivíduo, Q não mais O PODER, cama detecta JOHN NAISBITT (003). Pa- 

ra ele, e para a linha aqui seguida, o "indivíduo pode influenciar a 

realidade 'identificando para onde a sociedade se encaminha", e, 

identiiicando as forces que impulsionam o futuro e não as que limi~ 
taram o passado, pode-se investir o indivíduo de PODER para se enga~ 
jar na sua realidade. 

Seria o individuo procurando ajustar~se à so» 

ciedade da qual Faz parte e queC,se integrar totalmente. 
. JUHTBKA, como a insniração eterna do DIREITO, 

e LEI com um fim superior de ORDEM e JUSTIÇA, sem negar~se a si mes~ 
ma ao ap1icar~se. como ensina A. MACHADO PAUPÉRID (oO3)~
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PODER ao HOMEM, como seu instrumento, e DI- 

REITO como a natural limitação do PODER, e não como instrumento de 
G. H ij! '_z'I Q manutenção _ PUDER. 

' 

' JUSTICA, como o fim último do DIREITO, mesmo 
que contra a LEI, ou até contra o DIREITO. Deve-se preocupar em ver 
a JUSTICA como meta final, atentando-se às mudanças sociais, e até 

desvinculando-se da JURISPRUDÊNCIA até então firmada, se ela não ca- 

be mais nesse objetivo, até porque ela é, ainda, uma estratificação 
do DIREITO. 

JUETlÇfi, até contra a LEI, pois esta repre- 

senta um momento. uma verdade, da vida da sociedade; contra o DIREI- 
TO, formado também pela reunião do pensamento de JURISTAS; e contra 
ambos, se num caso concreto não possibilita ao órgão julgador pro-

m porcionar sua prestacao jurisdicional completa, ou seja, fazer ele 

JUSTICA. 
ow JUSTICQ, neste trabalho, vem pela visao de 

PLATÃO (004), para quem ela "consiste em guardar somente os bens que 
øv 1 1 U nos pertencem e em exercer unicamente a funcao que nos e propria . 

Sendo o homem justo um feliz, e não diferindo ele da sua cidade, que 

também será justa, naturalmente esta será igualmente feliz. 
H INJUSTIÇÀ, para o filñsofo grego, seria “a 

revolta de uma parte contra o todo para adquirir uma autoridade a 

que não tem direito", e, como contraponto, JUSTICA seria a harmoni- 
zacão da PARTE com o TDDD, ou seja, do individuo com os seus seme- 

lhantes. 

Por isso, a JUSTICA deve ser estendida a to- 
dos, e a cada um individualmente. tomando-a como a virtude suprema. 
um desejo do individuo. A partir dele, feliz por ser JUSTO, ter-se-à 

a felicidade de TODOS, e as desigualdades irao caindo. Nao as dife- 

rencas inerentes ao homem, e sim as de tratamento dado a cada um.
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av JUSTIÇA, nao dos dominadores e nem dos domi- 
nados. e sim. de TDDDS. 

Harmonizados os individuos, pode-se chegar à 

harmonização do TODO, isto é, da sociedade ¿005§. 
rw Poder, nao para o ESTADO - organização criada 

para servir e que muitas vezes acaba se servindo - e sim para o HD- 
MEM. 

JUSTIÇA ao alcance de todos, equacionando-se 
as “relações entre o processo civil e a justiça social, entre igual- 
dade juridico-formal e desigualdade socioeconômica" (006), Permitin- 
do-se o acesso das populações à JUSTICA como consumo, a partir da 

produção jurídica do ESTADO (007). 

4.- (J CN?II4E.lWIlmI1YãR 

Perpassará pelo trabalho o CRIME MILITAR, te- 

ma que, por si, tornar-se-ia suficiente para uma outra grande abor- 
dagem, mas, por não configurar a preocupação maior da linha esquemá- 
tica traçada, será tratado no decorrer da explanação com as explica- 
Göes que então forem necessárias. 

Pode-se dizer, sobre ele, a título de escla- 
nú recimento inicial, que, costumeiramente, nao vem conceituado na lei, 

a exemplo do que consta do atual CÓDIGO PENAL MILITAR. 
Costumam os legisladores apresentar várias 

situações, as quaisy se concretizadas, provocariam o surgimento de 

um CRIME MILITAR. Assim, esta o seu art. 99 trazendo as possibilida- 
des de se ter um CRIME MILITAR, para os tempos de paz, e o art. 10, 

para os tempos de guerra (008). 
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uv É o critério ratiane legis M em razao da lei 

~ consagrado já no CÓDIGO PENAL MILITAR de 1944, a partir das deci~ 

sões dos TRIBUNAIS MILITARES. . 

Afora os CRIHES MILITARES só encontradoe na 

LEGISLAÇÃO PENAL MILITAR ~ DESERÇÃD, COBARDIA, MOTIM, REVOLTA, DELI* 
TD DU SONO, EMHRIAGUEZ EM SERVICO etc. ~ todos os delitos serão, em 

principio, COMUNS, passando à caracterização de CRIME MILITAR em ra¬ 
:ão da qualidade do agente, ou do local do fato, ou do tempo em que 

se deu, ou, em suma. por forca do que está estatuido em lei. 
Q. Sao os critérios: ratiune materiae - em razão 

da matéria, do fato, exigindo a qualidade de militar do agente e da 
W ¶ :fl WJ própria _ - cia do ato praticado; ratiane personae - em razão da 

pessoa, aquele cujo sujeito ativo é militar sem ter em conta qual- 

quer outro critério; ratione luci ~ em razão do lugar, levando em 

consideração o lugar do crime; ratínne temporis - em razão do tempo, 
se praticados em determinada época F em periodos de guerra ou não; e 

ratione legis ~ em razão da lei, pois são CRIMES MILITARES aqueles 
que o legislador ordinário assim conceitua. 

Ruv Bâflaosê (009) úàzââz “U zrime militar ae- 
ve ser classificado ratione personae e ratiane materiae. Não basta 
que os crimes sejam cometidos por militares para que sejam mi1ita~ 
res; é preciso que sejam tais, por sua natureza ou por alguma razão 
especial; por sua natureza, quando sejam cometidos contra a subordi- 

nação, a boa ordem e a disciplina militar; por alguma razão espe- 

cial, quando, sendo de índole comum, se dá alguma razão de tempo, 

lugar ou circunstância relativa". 
A doutrina vem dividindo o CRIME MILITAR em 

dois tipos: o PRDPRIAMENTE MILITAR e o IMPRDPRIAMENTE MILITAR.
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O CRIME PROPRIAMENTE MILITAR ~ ou ESSENCIAL~ 
MENTE MILITAR, ou PURAMENTE MILITAR, ou CRIME MILITAR PRÓPRIO - já 

era definido pelos ROMANOS, como aquele que o MILITAR podia praticar 
na condicão de SOLDADO (ut miles), porque constituía infração dos 

deveres próprios dessa atividade (DIGESTO, Livro XLIX, tít. XVI, ã 

EQ). 

Em outras palavras, é CRIME MILITAR aquele 
que, por sua natureza, somente pode ser praticado por MILITARES, co- 

mo o MOTIM, a REVOLTA, a DESERCÃO, o ABANDONO DE POSTO etc. 
O CRIME IMPROPRIAMENTE MILITAR ~ ou ACIDEN~ 

TALMENTE MILITAR, ou CRIME MILITAR IMPRÓPRIO ~ é a infração de DI~ 

REITO PENAL COMUM que, tendo em vista a qualidade do agente, cir- 

cunstâncias de tempo ou lugar em que é praticado, ou ainda, a Iesão 

de interesse militar, passa a ter a conotação de DELITO MILITAR, e 

fica soh a JURISDIÇÃO CASTRENSE. 
São exemplos, o HOMICÍDIO (previsto no CPM, 

em seu art. EO5, assim como no CP, no art. 121), a LESÃO CORPORAL 
(CPM, art. 809, e CP, art. 129), o FURTO (CPM, art. 240, e CP, art. 

155), o ROUBO (CPM, art. 842, e CP, art. 157), e inúmeros outros. 
Em principio, são CRIMES COMUNS, mas, em vir- 

tude de uma circunstância relativa ou especial, como se referiu RUY 
BARBOSA, contida na LEGISLAÇÃO PENAL MILITAR, tornam-se CRIMES MILI- 
TARES, assim IMPROPRIAMENTE chamados, segundo autores que não acei~ 
tam essa caracterização. __ 

Fa1a~se também em CRIMES EXCLUSIVAMENTE MILI- 
TARES e CRIMES OBJETIVAMENTE MILITARES. Nos primeiros, só há lesão a 

interesse de ORDEM MILITAR, correspondendo, portanto, aos PROPRIA~ 

MENTE MILITARES. Nos CRIMES OBJETIVAMENTE MILITARES há simultanea- 

mente, ofensa a bens jurídicos tutelados pela LEGISLAÇÃO PENAL MILI~ 
TAR e LEGISLAÇÃO PENAL COMUM, como ocorre, por exemplo, nos casos de
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VIOLÊNCIA CONTRA SUPERIOR (art. 157 e ãã), de que resulta lesão cor~ 
poral. Responderá o autor pelo delito de VIOLÊNCIA CONTRA SUPERIOR, 
que é PROPRIAMENTE MILITAR (só está regulado no CPM) e por lesão 

corporal (prevista no CPM - art. 209, e ãã, e no CP - art. 129, e 

§ê›.
O 

rw A dificuldade para a conceituaqao de CRIME 
MILITAR, segundo EDMUNDO José DE BASTUS JúN1nR ëfiiflf, "reside e×ata- 
mente na determinação do momento em que a infração transpõe a linha 

que separa o interesse geral. objeto da lei ordinária. do interesse 

militar, que a lei marcial protege, linha essa que, com muita fre~ 

qüëncia, se apresenta pouco nítida nos crimes chamados impropriamen- 
te militares". 

Lembra o autor que a maioria dos tratadistas 
indica, "como elementos caracterizadores do delito militar, a quali~ 
dade militar do agente e a natureza militar do fato, isto e, que se~ 

ja este lesivo de interesse militar". 
Sobre o Primeiro dado, não constitui regra no 

conceito positivo do CRIME MILITAR o ter por sujeito ativo um MILI- 
TAR. Ao contrário, sem falar nos casos de co-autoria e favorecimen- 
to, a LEGISLAÇÃO PENAL MILITAR contempla numerosos DELITOS MILITARES 
que podem ser praticados por CIVIL. Inclusive um, PROPRIAMENTE MILI~ 
TAR, que só pode ser cometido por CIVIL: o de INSUBMISSÃO (art. 183, 

do CPM). 
vu Quanto à natureza do fato, ou seja, a lesao a 

interesse militar, seria ela o indicador seguro do CRIME MILITAR, 
av nao houvesse a aludida dificuldade em determinar-se, em grande núme~ 
ro de casos, o limite entre o interesse da sociedade em geral e o 

especificamente MILITAR. Até porque a LEGISLAÇÃO PENAL MILITAR in- 

clui infracoes em que é praticamente impossivel localizar~se o inte- 

resse militar violado, como o delito de ABANDONO DE PESSOA (art.
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813), a VIOLACÃO DE CORREPONDÊNCIA PRIVADA (art. 887), a DIVULGAÇÃO 
DE SEGRÊDO (art. EEB), a VIOLACÃO DE RECATO (art. 229), e tantos ou- 

tros. 
Por tudo, a elaboração de um conceito de CRI- 

ME MILITAR, sobre uma base substancial, oferece, como se vê, di$i¬ 

culdades praticamente insuperáveis. 
É a razão pela qual a doutrina vem preconi~ 

zando um critério único, formal, o ratiane legis: serão MILITARES os 
CRIMES assim considerados na LEGISLAÇÃU PENAL MILITAR <011>. 

5.* fã CUNSTITUIÍZÃU E A CDNSTITUINTE 

Por último, resta dizer algo sobre CONSTITUI~ 

CÃO e CONSTITUINTE, porque, mesmo que não sendo temas centrais deste 

trabalho, estão nele como fontes a partir das quais se buscam infor- 

macöes. 
A CONSTITUIÇÃO é, na conceituação de OSVALDO 

FERREIRA DE MELO (0133, o "rol das normas fundamentais que organizam 
politicamente o Estado e regulam seu relacionamento com os súditos, 
bem como com a ordem Iuridica internacional", e CONSTITUINTE, com o 

mesmo autor, "diz~se da Assembléia convocada especialmente para ela- 

borar ou modificar a Constituição", ou, em outro sentido, o "membro 

de uma Assembléia Constituinte". 
Assim, aceita-se que o documento elaborado em 

1988 con{igure uma CONSTITUIÇÃO, ou seja, como LEI MAIOR, mas os 

PARLAMENTARES que a elaboraram não chegaram a ser efetivamente CONS- 
TITUINTES, ou membros de uma Assembléia Constituinte. 

Basicamente, porque não houve uma convocação 
de pessoas, ESPECIALMENTE para a produção deste documento, e sim de
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parte delas, já que a maioria dos PARLAMENTARES, DEPUTADOS e SENADO- 
vv RES - foi eleita com a previsao desse trabalho, em 15 de novembro de 

198o, enquanto que outros - alguns SENADORES - já na função, lá che- 

garam por eleição, anterior a 1986 e, portanto. sem a autorização 
ou especifica para a redacao de uma CARTA MAIOR. 
Pode-se, inclusive, levantar à discussão a 

uu forma como se deu a convocacao desses PARLAMENTARES, para a instala- 
cão de uma "Assembléia Constituinte" (013). já que ocorreu PDT Um 

ato do PRESIDENTE DA REPÚBLICA, em E8 de junho de 1985, ao propor 
vv uma Emenda Constitucional visando à convocacao de uma Assembléia Na- 

cional Constituinte, com a investidura plena do Poder Constituinte 
aos DEPUTADOS e SENADORES, proposta esta que foi transformada na EE 
n9 26, de E7 de novembro de 1985. A Câmara dos Deputados e o Senado 
Federal, reunidos unicameralmente, em "Assembléia Nacional Consti- 
tuinte", no dia 19 de fevereiro de 1987, na sede do Congresso Nacio- 
nal, deram início à confecção da CARTA MAGNA, sem prejuízo de suas 
atribuicões constitucionais. 

Sera que o PODER CONSTITUINTE estava com o 
nz Presidente da República e nao com aqueles que, somados, representa- 

vam a vontade livre e consciente da "capacidade coletiva da Nação", 
expressa pelo voto, e portanto com autoridade, "para estabelecer a 

ordem juridico-política por meio de uma Constituicão"? (014). 

De outro lado, porque SENADORFS e DEPUTADOS 
são chamados para compor a "Assembléia Constituinte"? 

SENADORES não são representantes do povo, e 

sim dos Estados-membros, não merecendo, por isso, ser depositários 
virtuais do PODER CONSTITUINTE. 

Melhor seria que REPRESENTANTES DO POVO, 

eleitos precipuamente para a condição - o papel de CONSTITUINTES - 

rv fossem os redatores da LE] MAIOR, independentes da composicao daque-
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las duas Casas Legislativas ~ o SENADO FEDERAL e a CÃMQRQ DOS DEPU~ 
TGDOS. 

Porém, para os efeitos deste trabalho, aque~ 

les que participaram da lavratura da nova CONSTITUIÇÃO serão aqui 

chamados de CONSTITUINTES, e o corpo legislativo constitucional que 
passaram a compor sera caracterizado como CONGRESSO CONSTITUINTE, e 

não "nzz.¢_›m›z›1é1a Nacional conz.t1tuàm;e" '01-5). 

CñRTfi HGIOR, nova, se tem, e agora, encerra~ 

dos os trabalhos dos politicos, comeca a tarefa dos intérpretes do 

DIREITO. Colabora~se com este trabalho escrevendo-se sobre o tema 

relacionado com esse campo, seja a LEI, o DIREITO, a JUSTICA, mesmo 
que a LEI MGIOR de 1988 venha carregada em direitos e garantias, e 

quase omissa em deveres e obrigacões. 
HONRAD HESSE (015) já adverte que "somente a 

Constituição que se vincule a uma situação histórica concreta e suas 
condicionantes, dotada de uma ordenação juridica orientada pelos pa~ 

rãmetros da razão. pode. efetivamente, desenvolver~se". 
ä CRRTA de 1?88 parece não lograr correspon~ 

der à natureza singular de um presente, como teoriza HONRAD HESSE 
(017), e sua forca vital e mesmo sua eficácia já estão condicionadas 
pelos seus próprios redatores a uma revisão em 1993. 

u 

Registre~se, por fim, que, nos termos da de- 

cisão do Colegiado do Curso de Pós~Graduacão em Direito, da Univer~ 

sidade Federal de Santa Catarina, "a aprovação do presente trabalho 
acadêmico' não significa o endosso do professor orientador, da Banca 

Examinadora e do CPOD da UFSC à ideologia que o fundamenta ou que 
nele é exposta".
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- (006) - SANTOS, Jorge Boaventura. Introdução à sociologia da ad- 

ministração da justiça. In: FGRIA, José Eduardo (Org.). 

Qi§e¿Lg e ígggiggz a função social da judiciário. São 
Paulo: Editora Ática, 1989. p. 45. 

- (OO7) - RUIVD, Fernando. Aparelho judicial, Estado e legitimação. 
In: Direita e justiça: a função social da judiciária, 
cit ., p. 71. 

- (OO8) - o texto do art. 99, do CPM, é o seguinte: 
"firt. 99. Consideram-se crimes militares, em tempo de paz: 

I - os crimes de que trata este 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, embora também o se- 

jam com igual definição na lei penal comum, quando prati- 

cados: 

a) 

b) 

c) 

por militar em situação de atividade ou assemelhado, 
contra militar na mesma situação ou asseme1hado¡ 
por militar em situação de atividade ou assemelhado, 
em lugar sujeito à administração militar, contra mi- 
litar da reserva, ou reformado, ou assemelhado, ou 

civil, 

por militar em serviço, em comissão de natureza mi- 

litar, ou em formatura, ainda que fora do lugar su- 
jeito à administração militar, contra militar da re- 
serva, ou reformado, ou assemelhado, ou civil;
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d) 

e) 

f) 

III - 

a) 

b) 

c) 

d) 

por militar durante o periodo de manobras ou exerci- 

cio, contra militar da reserva, ou reformado, ou as- 

semelhado, ou civil; 
por militar em situação de atividade, ou assemelha- 

do, contra o patrimônio sob a administração militar, 
ou a ordem administrativa militar; 
por militar em situação de atividade, ou assemelha- 

:v do, que, embora nao estando em serviço, use armamen- 

to de propriedade militar ou qualquer material béli- 
co, sob guarda, iiscalização ou administração mili- 
tar. para a prática de ato ilegal; 

os crimes praticados por militar da reserva ou re- 

formado, ou por civil, contra as instituições mili- 

tares, considerando-se como tais não só as compreen- 

didas no inciso I, como as do inciso II, nos seguin- 
tes casos: 
contra o patrimônio sob a administração militar, ou 

contra a ordem administrativa militar; 
em lugar sujeito à administração militar, contra mi- 

litar em situação de atividade ou assemelhado, ou 

contra funcionário de Ministério militar ou da Jus- 

tiça Militar, no exercicio de tunção inerente ao seu 
cargo; 
contra militar em iormatura, ou durante o periodo de 
prontidão, vigilância, observação, exploração, exer- 

cicio, acampamento, acantonamento ou manobras; 
ainda que fora do lugar sujeito à administração mi- 

fu litar, contra militar em funçao de natureza militar, 
out no desempenho de serviço de vigilância, garantia 
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øv e preservacao da ordem pública, administrativa ou 

judiciária, quando legalmente requisitado para aque- 
:¬ uu le fim, ou em obediencia a determinaçao legal supe 

rior.“ 
~ o texto do art. 10, é o seguinte: 

“Art. 10. Consideram-se crimes militares, em tempo de 

Querraz 

I - os especialmente previstos neste Código para o tempo 
de guerra; 

II ~ os crimes militares previstos para o tempo de paz; 

III - os crimes previstos neste Código, embora também o 

sejam com igual definição na lei penal comum ou es- 

pecial, quando praticados, qualquer que seja o agen- 
1263: 

a) em território nacional, ou estrangeiro, militarmente 

ocupado; 

b) em qualquer lugar, se compromete, ou podem comprome- 
'ter a preparacão, a eficiência ou as operações mili~ 
tares ou, de qualquer outra forma, atentam contra a 

seguranca externa do Pais ou podem expô-la a perigo; 

IV ~ os crimes definidos na lei penal comum ou especial, 

embora não previstos neste Código, quando praticados 

em zona de efetivas operações militares ou em terri~ 

tório estrangeiro, militarmente ocupado.
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ma, 1977. P. E51-263. 

~ SDTDMAYDR, Renato Astrosa. Qgri§giccigfl_peUal qilitarx 
estudio critica Y comparativo. Chile: Editorial Juri~ 

dica de Chile, 1978. p. ô9~7ô. 

- VENDITTI, Rodolfo. 11 Dirittn Female Hilítare ggfl 5i§~ 
tema penale italiano. 3. ed. Milano: Dott. A. Giufr 

frè Editore, 1973. p. 97~148. 
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políticas, Florianópolis, UFSC, CPGD, n. 9, p. 94~1OE, 

jun. 1984. 

MELO, Oswaldo Ferreira de, op. cit., P. 100. 
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ticos, Florianópolis, UFSC, CPGD, n. 11, p. 61-63, 

dez. 1985. 

~ WARAT, Luíz Alberto. As funções constitucionais do sa- 
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rianópolis, UFSC, CPGD, n. 12, p. 47-54, jun. 1986. 

- AMARANTE, Napoleão X. do. Vocacão juridica para uma 

constituição analítica. Revista Seqüência: estudos 
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M (016) “ 

- (017) - 

HESSE, Konrad. É força normativa da Constituição. Trad. 

de Gilmar Ferreira Mendes. Porto Alegre: Sérgio Antônio 
Fabris Editor, 1991. P. 16. 

II idem, p. EO e 18; diz o autor que quanto mais o conteúdo 

de uma Constituição lograr corresponder à natureza singu~ 

lar do presente, tanto mais seguro há de ser o desenvolvi- 

mento de sua forca normativa", e "um ótimo desenvolvimento 
vu vv da iorca normativa da Constituicao depende nao apenas do 

seu conteúdo, mas também de sua Praxis", em síntese, ele 
afirma: "a Constituição jurídica está condicionada pela 

realidade histórica. Ela não pode ser separada da realida~ 
:v de concreta de seu tempo. A pretensao da eficacia da Cons~ 

ru tituicao somente pode ser realizada se se levar em conta 

essa realidade. A Constituição jurídica não configura ape- 
nas a expressão de uma dada realidade. Gracas ao elemento 
normativo, ela ordena e conforma a realidade Politica e 

social. As possibilidades, mas também os limites da forca 
normativa da Constituição, resultam da correlação entre 

ser (Stein) e dever ser (Sol1en)“ (op. cit., p. EO, E1 e 

em . 
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1..- Q Jl..!STIÇê MIl..ITêR NQ HISTÓRIQ 

1.1..~ [DS FDRIPMEIRCHS REIBISTTNDS 

Para comecar, uma advertência: 
"É complexo o conteúdo da expressão Justica 

Militar" (100), pois de um lado compreende o Direito Penal Militar e 

de outro o Processo Penal Militar, com a Organização Judiciária Mi- 
litar e o ordenamento das formas da ação em Juizo. 

É com este sentido amplo que, sobretudo no 

presente capítulo, examina-se a evolução da Justica Militar, cujo 

surgimento se perde na História. 
Constatacões como "já se tornou cedica a 

afirmação segundo a qual o Direito Militar e com ele a Justica Mili- 
tar datam do aparecimento dos exércitos permanentes" (101), ou "por 

imperativo dos fatos mesmos, a jurisdição penal militar aparece, na 

mais remota antiguidade, quando surge, conjuntamente com o Estado, o 

corpo armado..." (102), ou, segundo VON LIZT, "a história do direito 
penal militar data do aparecimento dos exércitos permanentes" (103). 

L-1 EJ!O ireqüentes nas obras que procuram retratar as origens dessa JUS~ 

TICQ. 
nu Apesar de nao haver um estudo adequado, com 

cunho cientifico, aparecem registros na história dos povos sobre a 

JUSTICA MILITGR, sendo possível encontrar~se alguns traços referen- 
tes a uma disciplina tomada hoje como militar, iunto ao exército 

respectivo, entre os povos mais antigos. 

Quando o homem entrou na faixa das conquistas 

e das defesas para o seu povo, aí, provavelmente, a JUSTICA MILITAR
‹ deu os seus primeiros passos, pois logo sentiu a necessidade de po~ 

der contar, a qualquer hora e em qualquer situacão, com um corpo de
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soldados disciplinados, sob um regime férreo e com sanções graves e 

de aplicação imediata. 4. 
Perante um inimigo, sob condições às mais ad- 

versas, colocando em risco a sua vida e em jogo os interesses de um 
povo, os integrantes desse exercito teriam que estar sob controle 
total de seus chefes e em condições de utilização imediata. 

Seguramente, era uma justica da força militar 

na forca militar. 
Fatos que hoje se tem como crime militar eram 

anontados no CÓDIGO DE UR4MHU (UR~NAMMU, da cidade de UR, fundador 
da III Dinastia de UR, na antiga Mesopotâmia), a mais antiga lei co- 

nhecida, mas sem uma jurisdição militar, e sim submetidos à vontade 
do Rei, o seu maior chefe. 

O CÓDIGO DE AHHURABI (HAMMURQBI, sento rei 

da BABILÕNIA, governou Por 43 anos), também apresentava normas de 

caráter militar, assim como antigas leis assirias e egipcias. Sobre 

o Egito antigo, DEODORO SICUTO (Histoire Universelle, de 1737) 
(104), lembra punições infligidas nas Leis de Sesostris III. 

A partir da descoberta da escrita cuneiforme, 
gracas a SIR HENRY RAWLINSON, militar, diplomata e orientalista, põ~ 

de~se conhecer as leis do Rei HAMMURABI, que viveu entre 1788 e 1686 
a.C. Nelas, as "suas prescrições de justica, onde anematiza aquele 
que negligenciasse o cumprimento dos preceitos inseridos no Código, 
que tomou seu próprio nome, escreveu: 'Que Samas, o grande Juiz do 

céu e da terra, aquele que conduz retamente os seres vivos, o se~ 

nhor, meu refúgio, derrube a sua realeza, nao promulgue o seu direi 
to, confunda o seu caminho, faca cair a DISCIPLINA do seu EXÉRCITO' 
etC"_(1O5) 
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1.E2.f- Néã GFháCI¢ä QFITIIBQ 

_ Junto aos gregos ~ como salientou SGRA DE 

FIGUEIREDO <10fi*, mencionando sênv CARDOSO Gusmão, "nara salientar 

que a origem da Justiça Militar quase se perde na noite dos tempos" 
__ H . 1 .vv HOMERO Ja falava de anciaos, escolhidos dentre guerreiros, senta~ 

dos diante de Tróia, a administrar justiça" (107). Talvez aludindo 
às punições aplicadas por Milciades e firistides. 

Especialmente em ATENAS e em ESPARTA, onde se 
encontra a JURISDIÇÃO MILITAR como uma INSTITUIÇÃO JURÍDICA pareci~ 
da à atualmente existente, distinguia~se entre jurisdição militar em 
tempo de paz e jurisdição militar em tempo de guerra, com a decisão 
ficando com os CHEFES MILITARES, e em especial com os ESTRATEGAS. 

_ 

Diz CHRYSDLITO DE Gusmão (109) que, "em znn- 
øv uv seqüência de nao possuírem os gregos uma concepçao diferenciada e 

especifica dos delitos militares. devido ao fato, principalmente, de 
na que todo cidadao era considerado soldado da pátria, tampouco tinham 

também os helenos uma justica militar que estivesse nitidamente se~ 
parada da justiça comum", e que na Grécia antiga, a justiça militar 
era exercida, "a princípio, pelo firchonte, juiz sacerdote, que co- 

nhecia dos delitos militares, ju1gando~os e lhes prescrevendo as ne~ 

cessárias e correspondentes penas", competência essa passada, aos 

poucos, para os ESTRATEGAS, e depois para os TAXIARCOS.
_ 

PLATÃO (109), mesmo lamentando a existência 
da guerra, por tê~la, "no mais alto grau, geradora de males privados 
e públicos nas cidades, quando nela aparece", diz que na arte da 

guerra deve~se ter coragem para combater bem, e que a educação dos 

guerreiros, estes selecionados em razão do trabalho que irão desem- 

penhar, deve ter um campo próprio de conhecimentos, aquele para o 

qual e mais dotado por natureza. Ainda, que "o magistrado deveria 
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pertencer à mesma arma do militar culpável, de modo que o infante 
fosse julgado por outro infante, e de igual modo com respeito às de- 

mais armas".(11O) ' 

ROMEIRO (111) também refere-se aos gregos 
PLUTARCO, XENOFONTE, TUCÍDIDES, HERÓDOTO, ESCHINO, DEMÓSTENES, PAU- 
SÃNIAS e outros que tornaram conhecidas as penalidades irrogadas aos 
militares em ESPARTA e ATENAS, enquanto AMMIANO MARCELINO, QUINTO 
CURCIO, VALÉRIO MÁSSIMO e JUSTINO "trouxeram subsídios para conheci- 
mentos dos pósteros das crueldades aplicadas aos mercenários em ar- 

mas, na Pérsia, na Macedônia e em Cartago". 

O mesmo autor diz que o historiador FLÁVIO 
narra passagens dos MACABEUS, do DEUTERONÕMIO e do LIVRO DOS JUÍZES, 
com referências aos combatentes judeus (118). 

1..3.- ENFTRFHQDCJ EP1 RCNWA 

Em ROMA a JUSTICA MILITAR avanca, com uma or- 
A; ganizacao e um campo melhor delimitados, merecendo um capitulo espe- 

cial no DIGESTO - DE RE MILITARE. 
Com os grandes povos que se destacaram na an- 

tiguidade da História Universal - egípcios, babilõnios, assírios, 
persas, gregos etc. - os exércitos, exceto o dos gregos, eram mais 
uma reunião de povos subjugados, com predominância do então povo do- 

minante. Assim, as regras internas e suas organizações militares, ou 

eram em número reduzido, ou eram de difícil aplicação a todos, ou 

delas pouquíssimos registros +oram detectados. Com os romanos, po- 

rem, a JUSTICA MILITAR e o DIREITO MILITAR ganham realce maior, eis 

que, e nunca e demais fazer-se a anotação, ROMA e sua glória devem, 
e muito, ao seu exército. 
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Enquanto estes se mantiveram unidos, fortes, 

disciplinados, organizados, treinados, os romanos foram alargando o 

seu território, chegando aos confins do mundo na época conhecido, e 

puderam manter-se no dominio de varios outros povos por centenas de 
anos, bastando dizer-se que o Império Romano do Ocidente só veio a 

cair em 476 d.C., e o do Oriente, muito mais tarde, já no século XV, 
ou mais precisamente, em 1453. 

Tantos anos de poder só podem ser explicados 
a partir de um exército forte o suficiente para conquistar e manter 

terras e gentes, e se o romano também foi grande no DIREITO, grande 
também revelou-se no DIREITO MILITAR. 

Ê.~ RUMQ E A JUSTIÇQ CQSTRENSE 

E.1..~ IDRINWEIIQQS3 CCNQSIIHERÊUÊÕEES 

"Roma É, por muitos titulos, a Esfinge. 
como bem salientou HÉLIO LOBO (113).

N
I 

Mais de três mil anos se passaram na história 
da JUSTICA MILITQR para se chegar a ROMA. Já nesta, o periodo fica 

restrito do século II a.C. à morte de JUSTINIANO, em 565 d.C., 

seja, das épocas dos GRACOS. Era o periodo do antigo Direito, 

chamada República, até a época do DONINATO, que vai do reinado 
DOMICIANO (DIOCLECIANO) ~ EB4-305, a JUSTINIANO, com a formacão 
CORPUS JURIS CIVILES, assim denominado por Dionisio Godofredo, 

ou 

na 

de 

do 

em 

1583, a partir de um 19 Código (CODEX JUSTINIANEUS), de 7 de abril 

de 589, do DIGESTO ou PANDECTAS, publicado em 16 de dezembro de 533, 
as INSTITUTAS, saidas quase à mesma época - publicadas em E1 de no- 

vembro de 533, o 89 CÓDIGO, que é o primeiro revisto (CODEX REPETI-
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TAE PRAELECTIUNIS), e as NOVELAS (NOVELLAE), editadas a Partir desse 
ee cóoicso, z-z :wie integrantes zm CURPUS Jums ‹:I\/11.15; U-14% 

Com CÉSAR AUGUSTO a jurisdição penal militar 
vu já tem caracteristicas próprias de uma instituicao juridica, e a 

história da organização militar de ROMA e dividida por LINS (115),
n em tres períodos: 
"iQ c o que vai da fundação da cidade à guerra social. 

Durante esse largo espaco de tempo. todos os cidadãos são 
no . vv ‹ soldados e todos os soldados sao Lidadaos. 

Achammse, portanto, sujeitos ao jus commune. 
E9 ~ o dos exércitos mercenários, que apareceram com as guer¬ 

ras civis. 

Estas assinalaram a decadência da República, com a qual 

cessaram os aludidos exércitos. 
Estes se achavam, igualmente, sujeitos ao mesmo jus cmr 

mana; 
39 - o dos exércitos permanentes. 

Estes comecaram nos primeiros anos do Império; sofreram, 
:u au na respectiva organizacao, modificacao essencial no segundo século; 

e transformaram-se, completamente, no reinado de Deocleciano“. 
No DIREITO JUSTIANEU, CRIME MILITAR era só o 

que o indivíduo cometia como SOLDADO, pois o militar podia cometer 
:u crimes como cidadao (UTI CIVIS), e como soldado (UTI MILES), e aqui 

era processado no juízo militar. 
As LEIS DAS PANDECTAS diziam que “nilitum de- 

lícta sive admissa, aut propria sunt, aut cum caeteris cammuniaz un~ 

de et persecutio aut propria, aut communis est" Fflpríua oílitare 
est delictum, qua quis uti miles admittit", ou “os delitos ou cri- 

mes dos soldados, ou lhes são próprios, ou comuns a eles e aos de~ 

mais cidadãos: donde o Processo é próprio ou comum. Propriamente mi- 

z-.,_ 
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litar é o delito que alguém comete como soldado". E, ainda, "ame 
delictum est militis, quod, aliter quam disciplina coazunis exigit, 
committitur, velut signitias criem, vel cotumatis, vel desidiae". 
o que quer dizer “é militar todo o delito, que se comete diversamen- 
te do perpretado pela infração da disciplina comum, como o crime de 
cobardia, de insubordinação ou de preguiça“.‹115) 

Os Imperadores VALENTIANO e VALENTE atribui- 
ram ao General (HWBISTÉR HILITUW) o processo dos crimes públicos 
perpetrados pelos soldados - e, com isso, já se distinguia como cri- 
me militar, puramente ou essencialmente militar - criterios ratiune 
persanae e ratiane materias, porque só o soldado podia cometer ou 

por ser iníração especifica da lei militar, como o impropriamente ou 
acidentalmente militar. quando o soldado infringia a lei comum, mas 
praticaria delito militar, pelo critério ratioe persnnae tantum. 

Talvez dai a conclusão de SOTOMAYOR (117) de 

que em Roma a jurisdição castrense era um atributo inerente ao co- 

mando, ou seja, ao chefe militar, o que constituía a norma fundamen- 
tal de dita jurisdição (iaweríum)", representado no início pelo Rei, 
por ser o chefe do corpo armado, o qual, nos casos menos graves, de- 

legava suas atribuições para outros funcionários, e pelos CUNSULES, 
TRIBUNOS, CENTURIÕES etc., durante a República. 

52.3.- LINQ VISÃO Dê JUSTIÇA MILITQR EM ROMA 

cHF‹vsoL.1To DE GUSMÃO (118) faz um re‹.z-,uma da 

evolução histórica da JUSTICA MILITAR em ROMA, dividindo-a em quatro 
srupamentos ou fases: "a) a época dos Reis, b) a dos cõnsules e tri- 
bunos militares, e após a fundaçao do Império monarquico temos duas 
outras fases; c) a dos pretores; d) a pocha (sic) dos magistri mili-
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tuo, no tempo de Constantino, como se pode ver em Teillefer". 
Na primeira fase, os Reis tudo absorviam, in- 

clusive a JUSTICA MILITAR, até porque não havia uma diferenciacão 
dos órgãos e funções; na segunda fase, era a vez dos CÔNSULES, que 

1 H . " no r __ possuiam o imperium majus , julgando nao so os militares, mas tam 

bém os civis, a principio. Seguiam-se aos CÕNSULES, os TRIBUNOS MI- 

LITARES, um misto de comando e de justica - "íeperium mi1itiae“ - 

encontrada no DIGESTO, no DE RE MILITARE. 
Na terceira fase, já na época de AUGUSTO, a 

JUSTICA MILITAR "é exercida, então, pelos prefeitos do pretório, cu- 

ja jurisdição era mui ampla, apenas se limitando no que dizia res- 

peito a Jurisdição sobre os oficiais superiores". A quarta fase 

apresenta profundas modificações, "em conseqüência da grande forca 

política que havia adquirido a milícia romana, avassalada e contur- 
nz hada pelas paixões e interesses de faccao que dela faziam um fator 

primordial na tela política", quando CONSTANTINO "procurou e usou de 
meios diversos para enfraquecer a forca da legião romana, multipli- 
cando-a, separando as asas da legião, isto é, a cavalaria, que, como 
se sabe, era composta dos elementos nobres, de modo que formasse um 

corpo a parte", transformando essa legião "numa multiplicidade de 

membros desagregados", e perdendo o pensamento de abusar de sua im- 

portãncia para perturbar o Estado. 
CONSTANTINO criou uma dupla espécie de magis- 

tratura - os nagistri pedítum e os magistri equitum, ambos denomina- 
dos magistri oilitiuo, e instituiu um consilium, encarregado de as- 
sistir ao juiz militar, meramente como conselheiros, sem "forca de- 

liberativa obrigatória no funcionamento da justica mi1itar..."(119). 

Praticamente todos os crimes militares e suas 
penas já estavam descritos nas leis romanas, como, por exemplo, a 

ru deserçao, pois o autor desse delito, o desertor, era aquele que aca-
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bava conduzido ao acampamento depois de ter vagado por muito tempo 

(desertor est. qui per prolixuo tecpus vagatus, reducitur ~ Di g. 59 
~ 16 ã 39), diferenciado do EMANSOR, que era aquele que regressava 
voluntariamente ao acampamento depois de ter se ausentado por muito 
tempo (emansnr est» qui dia vagatus. ad castra regreditur) (130). 

8.3.- A JUSTIÇA MILITQR E US EXÉRCITOS RUMQNDS 

Assim, na ROMA antiga vê~se que este direito 

especial foi solidificado com principios que perduram até hoje, ado~ 
rw tando~se, em tempo de paz, o critério ratine qateriae, ou em razao 

do fato, da natureza do delito, já no periodo de JUSTINIANO, para se 
cv ter ou nao o delito como militar. 

Mas, em oposição a este pensamento de que tal 
critério era o então predominante. manifestaram-se doutrinadores so~ 

bre principio que se vê na época de THEODOSIANO, VALENTINIANO e SRA* 

emma U-F31>z "vira iilustrfi cmitzs et mgistri pzdúfzum et equítm 
in pravincialis nullam penitus habeant pntestatem. nec aoplissima 
proefectura in militares virus (Os condes e os mestres de milícia 

ru ru nao têm nenhuma jurisdicao sobre os habitantes das províncias; de 

seu lado o prefeito não tem nenhuma sobre os mi1itares)“. 
Oportunamente, observa ainda GUSMÃO (198) que 

nessa época as legifies romanas, excessivamente instrumentos de poli- 

tica, "se voltavam mais para a fascinação e os desejos do mando fac- 

cioso do que para a guarda das fronteiras da cidade eterna". 
A JUSTICA MILITAR, contemporânea, portanto, 

dos mais antigos povos civilizados, e até com traços de difusa e×is~ 
tência na própria BÍBLIA (LIVRO DOS NÚMEROS), conso1idou~se na anti- 
ga ROMA, onde o DIGESTO - DE RE MILITARE ~ contem todas as normas do 
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DIREITO MILITAR e da JUSTICA MILITAR que possibilitaram a coesão e a 

eficácia dos exércitos romanos.
Í 

Estes eram formados, nos primeiros tempos, 
com duracão limitada a cada guerra, e, mais tarde, com tropas perma- 
nentes face às distâncias cada vez maiores entre ROMA e os territó- 
rios conquistados, e à necessidade de manter sob domínio os povos 

subjugados. 
A História registra que o IMPÉRIO DE ROMA só 

se formou gracas à disciplina das legiões romanas, firmada em um ri- 

gido DIREITO MILITAR, apiicado peia JUSTICA cAsTRENsE *1E3>. E que, 

quando se afrouxou a disciplina, com generais pondo e depondo Impe- 

radores, sobreveio o caos, e ROMA, com sua glória, ruiu. 
Caindo ROMA e surgindo a chamada IDADE MÉDIA 

"precisa de paciência beneditina o exegeta para rastrear o crime mi- 

litar nas hostes bárbaras, encontrando parcos subsídios em César e 

Tàcitú" (134). 

Pretendendo-se chegar ao Brasil, busca-se lo- 

go, na história da IDADE MÉDIA, a situação de PORTUGAL em relação à 

sua Justica. Mais especificamente, tudo o que se possa relacionar 
com a JUSTICA MILITAR. 

Colonizado por PORTUGAL, o BRASIL, até então 

habitado pelos indígenas, recebeu tudo de LISBOA, inclusive o DIREI- 

TO. Só após muitos anos os brasileiros puderam definir seus desti- 

nos, estabelecendo suas leis, seus documentos normativos, sua vida 

juridica. 
Dai, a necessidade de se passar por PORTUGAL, 

nesse levantamento histórico.
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3.* Q JUSTIÇA MILITQR ÉM PORTUGAL 

3.1.- US PRIMÓRDIDS 

PORTUGAL, como toda a EUROPA, sofreu com as 

transformações ocorridas logo após a queda do IMPÉRIO ROMGNO DO OCI~ 

DENTE, vendo-se todo o território até então romano ser dominado por 
hordas de bárbaros, às mais variadas. 

Paral a península iberica vale mencionar os 

visigodos. e deles o REI ALARICO, que em 506 d.C. mandou compor o 

BREVIQRIUM, também chamado LEX ROMANA WISIGOTHORUM ou CÓDIGO DE ALA- 

RICO, que era uma súmula das leis do CÓDIGO GREGORIQNO, das INSTITU- 

TQS DE BAIO e das SENTENCGS DE PAULO. 
Mais tarde, em 693, o REI ÉGICA fez o CÓDIGO 

VISIGÓTICO (ou FURUH JUDIEU), e o apresentou no CONCÍLIO XVI, de 
Toledo, de início escrito em latim, e após traduzido para o espanhol 
vulgar, denominado agora FUERD JUSEU ou EL LIBND DE LUG JUEEE5. 

Com o CÓDIGO VISIGTICD, denominado ainda de 
LEX WISIGOTHDRUM, a LUSITÃNIA, regida pelas leis romanas, vê confir- 

mar~se novamente em suas terras as Leis de ROMÊ, pois esse Código é 

a junção delas com a magistratura episcopal, cristãos que eram os 

visigodos. 
` Com a invasão árabe na região, em 712, e a 

destruicão do Império Visigótico em cinco anos de lutas, teve início 
essa nova dominação, mas “não obstante os setecentos anos de domínio 
sarraceno na península espânica, não logrou deixar traços considerá~ 

veis no mundo jurídico que nos antedeceu. Nenhuma via foi aberta pa~ 

ra possibilitar a entrada do Direito mouro no Fbrum Judicumz Pois 

nunca foi aceita e sempre repelida pelos vencidos subjugados e pe- 

los visigodos refugiados nas fistúrias".(1E5)
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Apesar disso, a influência árabe foi grande 

nos costumes, na música, na arquitetura e na lingua, como comprovam 
inúmeras palavras que permaneceram em Portugal e, em conseqüência, 
no Brasil (alcaide - prefeito, aqui encarregado da defesa das pra- 

cas, alferes - militar, mais tarde o primeiro posto de Oficial, sen- 

do hoje o Aspirante-a-Oficial; almoxarife - encarregado da provisão; 
alvará - ordem etc.). 

Por varias razões ROMEIRO (135) já havia res- 

saltado que as mais variadas leis da epoca "demonstram que desde o 

periodo romano até os séculos atuais, os crimes militares receberam 
sanção de inúmeras leis que podem ser apontadas como a gênese dos 

atuais Códigos Penais Militares da época contemporânea". 
Para assim concluir, o autor relaciona, entre 

outras, as seguintes leis, "desordenadamente enfeixadas num escorco 
histórico": as LEEES Eflflfiiflüfl, "que durante séculos regularam os de- 

litos dos mercenários das suas hordas errantes e conquistadoras"; os 

mais completos autores dessa época nebulosa, CUNCIANI E WQLTER, as- 

sim considerados pelo mesmo autor, os quais transcrevem e focalizam 
dispositivos do EDITUH TEDDERICI, da LEX FRISIGRUH, LEX flLflHflNmRUH, 
LEX SALIEQ, LEX RIPURIURUH, LEX EUHEUNWIURUH, LEGES LANBUBERDICA 
(EDITD DE RDTARI), e a grande obra de CARLOS MAGNO (CAPITULARIA RE- 
GU FRANCUUH), "onde a pena de morte é aplicada aos espiões deser- 

tores e aos soldados por cobardia, insubordinacão, sendo de Baluze e 
ru flnsegiso, os melhores comentários sobre esta última legislacao". 

Ainda, os_ comentarios de RICOTTI e outros criminalístas, que "dão 

conta dos dispositivos profusamente espalhados nas repúblicas ita- 

lianas e nos demais paises cristãos da Europa coibindo abusos e pu- 

nindo os crimes dos soldados". 
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3.E2.~ IÁS IDRIHHVACÉÉEES DCJIEIFMD 

D. AFONSO HENRIQUES, o primeiro Rei de Portu- 
gal, governando de 1139 a 1184, acresceu às justiças senhoriais por 
ele encontradas, “dominios e jurisdicöes a seis companheiros de 

guerra e 'farais' para as povoações que fundava", sendo estes, pela 

palavra de ALEXANDRE HERCULANO, “cartas constitutivas'dos municípios 
e os códigos que instituiam e íixavam o Direito Público local", ten- 

do, como entidade social, uma certa autonomia (187). 

Os forais eram leis particulares que variavam 
de um local para outro, constituindo pequenos códigos, em latim bár- 

baro, e regiam os Conselhos (Comunas ou municípios), governo local 

das vilas e cidades. 
Vale ressaltar a primeira tradução para o 

partuguêzz do mms Jamie CIWLIS, feita conforme GURADO (139) por U] !TI 

JOÃO DAS REGRAS, assim chamado o grão-chanceler do reino, ao tempo 
ou de JOÃO I, o personagem cujo nome verdadeiro era Joao Fernandes de 

Aregas, que iniciou as URDENCEES JGANINQS, trabalho que foi con- 

cluido por JOÃO MENDES, e pelo DR. RUI FERNANDES, "já no 19 ano de 

reinado de Afonso V (menor,_sob regência do tio D. Pedro), o que im- 

plicou no fato das Ordenacões se chamarem Afonsinas ou Código Afon- 
sino). 

As fontes das ÚDENHCEES flFUNBINfl5, e por via 

de conseqüência das demais Ordenacões (HUELINWS e FILIPIMÊS), 
“compreendem. todo o direito anterior: usos e costumes, forais, leis 

gerais, determinações da Corte registradas no Livro Verde, concorda- 

tas com a Santa Sé, além do direito romano, canônico e visigótico". 
(129) 
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Como as outras Ordenacöes posteriores, as 

AFONSINAS estavam dividadas em cinco livros, sendo o 19, o judeu 
(sobre. o juiz); o E9, o judicium (sobre o processo); o 39, o clerus 
(sobre o clero); o 49, o cannubia (sobre o casamento); e o 59, o 

Crímem (sobre o crime). 
Após 75 anos de vigência, ao tempo de D. MA- 

NUEL, foram elas revogadas, surgindo em seu lugar as ORDENACÕES MA- 
NUELINAS, com duas impressões ~ 1512 e 1514, estas o resultado de um 
trabalho dirigido por RUI BDTD, mas sem alterações substanciais, 
mantidos os cinco livros e seus respectivos assuntos, e revogadas em 
14 de fevereiro de 1569, com a entrada do CÓDIGO DE D. SEBASTIÃO. 

No governo de FILIPE III, da Espanha, e Il, 

de Portugal (e do Brasil), foram decretadas as URDENACÕES FILIPINAS, 
em 1603, que perduraram por mais de dois séculos em Portugal, e vi~ 

goraram no Brasil até 1916, pelo menos o seu Livro IV, só revogado 
com o Código Civil, já que, em matéria penal e processual penal, vi~ 

gorou até 1830, com a edição do Código Criminal, ou seja, 227 anos, 

quase a metade da existência do Brasil. 
Apesar de odiadas pelos portugueses ~ era a 

época do dominio espanhol ~.estão elas fundadas na eqüidade e no que 
o direito romano tem de melhor (130). 

O seu Livro V era o "código criminal", tra- 

tando dos delitos e das penas em 143 titulos. D LIVRO V foi aliás 
denominado famigerada no sentido antigo, por ser famoso, e no senti~ 
do moderno, por suas torturas e penas cruéis, como degredo, morte 

etc.
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3¬B.- AS PRIMEIRAS REPERCUS8õES NO 
BFUÀSIl_ 

O Santa Ofício foi estabelecido pela Santa Sé 
em diversos paises, como Portugal, sob o reinado de D. João III 

(1528), para conhecer dos crimes contra a fé, principalmente em re~ 
:u lacao aos hereges, aos judeus e aos infiéis. Operado pela Inquisi~ 

cão, em antigos tribunais eclesiásticos, foi finalmente instaurado 

em 1536, sendo seu primeiro inquisidor geral o FREI DIOGO DA SILVA, 
e extinto em 1820. 

Apesar da vinda do governador geral do Bra~ 

sil. D. FRANCISCO DE SOUZA, em 9 de junho de 1591, nomeado por FELI- 
PE II de Espanha, e a determinação para a instalação do Santo Ofício 
na Colônia, a Inquisição efetivamente nunca se fixou na América por- 

tuguesa, mesmo que algumas denúncias tenham acontecido, misturando- 

se casos de heresia com desregramentos particulares. 
Se as 0RDENflÇ5ES FILIPIMAS, apesar de promul- 

gadas em 1603, eram uma legislação ainda medieval, "identificavel 
com a vingança pública, herança do Direito Visigótico, do Direito 
Canônico e das Estatutas de Justiniano", como bem comentou GARCEZ 
(131), a elas juntam-se os ARTIGOS DE GUERRA, do CONDE DE LIPPE, 

surgidos em `17Ó3. Eles vigiram no Brasil, na esfera criminal, até 

fins do século XIX, quando saiu o CÓDIGO PENAL DA ARMADA, e, quanto 

ao Exército Brasileiro, até 1907, quando o então Ministro da Guerra, 
Marechal HERMES RODRIGUES DA FONSECA, o reformou inteiramente, mesmo 

que, a esse tempo, já o Exército, desde 1899, se utilizasse do Códi~ 
go Penal da Armada. 

A4 Tracada a questao histórica em PORTUGAL deve~ 

se estudar o Direito no BRASIL, para que se possa delinear o caminho 

seguido pelo DIREITO CASTRENSE até os dias atuais.
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4.- DEÍ PCHQTLMBQL. P€¶Qfi (3 BFUÁSIL- 

4.1.- A JUSTICQ NQ CULDNIZQCÃO 

fis terras onde se situa o Brasil, e antes de 
ter sido descoberto, ou, mais efetivamente, de Portugal ter delas 
tomado posse, já haviam sido dadas pelo PAPG ALEXANDRE VI, através 
da BULA INTER CDETERA, de 3 de maio de 1493, e mais tarde, pelo TRA- 
TADO DE TORDESILHAS, de 1494, a reclamo de D. JOÃO II, Rei de Portu- 
gal, pela linha que o Papa tracou para dividir o mundo em duas par- 

tes, ficando uma com Portugal e outra com a Espanha. Por este Trata- 

do a Linha foi avançada em mais 870 léguas, passando agora a 370 lé- 

guas das Ilhas do Cabo Verde. 
No BRASIL, e assim por muitos anos, teve iní- 

cio a influência de Portugal, pois a tal linha, indo de pólo a pólo, 
av passaria, segundo os historiadores, por onde estao hoje as cidades 

de Belém, no Para, e Laguna, em Santa Catarina (132). 
uv Mas a Organizacao judiciária de Portugal É 

transpassada pelo Oceano Atlântico para sua Colônia e esta, aos pou- 

cos, vai recebendo órgãos e competência para decisões de ië instân- 

cia, e depois já como última instância, sem que se torne necessário
~ buscar-se solucoes em Lisboa. 

E pelo oceano vem o Direito Romano, através 
nz de Juizes, Escreventes, Tabeliaes, e da própria lei para cá trazi- 

da. ' 

vv E assim como havia uma administracao contro- 

lada e dirigida pela Metrópole, havia também "uma teia de relações 
interpessoais primárias baseadas em interesse, parentesco ou objeti- 

vv vv vos comuns que, embora nao menos formal, nao contava com o reconhe- 
cimento Dficial".(133) 
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Já em 1532, o Rei D. JOÃO III havia criado um 

conselho, composto por padres e advogados civis, para auxilia-lo nas 
questões sobre a Igreja, as ordens militares ou a Universidade de 

Coimbra. 
Esse conselho, chamado de Mesa da Consciên- 

cia, e praticamente ao nível do Desembargo do Paco - ápice do siste- 
ma judicial português - também exerceria Iuncões judiciais, já que, 

segundo SCHWARTZ (134), "os membros das ordens militares não se en- 
vv contravam sob jurisdicao civil e tinham direito a julgamento perante 

um juiz especial que sempre pertencia a uma das ordens. Este juiz 

dos cavaleiros tomava conhecimentos de todas as causas que envolves- 
sem cavaleiros das ordens militares, e o recurso de suas decisões 
era encaminhado exclusivamente à Mesa da Consciência". 

Interessante dizer-se, também com SCHNARTZ 
(135), que em Portugal, os soldados, os comerciantes, os clérigos e 

rv A.: os cidadaos, "encaravam a administracao da justica como a parte mais 
importante do governo real e como justiiicativa primeira do poder 
real". 

Mas o Brasil dos primeiros anos só viu a so- 
uu lucan dos seus problemas encontrada a golpes de espada ou por uma 

bala de mosquete, mesmo que se lembre que MARTIN GFONSO DE SOUZA re- 
cebesse. como comandante militar, direito de criar os cargos judi- 

ciais e Qovernamentais necessários para bem administrar as novas 

terras. 

A essa época "era o Capitão-Mor quem aplicava 
a Justica do Rei, constituindo-se, muitas vezes, seu arbítrio à pró- 
pria lei", e "só eram considerados em vigor as leis do Reino nos 
pontos em que não colidiram com os termos de doacões e forais. A le- 

ru gislacao portuguesa era, pois, subsidiária. Existiam, porem, leis 

peculiares que tinham ampla aplicacao", só que "para o colono também 
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não tinham as Urdenacões o rigor peculiar a sua aplicacão no Reino". 
(136) 

As Capitanias Hereditárias mostraram-se um 
sistema ineficiente, mesmo na administração da justica, e os gover- 

nos centrais criados logo em seguida viram, pelo menos até 1580, a 

justica no Brasil ser administrada por ouvidor geral e por seus su- 

bordinados, pois tudo teria a última palavra dada por Lisboa (137). 

4-.E!.~ fãS IhW:LlJÊFM2IfÃS¡ M¿äICNQE€3 

Com as DRDENQÇÕES AFDNSINAS, em 1446, as OR- 

DENACÕES MQNUELINAS, em 1514, e as DRDENQCÕES FILIPINQS, em 1603. 

vai o Brasil, indiretamente, tendo as suas leis, mas sempre como Co~ 

lônia, tanto que em 1590 a Coroa nega~se a estabelecer um Tribunal 
ou de Apelacao no Brasil (Salvador), o que só aconteceu em 1609, subor- 

dinando~se à Casa da Suplicacão, sendo nele o seu presidente o Go~ 

vernador-Geral, mesmo que não pudesse votar ou condenar, mas somente 
assistir às sessões. 

Com poderes ainda limitados, foram "os homens 
e não as leis que iizeram da Relação uma instituição dinãmica".(138) 

Uma das diíiculdades dos magistrados no Bra- 
sil das ORDENACÕES FILIPINAS, apesar de estas dedicarem boa parte do 
Livro II para ialar das relações entre as autoridades civis e ec1e~ 
siásticas, eram os bispos intransigentes e briguentos, julgando-se 
eles com amplos poderes para decidir causas que envolvessem padres, 

nz u nz até porque a Relacao nao exercia autoridade última sobre o bispo", 

conforme conta SCHWARTZ (139).
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Aos poucos, de Portugal para o Brasil vieram 
também os afastamentos dos militares dos julgamentos por tribunais 
civis. 

Por volta de 1640, quando da restauração do 

governo em Portugal, após ter sido dirigido por reis da Espanha des- 
de 1580, foi criado o CONSELHO ULTRGMARINO, que “assumiu o controle 
de todos os assuntos coloniais de natureza civil e militar" (140), e

P 

foi a reforma administrativa que mais afetou as colônias. 
U nepotismo, a colocação da classe dos magis- 

trados como de nivel elevado na sociedade, e as diferenças de trata- 

mento dado pela lei e pelos seus intérpretes, em razão da classe ou 
da origem a que pertencesse, possibilitavam a que se concluisse que 
a lei para a população de origem européia era imposta mais com o in- 

tuito de dar uma lição do que de administrar a justiça,°como ressal- 
tou scHwnRTz (141). 

Em 1751 foi criada a Relação do Rio de Janei- 

ro, dividindo-se a competência de EÊ instância com Salvador, e faci- 

litando-se, com isso, uma melhor distribuição da Justiça. 

4.3.- G5 DIFICULDADES 

O Poder Judiciário implantado no Brasil colo- 
nial encontrou dificuldades diversas (142) para se ajustar à sua 

epoca, à sua gente, à sua terra, principalmente porque os magistra- 
dos iniciais eram portugueses, da metrópole, vindos para cá mais co- 

mo uma dura missão do que realmente para 0 cumprimento de atividades 
profissionais normais em suas carreiras. 

Além disso, a aplicação nesta Colônia da le- 

gislação portuguesa - centrada nas ORDENACÕES FILIPINAS - Livros I a
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V ~ e mais toda aquela legislação esparsa, não deveria ser facilmen- 
no te entendida pela gente brasileira de entao, até porque novos costu~ 

mes aqui se desenvolviam, novas condutas sociais eram adotadas, e 

gente de todo o tipo era vista nas ruas. 
Impor~se a legislação portuguesa, exatamente 

como o era na Metrópole, deveria ser quase impossível, sem que se 

causassem constrangimentos, revoltas, ou, no minimo, resistências. 

Natural, portanto, que, a partir de certa 
ru epoca de sua existencia o Brasil procurasse elaborar suas leis, ja 

agora com magistrados nele nascidos, os quais mais do que ninguém, 
sentiam a necessidade de mudanças, de vulto e rápidas, a fim de que, 
a partir da LEI, com base no DIREITO, se {izesse JUSTICA, o *im úl~ 

timo. 

E opção pela JUSTIÇA, com o ajuste em suas 

decisões e com as novas leis que foram aparecendo, poderia ser a es~ 

colha dos magistrados e tribunais do Brasil, desde que sentiram que 
Portugal já não mais atendia aos reclamos da sociedade a quem deve- 
riam servir. 

As coisas no Brasil se arrastam até quando, 

em 1808, a sede da Coroa Portuguesa passa a ser a cidade do Rio de 

Janeiro, com a chegada da Família Real, em razão da efervescência 
dos fatos na Europa, com as avancadas de NAPOLEÃO BUNAPARTE sobre as 

terras 1usitanas,' e o conseqüente recuo do Principe Regente, D. 

JOÃO. 
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5.- DS PRIMEIROS PQSSDS, QTÉ TORNAR-SE 
ÕWNBÃC) DCT PCHDEFZ JLH)ICI¿fl?IU 

5. 1_- šä DFNBQPJIZÊNIÃCI Dflä JLH3T]Â2Q |WIL_I1YÂR 

NC) BFUãSILi 

Efativamanta, para vIANNA (143), "a vinda da 
Familia Real portuguesa para o Brasil, em 1808, alterou, profunda- 
mente, a situação de nosso pais, que de simples colônia, embora in- 
titulada Estado e geralmente considerada Vice-Reino, repentinamente

~ passava à condicao de sede da monarquia lusitana, deixando, Portan- 

to, de merecer aquela classificação", em tudo resultando "a necessi- 

dade de ampla reorganização administrativa, tendo em vista não só 

atransferência, para o Rio de Janeiro, das Secretarias de Estado, 
tribunais e repartições antes estabelecidas em Lisboa, mas também a 

adaptação à nova ordem de coisas, das que aqui já existiam". 
O Principe Regente D. JOÃO comecou as nomea- 

ções, a 11 de marco, dos titulares dos Ministérios do Reino, da Ma- 

rinha e Ultramar, da Guerra e Estrangeiros, e do Real Erário, esta- 

belecendo na nova capital da monarquia portuguesa quase todos os ór- 
gãos da admistracão pública e da Justica até então existentes em 

Portugal, como o Conselho de Estado, as Mesas do Desembargo do Paco 
e da Consciência e Ordens, o Conselho da Fazenda, o CONSELHO SUPREMO 
M1L1TâR E DE Jusricfi (144), a autraa. 

No campo da Justica, a cidade do Rio de Ja- 

neiro, até então Relação, foi elevada a condição de Casa da Suplica- 
ou cao, pelo Alvará de 10 de maio de 1808, como tribunal superior e, 

assim, a última instância de julgamento no Brasil, "cujos Ministros 
mantiveram a mesma alçada que tinham na Casa da Suplicacäo de Lis- 
boa", pelo relato de BASTOS (145). 
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fu Logo após' a organizacao do Ministério, foi 

criado, também na cidade do Rio de Janeiro, o CONSELHO SUPREMO MILI- 
TAR E DE JUSTICA, pelo Alvará de 19 de abril de 1808, com força de 
lei, assinado pelo mesmo Principe Regente, sendo escolhido para Pre- 
sidente D. JOSE XAVIER DE NORONHA CAMÕES DE ALBUOEROUE SOUZG MUNIZ, 
Marquês de Angeja, Conde e Senhor de Vila Verde (146). 

Para Joss FELICIANU VIANNA (147), "Q superior 

Tribunal Militar, antigo Conselho Supremo Militar e de Justiça, teve 

origem em 11 de dezembro de 1640, sob a denominação do Conselho de 

Guerra e se regulava pelo Regimento de EE de dezembro de 1643 (Reso- 

luções e Ordens Régias do Conselho de Guerra de Lisboa), transfor- 
mando-se em Conselho Supremo em 20 de agosto de 1777", e, entre ou- 
tras atribuições, funcionava como "Tribunal de Apelação para certos 
crimes praticados por mi1itares“.(148) 

O CONSELHO SUPREMO MILITAR E DE JUSTICA acu- 

mulava duas funções, sendo uma de caráter administrativo e outra de 

caráter puramente judiciário. 
Na de caráter administrativo coadjuvava o Bo- 

verno “em questões referentes a requerimentos. cartas-patentes, pro- 

moções, soldos, reformas, nomeações, lavratura de patentes e uso de 
insignias, sobre as quais manifestava seu parecer, quando consulta- 
do", e na referente aos aspectos Judiciários, "como Tribunal Supe- 

rior da Justiça Militar, o Conselho Supremo julgava em última ins- 
:¬ tancia os processos criminais dos réus sujeitos ao foro mili- 

taru_ (149) 

O CONSELHO SUPREMO MILITAR era composto pelos 
Conselheiros de Guerra e do Almirantado, e por outros oficiais que 
fossem nomeados como Vogais, e o CONSELHO SUPREMO DE JUSTICA possuia 

na rs 1 a mesma composiçao, mais tres juiées togados, um dos quais para re- 

latar os processos, segundo o art. 79, do Alvará de criação (150). 
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ou Foi a instalacao oiicial do escabinato na 

Justica Militar do Brasil, assunto que mais adiante será eniocado, 
no câPiTuLo 11. 

Com o CONSELHO SUPREMO MILITAR E DE JUSTICA 
tem-se a criação do primeiro Tribunal Superior de Justica instituído 
no Brasil, e "sua originária denominação foi mantida até o advento 
da República, quando, pela Constituição de 1891, passou a intitular- 
se SUPREMO TRIBUNGL MILITAR, com organização e atribuições definidas 
pela Lei n9 149, de 18-7-1893", passando a integrar o Poder Judicia- 
rio pela Constituicao de 1934 e, com a Constituicao de 1946, vindo a 

ser denominado SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (151). 

5.8.- OS ARTIGOS DE GUERRA DO CONDE 
DE LIPPE 

Destaque-se que, nessa epoca, continuavam em 
vigor as DRDENHEÕES FILIPINÊS e, na area militar, o REBULHHENTU DE 
CONDE DE LIPPE. 

NILHELM LIPPE, Conde de Schaumbourg, oficial 

alemão, foi convidado pelo Rei D. JOSÉ I, de Portugal, para reestru- 

turar o exército português, no Século XVIII. 
Apesar de alemão, alistou-se na marinha in- 

glesa, mais tarde abandonada por motivo de saúde. Era, para PINHEIRO 
(153), "profundo conhecedor da artilharia e destacou-se nas batalhas 
de Crefeld, Minden, Lutherbeugen, Fellinguausen, bem como nos cercos 
de Munster, Cassel, Nesel e Marlburgo, inclusive na cobertura da re- 

tirada de Kampsen, sempre a servico do rei da Inglaterra". Com uma 

possível guerra contra a Espanha, "Sebastião José de Carvalho e Me- 

lo, o Marquês de Pombal, pediu à Inglaterra um militar que pudesse 
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` :u instruir as tropas portuguesas, sendo, entao, indicado o conde de 

Lippe". 

No comeco do ano de 1763, o CONDE DE LIPPE 
ficou, definitivamente, encarregado de reorganizar e disciplinar o 

exército português, formulando vários planos militares, e criou os 

famigeradns ARTIGOS DE GUERRA, "cujas normas, vigorantes no exercito 
brasileiro durante tantos anos, encerram, na verdade, disposições 
penais criticáveis, face ao entendimento das doutrinas modernas. 

mas, para a época, tinham razão de ser, dada a circunstância de for- 

mação e recrutamento da tropa, mormente no que tange à necessidade 
de manter a ordem e a disciplina nas lutas internas e externas que o 

Brasil enfrentou".(153) A 

Do seu Regulamento, sobraram apenas os ARTI- 
GOS DE GUERRA, que constituíam os Capítulos E3 e B6 desse Regula- 
ment. BARROSO (154) diz que "ambos se referem à disciplina na arma 

de Infantaria, o primeiro tratando da subordinação ou obediência, o 

segundo do estado de guerra propriamente dito". 

O exemplar encontrado trazia a Ordem do Dia 

n9 143, de 18 de agosto de 1844 (155), assinada pelo então BARÃO DE 
CAXIAS, como Presidente da Provincia do Rio Grande do Sul e como Co~ 

mandante~Chefe do Exército, em operações contra os Farrapos. 
O Regulamento do CONDE DE LIPPE vigorou no 

Exercito brasileiro até 1907, quando o Ministro da Guerra, Marechal 
HERMES RODRIGUES DA FONSECA, fez uma reforma na sua forca militar 
terrestre. 

Como exemplos do rigor dos ARTIGOS DE GUERRA, 
destacam-se o seu artigo 49 ~ "Todo o Militar que commeter uma fra- 
queza, escondendo~se, ou fugindo, quando fôr preciso combater, será 
punido de morte" (155), o seu artigo 15 ~ "Todo aquele que for cabe- 
ca de motim, ou de traição, ou tiver parte, ou concorrer para estes
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›v delictos, ou souber que se urdem, e nao delatar a tempo os agresso 
res, sera infallivelmente enforcado" (157), ou o seu famoso artigo 
59 - "Todo o Militar que, em uma batalha, acção, ou combate, ou em 
outra occasião de Guerra, der um grito de espanto, como dizendo: - D 

inimigo nos tem cercado - Nós somos cortados - Quem puder escapar- 

se, escape-se - , ou qualquer palavra similhante, que possa intimi- 

dar as Tropas; no mesmo instante o matará o primeiro Official mais 

próximo, que o ouvir, e se por acaso isto lhe não succeder, sera lo- 

go preso, e passará pelas armas por Sentenca do Conselho de Guerra" 
- o qual levava o autor desse delito a morte, seja pela espada do 

Oficial mais próximo, e portanto, sem qualquer julgamento, seja após 
sentença do Conselho de Guerra, este sendo obrigado a decidir também 
pela morte, pela própria redação dada a esse artigo 59 (158). 

Todo o militar "de qualquer grau e sem exce- 
ru cao alguma", estava sujeito aos ARTIGOS DE GUERRA, e eles serviam de 

base ou de leis fundamentais em todos os Conselhos de Guerra, deven- 

do "ser lidos todos os dias ou nos dias de pagamento, em frente das 
companhias. E nenhum soldado prestaria juramento de fidelidade à 

bandeira, sem que lhe fossem lidos e explicados 'c1aramflnte'".(i59) 

As penas desses ARTIGOS eram muito severas, 
nv n como o arcabuzamento, a expulsao com infamia, a morte (pelas armas), 

pancadas de espada de prancha, o enforcamento, a expulsão, o carri- 

nho perpetuo (argolas de ferro nas pernas), o trabalho nas fortifi- 

cacões etc., mas as penas corporais foram proscritas com o advento 
da República. 

Note-se que, ao mesmo tempo em que os ARTIGOS 
DE auman do CUNDE DE LIPPE (160) ‹-zram aprovados em nós, um jovem 
de mais ou menos 26 anos, chamado CESARE BONESANA, MARQUES DE BECCA- 

RIA, lançava nessa mesma epoca um livro "que modificou toda a filo- 

sofia penal do mundo civilizado, pela exposicao contraria a varios 

É:-fl



vícios da prova, inclusive contra as torturas e a pena de morte" 
(161), imzitul..-m‹z "Dos DELITUS nas PENAS". 

5.í3.- ¢äS IRRIIWEIIQAS3 LEÉIS 

Com a maior autonomia conseguida com a Fami- 
lia Real em terras brasileiras e, após, com a Proclamação da Inde- 

pendência e os reinados de D. PEDRO I e D. PEDRO II, os juristas e 

os governantes pátrios puderam dedicar-se à elaboracao de leis para 

o Brasil. O campo do DIREITO MILITAR, comecou, aos poucos, a ser ex- 

plorado. Reunida, pôde essa legislação mostrar um perfil que, com 
uu algumas alteracues, vem até os dias atuais. 

Assim é que, já em E1 de marco de 1802, quan- 
do Colônia, "foi ordenada a organização de um projeto de Código Pe- 
nal Militar; este projeto, revisto em virtude do decreto de E7 de 

abril de 1816, e sancionado pelo alvará de 7 de agosto de 1820, nun- 

ca teve execução, naturalmente por sua inaplicabi1idade“.(1ÔE) 
Muito após a Constituição de 1884, que em seu 

nz art. 150 determina a organi¿acao de um sistema de leis sobre a dis- 

ciplina militar, foi criada em 18 de abril de 1860 uma comissão en- 
carregada de estudar e emitir parecer sobre um projeto do Código Pe- 
nal Militar,.organizado em 19 de janeiro daquele ano pelo Desembar- 
Qador ANTÔNIO JOSÉ DE MAGALHÃES CASTRO. 

ROMEIRO (153) já ressaltava que o assim cha- 

mado "CÓDIGO CRIMINAL DO IMPÉRIO", de 16 de dezembro de 1830, dizia 

em seu art. 308: "Este Código não compreende; š EQ - Os crimes pura- 

mente militares, os quais serão punidos na forma da lei respectiva". 
Lembra ainda ROMEIRO (154) que "somente em E9 

de novembro de 1838, com a promulgacão do Código de Processo Crimi-
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nal, foram focalizados nos arts. 89, 155, 171 e 884 os crimes pura- 

mente militares na classica divisão: ratiae persaae e ratiume ma- 
teriae¡ a lei de E6 de maio de 1835 sobre deserção; a lei 801 de 

1841 que no art. 109 dispunha 'quando nas rebeliões ou sedições en- 

trarem militares serão eles julgados pelas leis e Tribunais milita- 
res'; a Resolução de 13 de outubro de 1858; a lei 568 de 1850: jul- 

gamento dos Conselhos de Guerra e a lei Ó31 de setembro de 1851 (com 

nada menos de 16 dispositivos) nos oito parágrafos do seu artigo 19, 

e diversos outros preceitos". 
Ainda no Império, segundo o mesmo ROMEIRO 

(155), foram criados os CONSELHOS DE DISCIPLINA, para verificar a 

deserção das praças de pré; os CONSELHOS DE INVESTIGAÇÃO para estu- 
dar atos criminosos em geral e deserção de oficiais de patentes; os 
Conselhos de guerra para julgar em Primeira Instância os crimes mi- 
litares; o CONSELHO SUPREMO MILITAR, tribunal de segunda instância 

para julgamento dos referidos crimes; e as JUNTAS DE JUSTICA MILITAR 
e os Conselhos para faltas disciplinares. 

O mesmo autor (155) comenta ainda sobre o 

quadro no Brasil Império, no tocante à JUSTICA MILITAR, afirmando 
que em virtude da existência de múltiplos órgãos.julgadores, da sua 
integral submissão aos comandos militares, da existência de codifi- 
cação substantiva e processual, da pequena diferenciação entre cri- 

mes militares e crimes comuns, o Poder Legislativo desde 1886 procu- 

rou organizar a JUSTICA MILITAR em uma série de projetos que não lo- 
zu graram completa tramitaçao, sendo os mais importantes o de NABUCD 

ARAÚJO, em 1850, o de MAGALHÃES CASTRO, em 1860, e o de TOMÁS ALVES. 
em 1866. 

Por aviso do Ministério da Guerra (atual Mi- 

nistério do Exército), de 18 de dezembro de 1865, foi incumbida a 

Primeira Seção para constituir a comissão de exame da legislação do 
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Exercito e formular um outro projeto, e por aviso de 14 de janeiro 
de 1890 o Ministro da Guerra nomeou outra comissão, também para or- 
ganizar um projeto de CÓDIGO PENAL MILITAR E DE PROCESSO. 

Tudo desaguou no CÓDIGO PENAL DA ARMADA (AR- 

MADA era, então, o nome da Marinha do Brasil), substituido, de ini~ 

cio, a partir de 5 de novembro de 1890, e depois pelo Decreto n9 18, 

de 7 de marco de 1891, ja na República, e que, pela Lei n9 618, de 

E9 de setembro de 1899, foi estendido para o Exército Nacional, e 

até acabou extensivo à Forca Aérea, pelo Decreto~Lei n9 8.961, de EO 

de janeiro de 1941. Pouco antes, portanto, de entrar em vigor o Có- 

digo Penal Militar, comum às Forças Armadas, baixado pelo Decreto~ 

Lei n9 6.227, de 84 de janeiro de 1944, e que só foi revogado pelo 

atual, datado de 81 de outubro de 1969, apoiado pelo Decreto~Lei nQ 

1.001, e que entrou em vigor no dia 19 de janeiro de 1970, conforme 
prescreve o seu art. 410. 

Pelo Decreto Legislativo n9 149, de 18 de ju~ 

lho de 1893, o CONSELHO SUPREMO MILITAR E DE JUSTICA transformou-se 
em SUPREMO TRIBUNAL MILITAR, continuando a exercer a dupla atividade 
consultiva e judiciária, e pelo Decreto n9 14.450, de 30 de outubro 
de 1980, foi criado o Código de Organização Judiciária e Processo 
Militar. 

A parte processual foi inicialmente regulada 
pelo SUPREMO TRIBUNAL MILITAR, em 1ó.de julho de 1895, face à auto~ 
rizacão contida no art. 59, § 19, do Decreto Legislativo n9 149, de 
18 de julho de 1898, para ser observado no Exército e Armada Quatro 
meses após a sua publicação. Em 1920 esse regulamento foi substitui- 
do pelo Decreto de 30 de outubro desse mesmo ano, e alterado, suces- 

sivamente, pelos Decretos n9s 15.635, de Eb de agosto de 1982, 

17.E31~A, de E6 de Tevereiro - e aqui aparecendo com o nome de CÓDI~ 

GO DA JUSTIÇA MILITAR - e 24.803, de 14 de julho de 1934.
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O processo militar foi novamente codificado 
quando o Decreto-Lei n9 925, de E de dezembro de 1938, baixou o novo 
CÓDIGO DA JUSTIÇA MILITAR, que vigorou até a expedição dos Decretos- 
Lei n9 1.002 e 1.003, ambos de B1 de outubro de 1969, o primeiro fa- 

zendo entrar em vigor o CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR, e o segun- 
do a LEI DA ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA MILITAR, e os dois em Vigor tam- 
bém a partir de 19 de janeiro de 1970. 

Mas, só com a Constituição de ló de julho de 
1934 a JUSTICA MILITAR tornou-se órgão do Poder Judiciário. 

Em seu art. 63, alínea "c", tem-se que “são 

órgãos do Poder Judiciário os juizes e tribunais militares", e o seu 

art. 84 prevendo que "os militares e as pessoas que lhes são asseme- 
nz lhadas terao foro especial nos delitos militares. Este foro poderá 

ser estendido aos civis, nos casos expressos em lei, para a repres- 
são de crimes contra a seguranca externa do país, ou contra as ins- 

tituições militares". 
As constituicöes anteriores - de 1824 e de 

uv 1891 - nao citavam especi{icamente a JUSTICA MILITAR, e sim as FOR 

CAS MILITARES, e as Constituições seguintes à de 1934 (a de 1946, 

por exemplo, moditicou o nome de Supremo Tribunal Militar, para Su- 

perior Tribunal Militar - art. 106), trataram desse órgão e sempre 
como parte integrante do Poder Judiciário. 

Também as JUSTIÇAS MILITARES ESTADUAIS torna- 
:v ram-se componentes do Poder Judiciario, a partir da Constituicao de 

1946, já que seu art. IE4 autorizava os Estados a organizar a sua 

justica, e o seu inciso_XII rezava que "a Justica Militar estadual. 
organizada com observância dos preceitos gerais da lei federal (art. 

59, n9 XV, letra f),\tera como órgãos de primeira instância os con- 
selhos de justica e como órgao de segunda instância um tribunal es- 

pecial ou o Tribunal de Justica".
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Assim, membros do Poder Judiciário, a Justica 
Militar Federal e as Justicas Militares Estaduais tornam~se, efeti- 
vamente, aquela a começar de 1934, e estas de 1946, orgaos da Justi~ 
ca brasi1eira(1Ô7). 

6.* SÍNTESE DO CAPÍTULO 

A Justica Militar teve origem dentro da pró- 

pria organização militar, de inicio ao estabelecerem algumas regras 
de conduta para os militares, as quais previam severos castigos 
aqueles que as não cumpriam. 

Mesmo aparecendo já entre povos muitos anti* 

gos (egípcios, babilônios, judeus, gregos), ela só foi melhor orga- 

nizada quando do surgimento dos exércitos permanentes, e com desta- 

que para o romano. 
ROMA, percebendo que a sustentação de sua 

glória e a consecução de mais conquistas que pretendesse estariam 
dependentes de suas legiões, fixou princípios para a JUSTICA MILI- 

TAR, com delitos e penas, os quais até hoje servem de base para o 

DIREITO MILITAR no mundo, encontrados especialmente no DIGESTO - DE 

RE MILITARE. 
Já o BRASIL, colonizado por PORTUGAL, recebeu 

deste a sua cultura juridica, a qual, por sua vez, e conseqüência do 
aproveitamento que os primeiros portugueses fizeram do direito roma- 
no, principalmente a partir da tradução do CORPUS JURIS CIVILIS, so- 

mando~se a esse conjunto as normas advindas da experiência jurídica 
dos lusitanos_ 
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Os portugueses foram dando configuração as 

suas leis, com as DRDENACÕES, primeiro as AFDNSINAS, depois as MA- 

NUELINAS, e por último as FILIPINAS. 
As DRDENACÕES FILIPINAS foram aquelas que 

exerceram maior influência no Brasil, pelo tempo em que foram váli- 

das, e porque vigiram nos tempos em que as terras brasileiras toma- 
vam um rumo e um destino próprios. 

Assim, seria natural que a JUSTICA MILITAR ou 
:u aquilo que assim entao se entendia, sofresse influência direta do 

Direito Português, pelo menos até o século passado. 
A discussão principal nunca girou em torno da 

existência da JUSTICA MILITAR, tanto que ela acabou 
a ser organizada no Brasil, e foi sempre aceita pela 
ristas pátrios, e sim o que dela se queria e que sua 
fosse aumentada, alcançando, por exemplo, o militar 
cidadão, e o civil, este em qualquer situação. 

A JUSTICA MILITAR FEDERAL foi 
órgão de Poder Judiciário pela Constituição de 1934 

como a primeira 
maioria dos ju- 

competêncía não 
na qualidade de 

consagrada como 
e as JUSTICAS 

MILITARES ESTADUAIS Pela de 1946. A história da JUSTICA CASTRENSE 
revela que elas foram sempre consideradas importantes para as forças 
militares, pois com ela dava-se maior sustentação à disciplina mili- 
tar, base fundamental dessas forcas. 

E, acima de tudo, como membro do Poder Judi- 
ciario, a JUSTIÇA MILITAR passou a ter vida própria, não se subordi- 
nando nem aos comandos militares e nem a qualquer autoridade admi- 

nistrativa. 
Com essa ligaçao a JUSTICA MILITAR no BRASIL 

encontrou melhores condições no plano normativo para finalmente fa- 

zer a sua prestação jurisdicional sem que nem aparentemente se possa 
liga-la ou pensa-la subordinada, que não à Lei, às provas dos Autos
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uv e à livre conviceao de seus Juízes - Militares e Togados. 
Deixou de ser justiça administrativa para 

cuidar tão-somente do ilícito penal militar, caracteristica que até 
hoje ela vem mantendo, já que os assuntos atinentes a organização da 
forca militar, no delineamento do campo de atuação e suas respecti- 
vas atribuições legais, não estão afetos a essa Justiça especializa- 
da. 

Com a passagem da JUSTICA MILITAR para o Po- 

der Judiciário vê-se que, agora, ela é afirmada em sua plenitude co- 

mo órgão de distribuição de Justiça, e até invertem-se os caminhos 
dos Juízes que la trabalham. Antes, eram os civis que saiam do seu 
meio e iam até a JUSTICA CASTRENSE para la serem Juizes; agora, são 
os próprios militares que têm que ir à JUSTICA MILITAR para lá fun- 

cionarem como Juízes, ou, em outras palavras, militares na JUSTIÇA 
MILITAR passam a ser a exceção, o que antes era a regra geral. Os 

civis - Juizes togados, Promotores de Justiça, Advogados, funcioná- 

rios do cartório - passam a trabalhar nessa área, tomadas até então 
pelos militares. 

Criada, de inicio, dentro das forças milita- 
res, da a JUSTIÇA MILITAR este grande salto, e, no mundo civil, se- 

gue as mesma normas e regras, cumpre os mesmos procedimentos - com 
pequenas nuances - da chamada JUSTIÇA COMUM. 

,Até aqui fez-se um apanhado histórico da JUS- 

TICA MILITAR, sem que seja completo, mas com o intuito de se ter uma 
visão ugeral, onde verificou-se ser uma preocupação dos povos mais 

antigos. 
Em havendo JUSTICA MILITAR parece haver tam- 

bem um ORDENAMENTO JURÍDICO MILITAR, autônomo, dentro do ORDENAMENTO 
JURÍDICO.

75



Seria necessário, por que com caracteristicas 
próprias e até com LEIS SUBSTHNTIVQ E ADJETIVA? 

São os MILITQRES uma classe distinta na eo~ 

ciedade, e com normas especiais. julgados por JUÍZES MILITARES e 

J U I Z TUÍ5(-\DCl'.? 

São preocupações a marcarem a próxima aborda~ 
Q!-}1'm. ' 
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1985), tornando~se consulta obrigatória para bem se enten- 

der o direito português e os primórdios do direito no Bra- 

sil. 

- (131) ~ GARCEZ, op. cit., p. 93. 

~ (138) ~ U Tratado de Tordesilhas e coniuso, bastando que se o 

leia, não é claro sobre de onde partiria a contagem das 

370 léguas, se a partir de qual das ilhas do Cabo Verde, 

ou exatamente de que ponto determinado; ainda sobre o Tra- 

tado assinado pelos Reis de Portugal e Espanha, na cidade 
espanhola de Tordesilhas, sob o beneplácito, as bênçãos e 

mesmo a autorização, recebidos do Papa Alexandre VI, "con- 

ta~se que o rei de Franca, insatisfeito. naturalmente, com 
a partilha que o excluia, perguntou em que cláusula de seu 
testamento, Adão havia legado o mundo para ser dividido 
entre Espanha e Portugal..." (SEGURADO, op. cit., p. 88). 

- (133) - SCHWARTZ, Stuart B. Burocracia e sociedade no Brasil co- 

Lggial. Trad. de Maria Helena Pires Martins. São Pau- 
lo: Editora Perspectiva, 1979. p. XI. 

~ (134) ~ idem, p. 11; em nota de rodapé, o autor afirma que "a 

maior parte dos documentos relativos à Mesa da Consciência
m sao agora guardados na Torre do Tombo, em Lisboa.
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~ (135) ~ ibidem, p. 17. 

~ (136) ~ MELLO, Washington Vaz de. História do direito brasilei~ 
ro. Revista do Superior Tribunal Militar, Brasilia, v. 

9. n. 11/13. P. 67 e 68, 1986/1987. 

~ (137) ~ Conta SCHWARTZ, citando SERAFIM LEITE, que "o testemunho 
de um português era equiparado ao de três ou quatro in" 

dios", e que "na América espanhola era necessário o teste~ 
munho de seis índios para igualar o de um homem branco" 

(op. cit., P. E6). 

~ (138) ~ SCHWGRTZ, op. Cit , P. 54. 

~ (139) ~ idem, p. 165. 

~ (140) ~ ibidem, P. 192. 

-- (141) -- ibióezm, pƒ1f›7. 

~ (148) ~ GARCEZ re+ere~se a "um fato ocorrido para se ter uma leve 

idéia de como ia o nosso Direito em 1587, em Piratinin~ 
ga. Conta~nos Taunay, que o almotacel - João Maciel, pe~ 

diu aos vereadores que lhe dessem as 'OrdenaÇ5es', pro~ 

vavelmente o Código de D. Sebastião, pois não podia sem 

elas exercer as suas atribuições. Afirma, ainda, o nar- 

rador deste evento, que não se encontrou um só exemplar 
da legislação solicitada pelo zeloso aplicador da lei" 

(op. cit., p. B1).
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-- ‹1.43› 

-- ,‹.1.44› 

~ (145) 

~ (146) 

-- ‹147› ~- 

1 . .. u .. .. nv VIANNA, Helio. Hmstarla da Brasil. Sao Paulo: Melhora 
mentos, 1967. 6. ed. v. 8. p. 13. 

- BASTOS, Paulo Cesar. Superior Tribunal Militar: 173 anus 
de história. Brasilia: Superior Tribunal Militar, 1981. 

p. E1. 
~ idem, p. RO. 

~ BARBOSA, Raymundo Rodrigues. História do Superior Tribu* 

nal. Rio de Janeiro: Departamento de Imprensa Nacional, 
1952. p. 60; o autor, General do Exercito brasileiro e 

Ministro do STM aposentado, dedica as primeiras 61 pági- 
nas de sua obra para apresentar a história do STM, des- 

tacando os fatos a partir do reinado de D. JOSÉ I; a 
vv partir dai, traz a relacao nominal dos membros do CONSE~ 

LHD SUPREMO MILITAR, por ordem cronológica de suas -no- 

meações (p. 62 a 72), e as respectivas biografias dos 
ministros dessa Corte de Justica Militar, a comecar pela 
do Marquês de Angeja e Conde de Vila Verde (p. 75 a 

ru 296), encerrando a transcricao de alguns documentos, co 

mo a cópia fotografica do Alvará de 19 de abril de 1808 

(p. 899 a 381). 

JOSÉ FELICIANO VIANNA amud BASTOS, op. cit., p. E1; essa 
mesma obra apresenta o Decreto de 11 de dezembro de 1640, 
que cria o Conselho de Guerra; o Alvará de E8 de dezembro 
de 1643, que publica o Regimento do Conselho de Guerra, 

nz sua composicao e atribuições, o Decreto de 13 de novembro 
de 1790, que esclarece o Decreto de E0 de agosto de 1777 e 

o Decreto de 13 de agosto de 1790; e ainda o fac-similar
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do Alvará de 19 de abril de 1808 ~ p. 97 usque 108. 

- (148) ~ PESSÕA, Ruy de Lima. Superior Tribunal Militar. Revista 
do Superior Tribunal Militar, Brasilia, v. 10, n. 1, p. 

15, 1988; número comemorativo do 1809 Aniversário da 

Justica Militar. 
- (149) ~ ibidem, p. E1. 

s (150) ~ 

r (151) - 

o art. 79 esta assim redigido: "O Conselho de Justica se 

comporá dos Conselheiros de Guerra. Conselheiros do Almi- 

rantado, e mais Vogaes, e de três Ministros Togados, que 

Eu Houver de Nomear, dos quaes será hum o Relator, e os 

outros dous Adjuntos para o despacho de todos os proces~ 

sos, que se remetam ao Conselho, para serem julgados em 

última instância, na §orma acima exposta; e guardar~se~há 
para a sua decisão, e forma de conhecimento, o que se acha 
determinado no Decreto de 13 de Novembro de 1790, que in- 

terpretou os anteriores. E Hei por bem revogar o disposto 
na Carta Regia de E9 de Novembro de 1800, que creou os 

Conselhos de Justica neste Estado em outras circunstân- 
cias" (BASTOS, op. cit., p. E3); todos os artigos desse 
Alvará estão ali transcritos - p. E2 e 23, e também cópia 
ía:-similar ~ p. 104 a 188; (ver também TORRES, Carlos Al- 
berto. Legislação e prática da Justiça Hilitar. Rio de 

Janeiro: Edições Trabalhistas S.A., 1983. p. 13, e BAR- 

BOSA, Raymundo Rodrigues. História da ãgperior Tribunal 

Hilitar, cit., p. 46 e 315. 

FERNANDES, Alm. Esq. Octávio J. S. U Superior Tribunal 
Militar e a legislação de seguranca nacional. Revista
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do Superior Tribunal Militar, Brasilia, v. 7, n. 8. 

p. 8, jan./dez. 1983. 

~ (158) ~ PINHEIRO, Jacy Guimarães. O Conde de Lippe e seus artigos 
de guerra. 'Revista do Superior Tribunal Militar, Brasi- 
lia, v. 4, n. 4, p. 61, 1978. 

~ (153) ~ idem, P. 68. 

~ (155) 

~ (154) ~ BARROSO, Gustavo. O regulamento do Conde de Lippe. Be~ 

vista do Superior Tribunal Militar, Brasilia, v. 7, n. 

8, P. 102, 1983. 

a Ordem do Dia n9 143, de 18 de agosto de 1844, começava 
com o seguinte teor: "Quartel General de S. Gabriel. 12 de 

agosto de 1844. Ordem do Dia n9 143. S. Exë o Sr. General 

Barão de Caxias, Presidente d'esta Provincia e Commandante 

em Chefe do Exército; com quanto tenha requisitado do Go- 

verno Imperial. Regulamentos de In{antaria e Cavalleria. 
para serem distribuidos aos Corpos todavia julgou conve- 
niente mandar reimprimir na Typographia do mesmo Exército 
os Capítulos R3 e E6, como essenciais a Disciplina, para 
com esta Ordem ser entregue, a cada hum Snr. Oiíicial, hum 
Exemplar dos dictos Capítulos; pois que he da intenção de 

S. Exc., que a Officialidade, em geral, em tempo algum 

possa alegar ignorância do que n'elles está prescripto á 

cerca da subordinação, e das penas, que fulminarão os Ar- 
tigos de Guerra, a aqueles que se ..." (BARROSO, op. cit., 

p. 105). ›
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-- ‹15éz› 

- ‹157› ~ 

no atual Código Penal Militar (CPM), - baixado pelo Decre- 
to-Lei n9 1.001, de E1 de outubro de 1969, tem-se, em tem- 

po de guerra, um delito chamado "cobardia", onde o tipo se 
assemelha. VERBIS: "art. 363. Subtrair-se ou tentar sub- 
trair-se o militar, por temor, em presenca do inimigo, ao 

:v cumprimento do dever militar - pena de reclusao de dois a 

oito anos". 

o mesmo CPM, já nos Crimes Militares em Tempo de Paz - Li- 

vro I, da Parte Especial, desdobra essas ações ora descri- 
tas no artigo 15, dos ARTIGOS DE GUERRA, em varios deli- 

tos. a saber: crime de enfim - art 149, I: "Reunirem-se 

militares ou assemelhados, agindo contra a ordem recebida 
- ' In 'V de superior, ou negando-se a cumpri-la - pena - reclusao 

de quatro a oito anos, com aumento de um terco para os ca- 

beças; cabecas, para o CPM, são os que, na pratica de cri- 
me de autoria coletiva necessária, dirigem, provocam, ins- 

tigam ou excitam a acão, conforme o 5 49, do art. 53, e 
- fv ainda os 0§iciais e os inferiores que exerçam funcao de 

Oficial (ã 59, desse mesmo artigo); sob o titulo de amis- 

san de lealdade militar, prevê o legislador, no art. 151, 

um outro delito: “Deixar o militar ou assemelhado de levar 

ao conhecimento do superior o motim ou revolta de cuja 
nf preparacao teve noticia, ou, estando presente ao ato cri- 

uu minoso, nao usou de todos os meios ao seu alcance para im-
~ pedi-lo", com pena de reclusao, de três a cinco anos; e 

ainda, no seu art. 158 Conspnracao assim redigido: 

"Concertarem-se militares ou assemelhados para a prática 
uu do crime previsto no art. 149" - pena de reclusao, de três 

a cinco anos; o parágrafo único desse artigo, note-se, 

ainda, diz que "e isento de pena aquele que, antes da exe- 

_-4-_ 
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- (158) - 

-- ‹15f=;› -- 

-- ‹1ézo› --

~ cucao do crime e quando era ainda possível evitar~lhe as 

consequências, denuncia o ajuste de que participou", den~ 

tre os delitos previstos para o tempo de guerra, é de se 

lembrar também aquele contido no art. 355, denominado 
traicaa: "Tomar o nacional armas contra o Brasil ou Estado 
aliado, ou prestar servico nas Torcas armadas de nação em 
guerra contra o Brasil" - pena - morte, grau máximo; re~ 

clusão, de vinte anos, grau minimo; vê~se, assim, que, a 

semelhança de outros dispositivos dos ARTIGOS DE GUERRA, 

continuam em vigor delitos os quais, guardadas as diferen~ 

cas das ,penas, permanecem em vigor, praticamente com a
~ mesma redacao.- 

ainda no CPM, dentre os Crimes Militares em Tempo de Guer- 
ra, tem-se o do art. 365, o qual guarda certa semelhança, 
tanto no tipo como na pena: "Fugir o militar, ou incitar a 

fuga, em presenca do inimigo" ~ pena: morte, grau máximo; 
fu reclusao, de vinte anos, grau mínimo. 

PINHEIRO, Jacy Guimarães. O Conde de Lippe e seus Artigos 
de Guerra. cit., p. bb. 

os ARTIGOS DE GUERRA, conhecidos, podem ser encontrados, 
entre outros, em BASTOS, Paulo César. ãwEg§igE__IEi@gmgL 
Militar: 173 anos de história, cit , p. 109, 110 e 111; ou 

em BARROSO, Gustavo. O Regulamento do Conde de Lippe, 

cit., p. 101 a 104; MARQUES, Fernando Pereira. Exezgitp e 

sociedade em Portugal; no declínio do antiga regime e ad~ 
venta da liberalismo. Lisboa: Editora A Regra do Jogo, 

1981, 380 p., menciona algumas obras do CONDE DE LIPPEz

S3



Regulamento para o exercicio e disciplina dos regimentos 
de infantaria, Lisboa, 1763, Regulamento para o exercicio 
e disciplina dos regimentos de cavalaria, Lisboa, 1789; 

Memória sobre os exercicios de meditação militar; Instru~ 
-_ gerais relativas a várias partes essenciais do servi~ FI O! '11 Il 

eo diário do exército, Lisboa, 1788, Direcções que hão~de 
servir para os coronéis, tenentes-coronéis e maiores dos 

regimentos de infantaria, Lisboa, 1767; Observações e ma~ 

neira de põr em prática a disciplina militar para maior 
seguranca de Portugal, in "O Investigador Português, I vo~ 

lume, 1818" (p. 315). 

" (161) - PINHEIRO, OP. Cit , P. 69. 

~ (168) - SANTO, Vicente Antônio do Espírito. Compëgdio para a ca~ 

deira de direito da escola militar. Rio de Janeiro: Im- 

prensa Nacional, 19OE. v. E. p. 214; mais esclarecedor 
é CARNEIRO, Mário Tibúrcio Gomes. O Código Penal Mi1i~ 
tar de 1880. Arquivo de Direita Hilitar, Rio de Janeiro, 
v. 1, n. 1, p. 131~1óÓ, mai./ago. 1942, ao dizer que 
"vencedora na Metrópole a revolução liberal que exigia a 

convocação das côrtes e destruia o poder absoluto da Mo~ 

narquia Portuguesa, +icava sem validade legal o Código 
Penal Militar de 1880 e restabelecia~se a obrigatorieda~ 
de da velha legislação militar das Ordenancas e dos Re~ 
gulamentos do Conde de Lippe, que o Alvará de 7 de agos- 

to pretendera revogar", sobre esse Código, CARNEIRO alu~ 
de ainda que ele reunia toda a matéria de DIREITO MILI~ 

TAR - PROCESSUAL, PENAL e DISCIPLINAR - e ainda vinha 

cóm as fórmulas de redação dos atos do processo disci~ 

fas fa.



(163) 

(164) 

(165) 

(166) 

(167) 

plinar e judicial fixadas para cada um desses atos (op. 

cit., p. 135 e 136). 

~ ROMEIROz OP. Cit., P. 12. 

~ idem, p. 18. 

- ibidem, p. 18. 

~ ibidem, p. 13. 

~ a) alguna legislação sobre a Justica Militar eluu as Fur- 
Ças Militares: 

Regimento de 19 de junho de 1687 - dispunha sobre o foro 
militar; 
Alvará de E1 de outubro de 1768 ~ dispunha sobre o foro 
militar; 
Provisão de EO de outubro de 1834 ~ esclarecia o que se 
devia entender por crimes meramente militares; 
Lei de 3 de dezembro de 1841 * dispunha que militares, 
em crimes de rebeliões e sedicões, seriam julgados pelas 
leis e tribunais militares; 
Decreto n9 120, de 31 de janeiro de 1848 - reproduzia o 

preceito anterior; 
Lei n9 631, de 18 de setembro de 1851 ~ determina as pe- 

nas e o processo para alguns crimes militares;
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Decreto n9 8.598, de 9 de maio de 1860 - declara que a 

concessão de perdão aos réus condenados por crime mili- 
tar deverá ser requerida por intermédio da Repartição da 
Guerra; 
Decreto n9 85 A, de E3 de dezembro de 1889 - cria uma 
comissão militar para julgamento dos crimes de conspira- 
ção contra a República e seu governo, aplicando-lhes as 
penas militares de sedição; 
Decreto n9 166, de 18 de janeiro de 1890 - cria o lugar 
de Auditor de Guerra na Capital do Estado da Bahia; 
Decreto n9 855, de 12 de março de 1890 - cria lugares de 
Auditores de Guerra e dá classificação e graduação àque- 
les funcionários; 
Decreto n9 1.065, de EE de novembro de 1890 - manda co- 
meter as funções dos Auditores de Guerra e Marinha a au- 
toridades independentes do Ministério da Justiça; 
Decreto nQ 18, de 7 de marco de 1891 - estabelece o Có- 

digo Penal da Armada; 
Decreto n9 355, de 89 de maio de 1891 - iixa os venci- 
mentos dos Auditores de Guerra e do Auditor Geral da Ma- 

rinha e declara como deve ser feita a sua substituição; 
Decreto n9 149, de 18 de julho de 1893 - da organização 
ao Supremo Tribunal Militar; 
Aviso nQ 1.189, de 18 de maio de 1907 - manda que se ob- 

serve a disposição do artigo 53 do Código Penal Militar, 
no caso de pena imposta a um soldado por crime de deser- 

:u CÊICH 
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Aviso n9 90, de 19 de janeiro de 1909 - manda declarar 
que, tanto a Justica local, como a Justica Federal, são 
competentes para processar as justiíicacões para isen- 
cões do servico militar; 7 

Decreto n9 17.231 A, de 26 de ievereiro de 1926 - manda 

observar o Código de Justica Militar; 
Decreto n9 19.532, de 27 de dezembro de 1930 - revoga`o 

Código de Justica Militar de 26 de fevereiro de 1926, 

provisoriamente em vigor, em algumas de suas disposi- 
cões; ' 

Decreto n9 21.392, de 11 de maio de 1932 - altera o Có- 

digo de Justica Militar; 
Decreto nQ 24.803, de 14 de julho de 1934 - modifica di- 

versos artigos do Código de Justica Militar, anexo ao 

Decreto n9 17.231-A, de 26 de fevereiro de 1926; 
Decreto Lei nQ 925, de 2 de dezembro de 1938 - estabele- 
ce o Código de Justica Militar; 
Decreto Lei n9 2.234, de 27 de maio de 1940; Decreto-Lei 
nQ 2.746, de 5 de novembro de 1940; Decreto-Lei nQ 

4.023, de 15 de janeiro de 1942, Decreto-Lei n9 4.225, 

de 2 de abril de 1942; Decreto-Lei nQ 5.857, de 28 de 

setembro de 1943; Decreto-Lei nQ 8.758, de 21 de janeiro 
de 1946, Decreto-Lei n9 8.913, de 24 de janeiro de 1946; 
Lei n9 2.197, de 5 de abril de 1954; e Lei nQ 2.933, de 
31 de outubro de 1956 - todos alteram dispositivos do 

Decreto Lei n9 925, de 2 de dezembro de 1938, que apro- 
vou o Código de Justica Militar.
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bb sobre 0 Côdigu Penal da firmada e legislação subseqüen- 
'ÕZE 1: 

Decreto n9 18, de 7 de marco de 1891 - estabelece o Có- 
digo Penal da Armada; 
Lei n9 618, de B9 de setembro de 1899 - aprova e amplia 
ao _Exército Nacional o Código Penal para a Armada que 
acompanhou o Decreto n9 18, de 7 de marco de 1891; 
Aviso nQ 1.045, de E1 de maio de 1900 - trata dos prazos 
a que se referem os artigos 117 e 118 do Código Penal da 
Armada para a classificacão do crime de deserção; 
Aviso n9 8.374, de 11 de novembro de 1901 - declara como 
se deverá proceder uma vez ampliado ao Exercito o Código 
Penal da Armada, em relaçäo às pracas condenadas em vir- 
tude do dito Código; 
Aviso n9 1.655, de 10 de setembro de 1902 - declara que 
os crimes definidos no Código Penal Militar são essen- 

cialmente ou acidentalmente militares, correndo o pro- 

cesso no primeiro Caso pelo foro militar. e no segundo 
caso pelo foro comum ou militar, conforme a circunstân- 
cia; que se o crime de libidinagem é cometido no quar- 
tel, no acampamento, etc., deve o criminoso responder 
perante os tribunais militares mas se é praticado em uma 
casa particular ou em outro lugar estranho à administra- 

zu cao militar deve o processo correr no foro comum; 
Aviso nQ 112-a, de 19 de maio de 1907 - manda que se ob- 

serve as disposicões do artigo 53 do Código Penal Mili- 
tar, no caso de pena imposta a um soldado por crime de 

vv desercao;
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- Decreto n9 5 E85, de 13 de outubro de 1987 - determina 
que o crime de deserção previsto no artigo 117, n9s 1 a 

7 inclusive do Código Penal Militar, seja passível de 
pena de prisão com trabalho de Ó meses a E anos; 

- Decreto-Lei n9 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - aprova 
o Código Penal Comum; 

- Decreto-Lei n9 3.688, de 3 de outubro de 1941, aprova a 

Lei das Contravencões Penais; 
- Decreto-Lei n9 3.914, de 9 de dezembro de 1941 - aprova 

a Lei de Introdução do Código Penal Comum; 
~ Decreto-Lei n9 6.227, de 24 de janeiro de 1944 - aprova 

o Código Penal Militar; 
- Lei n9 2.505, de 11 de janeiro de 1955 - modifica o ar- 

tigo EO8 e seu ã 39 do Decreto-Lei n9 6.287, de E4 de 

janeiro de 1944, que aprova o Código Penal Militar; 

c) sobre o prcesso penal nilitarz 

- Sessão de 16 de julho de 1895, do Supremo Tribunal Mili- 
tar - aprova o Regulamento Processual Criminal Militar; 

- Decreto n9 11.482, de 10 de fevereiro de 1915 - aprova o 

Regimento Interno do Supremo Tribunal Militar; 
- Sessão do Supremo Tribunal Militar, de 7 de marco de 

1921 - aprova o Regimento Interno do Supremo Tribunal 
Militar; 

- Decreto n9 14.450, de 30 de outubro de 1980, e Decreto 
n9 15.635, de Eb de agosto de 1988 - manda observar o 

Código de Organização Judiciária e Processo Militar; 
- Decreto~Lei n9 3.020, de 19 de fevereiro de 1941 - pror- 

roga à Aeronáutica a Jurisdição Militar do Exercito;

Q?



Decreto-Lei n9 6.396, de 19 de abril de 1944 - organiza 
a Justiça Militar junto às Forças Expedicionárias e re- 
gulariza seu funcionamento; 

- Decreto-Lei n9 8.443, de E6 de dezembro de 1945 - extin- 
na gue os órgaos da Justiça Militar organizados pelo Decre- 

to nQ 6.396, de 19 de abril de 1944; 

d) sobre legislação militar diversa: 

Decreto nQ 15.961, de 16 de fevereiro de 1983 - aprova e 

manda executar o regulamento disciplinar para a Armada; 
Decreto n9 17.513, de 5 de novembro de 1926 - manda ob- 

servar o Formulário Oficial do Processo Criminal Mili- 
tar; 

Decreto nQ 84.804, de 14 de julho de 1934 - extingue Co- 
missão de Sindicância passando suas atribuições para o 

Conselho de Justificação; 
Decreto n9 35, de 30 de agosto de 1934 - determina as 

sedes das auditorias e tropa a que servirão; 
Decreto n9 71, de E7 de fevereiro de 1935 - aprova e 

manda observar o Formulário para o Processo e Julgamento 
dos crimes de insubmissão e deserção de praças; 
Decreto n9 318, de E9 de agosto de 1935 - estende à Ma- 
rinha de Guerra, no que lhe for aplicável, as disposi- 
ções do Decreto n9 71, de E7 de fevereiro de 1935; 
Lei nQ 244, de 11 de setembro de 1936 - institui, como 

vv órgao da Justiça Militar, o Tribunal de Segurança Nacio- 

nal; 

Decreto n9 1.899, de 19 de agosto de 1937 - aprova o Re- 

gulamento Disciplinar do Exército;
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Decreto~Lei _n9 8.746, de 5 de novembro de 1940 - altera 
o Código de Justiça Militar quanto ao Conselho de Justi- 
ficacão; 
Lei nQ 4.894, de 18 de maio de 1966 - altera o Código de 
Justica Militar; 
(extraído basicamente do ÍNDICE Dê LEGISLAÇÃO DO EXÉRCI~ 
TO - Manual Técnico (T 87-890). Rio de Janeiro: Minis- 

tério da Guerra ~ Publicação do Estabelecimento General 
Gustavo Cordeiro de Farias. 3 v. 1957. 587 p., 695 p. e 

680 P.) 

eb sobre outras primeiras leis penais comuns e militares: 

Decreto de 9 de abril de 1805 - baixa a ordenanca para 
os desertores em tempo de paz; 
Decreto de 16 de dezembro de 1830 ~ baixa o Código Cri- 

minal do Império; 

Decreto de 89 de novembro de 1838 - promulga o Código do 
Processo Criminal; ` 

Leis que modificaram o Código Criminal: Lei de 13 de ou- 
tubro de 1833 - sobre a moeda falsa; Lei de 10 de junho 
de 1835 ~ sobre escravos que praticavam violência contra 
senhores ou atentavam contra a vida; Lei de 11 de outu~ 

bro de 1837 ~ estabelecia penas contra colonos e seus 

aliciadores¡ Lei de 4 de setembro de 1850 ~ tratava da 

repressão do crime de tráfico de africanos; Lei de 18 de 

setembro de 1851 ~ continha dispositivos sobre terras 
devolutas; Lei de 18 de setembro de 1851 - definiu cer- 
tos crimes militares e distinguiu sua perpetracão, quer 

em tempo de paz, quer em tempo de guerra; Decreto de 89 

(IE)



de outubro de 1851 - tratava do exercicio legal da medi- 
cina e policia sanitária; Lei de 80 de setembro de 1871 
- definia o homicídio culposo, ofensas fisicas culposas 
e limita o conceito do crime de estelionato, previsto no 
Código; Lei de 4 de agosto de 1875 - tratava dos crimes 

cometidos em pais estrangeiro contra brasileiros e o 

Brasil; Lei de 15 de outubro de 1860 - revogou o art. 

160 do Código Criminal; Lei de 15 de junho de 1886 - 

trata dos crimes de dano, incêndio e outros não devida- 
mente qualificados no Código; Lei de 14 de outubro de 

1887 - sobre marcas de fábricas; e Lei de 13 de maio de 
1888 - aboliu a escravidão e as figuras delituosas. Esta 

última "levou Joaquim Nabuco a apresentar, na Câmara dos 

Deputados, um projeto, mandando fazer nova edicäo do Có- 

digo Criminal de 1830, e×purgando~o dos preceitos da es- 
cravidão e adicionadas, nessa edicão, as leis especiais 
que derrogaram diversos de seus dispositivos" (MELLO, 

Washington Vaz de, op. cit., p. 70 e 71).
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1.- QLVTOPM3MI#ã JLJDIIIQDYTE I¶IL_IT$N - SLHÂS IQQZEHES 

1.1.- SCNIIEIHÂDEÍKIIVIL., SCHÉIEIHÂDEZ MILJYTQR 
E I)IEflIIF°LII¶flF¡ P1IL_IT1äR 

Sempre se pergunta por que existe a JUSTICA 
MILITAR e a resposta seria porque existe o CRIME MILITAR. 

ru Volta a dúvida: por que entao existe o CRIME 
MILITAR? . 

Porque existem as DRGQNIZHCGES MILITQRES. 
ou E se houvesse nova interrogacao: por que as 

ORGANIZACEES MILITARES? êdviria, dai, a apreciação da história do 

homem, onde se constata o registro de um grupo social no interior do 

qual alguns de seus integrantes portam-se de forma diferente, ves- 

tem-se de maneira diferente, e, principalmente, têm tarefas também 
diferentes de seus pares. Tarefas impostas a eles, por estes pares. 

É a pequena sociedade militar dentro da so- 

ciedade civil - o todo - regida por normas especiais, baixadas por 

quem detém o Poder e a autoridade, esta com aquele.
I 

É o grupo social militar criado, organizado e 

mantido para a_defesa do todo social, principalmente contra agres- 

sões_e§ternas.
_ 

Com tal estruturação e com tal missão, devem 
os militares estar sempre prontos a desempenhar o seu papel, em con- 

dicões permanentes de exercer o resguardo do grupo, tanto assim é 

que desde o início da história receberam deveres e obrigações pró- 

prios, os quais, se descumpridos, faziam surgir sanções severas, ti- 

picas, porque só a eles aplicadas.

WH



O grupo social militar passou a ser chamado 
de "exército", porque vivia em constante exercicio, ou "forca arma- 
da", ou "forca militar". Era aquele que "militava“, no sentido de 

quem lutava, pugnava, estava em atividade. 
Representavam os "militantes" ou os "milita- 

II res a sustentacao daquele grupo social, ou mais precisamente, do 

poder politico daquele grupo, mais tarde do ESTADO, isto é, a "ins- 
ov au o tituicao destinada a manter a organizacao politica de um povo e as 

segurar o bem comum, utilizando mecanismos de controle coercitivo 
uu sobre toda a sociedade e exercendo jurisdicao sobre determinado es 

Paco" (ÊOO)_ 

Como as forces de terra foram a primeira ins- 
øv ou u 1 ¡¡ tituicao militar armada, a servico do ESTADO, a expressao exercito 

passou a denomina-la. Em sentido amplo, podem abranger também as 

forças de mar e do ar.
V 

Tais "exércitos", formados por todos do gru- 

pamento social, quando o alarme de guerra era mais freqüente, ou 

apenas por um grupo de individuos, quando ele se tornava excepcio- 

nal, acabaram, com o tempo, tornando-se permanentes, acompanhando a 
:u evolucao do próprio ESTADO. 

No século XVIII, apareceu o que se costumou 
chamar de "exércitos modernos", os quais se caracterizavam por ser 

"nacionais, obrigatórios, permanentes, unificados, hierarquizados, 
uniformizados, disciplinados, profissionais e adstritos à finalidade 
politica do Estado" (201). 

Com os "exércitos" surgiu o que se chamou de 
"disciplina militar", hoje entendida como a “rigorosa observância e 

.___ /_ 

uv o acatamento integral das leis, regulamentos, normas e disposicoes, 
que fundamentam o organismo militar e coordenam seu funcionamento 
regular e harmônico, traduzindo-se pelo perfeito cumprimento do de-
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ver Por parte de todos e de cada um dos componentes desse organis- 
mo", segundo o ESTATUTO DOS MILITARES atualmente em vigor (203). 

DISCIPLINA MILITAR, em outras palavras, como 
ensina BASTOS JÚNIOR (203), "é o cumprimento dos deveres e obriga. 
ções a que os militares estão sujeitos e que constituem condição es- 
sencial não só para a realização dos fins como para a própria e×is_ 

:¬ tencia da força armada". 

Esta DISCIPLINH vem sendo considerada, em to- 
dos os tempos, juntamente com a hierarquização dentro da estrutura 
militar, como as duas colunas básicas de sustentaçao que se impõem 
ao MILITQR, ou ao SOLDADO (no sentido de "militar") à defesa da Pá_ 
tria, que a tudo se sobrepõe, até mesmo com o sacrifício supremo da 
própria vida, se necessário (204). 

Q HIERQRQUIÊ e a DISCIPLINÊ "São a base inS_ 

titucional das Forças Armadas" (205), «São 8 base institucional da 

Policia Militar" (EOÔ)- São jargões militares, contidos não mais so- 

mente no linguajar da caserna, e sim em preceitos legais. DEVERES 
MILITARES daí decorrem, tais como: "a dedicação e a Tidelidade à Pá- 

tria, cuja honra, integridade e instituições devem ser defendidas 
mesmo com o sacrifício da própria vida; o culto dos Simbolos Nacio- 
nais; a probidade e a lealdade em todas as circunstâncias; a disci- 

plina e o respeito à hierarquia; o rigoroso cumprimento das obriga- 
vv ções e das ordens; e a obrigaçao de tratar o subordinado dignamente 

e com urbanidade" (EO7). 

_ 

Impõem-se deveres e prevêem-se SANCÕES DISCI- 
PLINQRES se não atendidos, prescritas nos famosos REGULAMENTUS DIS- 
CIPLINARES MILITARES, ressaltando, assim, em conceitos próprios de 

disciplina. honra e caráter, os quais levam o CORPO MILITAR a ser 

considerado como um agrupamento diferenciado, "quase uma pequena e 

caracterizada sociedade" (EOS).
' W



Diferenças na sociedade são logo notadas, 
pois se um MILITAR comete faltas, sobre ele é aplicado o REGULAMENTO 
DISCIPLINAR, com possibilidade de ficar preso. Se civil, normalmente 
as penas são outras, na base da admoestacão, suspensão do trabalho, 
etc. 

No campo penal, as diferencas são maiores, 
pois se um CIVIL apresentar-se embriagado para o seu servico, no má- 

ximo teria cometido uma falta disciplinar, mas, se MILITAR, estara 
incorrendo num delito próprio, previsto na legislação penal militar 
(209). Assim também se um CIVIL der um cochilo em servico, talvez 

nada lhe aconteça, mas se MILITAR, em servico, poderá estar cometen- 
do um delito (810). 

Hanifestações de rebeldia, que entre CIVIS 
podem até significar aspectos positivos da personalidade, são inad- 
missiveis para e entre os MILITARES, já que a obediência pronta, ri- 

gorosa, às ordens do chefe e superior hierárquico, é a mais evidente 
das expressões da disciplina de uma forca militar, como explica BAS- 
Tos JúNioR (211). 

1.e.- Teamseeesszo MILITQR E CRIME MILITAR 

1.2.1.-SENELHQNCQS E DIFERENCQS 

Mas nem por isso se deve entender que a DIS- 

CIPLINA MILITAR atinja o caráter do SULDADO, em sua dignidade ou in- 

tegridade moral. Sabe-se, há muito, que as obrigacões a que o MILI- 

TAR se submete se enquadram no que se chama de ordem hierárquica, 

objetiva e impessoal.
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A OBEDIÊNCIA devida pelo SUBORDINADO em nada 
o diminui: trata-se, no fundo, de sólida razão para assegurar a UNI- 

DADE e a EFICIÊNCIA, relacionadas com a própria NATUREZA e SIGNIFI- 
CADO da FORCA MILITAR, tanto assim é que "deixar o comandante de 

manter a força sob seu comando em estado de eficiência", é CRIME TI- 

PICAMENTE MILITAR, previsto no CPM, em seu art. 198, com pena de 
ou suspensao do exercicio do posto, de três meses a um ano. 

TRANSGRESSÃO MILITAR e CRIME MILITAR, são am- 

bos, portanto, violação dos preceitos de ética, dos deveres e das 

obrigações militares, aquela na sua manifestação elementar e sim- 

ples, e este, na sua expressão complexa e acentuadamente anormal, 
definido e previsto na LEGISLAÇÃO PENAL MILITAR. 

siLvIc1 MARTINS TE1×EIRA (212) também fazia a 

mesma distinção, afirmando que “a diferença consiste na gravidade da 
A.: 1 uu ofensa. A transgressao disciplinar e, como o crime, a violaçao do 

dever militar, mas, por ser mais elementar e simples do que 0 crime, 
vu nao é prevista-e punida no Código Penal Militar e sim no Regulamento 

Disciplinar". 
MANZINI (213) afirmava que "' o crime se dis- 

vu tingue da transgressao disciplinar porque o primeiro é sempre pre- 

visto expresso e especificamente pela lei, quer quanto ao conteúdo 
ou noção, quer quanto à sanção, que, constem é obrigatório e irrevo- 
gável (sic), ao passo que a transgressão disciplinar é geralmente 
prevista de um modo genérico (como falta de dever do serviço ou da 

conduta), da mesma forma que genericamente, são prefixadas as san- 
~ na rw çoes respectivas, cuja aplicaçao e revogaçao ficam, entretanto, ao 

arbítrio do poder discricionário do superior hierárquico, o que ab- 
solutamente näo acontece no Direito Penal'“. 

Um pouco mais além foi OSWALDO LIMA RODRIGUES 
(314), para quem essa distinção teria que ser feita ainda em face de 
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várias circunstâncias que cercam o evento, como: a) a capacidade do 
agente; b) o lugar onde ocorreu o evento; e c) a intensidade da in- 

fração. 
A TRANSGRESSÃD MILITAR e o CRIME MILITAR, am- 

bos dizem respeito ao SERVICO e à DISCIPLINA MILITARES, e assim 

atingem a mesma objetividade juridica. Se as TRANSGRESSÕES MILITA- 

RES, contrárias à boa ordem ou aos REGULAMENTOS MILITARES, não são 

alcançadas pelo CÓDIGO PENAL MILITAR, isto facilitaria a identiíica- 
ção e a aplicação da lei. 

O CRIME, para ser MILITAR, deve reunir todos 
os elementos de sua definição na LEI SUBSTANTIVA MILITAR, enquanto 
que as TRANSGRESSÕES MILITARES, além de nem todas integrarem todos 
os delitos expressamente Tigurados no CPM, deixam, de outra parte, 

de ser "graves Taltas". 

Abandonar serviço para o qual tenha sido de- 

signado ou afastar-se de qualquer lugar em que deva estar por força 
de disposição legal ou ordem, são, em principio, transgressões dis- 
ciplinares (E157, mas "abandonar, sem ordem superior, o posto ou o 

lugar de serviço, que lhe tenha sido designado, ou o serviço que lhe 
cumpria, antes de termina-lo", é DELITD MILITAR (art. 195, do CPM). 

Ou, dirigir-se, referir-se ou responder de 

maneira desatenciosa a superior, é conduta relacionada dentre as 

transgressões disciplinares ‹E1Ô), mas "desrespeitar superior, dian- 

te de outro militar", já é CRIME MILITAR (art. 160). 

Díender, provocar ou desaíiar, com atos ou 

palavras, igual ~ou superior, talvez uma transgressão disciplinar 
(217), passa à condição de CRIME MILITAR, se "desacatar superior, 

oiendendo-lhe a dignidade ou o decoro. ou procurando deprimir-lhe a 

autoridade" (art. 298). 
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Assim também haverá CRIME MILITAR se o mili- 

tar usar, indevidamente, uniforme, distintivo ou insignia de posto 
ou ~ ou graduacao superior (art. 171) ou a que nao tenha direito (art. 

172), mas estará cometendo uma simples TRANSGRESSÃD MILITAR se "so- 

brepor ao uniforme insignia ou medalha não regulamentar, bem como, 

indevidamente, distintivo ou condecoracão“.(e1B) 
Ou, será um DELITD MILITAR ”penetrar, em for- 

taleza, quartel, estabelecimento militar, navio, aeronave, hangar ou 
em outro lugar sujeito à administração militar, por onde seja defe- 

ou so, ou nao haja passagem regular, ou iludindo a vigilância da senti- 

nela ou de vigia" (art. 302), mas se ele entrar em qualquer quartel 
uu ou dele sair, por lugar que nao seja para isso designado, incorrerá, 

seguramente, numa simples TRANSGRESSÃD MILITAR (219). 
. Os exemplos são inúmeros. As dificuldades são 

grandes, se o fato estiver "tipificado" tanto no RD como no CPM. A 

natureza nestes casos, se CRIME ou TRANGRESSÃO, será determinada pe- 
1-u la gravidade do fato, pela circunstancia, qualidade dos agentes, 

repercussão na caserna, especialmente na DISCIPLINA da tropa. 
Em verdade, não há diferenca fundamental en- 

tre CRIME MILITAR e TRANSGRESSÃU MILITAR. D melhor argumento consis- 
te na possibilidade legal de certos CRIMES MILITARES, conforme as 

circunstâncias, poderem ser punidos a titulo de FALTA DISCIPLINAR. 
Há no CPM um tipo de lesão corporal, denomi- 

nada de "LESÃO LEVÍSSIMA", aquela que provocou dano ínfimo, minimo à 
na vítima, tal como um pequeno arranhao, que mal chegou a rasgar a pele 

ou um hematoma de reduzido tamanho e sem volume aparente. Nestes ca- 

sos, o JUIZ pode considerar esta LESÃD LEVÍSSIMA como uma infração 
DISCIPLINAR (art. 209, § 69), remetendo os autos à ORGANIZAÇÃO MILI- 
TAR do acusado. Para que lá, pelos seus REGULAMENTDS MILITARES, se 

aplique SANCÃO DISCIPLINAR. 
u 
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Da mesma Torma, no caso de furto simples, de 

coisa de pequeno valor (não excedente a um décimo do valor do salá- 
rio mínimo, com acusado primário). Aqui, outra vez, o JUIZ pode con- 

. RJ RJ I siderar a infraçao, com pena inicialmente prevista de reclusao ate 
seis anos, como DISCIPLINAR, cabendo agora a sanção respectiva pelas 
NORMAS DISCIPLINARES da ORGANIZAÇÃO MILITAR (é a regra do art. 240 e 

seu ã 19). 

Mas, em suma, diferenças há e devem ser re- 

gistradas, entre o que possa ser entendido como CRIME MILITAR e como 
TRANGRESSÃO MILITAR. 

No CRIME MILITAR pressupõe-se a violação de 

uma NORMA LEGAL; na TRANSGRESSÃO MILITAR ela pode constituir-se pela 
inobservância de disposição regulamentar ou de ordem superior de ca- 

ráter geral. 
Além disso, não se cogita, necessariamente, 

do principio da RESERVA LEGAL - “nullum crimem, nulla pnena. sine 
lege" - quando se está diante de uma possivel TRANSGRESSÃO DISCIPLI- 
NAR, pois os REGULAMENTOS DISCIPLINARES prevêem uma Iórmula genérica 
ao lado da série de infração especialmente tipificadas. Basta lem- 

brar que o REGULAMENTO DISCIPLINAR DO EXÉRCITO (RDE), assim como os 
demais REGULAMENTOS MILITARES, considera TRANSGRESSÃO DISCIPLINAR 
todas as ações ou omissões contrárias à disciplina militar especifi- 

cadas no ANEXO I, em número de 181 tipos de faltas, como "todas as 
uv ~ uv ,v açoes ou omissoes, nao especi{icadas na relaçao de transgressões do 

anexo acima citado. nem qualificadas como crime nas leis penais bra- 

sileiras, que afetem a honra pessoal, o pundonor militar, o decoro 
da classe e outras prescrições estabelecidas no Estatuto dos Milita- 
res, leis e regulamentos, bem como aquelas praticadas contra normas 
e ordens de serviço emanadas de autoridade competente" (art. 13, 1 e 

E). 
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' LAURO .SCHUCH <EE0> diz que entre CRIME MILI- 
TAR e TRANSGRESSÃO DISCIPLINAR, qualitativamente, "há apenas, entre 

vu :¬ _ ambos, diferenca de grau e nao de substancia, sendo somente diferen- 
tes, os limites de antijuridicidade". Melhor explicando; o CRIME MI- 

LITAR distingue-se da TRANSBRESSÃO DISCIPLINARz“ a) sob o aspecto 
material, apenas, pelo grau de antijuridicidade; b) sob o aspecto 
formal, pela tipicidade, c) pela fonte (lei e decreto); d) pela ju- 

risdição (judicial e administrativa)". 
Só MILITARES estão sujeitos aos RESULAMENTGS 

ou DISCIPLINARES. A excecao ficava com os alunos de COLÉGIO MILITAR, 

sob direcão de MILITARES, e onde REGULAMENTOS DISCIPLINARES MILITA- 
RES incidiam sobre o corpo discente. Hoje não mais são aplicados 
(221) 

A figura do ASSEMELHADO há muito deixou de 
existir, como será explicado mais adiante. 

Já o CRIME MILITAR pode ser praticado tanto 
por MILITARES como por CIVIS. 

' A PENA para o CRIME MILITAR integra o próprio 
na dispositivo que o define. Já na TRANSGRESSÃD a punicao é escolhida 

pela AUTORIDADE MILITAR, dentre as cominadas genericamente a todas 
as infrações (EEE). 

Por último, pode-se ressaltar que o conheci- 
mento dos CRIMES MILITARES compete aos JUÍZES - JUIZ-AUDITDR e JUÍ- 
ZES MILITARES, que exercem jurisdição. Os CHEFES MILITARES dispõem, 
de sua parte, de PODER DISCIPLINAR para reprimir as faltas que lhes 
sejam submetidas. 
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1.2.2.- SOLUÇÃO GUANDU DCURREM SIMULTQNEQMENTE 

Do exposto, pode-se concluir que, num mesmo 
fato. ocorram simultaneamente TRQNSGRESSÃD MILITAR e CRIME MILITAR. 

rw A sançao aplicável, no caso, será a correspondente ao CRIME, já que 
a JURISDIÇÃO PENAL tem preferência sobre a DISCIPLINAR, a partir da 
regra que o próprio RDE estabelece: "No concurso de crime e trans- 

gressão disciplinar, quando forem da mesma natureza, aplicar-se-á, 

somente, a pena relativa ao crime" (š 19, do art. 18). O CPM não 

compreende as infrações dos REGULAMENTOS DISCIPLINARES (Art,19). 

Nem por isso se há de entender que a decisão 
judicial absolutória constitua impedimento à imposição de pena dis- 
ciplinar. As razões para absolvição na esfera penal sofrem limita- 

ções e considerações que, necessariamente, não precisam sofrer a 
fu mesma avaliacao na esfera administrativa. Por exemplo, um MILITQR 

pode ser absolvido por "insuficiência de provas", mas pode ter come- 

tido, mesmo no ato central, falta disciplinar, pela qual pode per- 

feitamente ser punido. 
Mas, pelo mesmo fato a aplicação de sanção 

penal elide a,sanção administrativa, que ha de ser revogada, na hi- 

pótese de aplicação anterior. Diga-se o mesmo com relação à sentença 
1 

' au absolutoria, em que nao se tenha assinalado a ocorrência do fato ou 
a figura da co-autoria, ou aquela que se baseie em excludente de 

crime ou de culpa. 
.José FREDERICO MARQUES W333) abordou 0 assun- 

||^' to,`frisando que nao importa que o fato tipico, que a lei penal mi- 

litar descreve, diga respeito à infringência das normas disciplina- 
res do Exército. Não é porque o ato ilícito constitua violação da 

disciplina ou de dever funcional que não possa ele também constituir 
uu ou infraçao penal. Desde que para essa infraçao se comine, como sanctio 
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iuris especifica, alguma pena criminal, tal infração se caracteriza 
como crime". 

A 

Do DELITO MILITAR conhece o TRIBUNAL MILITAR. 
Da TRANGRESSÃO DISCIPLINAR, a AUTORIDADE MILITAR. O TRIBUNAL exerce 

a JURISDIÇÃO MILITAR, e a AUTORIDADE MILITAR, o PODER DISCIPLINAR, 

na lizãd de RENATO ASTRUSA SUTDMAYQR (224). 

E.- [)IEH2IFN_IfUQ |WIl_I`TAF2 - IXISCHJSEÚSU 
DCMJTFQINCHQIA IE EHJA ÍDRIIMEM 

Discute-se, ainda, se a DISCIPLINA MILITAR 
resulta da lei e da autoridade dos CHEFES MILITARES, ou se ao con~ 

trário, "reflete um estado juridico-social já existente, representa- 
tivo de um determinado momento da civilização e cultura sociais 
(BES) 

cRHYsóL1To DE Gusmão (226) defendia a segunda 
posição, baseando-se principalmente em obras de FOUSTEL DE COULANGES 
(LA CITÉ ANTIOUE) e de PAVLOVITCH (L'IDÉAL DEMOCRATIGUE ET LA DISCI~ 

PLINE MILITAIRE). Afirma o autor que "a disciplina militar era uma 

continuação absolutamente idêntica da mesma organização disciplinar 
da cidade; os elementos hierarchicos eram os mesmos n'uma e n'outra; 

identicos, n'uma e n'outra, eram os principios moraes e jurídicos em 
vigor; o mesmo sub-stractuu juridico~mora1 servia de alicerce a uma 

como a outra". 
De início, apoiando o seu raciocinio em FOUS~ 

TEL DE COULANGES, afirma que a cidade romana como que "se transplan~ 
tava em um só bloco, una e integralmente, para o campo de batalha", 

ru e "era n'essa superposicao de camadas de disciplina, identicamente 
sociaes, que se organizavam as forcas militares na 'cidade eterna', 
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como na Grecia". 
Conclui, dizendo que então, "a disciplina mi- 

litar era, irrefutavelmente, a consequencia directa e immediata da 
ou disciplina social, a organizaçao militar era a mesma que a da cida- 

de, e, pois, identicos eram os principios sobre que se esteiavam uma 
e outra modalidade de vida social, phenomeno este que também predo- 
minava, mais ou menos aproximadamente, na antiga Germania ou 

Scythia" (227). 

GUSMÃO faz, a seguir, uma análise da influên- 
øu ~ ou cia da organizaçao social, da religiao e da evoluçao tática militar 

sobre a disciplina dos exércitos, assinalando também que, à medida 

que estes deixaram de constituir-se pelos próprios habitantes da ci- 
dade ou pela elite da sociedade, para serem organizados ou por impo- 

sição do regime feudal, ou por aventureiros sem qualquer sentimento 
de patriotismo ou aspiração nacional, passaram a predominar a pilha- 

na gem, a deserçao e a mais desenfreada indisciplina, exigindo severa 

repressão (228).
à 

Como disse RUY BARBOSA (229), "sem direito, 

justiça e legalidade, contra o soldado se voltam as mesmas armas, 

com que ële oprime".
u 

É certo, pois, que o nivel de desenvolvimento 
e educação de um povo repercute de forma decisiva na qualidade da 

disciplina de sua FORCA MILITAR, e que a DISCIPLINA MILITAR, ou o 

"nervo vital do exército", como chamou VASOUEZ (230), não pode, pura 

e simplesmente, dispensar um arcabouço juridico destinado à defesa 

de suas próprias instituições. Mais ainda nos dias atuais, quando se 

constata que a obrigatoriedade da prestação do SERVICO MILITAR (231) 

destoa do sentido de honroso privilégio que existia entre os povos 
antigos. 

Í. Ú É;



_ 
Fixo o EXÉRCITO, constituido por profissio- 

nais, com treinamento mais apurado, significou para a sociedade uma 
faca de dois gumes: de um lado, uma maior segurança, e de outro, a 

exigência de um melhor controle e um gasto constante. 
ou Na iiçao de HELLER (232), "Q e×érz1tú perma- 

nente e a burocracia de caráter continuo supõem a planificação da 

administração financeira do Estado. A permanência e a seguranca da 
vu concentraçao de poder mediante funcionários civis e militares acham- 

se garantidas principalmente - por muito alto que se avalie o seu
n sentido do dever e a sua consciencia de responsabilidade - pelo fato 

de que o funcionário depende, para a sua subsistência econômica, do 
sõldo mensal“Í 

Os MILITARES, por tal condição, como catego- 
ru ria social e grupo profissional, "tem uma unidade própria e também 

uma autonomia relativa face às classes sociais". Por isto, "não é 

possivel compreender a prática social e politica dos militares si- 
f uv tuando os fora do que e especificamente o seu papel e a sua funcao 

no aparelho de Estado e na sociedade, do que é o seu modo de vida, 
vv as suas lutas, os seus interesses profissionais, do que sao as rela- 

ções inter-pessoais que se desenvolvem no interior do exército, mar- 

cadas pela rigidez da hierarquia e da disciplina", explicou o autor 
portuguêâ FERNANDO PEREIRA MARQUES <233>.

n Historiando o exército portugues, mas com na- 

turais ensinamentos para conhecimento das forças militares brasilei- 
ras, escreve MARQUES (234) que "a demarcação do exército como insti- 
tuição e a mudança do papel da nobreza no seu seio, é acompanhada 

vv pela demarcaçao dos militares como categoria social". 
Continua seu raciocinio. ressaltando que "es- 

n.: ta afirmaçao institucional do exército exige um reforço orgânico e 

funcional assim como uma autonomia jurisdicional, devendo esta defi- 
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nir os limites da lei civil e da lei militar, contribuir à clarifi- 
cação da forma de submissão legal própria ao militar e própria ao 

Civi1.". 

Enquanto a IGREJA vai sofrendo restrições em 

seu campo de intervenção - a jurisdição do DIREITO CANÕNICD é limi- 

tada aos tribunais eclesiásticos (Lei da Boa Razão, de 1769) e a 

neutralização dos Jesuítas e da Inquisição, levada a cabo por POMBAL 
~ "a instituição militar afirma um campo próprio que se fecha e de- 
fende da interferëncia civil. Assim, não só esta instituição obterá 
uma autonomia cada vez melhor definida do ponto de vista jurídico. 

como passará a disputar à magistratura o espaço que lhe pertencia 
tradicionalmente". 

MARQUES (235) aduz ainda que "os choques e 

conflitos que começarão a surgir, não se devem unicamente a uma for~ 
malização juridica insuficiente e às disputas de competências, mas 
também à resistência oferecida pela legislatura ao advento de uma 
nova categoria social que, pelo seu papel no seio do aparelho de Es¬ 

tado e na sociedade, lhe faz concorrência em poder, privilégios e 

prestígio". 

É a afirmação institucional e social dos NI- 

LITARES ocorrendo em PORTUGQL. Ao mesmo tempo em que se dá o movi~ 
mento no sentido do reconhecimento da importância politica e social 
do papel dos MILITARES, tem-se também a Profissionalização da sua 
função. 

Desta forma, "pelo seu papel e pela sua fun* 

ção no Estado, assim como pela sua especialização, a carreira das 

leis - desde há muito - e agora a carreira das armas, abrem-se àque~ 

les que se impoem apesar do seu nascimento - por um saber e uma 

prática necessários ao exercicio do poder" (235). 
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Esta separação das duas legislações penais 
“firmou-se em nosso Pais nos meados do seculo XVIII, com base nas 

velhas Ordenanças de 1708 e nos Artigos de Guerra do Conde de Lide 
‹e1¢›, de 17ó3", declare SAHID MALUF (237), 

Para este a JUSTICA MILITAR não constitui 
privilégio das classes militares e sim “uma exceção de severidade e 

não de favor, já que, doutro modo, não seria conciliável com os 

princípios de igualdade civil que dominam as legislações modernas", 
trazendo palavras de JOÃO VIEIRA DE ARAÚJO, autor dos mais renomados 
na área do DIREITO MILITAR. ' 

SAHID MALUF explica ainda que "a razão desta 
exceção de severidade é óbvia: da mesma Iorma que a sociedade civil 
está fundada sobre a liberdade, a sociedade militar está escudada na 
obediência, de sorte que o juiz da liberdade não pode ser o da obe- 
diência, como a+irmou Clemanceau" (238). 

DISCIPLINA MILITAR surge, portanto, da pró- 
na pria sociedade, parte que sao os MILITARES dela, colocados ao lado 

de outro seu segmento, denominado (SOCIEDADE) CIVIL. 

3.- šä ALfTUhH3MIšä JLHDICFWWTE P4ILI`TAF2 _ 
SEIJ CÊMWPCJ DEI ACÚÃU 

3.1.- O ESTADO, A AUTDNDMIA JUDICANTE MILITAR 
E A JURISDIÇÃO PENAL MILITAR 

MARTINEZ Muñoz (239) epreeente e ESTADO como 
o PODER, do mesmo modo que é VONTADE. Para ele, PODER E VONTADE de~ 
vem estar orientados para uma finalidade jurídica, qual seja, a rea- 

ru lizaçao do DIREITO. O PODER do ESTADO se exterioriza em FORCA, a 
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qual, por sua vez, "reside essencialmente em sua forca pública, cuja 
principal manifestação é o Exército". 

E×éRcITO, para Muñoz (240) é "Q e×ter1Qr1za- 
cão do poder do Estado, o instrumento especifico mediante o qual é 

possivel soltar e impor sua forca: É o Estado como força". 
O ESTADO, com o fim de conservação e para al- 

cancar seu aperfeiçoamento e progresso social tem criado e imposto 
normas jurídicas de diferentes indoles, que regulam a conduta dos 

av 1 uv individuos sujeitos a sua jurisdicao, de seus orgaos e do próprio 
ESTADO. 

Explica HERRERA (341) que "a violação destas 
eu 1 normas deve levar preparada uma sancao, que sera de diferente natu 

reza, segundo o caráter da regra transgredida (civil, administrati- 

va, disciplinar, penal, etc.). Estas normas constituem o 'ordenamen- 

to Juridico'" 
A organização e disciplina das INSTITUIÇÕES 

vu MILITARES, os deveres e obrigações especiais a que estao sujeitos os 
seus componentes, implicam a necessidade de um sistema juridico es- 

au pecífico, que assegure a preservacao de seus fins essenciais e as 

regulem em todos os aspectos. ^ 

Este sistema, composto de normas administra- 
tivas, técnico-militares, penais e disciplinares, constitui a ORDEM 
JURÍDICA MILITAR, "um ordenamento juridico próprio dentro da ordem 
juridica geral do Estado", como ensina BASTOS JÚNIOR (243). 

, 
A JURISDIÇÃO PENAL MILITAR pode ser concei- 

tuada como sendo a faculdade que têm os TRIBUNAIS MILITARES Para co- 
nhecer dos negócios que a lei apresente ao seu conhecimento. Seria, 

para HERRERA (243), o que se entende por FORO MILITAR. 

E o ORDENAMENTO JURÍDICO MILITAR seria o SIS- 
TEMA JURÍDICO ESPECIAL, que, dentro do patrimônio juridico geral do 
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ESTADO, e sob a égide de suas NORMAS CONSTITUCIONAIS, se propõe con- 

cretamente à obtenção dos mencionados fins (344). 

v1NcENzo MANZINI, citado por Muñoz (245), 

conceitua o ORDENAMENTO JURÍDICO MILITAR: "as normas jurídicas que 

têm por meta conseguir alcançar os fins essenciais das instituições 
militares, constituem, em seu complexo, um ordenamento juridico par- 
ticular dentro da esfera do ordenamento juridico geral do Estado: o 

ordenamento jurídico militar". 
Dentre essas NORMAS do ORGANISMO JURÍDICO MI- 

LITAR, as mais importantes são as DISCIPLINARES e as PENAIS, porque 

dizem respeito ao elemento fundamental da existência do CORPO MILI- 
TAR - a DISCIPLINA. 

_ 

Fala-se, assim, de um DIREITO MILITAR, a que 

se reierem as matérias das normas juridico-militares, e também de um 
DIREITO PENAL MILITAR, expressão que, como o DIREITO COMUM, "pode 

ser tomada no aspecto subjetivo (jus puniendi) - correspondente ao 

poder do Estado de formular os preceitos que definem a conduta ili- 
cita e cominam a respectiva pena ~ objetivo (jus penale) que repre- 

senta o conjunto desses preceitos, ou seja, a lei penal militar, ou 

ainda, como ciência, correspondendo à parte do direito penal que se 
ocupa da violação da ordem jurídico~militar e respectiva sanção pe~ 
nal" (E46)_ 

ZAFFARONI (247) também explica que "como 
I 

l\l qualquer outro ramo do direito - ou subramo dele - a expressao 'di- 

reito penal militar' tem dois sentidos: o de 'legislação penal mili- 

tar' e o de 'ciência do direito penal militar', isto é, o de sistema 
de compreensão da legislação penal militar". 

Mas é de logo advertir-se que o DIREITO CAS- 
TRENSE nao é um ramo novo, arrancado do velho tronco do DIREITO CO~ 
MUM, "pela corrente do progresso social, mas disciplina juridica de 
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velha descendência que, mesmo que em menor grau que aquele, se tem 

transformado no último seculo por essa influência democrática que 
exerce uma atracão profunda, irresistível, poderosa e fatal como uma 
forca da natureza, sobre os povos civilizados", nas palavras de VAS- 
QUEZ (E4B)_ 

Em resumo, com José FREDRICU MARQUES <249>, 

pode-se dizer que a JURISDIÇÃO PENAL MILITAR “é o numen juris de 

funcão estatal que tem por objetivo compor litígios penais discipli- 
nados na legislacão penal militar", assinalando também que o litígio 
castrense é litígio penal. "De outro lado, como o fato punivel vem 

descrito em lei especial, e o litígio militar é decidido por órgãos 
da Justica Militar (que é a Justica especial), cabe concluir que o 

litígio ou lide castrense constitui litígio penal especial". 

Na mesma linha de entendimento JOÃO BARBALHO 
UCHDA cAvêLcêNT1 (250) diz qua para as delitos previstas pela LEI 

MILITAR deve existir uma JURISDIÇÃO ESPECIAL, "não como privilégio 
dos individuos que o praticam, mas attenta a natureza desses crimes 
e a necessidade, a bem da disciplina, de uma repressão prompta e 

firme, com formas summarias". É que "sem disciplina não ha subordi- 
nacão nem seguranca; ella é a vida e a forca dos exercitos. E sem 

ru uma jurisdicao própria, privativa, militar também, essa disciplina 
seria impossivel". 

observa HoMéRo PRATES <Ê51> qua ao aa inati- 

tuir um FORO ESPECIAL para os MILITARES, nos DELITOS MILITARES, "a 

constituicão dos povos cultos obedeceu a uma imprescindível e impe- 

riosa necessidade que se fez sentir desde a existëncia organizada do 
primeiro exército permanente. Essa criacão de um Juizo de excecão e 

não privilegiado, propriamente dito, foi a consequencia de uma natu- 
fu ral evolucao do fenomeno jurídico, foi o resultado de desenvolvimen- 

to do direito publico interno". 
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Sobre o DIREITO COMUM e o DIREITO ESPECIAL, 
JOSÉ FREDERICO MARQUES acrescenta que "dentro de nosso sistema po- 

: na uv 1 ou litico, sao categorias que se diversificam em razao do orgao que de 
ve aplicá~los jurisdicionalmente". E apresenta o que considera o me- 

lhor critério para uma distinção precisa, pelo menos no que toca ao 
DIREITO PENAL: "se a norma penal objetiva somente se aplica através 

eu de órgaos especiais constitucionalmente previstos, tal norma agendi 
tem carater especial; se a sua aplicação não demanda jurisdicões 

nu próprias, mas se realiza através da justica comum, sua qualificacao 
será a de norma penal comum". 

E conclui: "teremos um direito penal comum e 

um direito penal militar, uma vez que o direito penal eleitoral, 
vv vv apesar de aplicado por jurisdicao especial, nao chega a configurar- 

se como complexo especial nos quadros do direito punitivo" (252). 

3.E.~ JUSTIÇA MILITAR, UMA JUSTICA ESPECIAL 

O fato de, em certo período, o STF ter tido 

competência para conhecer de recursos interpostos contra decisões 
ru proferidas pela JUSTICA MILITAR, nao desnaturou a sua autonomia. Até 

1 1 :u ow porque o STF e orgao de superposicao da JUSTICA BRASILEIRA. 
Tem a JUSTICA MILITAR normas próprias, sejam 

SUBSTANTIVAS, sejam ADJETIVAS. A NORMA SUBSTANTIVA vem expressa no 

CÓDIGO PENAL MILITAR (em vigor, aquele baixado pelo Decreto-Lei n9 

1.001, de 21 de outubro de 1969) e na NORMA ADJETIVA, esta consubs- 

tanciada no CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR (baixado pelo Decreto~ 
Lei n9 1.00E,também de E1 de outubro de 1969), ambos vigorando a 

partir de 19 de janeiro de 1970. Além deles, a ORGANIZAÇÃO JUDICIÁ- 
RIA MILITAR está igualmente regulada, através da LEI DA ORGANIZAÇÃO 
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JUDICIÁRIA MILITAR (Decreto-Lei n9 1.003, ainda de E1 de outubro de 

1969), vigorando no inicio do ano seguinte, a exemplo do CPM e do 

CPPM. 

Os poderes públicos têm reservado às CLASSES 
MILITARES tratamento especial, “até por um dever de justiça", segun- 
do JDNEW-xl.. GOMES DE cê\Rvm_Ho (253), para quem "1e1. decretos, regu- 
lamentos e normas ressalvaram, excluiram ou destacaram a classe mi- 

litar. Toda e qualquer modificação e concessão à classe de funcioná- 

rios_ públicos não tiveram alcance aos militares, que da mesma forma 

sempre foram objeto de legislação especial". 

Frisa, taxativamente, que a JUSTICA MILITAR 
trata-se. efetivamente, de uma JUSTICA ESPECIAL, "primeiro porque 
não conhece dos crimes comuns, mas delitos especiais, definidos em 

lei especial. Segundo porque sem ferir ou contrariar a lei comum não 
estabelece nenhum privilégio. Ao contrario, não raros são os casos 

em que o infrator desejaria antes de tudo ser pela justiça comum 

julgado pelos fatos cometidos, quão grande é em muitos casos o rigor 
dos julgamentos na Justica Militar". 

AIRTON DE OLIVEIRA PINTO é preciso quando se 
refere à autonomia da JUSTICA MILITAR. Diz que ela "repousa na dife- 

rença das obrigações a que se sujeitam os militares. A disciplina e 

a hierarquia, por si próprias, explicam a necessidade de uma justica 
peculiar às forças militares". 

Traz, à colação, vários autores que justifi- 

cam a JUSTICA MILITAR em face da disciplina a que se submetem os MI- 

LITARES como PONTES DE MIRANDA, para quem, "não é possivel, de jure 
condendo, por exigência mesma da disciplina e da finalidade das for- 
ças armadas, excluir-se o aparelho peculiar a elas. O que é dado à 

politica juridica legislativa É aumenta-lo ou diminui-lo, limita-lo 

ou estendê-lo. Em todos os tempos, houve Justiça própria dos Exérci- 
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tos e das Armadas. Têm-na por necessidade da missão, as próprias na- 

ves mercantes. para os casos estritamente indicados. Quem diz disci- 
plina diz ordem dentro de certo grupo". 

PAULINO JACQUES, também lembrado, afirma que 

esta JUSTICA ESPECIAL, destinada a processar e julgar os DELITOS MI- 

LITARES, "tem sua razão de ser em a natureza da instituicão militar, 
baseada nos principios da hierarquia, da disciplina e da subordina- 

uv cao, e é universalmente adotada". Ainda A. WILHELM, em seu "Comen- 

taire des Codes de Justice Maritime et Militaire", o qual justifica 
a legislacão penal militar, declarando que sua Iinalidade é a sujei- 
cão dos militares, "a fim de assegurar por uma regulamentacão es- 

treita e severa, a manutencão de uma exata disciplina". Ou JOÃO BAR- 

BALHO, pois "para os crimes previstos pela lei militar, uma jurisdi- 
uu uu ø cao especial deve existir, nao como privilegio dos individuos que o 

praticam, mas atenta a natureza desses crimes, e a necessidade, a 
vv bem da disciplina, de uma repressao pronta e firme, com fórmulas su- 

márias".(e54) 
Este é o pensamento de VASOUEZ (255), o qual, 

uv 1-» u recorrendo a uma visao panoramica do mundo de hoje, adverte que em 

todos os paises civilizados há uma disciplina juridica, precariamen- 

te explorada, que no plano da lei positiva se condensa num conjunto 
de disposicões orgânicas que coordenam, sincronizam e concertam as 

relacöes derivadas da vida marcial, que se denomina de Direito Mili- 
tar. Isto é, que há um ordenamento juridico particular dentro do or- 
denamento jurídico geral do Estado, constituido pela norma juridica 
que tende diretamente a assegurar a manutencão dos *ins essenciais 

ou da instituicao militar". E, para VASOUEZ, "este ordenamento juridico 
compreende os fatos que perturbam a vida do soldado ou a disciplina 

das unidades orgânicas". 
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Ouase com as mesmas palavras, MÁRIO TIBÚRCIO 
GOMES CARNEIRO (855) comenta, com ênfase, que, pela missão política 
de garantia e defesa material do Estado, a FORCA ARMADA é o seu ór- 
rv gao mais importante e ela "sempre teve aparelhos Judiciários pró- 

prios, em todas as épocas, em todos os regimes politicos e em todos 
' ou os sistemas de organizacao militar de_milicia ou de exército perma- 

nente, de servico obrigatório ou de alistamento voluntário". 
O sujeito do DIREITO PENAL MILITAR, como o do 

DIREITO PENAL COMUM, e o ESTADO, pois a ele corresponde o PODER que 
lhe permite formular pela via preventiva ou ampla, os preceitos es- 

peciais e proibitivos que determinam a conduta ilícita e que firmam 
a pena. E entre os bens jurídicos protegidos pela LEI PENAL MILITAR 
encontram-se, segundo HERRERA (857): "a seguranca externa e interna 
do Estado, a seguranca das instituições armadas, os deveres e honras 

uv militares, a subordinacao hierárquica, os interesses materiais das 
instituicões armadas, a propriedade militar e a fé militar". 

volta-se .z Jozso BARBALHO <Ê59> para com ele 

se reforcar a ideia de que "'sem disciplina não há subordinacão nem 
na seguranca; ela é a vida dos exércitos. E sem uma jurisdicao própria, 

privativa, militar, também essa disciplina seria impossivel. Além 
ru disso, a infracao do dever militar por ninguem pode ser melhor apre- 

ciada, do que por militares mesmo (...) E, assim, o fôro especial e 
ou ou c" uma condicao de boa administracao da justica . 

Mas, adverte o constitucionalista, comentando 
a CONSTITUIÇÃO de 1891, esse FORO ESPECIAL “'não é propriamente para 
os crimes dos militares, e sim para os crimes militares, porque no 

militar ha também o homem, o cidadão, e os fatos delituosos pratica- 
dos nesta qualidade caem sob a alcada da jurisdicão comum a todos os 

ou membros da comunhao civil; o fõro especial é só para o que êle pra- 

ticar como soldado, ut miles, na frase do jurisconsulto romano'“ 
i 

é.,



RUY BARBOSA também aceitava este FORO ESPE- 

CIAL, lamentando que a CARTA de 1891 não o tivesse incluido como ór- 
gão da PODER JUDICIÁRIO <2'5'5'>, `1e‹m:›rancm que Q FURO MILITAR já vinha 
consignado no Regulamento de 19 de junho de 1678, em seu art. 49, e 

no ALVARÁ de E1 de outubro de 1763, mas só foi definido no direito 
patrio muito mais tarde (350). 

OSMAN LOUREIRO (251) segue o mesmo entendi~ 

mento, pois para ele o DIREITO PENAL que se aplica aos MILITARES, 

nas suas infrações de oficio, "é um aspecto particular da lei penal 

comum, ou seja um direito penal especial". (...) O que ocorre é só- 

mente um processo de especialização, em face à notória especificação 
da função a cumprir. Assim, sem perder o contacto com o direito pe~ 
nal comum, cujas prescrições predominam em tudo quanto não é motivo 
daquela notação, o direito do militar apenas acentua, nos seus epi- 

sódios criminais, aquela marca que é o reflexo ou timbre correspon~ 
nz II dente à natureza perculiar da sua funçao _ 

O autor também considera que "o militar, an~ 

tes de o ser, é um civil, membro componente de uma comunidade, cuja 
influência só não o atinge naquilo que seja específico de sua fun- 

rv H çao _ 

Defendem ainda a existência do FORO MILITAR, 
FRANCIS LALOE, para quem "seria pueril discutir e demonstrar a ne~ 

ou cessidade de uma jurisdicçao especial para os militares, pois que 

ella foi reconhecida em todos os tempos e por todas as nações civi~ 
lisadas", ou PIETRO VICO, argumentando que "a especialidade do crime 

uv militar determina a especialidade da jurisdicçao militar, e que o 

juiz mais idoneo para apreciar os crimes e as transgressões milita~
n res é o militar por ter, como nenhum outro, a consciencia intima e 

profunda dos respectivos deveres".‹EÔE) 
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I ~ AUTONOMIA, no entanto, nao deve ser confundi- 
da com INDEPENDÊNCIA. AUTÔNOMO o DIREITO PENAL MILITAR o é. mas não 
INDEPENDENTE, pois integra o PODER JUDICIÁRIO e obedece às NORMAS DE 

uu DIREITO vigentes no Pais. Nao se impõe o DIREITO PENAL MILITAR a ne 

nhum outro ramo do DIREITO, e sim subordina-se ele ao DIREITO Pd- 

TRIO, ao ORDENAMENTO JURÍDICO, do qual se faz parte. 
L\. 

É interdependente, dentro do ORDENAMENTO JU- 

RiD1cD de Peie, como e×preeee LAURENTIND DE ANDRADE FILDCRE <ÊÕ3>, 

exercitando um DIREITO ESPECIAL AUTÔNOMO, compreendido como uma es- 
pecialidade ou especificidade do DIREITO PENAL MILITAR. 

Mas hà autores que se posicionam contraria- 

mente à AUTONOMIA JUDICANTE MILITAR, insurgindo-se contra essas 

idéias, a partir das argumentações então apresentadas, as quais se- 

riam razões que determinariam a existência do FORO MILITAR, como ES- 

MERALDINO BANDEIRA e HÉLIO LOBO, ora trazidos ao estudo. 

3.Z3.- IXJUTTIPQQ ÍÊDFITRLHRIÊÃ À ¿MJTCH¶OP1IQ 
JLHDICHABFTE |WIL_I11ãR 

centeete ESMERALDINO BANDEIRA (264) que deve 

existir uma JUSTICA MILITAR, por ser mais severa para os SOLDADOS, 

porque JUSTICA, "para merecer este nome há de ser uma só, assim para 
os civis, como para os militares", já que JUSTICA "outra cousa não é 

que a lei applicada com egualdade e sem arbítrio, seja qual Iõr a 

classe a que pertença o individuo a julgar". 

Não há, para ESMERALDINO BANDEIRA, como iden- 
ou tificar a profissao de MILITAR com a individualidade, a classe com o 

homem, pois "seria barbarisar a justica incluir os militares, pelo 

simples facto de sua profissão, entre os individuos que reclamam uma 
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justica mais severa - os criminosos tarados, reincidentes e incorri- 

giveis“. 

Para ele, "a necessidade de uma justica mais 
'severa para a repressão dos crimes funccionaes dos empregados publi- 

øu vv cos civis nao exige a creacao de tribunaes especiaes; assim também, 
a justica mais severa para a punicão dos crimes funccionaes dos mi- 

êv ~ av litares nao impoe nem justiiica a creacao de similhantes tribunaes". 
Encerra o seu primeiro contra argumento, es- 

crevendo que "numa e noutra hypothese os tribunaes ordinarios sabe- 
vv rao graduar a justica de accôrdo com a gravidade peculiar do caso e 

com a responsabilidade funcional do deliquente". 
na Tem razao, em parte, o autor, a partir do que 

se deva entender por JUSTICA. Ela deverá ser, sempre, uma só, seja 
para o CIVIL, seja para o MILITAR, seja para o CRIME COMUM, seja pa- 

raoo CBIMERMILITAR. 
A LEI MILITAR pode ser mais rigorosa com o 

MILITAR, e neste caso a JUSTICA a ser aplicada partirá desta base. 

Não será, por isso, mais ou menos severa. 

_No entanto, deve-se ressaltar que os MILITA- 
RES têm destinacão completamente diferente do restante do grupo so- 
cial. A eles compete proporcionar seguranca, paz, defesa, de tal ma- 

neira que os demais possam desenvolver suas atividades internas nes- 

se grupo e trabalhar para o desenvolvimento dele. 

Mas aos MILITARES foi dado o uso de armas. 
uv vu equipamentos e recursos outros, que nao estao ao alcance dos QIQJS, 

até pela missão que estes desempenham na sociedade. D fato de dispo- 
vv rem de tal instrumental bélico, perigoso se em maos erradas, ou se 

usadas sem cautela ou com excessos, pode representar para a socieda- 
av de uma situacao de perigo, criada por ela mesma. 
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Nada mais ajustado, por isso, que a sociedade 
se acautelar contra essa possibilidade e regular a vida dos MILITA- 
RES com mais profundidade, com mais rigor. Assim, as leis para eles 

ou serao necessariamente mais severas, mais rigorosas. Nunca a JUSTICA. 

Como disse CLÓVIS BEVILAGUA, citando BRDU- 

NIDLS (EÔ5{,_a_JUSTIÇA deve ser uma, "em seu principio e em seu fim; 

mas póde sel-o, usando de +órmas diferentes e variando suas vias de 
'“ II execucao . 

Quanto mais reguladas as FORÇAS MILITARES, 
mais controladas elas estarão, principalmente pelos detentores do 

PUDER POLÍTICO, colocado acima de outros PODERES, como o PODER MILI- 

TAR_ 

Para servir é que as FORÇAS MILITARES exis- 

tem, e não para se servir, tomando elas poderes que não deveriam 
ter. ' 

Lembrou siLv1o MARTINS TE1×E1RA <EÕ6>, a pro- 

pósito desse argumento de ESMERALDIND BANDEIRA, que "os conceitos do 
critico são verdadeiros, mas há nas afirmações do mestre maniiesto 
equívoco", pois "quando se impõe pena mais grave pelo crime que toma 

na o característico de delito militar, nao se visa a pessoa, mas a fun- 

ção de militar, os seus deveres especiais, inerentes_a sua_cla§sef. 
E é O próprio ESMERALDIND BANDEIRA (367) que 

acaba confirmando, des{azendo os Tundamentos de sua argumentação, 
quando a{irmou: "Não se contesta, porém, que em certos delictos deve 
ser agravada a justica aplicavel ao delinquente pela circunstancia 
de sua QUALIDADE MILITAR (o destaque é deste trabalho). (...) A qua- 

lidade Iuncional de um individuo lhe impõe deveres mais severos nos 
factos que dizem respeito as attribuicões de seu cargo e. consequen- 

temente, responsabilidade maior pelas iniraccões que elle cometta no 
exercicio d'esse cargo". 
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ESMERALDINO BANDEIRA volta-se ainda contra a 

JUSTICA MILITAR, pensando-se nela como meio de se ter uma maior ce- 
: " :u na leridade nos julgamentos, pois isso e aspiracao que se nao deve li- 

mitar a uma classe, mas generalisar a todos os individuos", quer se 

aplique a MILITARES, quer se faca a CIVIS. 

Afirma que "a celeridade maior da justica de- 
:u pende menos da instituicao de tribunaes especiais do que da simpli- 

ficação dos termos do processo". (258) 

Não há o que se comentar. Rapidez nos julga- 

mentos é aspiração de todos. JUSTICA rápida, sem resultar em prejui- 

zo na investigação da verdade dos fatos, é o que todos desejam. 
Hoje, realmente, a JUSTICA MILITAR tem-se 

mostrado mais célere do que a JUSTICA COMUM, talvez pelo rito pro- 

cessual - todos os CRIMES MILITARES seguem os mesmos passos, com 
simplificação dos procedimentos. Ou pelo número de processos - nor- 
malmente, na JUSTICA MILITAR, FEDERAL ou ESTADUAL exceto a JHE de 

SÃO PAULO, esse número é mais reduzido do que na JUSTICA COMUM, esta 

sim, sobrecarregada. Ou também pela atuação dos cartórios - onde os 

funcionários, em boa parte, são egressos das ORGANIZAÇÕES MILITARES, 
levando consigo costumes de disciplina e obediência e de pronto 

au atendimento. que facilitam os trabalhos. Ou ainda em razao das Pes- 
soas envolvidas nos processos - geralmente MILITARES, como JUÍZES, 

ACUSADOS, TESTEMUNHAS, ou como PERITOS, os quais, pela formação ad- 
quirida nos quartéis, atendem de pronto e da melhor forma ao chama- 

mento da JUSTICA CASTRENSE. 
Por último. ESMERALDINU BANDEIRA (269) discu- 

.-
1 te a necessidade da JUSTICA MILITAR em razao dos conhecimentos tec 

nicos que os julgadores teriam. No caso, os Julgadores seriam os 

próprios MILITARES. Diz que não sabe de outro motivo ou conhecimento 
que não os jurídicos, para que se possa enquadrar nas construções da 

iäi



LEI PENAL um fato criminoso, e "o processo e o julgamento militares 
nada mais são do que o estudo do facto criminoso e a investigação da 
responsabilidade, do agente em face de lei substantiva e adjectiva; 
do direito e do processo". 

Para ele, mesmo nas infrações militares, “di- 

gam sobre o facto - testemunhas e peritos militares, que o juiz to- 

gado dirá, com seguranca, da lei e do direito". 
nv na E a razao nao pode ser retirada do autor, pe- 

lo menos no teor de sua argumentação. Dê o FATO, que o JUIZ TDGADO 
dará o DIREITO. 

' Só que no caso da JUSTICA CASTRENSE afloram 
as peculiaridades da caserna, as leis e regulamentos próprios. dife- 
rentes do mundo de fora dos quartéis. Existem as relações de subor- 
dinado e superior, de disciplina e hierarquia a niveis e com carac- 
teristicas não observados com os CIVIS. Há as coisas de um quartel, 

~ ru a qua nao se parece em nada com uma repartiçao publica, tanto que nun- 

ca fecha suas portas. Há os armamentos e equipamentos típicos e só 

existentes entre os MILITARES. Enfim, um mundo que um JUIZ TOGADD, 

mesmo que especializado no DIREITO MILITAR - e ele terá que sê-lo - 

não chegaria a conhecer se não dispusesse de pares que o auxiliassem 
:v nesse campo de conhecimento. Na junçao do saber juridico com o saber 

militar está uma forma mista de se bem julgar. 
Tanto que o próprio ESMERALDINU BANDEIRA 

(870) vê que a verdade da doutrina predominante é outra, pois "em 

todos os paizes cultos sobrevivem em plena actualidade os tribunaes 
militares", reconhecendo mesmo que era uma instituição que ameaçava 

nz viver um longo futuro a julgar pela militarizaçao crescente da paz 

armada, notada por ele no começo deste século. "Instituição de longo 

futuro e de passado longo". 
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Outro grande critico da autonomia judicante 
militar, HÉLIO LOBO (371), era o primeiro a reconhecer que o verda- 
deiro JUI2 do SOLDADO é o SOLDADO, pois "convivendo com estes, so- 

mente êle conhece o meio onde se desenrola o crime, somente êle está 

apto a graduar a justica conforme as exigências dêsse meio, Iazendo- 

a recair, rápida, inopinada, terrivel, sobre a cabeça do réu". 

Na verdade, HÉLIO LOBO não aceitava a exis- 

tência, de dois CÓDIGOS PENAIS - o COMUM e o MILITAR - achando que 

bastaria um só - o COMUM, ou o ORDINÁRIO, como o denominava. Neste, 

um titulo seria destinado aos "crimes verdadeiramente militares", já 

que as infrações chamadas "impropriamente militares" reduzem-se, pa- 

ra ele, a infrações de direito comum". 
Desta forma, o autor estaria aceitando - e o 

fez expressamente - "a abolicão dos tribunais militares e sua subs- 
tituicão por juizes togados federais". (872) 

Ainda que nas fases mais dolorosas de convul- 
nz N sao social, jamais ao magistrado civil deve ser retirada sua função 

judicante, compreensiva de paisanos e militares", aplicando-se, não 

só às forças militares federais, como "a todos os corpos militariza- 

dos, como os corpos policiais, etc". (273) 

Mesmo com tais conclusões¿ deve-se lembrar as 

palavras de CARNEIRO, o qual tinha o DIREITO PENAL MILITAR - de que 
o QUDICIÁRIO MILITAR constituiria o ramo mais discutido - não como 

um direito de classe, "mas um direito especial, isto é, 'não existe 
porque a fôrca armada represente uma classe à parte mas porque nI 

Estadn impõe an militar deveres que exigem uma sistematizacãb e uma 
garantia especial, cuja violacãb reclama disposições especiai5'" (o 

destaque é deste trabalho). 
,Ora, se se reconhece que há um DIREITO PENAL 

MILITAR, como um DIREITO ESPECIAL; que a FORÇA ARMADA é uma classe à 
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parte; que o ESTADO impõe ao MILITAR deveres especiais, diferentes, 

tanto que deve decorrer dai uma sistematização e uma garantia espe- 

ciais, ambas para se ter a possibilidade da exigência do seu cumpri- 
mento por parte dos MILITARES; e ainda, que, em ocorrendo descumpri- 
mento desses deveres, há que se ter disposicões especiais; por tudo, 
deve-se concluir que a existência de um ORDENAMENTO JURÍDICO MILITAR 
provocará, por conseqüência, o surgimento de uma JUSTICA MILITAR, 

ou ESPECIAL. O que nao é exigido de nenhum outro segmento da sociedade. 

Refuta-sej assim, a argumentac§o4de_HÉLIO LO- 

BQ....Éf?7fi..*. ¶.=.J_a';~d1=› fwen também P.‹i_f‹=z~ ¢9fi.t‹21f-=..C°.\:P9_r.‹ã5£'›sS_¿9=-1‹â1S› "a .Sua 

1ei"_pena1 independente", com um "código para funcionários, pafišpmej 
dicos, para advogados, farmacêuticos, comerciantes, etc." 

Rejeita-se, porque a esses segmentos sociais 
nada é exigido pelo ESTADO, que não seja comum a todos. Tratados de 
forma igual, com deveres e obrigações, com direitos e prerrogativas 
idênticas, não há porque submetê-los a diferentes JUÍZOS, se o deli- 

to é o mesmo, com infracão, circunstâncias e motivações semelhantes. 
Ao contrário, para o MILITAR a SOCIEDADE tem 

um tratamento diferente, tanto que lhe obriga ao cumprimento de sua 
missão, em qualquer tempo ou lugar, em quaisquer circunstâncias, 
mesmo com o sacrifício da própria vida, o que jamais imporia a um 

CIVIL, (ou PAISANO, como quer HÉLIO LOBO). 
Os MILITARES, além de missões distintas, pró- 

prias, estão na contingência de atenderem a ordens, vindas de supe- 

riores hierárquicos ou de autoridades do ESTADO, sem que possam se 

negar a cumpri-las, sob pena de estarem cometendo crimes graves, com 

penas elevadissimas, não raro a "minima" sendo superior a quatro 
anos de reclusão (375). 
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A um CIVIL nada disso é exigido e se ele de- 
satender a ordem de alguém, mesmo que de escalão superior ao seu,

~ sofrerá uma advertência, quando muito uma suspensao. 
Em outras Palavras, o DIREITO PENAL MILITAR 

¡¡ uv nao existe porque a força armada representa uma classe à parte, mas 

porque o Estado impõe ao militar deveres que exigem uma sistematiza- 
nu A.: çao e uma garantia especial, cuja violaçao reclama disposições espe- 
ciais". (277) 

Por isso, se há um tratamento diferenciado 
entre o que se quer de MILITARES e o que se exige de CIVIS, deve-se 
ter um ORDENAMENTO JURÍDICO também diferenciado, com uma JUSTICA 
própria. Mas sempre para a apreciação do CRIME MILITAR, aquele que 
foi cometido especialmente pelo MILITAR - já que o CIVIL muito rara- 

mente o comete - na qualidade de MILITAR, e nunca como um cidadão. 
CLÓVIS BEVILAOUA (278), favorável à manuten- 

ção da LEI PENAL MILITAR, reúne três razões basicas para sustentar 
sua posição: 

1) O fato de a CLASSE MILITAR não constituir 
uma "superfectação no organismo nacional", e sim "um agregado social 
creado pela própria organização da vida humana em unidades nacio- 

naes, e que necessita de condições especiais para bem exercer as 

suas funcções de defesa do paiz, no exterior e manutenção da ordem 
no interior", a LEGISLAÇÃO PENAL MILITAR seria, então, uma necessi- 
dade social, cuja satisfação seria reclamada, não pela CLASSE MILI- 
TAR, mas pela sociedade que, "por esse modo, conserva o orgão em me- 
lhor estado de exercer a funcção, de que não póde prescindir": 

E) para adaptar a CORPORACÃO MILITAR aos seus
~ fins, “nao se serve a sociedade sómente da ubediencia essencial, da 

disciplina e da repressão que assegurem a obediencia", suscitando o 

brio e o pundonor característicos do MILITAR e que, como estímulos 
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psíquicos, "levam o soldado obediente e disciplinado até ao sacrifi- 
cio, até ao heroísmo, e offerecem uma nobre compensação ao que possa 

ou uv haver de oppressao nos rigores da obediencia hierarquica (...) Nao 

é, portanto, extranhavel que os militares tenham legislação espe- 

cial, quando outras classes sociaes menos cohesas, de fronteiras me- 
nos precisas, possuem um corpo de leis que lhes são proprias" - lem- 

bra o CÓDIGO COMERCIAL, para os comerciantes, um DIREITO INDUSTRIAL, 
distinto do CIVIL e do MERCANTIL, para os industriais, então sendo 
organizado - os "crimes de Iunccão, impropriamente chamados de res- 
ponsabilidade, que sómente por funccionarios podem ser commetidos"; 

3) no CRIME MILITAR acentua-se mais o parti- 
cularismo, enquanto que na "delinquencia das outras classes a varie- 
dade das Tórmas não atinge á parte nuclear do crime, a sua nature- 
za", exige-se do SOLDADO uma obediência rigorosa, "por assim exigi- 
rei as necessidades sociaes, tanto que a "pena1idade'mi1itar se er- 

gue severa e minaz para assegura-la, creando com a insubmissão e a 

insubordinacão categorias especiaes de crimes". 
nz Nao se deve ter uma JUSTICA MILITAR para todo 

e qualquer DELITO DE MILITAR, o que resultaria numa JUSTICA DE EXCE- 
CÃO, e aí teria inteira razão HÉLIO LOBO. Os médicos, os farmacêuti- 

ru cos, os operários de construcao etc., teriam igualmente esse direi- 
to. Mas a JUSTIÇA instituída é para os CRIMES MILITARES, surgidos 
quando são descumpridas aquelas normas especiais, aqueles deveres 
inerentes tão-somente aos MILITARES, aquelas obrigações e missões 

que só aos MILITARES são colocadas. 
Retirem-se tais deveres e obrigações, tais 

missões e imposições especiais, que naturalmente deixará de ter ra- 

zão um ORDENAMENTO JURÍDICO ESPECIAL e, em conseqüência, uma JUSTICA 
ESPECIAL, eis que não hà mais DELITOS_ESPECIAIS. 
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Critica-se, inclusive, o nome dada a essa 

JUSTIÇA: JUSTIÇA MILITAR. Pode-se, por tal, entender que é a JUSTIÇA 
fu : uv DOS MILITARES, e nao um orgao judicante especial. Se DOS MILITARES, 

estaria aí uma JUSTIÇA DE EXCEÇÃO, e não ESPECIAL, esta permitida 
pela CONSTITUIÇÃO, e aquela, proibida terminantemente. 

Acredita-se que pior seria denomina-la JUSTI- 
ÇA CASTRENSE, e que mais se entenderia como limitando-se às coisas 

do quartel, do "castro", do acampamento militar. 
vw JUSTIÇA MILITAR era a denominacao mais acer- 

tada quando fazia parte das ORGANIZAÇÕES MILITARES, mas hoje, já co- 

mo órgão do PODER JUDICIÁRIO - e assim um ÓRGÃO CIVIL e uma, até se 
uu poderia dizer, JUSTIÇA CIVIL - esse nome parece nao estar mais com- 

binando. 

Difícil, no entanto, tem sido a escolha de um 
outro nome e por isso ele tem permanecido por todos esses anos, tal- 

ru vez até por respeito à tradicao. 
As FORÇAS MILITARES têm de cumprir sua desti- 

nação, sob uma rígida DISCIPLINA, sob parâmetros firmes de HIERAR- 
GUIA, ambas não notadas na sociedade civil, e a LEGISLAÇÃO SUBSTAN- 
TIVA MILITAR enfoca precisamente a possiblidade de elas serem pos- 

tergadas, relegadas a outro plano, prevendo sanções fortes para quem 
assim agir. 

A DISCIPLINA é o alicerce fundamental em que 
se assenta todo o ORGANISMO MILITAR, nele repousando o conteúdo de 

fu subordinacao e respeito, tornando-se, por isso, imprescindível à es- 

âênzia da vID‹>. MILITAR, como ensina AIRTON DE OLIVEIRA PINTO <¿°7'9>, 

para quem ainda "a necessidade da existência da Justica Militar re- 
pousa na SEGURANÇA (...) peculiar a todas as Corporações Militares", 
e tão importante e vital para os MILITARES, "que a Justica ou injus- 

tiça de uma punição disciplinar não pode ser apreciada pelos nossos 
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Tribunais". Pelo menos no seu mérito, deve-se acrescentar. 

4.- CHÊDIISO IE1¶êL_ MIL_ITYãR EE/CNJ [2Ó[)IGC) PEI¶AL_ CCWMJM 

Discute-se entre os doutrinadores se ha ne- 

cessidade de um CÓDIGO PENAL MILITAR, ou se bastaria o CÓDIGO PENAL 
COMUM, com a inserção de DELITOS PROPRIAMENTE MILITARES. 

A corrente contrária à JUSTICA MILITAR defen- 
de exatamente a segunda posição, enquanto que aqueles que aceitam o 

ORDENAMENTO JURÍDICO MILITAR, um DIREITO PENAL MILITAR e uma JUSTICA 
MILITAR. optam, geralmente, por um CÓDIGO PENAL MILITAR, distinto do 
COMUM. 

Pode~se lembrar como partidários da primeira 
corrente, entre outros, VINCENZO MANZINI, ESMERALDINO BANDEIRA e HÉ- 
LIO LOBO, e apoiando a segunda, OCTAVIO VEJAR VASOUEZ, CÉLIO LOBÃO 
FERREIRA, ÁLVARO MAYRINH DA COSTA, EUGÊNIO RAÚL ZAFFARONI, AIRTON DE 
OLIVEIRA PINTO. 

Não há dúvida de que o DIREITO PENAL MILITAR, 

em determinados aspectos, difere fundamentalmente do DIREITO PENAL 
COMUM. Este, se destina à defesa da vida e da liberdade, aquela como 
objeto supremo de sua tutela. O DIREITO PENAL MILITAR visa, primor~ 
dialmente, - além da vida humana e da liberdade ~ preservar o estado 
de eficiência da FORCA MILITAR, tendo a DISCIPLINA como objeto prin~ 
cipal de sua proteção. 

Já dizia NAPOLEÃO BONAPARTE: “A Lei Militar é 

a Lei Comum de barretina", frase que vem citada freqüentemente (280) 

quando está em discussão o problema da AUTONOMIA DO DIREITO PENAL 

MILITAR, e mesmo o CÓDIGO PENAL MILITAR. 
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Porém, a diversidade dos criterios de avalia- 

cao Iaz com que atos irrelevantes ou de menor signi$icado para a LEI 
PENAL COMUM sejam considerados faltas graves, passíveis de pena cri- 
minal, pela LEI PENAL CASTRENSE. Assim, o desrespeito a superior, o 

delito do sono, a embriaguez em servico, e tantos outros regulados 
HO

B 

que acontece sempre na área 
cr 

de 

em 
de 

é. 

CPM. 
Deve-se dizer que para o DIREITO PENAL COMUM 

uv conduta humana só tem importância quando voluntária, mas nao é o 

juridica militar. Tem-se, por exemplo, o 

ime de COBARDIA, no art. 363, do CPM - crimes militares em tempo 

guerra: "Subtrair-se, ou tentar subtrair-se o militar, por temor, 

presenca do inimigo, ao cumprimento do dever militar" - com pena 
av reclusao, de dois a oito anos. 

Basta que a ação se realize “por temor", isto 

nao precisa ser consciente. É o medo, o pavor, atuando sobre o 

MILITAR, diante da presenca do inimigo (281) 

só 

Ora, a punibilidade desse delito - COBARDIA - 

pode ser explicada pela necessidade de se evitar o pânico genera- 
lizado e o conseqüente perigo que poderia ser instalado, para a FOR- 

CA 

REITO PENAL COMUM, mesmo que se admita a substantividade do primei- 

MILITAR e, portanto, para o próprio ESTADO. 
Por outro lado, DIREITO PENAL MILITAR e DI- 

ro, repousam em principios básicos comuns, tanto assim que, quando 

da elaboração do CÓDIGO PENAL MILITAR de 1944, uma das caracteristi- 
cas mais destacadas pelos doutrinadores, foi a semelhança entre a 

sua PARTE GERAL, com a do recém CÓDIGO PENAL, de 1940. 

regras gerais nao precisariam constar de um código especial, bastan-' 

do 

Aqueles que se opõem ao CPM dizem que tais 

existir na LEGISLAÇÃO PENAL COMUM, ou, mais ainda, seria sufi- 
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ciente que esta contivesse algumas disposições relacionadas com o 
ou CRIME MILITAR, sejam normas de orientaçao, sejam normas com os tipos 

penais militares. 
cRHYso1.1Tc› DE GUSMÃO (332), por e›‹emp1z›, 

aceitava um CÓDIGO PENAL MILITAR, mas que só contivesse "os crimes 

especificamente militares, isto é, aqueles que o militar a pratica 

como tal". 

g 

Nada obsta, porém, um CPM, desde que se acei- 
tando o ORDENAMENTO JURÍDICO MILITAR, e a JUSTICA MILITAR nele inse- 
rida. Facilitaria, até, a tarefa de quem trabalhar nessa área, uti- 

lizando-se tão-somente de uma LEI SUBSTANTIVA, a MILITAR. 
Na PARTE GERAL de um CPM, deve-se atentar pa- 

ra a terminologia castrense, tais como "quartel", "superior", "infe- 

rior", "subordinado", "militar", "militar da ativa", "militar em si- 

tuação de atividade", "militar da reserva", "militar reformado", 
II A-I II “ "civil", "comandante , “funçao militar , "administracao militar", 

"local sobre administração militar", "propriedade militar", "forma- 
tura", "exercicio militar", "servico", "patrimônio sob administração 
militar", "incorporação", "posto", "graduação", “tempo de paz", 

“tempo de guerra", "inimigo", "oficial", "praça", "cabeça", e tantas 

outras. Elas possuem um significado, não necessariamente aquele que 
recebem na LEGISLAÇÃO PENAL COMUM. 

Também algumas circunstâncias que servem para 
agravar o CRIME, necessariamente seriam distintas, como Q fato de o 

agente estar de serviço, ou com emprego de arma, material ou instru- 

mento de serviço, para esse fim procurado, - pela facilidade que tem 
o MILITAR de conseguir tais recursos - ou quando embriagado, que de- 

no \ ve ter um tratamento diferenciado em relaçao a embriaguez de um CI 

VIL, face às suas responsabilidades. 
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uv Com normas tao peculiares, nada mais correto 
do que uma parte geral. própria, num CÓDIGO à parte. 

' `i E Assim também a chamada PARTE EsPEc1AL, onde 
estariam descritos os CRIMES, MILITARES por sua essência ou que se 

tornam MILITARES, por alguma razão - denominados de IMPROPRIAMENTE 
MILITARES. 

A PARTE ESPECIAL deveria regular os DELITOS 
EM TEMPO DE PAZ e os EM TEMPO DE GUERRA, o que já e algo de novidade 
em relacão à LEGISLAÇÃO PENAL COMUM. 

A 

Afora os DELITOS EM TEMPO DE GUERRA - como 

TRAIÇÃO, COBARDIA, ESPIONAGEM, INOBSERVANCIA DO DEVER MILITAR, INSU- 

BORDINAÇÃO, ABANDONO DE POSTO, DESERÇÃO, FAVORECIMENTO CULPOSO AO 

INIMIGO, além dos crimes CONTRA O PATRIMÔNIO, CONTRA A PESSOA etc. - 

dentre aqueles relacionados para o TEMPO DE PAZ, inúmeros têm defi- 
nição só encontradas num CÓDIGO PENAL MILITAR, outros, se estão tam- 
bém no CÓDIGO PENAL COMUM, o tratamento é um pouco diferente, e ou- 

tros ainda, de igual redação num e outro CÓDIGO, tornar-se-iam DELI- 
TOS MILITARES, por alguma circunstância especial. 

Na primeira categoria capitulos inteiros con- 

têm DELITOS somente referentes à LEGISLAÇÃO PENAL MILITAR, tais como 
Os CRIMES: CONTRA A SEGURANÇA EXTERNA, CONTRA A AUTORIDADE OU DISCI- 
PLINA MILITAR (MOTIM, REVOLTA, ORGANIZAÇÃO DE GRUPO PARA A PRÁTICA 
DE VIOLÊNCIA, OMISSÃO-DE LEALDADE MILITAR, CONSPIRACÃO, ALICIACÃO› 
INCITAMENTO, APOLOGIA DE FATO CRIMINOSO OU DO SEU AUTOR, VIOLÊNCIA 
CONTRA SUPERIOR, VIOLÊNCIA CONTRA MILITAR DE SERVIÇO, DESRESPEITO A 

SUPERIOR, DESRESPEITO A SÍMBOLO NACIONAL, DESPOJAMENTO DESPREZÍVELz 
INSUBORDINAÇÃO, OPOSIÇÃO Ã ORDEM DE SENTINELA, REUNIÃO ILÍCITA, PÚ- 

BLICAÇÃO OU CRÍTICA INDEVIDA, VIOLÊNCIA CONTRA INFERIOR, OFENSA 
AVILTANTE A INFERIOR, RIGOR EXCESSIVO ETC.), CONTRA O SERVIÇO MILI- 
TAR E O DEVER MILITAR (INSUBMISSÃO, SUBSTITUIÇÃO DE CONVOCADO, FAVO- 
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RECIMENTO A CONVOCADO, DESERCÃO, CONCERTO PARA DESERCÃO, DESERCÃO 
POR EVASÃO OU FUGA, FAVORECIMENTO A DESERTOR, ABANDONO DE POSTO, 

DESCUMPRIMENTO DE MISSÃO, RETENÇÃO INDEVIDA, OMISSÃO DE EFICIÊNCIA 
DE FORCA, EMBRIAGUEZ EM SERVICO, DORMIR EM SERVICO, OFENSA ÀS FORCAS 
ARMADAS, EXERCÍCIO DO COMÉRCIO POR OFICIAL, ETC.), CONTRA A LIBERDA- 
DE (a ressaltar o DESAFIO PARA DUELO), SEXUAIS (a destacar o de PE- 

DERASTIA OU OUTRO ATO DE LIBIDINAGEM), CONTRA O PATRIMÔNIO (a desta- 

car DANO EM MATERIAL OU APARELHAMENTO DE GUERRA, DANO EM NAVIO DE 

GUERRA OU MERCANTE EM SERVICO MILITAR, DANO EM APARELHOS E INSTALA- 

ÇÕES DE AVIACAO E NAVAIS, E EM ESTABELECIMENTOS MILITARES, DESAPARE- 

CIMENTO, CONSUNCÃO OU EXTRAVIO , delitos estes - os de DANO - pre- 

vistos na forma dolosa e também na forma culposa, o que não acontece 
no CP, onde o DANO só está tipificado em conduta dolosa), CONTRA A 

ADMINISTRAÇÃO MILITAR (DESACATO A SUPERIOR, DESACATO A MILITAR, IN- 

GRESSO CLANDESTINO), CONTRA A JUSTICA MILITAR (RECUSA DE FUNCAO NA 

JUSTICA MILITAR), entre outros. 
Na segunda categoria - redigidos num e nou- 

tro, com pequenas diferenças no tipo - podem ser lembrados MAUS-TRA- 
TOS, DESACATO A ASSEMELHADO OU FUNCIONÁRIO, DESOBEDIÊNCIA, VIOLÊNCIA 
ARBITRÁRIA, ABANDONO DE CARGO, PATROCÍNIO INDÉBITO, FALSIFICACÃO DE 
DOCUMENTO, FALSIDADE IDEOLÓGICA etc. 

E na terceira, encontrados em ambos os CÓDI- 

GOS e Com igual definição, HOMICÍDIO, LESÃO CORPORAL, CALÚNIA, INJÚ- 

RIA, DIEAMACÃO, CONSTRANGIMENTO ILEGAL, AMEAÇA, SEQUESTRO, VIOLACAO 
DE DOMICÍLIO, VIOLACÃO DE CORRESPONDÊNCIA, ESTUPRO, CORRUPÇÃO DE ME* 
NORES, FURTO, ROUBO, EXTORSÃO, APROPRIACÃO INDÉBITA, ESTELIONATO» 
RECEPTACÃO, DANO (simP1e5), PECULATO, CONCUSSÃO, CORRUPÇÃO, PREVARI- 
CACÃO etc. _ 

De uma forma geral, vê-se que capítulos in- 
pu teiros só estao previstos no CÓDIGO PENAL MILITAR e outros somente 
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Qlbll no cónifao PENAL comum (CRIMES CQNTRA A PROPRIEDADE\MATE°rÊaPfi1_q"¡b“wüíWm 
FSC 

O SENTIMENTO RELIGIOSO, CONTRA A FAMÍLIA, CONTRA A 
- uv . . ou Sao tantas as variacoes que melhor se condu 

ziu o legislador ao fixar dois ESTATUTOS SUBSTANTIVOS, faltando 

atualmente ajustar~se a PARTE GERAL do BPN à do UP, no que couber, 

em razão de tratamentos diferentes para uma só figura. Recorda-se, 
para exemplificar, o tempo da suspensão condicional da execução da 

pena - o SURSIS - que no CPW é previsto de dois a seis anos e no CP 
está de dois a quatro anos. 

A necessidade de ser a LEGISLAÇÃO PENAL MILI- 

TAR separada do CÓDIGO PENAL COMUM é evidente, nas Palavras de SÍL~ 

VIO MARTINS TEIXEIRA, argumentando que o DIREITO PENAL MILITAR não é 

uma exceção do DIREITO PENAL COMUM, e sim um ramo especial do DIREI- 

TD REPRESSIVO, pois, "as leis, como normas reguladoras da sociedade, 
são feitas de acôrdo com o meio donde provém e para o qual se desti~ 
nam". 

Lado a lado devem existir, constituindo-se o 

CÓDIGO PENAL MILITAR numa "legislação especial, particular, orienta~ 

da, embora, pelos mesmos principios gerais que constituem os funda- 

mentos do Direito Penal brasileiro, mas atendendo às necessidades da 
ou :u n :v organizacao e manutencao das forças armadas e das instituicoes mili 

tares", como bem se expressou o mesmo TEIXEIRA (883). 

5.- SCEHRESB E `TOEHÃS 

5.1.~ PRIMEIRAS CONSIDERAÇÕES 

› A se notar, pelos tempos históricos, que na 

JUSTICA MILITAR os JUÍZES nem sempre são MILITARES. "MILITAR" é o 
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seu nome, mas não quer dizer que, necessariamente, seja composta só 

de MILITARES. 
vv Hoje, pela legislacao em vigor, MILITARES na 

JUSTIÇA MILITAR, em lê instância, são quatro JUÍZES. E em E9 grau, 

continuam a ser maioria, normalmente na base de E/3. As outras *un- 
coes podem, e algumas delas devem ser exercidas por CIVIS. 

Comecando pelos CONSELHOS DE JUSTICA, eles 

são compostos por cinco JUÍZES, dos quais quatro são MILITARES, 

oriundos da respectiva FORCA MILITAR, e um é o JUIZ TOGADO, ou JUIZ- 

AUDITOR. Este, é um CIVIL, Bacharel em Direito, concursado Para o 

cargo, ou, em caso excepcional, um JUIZ DE DIREITO, respondendo na 

JUSTICA MILITAR. Cabe a este JUIZ-AUDITOR, além de compor o CONSE- 
LHO, conduzir os processos. como um JUIZ SINBULAR. 

:v uv Nas outras iuncoes sao encontrados somente 
CIVIS; pois CIVIS são os PROMOTORES - chamados de PROCURADORES na 

JMF - DE JUSTICA - a quem cabe a iniciativa, privativa, da ação pe- 

nal - CIVIS são os ADVOGADOS, que farão a Defesa, e CIVIS serão os 

membros dos CARTÓRIOS - salvo se houver interesse da JUSTICA MILITAR 
em requisitar MILITARES para estas iuncões. 

Em segunda instância, nas JUSTICAS MILITARES 
ESTADUAIS, mais CIVIS são encontrados, pois nos ESTADOS em que não 
há TRIBUNAL DE JUSTICA MILITAR, a totalidade, pois nenhum MILITAR 

ru estará integrando esse órgao, com DESEMBARGADORES, e PROCURADORES DE 
JUSTICA HO MINISTÉRIO PÚBLICO. E, Onde houver um TRIBUNAL DE JUSTICA 
MILITAR, serão MILITARES um certo número dos JUÍZES que o integram - 

em SÃO PAULO - a nova CONSTITUIÇÃO ESTADUAL prevê 7 JUÍZES, mas 
ou por declaracao de inconstitucionalidade impetrada, continua com 5 - 

e em MINAS GERAIS, são três MILITARES, dos cinco JUÍZES, e no RIO 
GRANDE DO SUL, são quatro MILITARES, dentre os sete JUÍZES - e os 

ru demais serao CIVIS, assim como todos os membros do MINISTÉRIO PÚBLI- 
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CO MILITAR. 

Na JUSTICA MILITAR FEDERAL, com o STM, dos 
quinze MINISTROS, dez serão MILITARES, e os demais serão CIVIS, e 

bem assim os componentes do MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR dessa segunda 
instância. 

ru Precisamente esta juncao de CIVIS e MILITARES 
nos JULGAMENTOS da JUSTICA MILITAR, é uma caracteristica marcante, 

vinda de longa data, e com resultados dos mais positivos. Tão mar- 

cante, que um de seus maiores críticos, HÉLIO LOBO, intitulou sua 
obra maior de "SABRES E TOGAS", na qual o prefaciador MÁRIO TIBURCIO 
GOMES CARNEIRO lembrava que "a presenca de 'juizes de direito' e de 

A.. 'desembargadores', da justica comum, em comissao nas duas instâncias 
da justica militar do Império, nas funções de 'Auditores' e 'Conse- 

lheiros togados', do Conselho Supremo Militar e de Justica; e, na 

República, a presenca dos juristas, em funcão efetiva, nas duas ins- 

tãncias com a designação de 'Auditores' e 'Ministros' do Tribunal 
fu Militar, nao retirava dos tribunais militares previstos na Consti- 

tuicão do Império e na Constituição de 1891, o caráter de órgãos ad- 
ministrativos; de sorte que a inclusão dêles no Poder Judiciário, de 

conformidade com a Constituição de 1934 e o esquema nela tracado, 

importou, sem dúvida, reforma substancial que, infelizmente, até 

agora (o autor escreve em 1960) não foi regulamentada pelo Congresso 
Nacional em lei formal, nem convenceu ainda a justica militar de que 
não Pertence mais aos quadros administrativos". (284) 

A entrada de CIVIS, em maior número na JUSTI- 
CA MILITAR, fez exultar HÉLIO LOBO, em 1906, época em que constatava 
que “a lei militar infiltra-se, cada vez mais, do elemento civil. 

Aquilo que a dialética dualista repele, comprova-se pela lógica dos 
vw fatos: a expulsao, cada vez a maior, dos alamares para fora do Fr 

FMM" (285). 
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E5.E.- PJIEYTÓFÊICCI NC) EN?QS3IL 

A existência de um CIVIL junto à JUSTICA MI- 

LITAR, para, com mais MILITARES, participar de JULGAMENTOS, é uma 
tradição, especialmente no BRASIL. 

Relata HEITOR Luiz GOMES DE ALMEIDA (296) que 
a figura do AUDITOR, "nome conferido em 1547, por Carlos V, ao ma- 

gistrado civil a que incumbia superintender a justica militar", te- 

ria surgido por essa época, a principio para assessorar os MILITARES 

nos julgamentos e depois julgando também, com estes, num colégio ju- 

diciário. 
Em 1640, pelo Decreto de 11 de dezembro, era 

criado um CONSELHO DE GUERRA, que se regulava pelo REGIMENTO DO CON- 
SELHO DE GUERRA, baixado pelo ALVARÁ de EE de dezembro de 1643 - RE- 
SOLUÇÕES E ORDENS RÉGIAS DO CONSELHO DE GUERRA DE LISBOA. Nesse CON- 

SELHO DE GUERRA eram nomeados, "por Conselheiros", alguns CIVIS, e 

seus integrantes deveriam tratar das "materias de Guerra". Entre os 

CIVIS, haveria "hum Ministro Letrado com titulo de Juiz Accessor" do 

CONSELHO, "de satisfação em letras, e procedimento, que justamente 
podesse occupar lugar de tanta importância, jurisdiccão, e authori- 
dade, e que, sendo possivel, seria Desembargador do Paco" (387). 

Um ALVARÁ de E1 de outubro de 1763 eliminava 
os AUDITORES GERAIS da província ou os particulares das pracas, 

substituindo-os por um AUDITOR LETRADO, instruído não só nos ARTIGOS 

DE GUERRA, mas também em outros crimes. 
Outro ALVARÁ, de 18 de fevereiro de 1764, es- 

tabelecia que os AUDITORES nomeados pelo REI, passariam a ter a pa- 

tente de CAPITÃO, com as mesmas honras e usando os mesmos uni+ormes,
~ sendo o seu servico como AUDITORES considerado nas promocoes. 
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Um Decreto de 13 de novembro de 1790 reteria- 

se também a CIVIS nos CONSELHOS DE GUERRA, pois "para os casos de 

crimes ordinários, e não de pena de morte natural, bastarão dois 
juízes togados e dois conselheiros de guerra ...", enquanto que "os 

casos de morte natural se decidirão por três juizes togados e três 
conselheiros de guerra, ou quatro juízes togados e dois conselhei- 
ros.. “ (388). 

O ALVARÁ, com força de lei, de 19 de abril de 

1808, assinado por D. JOÃO, PRÍNCIPE REGENTE de PORTUGAL, criando o 

CONSELHO SUPREMO MILITAR E JUSTICA, hoje o STM, previa "Três Minis- 

tros Togados", a serem nomeados pelo PRÍNCIPE, um dos quais iria re- 

latar os processos. 
Estava consagrada na JUSTICA MILITAR do BRA- 

SIL a presenca de um JUIZ TOGADO dentre os JULGADORES de processo 
ali submetido, e já com a tarefa de "relatar", como ainda se mantém 
nestas funções o JUIZ-AUDITOR. 

vv Em SANTA CATARINA, apesar de àquela época nao 
se ter JUSTICA MILITAR ESTADUAL como hoje é entendida, ela, no en- 

tanto, tinha existência iormal, a partir de um ACTO de EE de junho 
de 1874, o qual baixava o REGULAMENTO PARA O CORPO DE POLÍCIA. Este 
REGULAMENTO trazia três tipos de CONSELHOS DE GUERRA: o CONSELHO DE 
DISCIPLINA, para as primeiras investigações em crimes de deserção de 
"praças de pret" - seria a fase policial - o CONSELHO DE INVESTIGA- 

ÇÃO, para o momento seguinte, e o CONSELHO DE JULGAMENTO, para todos 
os demais CRIMES MILITARES previstos nesse REGULAMENTO. 

Os dois primeiros CONSELHOS eram compostos 
por três OFICIAIS, cada um, e o último teria quatro JUÍZES MILITARES 
- um seria o PRESIDENTE e três seriam VOGAIS - e um AUDITOR, este o 

PROCURADOR FISCAL DA THESOURARIA PROVINCIAL ou "algum ofiicial do 

Corpo". O CONSELHO DE JULGAMENTO deveria se regular, "quanto á for- 
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:u mula do processo, interrogatórios e inquiriçao de testemunhas, ga- 

rantias e recursos do réo, funcções de Auditor e mais membros do Co- 
selho, pelo que se acha disposto no Alvará de 4 de Setembro de 1765 
e mais leis, usos e disposições que regem os Conselhos de Guerra e 

não se oppozerem ao presente Regulamento". 
No ESTADO do RIO GRANDE DO SUL, em 1892, pelo 

ACTO n9 190, de 17 de maio daquele ano, haveria um CONSELHO DISCI- 

PLINAR - em Eb de abril do mesmo ano, pelo ACTO n9 168, ele havia 
sido criado com o nome de COMISSÃO DISCIPLINAR - no CORPO POLICIAL 
(hoje BRIGADA MILITAR), o qual constava de “um auditor nomeado Pelo 
Governador do Estado, e OFICIAIS, do CORPO, ou da GUARDA NACIONAL, 

ou REFORMADOS DO EXÉRCITO". 
A presenca de um AUDITOR, no RS, vinha repe- 

tida no ano seguinte, pelo ACTO n9 12 A, de 24 de janeiro, já com a 

missão de emitir um "parecer" para posterior decisão do CONSELHO DE 
OFFICIAES, em casos de crime de conspiração de o+iciais, inferiores 
e praças. 

O REGULAMENTO PROCESSUAL CRIMINAL MILITAR, a 

ser observado no EXÉRCITO e na ARMADA, datado de 16 de julho de 

1895, e baixado pelo então SUPREMO TRIBUNAL MILITAR, com base na fa- 

culdade do DECRETO LEGISLATIVO n9 149, de 18 de julho de 1893, con- 

sagrava, mais uma vez, a presença do AUDITOR TOGADO, nos CONSELHOS 
DE GUERRA, dentre os seus sete JUÍZES, com a Iunção de relator e di- 

reito a voto. 
Em 1918, no ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, da- 

va-se a criação de um CONSELHO DE APPELACÃO, origem da CORTE DE APE- 

LACÃO, hoje o TRIBUNAL MILITAR daquele ESTADO - Decreto n9 2.347 A, 
de E8 de maio - com um CONSELHO MILITAR, em primeira instância, com- 

posto por cinco JUÍZES, sendo quatro MILITARES e um AUDITOR, "rela- 

tor com voto" (289), e redator da sentença. 
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Na criacão da JHE`em SANTA CATARINA, pela 

primeira vez, através da Lei n9 1.336, de E1 de agosto de 1920, já 

trazia o legislador a figura do AUDITOR, funcão que seria exercida 
pelo PROMOTOR PÚBLICO DA CAPITAL, enquanto não fosse criado esse 
cargo privativo. 

Quando da segunda criação - a JME/SC teve en- 

tão existência até 1923, pois a Lei nQ 1 336/EO foi considerada in- 

constitucional - e definitiva em 1928 (Lei n9 1.618, de 19 de outu- 

bro) também o AUDITOR, chamado AUDITOR DE GUERRA, constava desse ór- 

gão, e tais funcões seriam exercidas Pelo JUIZ DE DIREITO da 1Ê VARA 

DA CAPITAL. Pelo Decreto-Lei n9 ESE, de 17 de Janeiro de 1939, era 
criado o cargo de Auditor privativo da JUSTICA MILITAR, nomeado den- 
tre baicharéis em direito com pelo menos três anos de prática foren- 
se. A partir de 195E, pela Lei n9 634, de O4 de Janeiro desse ano, o 

cargo de Auditor passava a ser preenchido, em cargo privativo por 

nomeação do Governador do Estado, mediante concurso de prova reali- 

zada perante o TRIBUNAL DE JUSTICA, assim como foi criado o cargo de 

SUPLENTE DE AUDITOR, hoje denominado JUIZ-AUDITOR SUBSTITUTO (art 66 

e 405) 

Na esfera federal, o Decreto n9 15.635, de Eb 

de agosto de 1922, mandava observar o CÓDIGO DE ORGANIZAÇÃO JUDICIÁ- 
RIA E PROCESSO MILITAR. Nele, a JUSTICA MILITAR seria exercida "por 

auditores e Conselhos de Justica Militar nas respectivas circums- 
cripcões“ e "pelo Supremo Tribunal Militar em todo o paiz". 

O CONSELHO DE JUSTICA MILITAR era composto 

pelo AUDITOR e quatro JUÍZES MILITARES, estes dentre os OFICIAIS do 
EXÉRCITO ou da ARMADA. 

Ao AUDITOR competia, entre outras, as seguin- 

tes atribuições: apresentar ao CONSELHO a denúncia oferecida pelo 
PROMOTOR, ou o pedido de arquivamento de inquérito, papéis, documen- 
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tos, bem como a portaria que inicia a ação criminal, ew-uffficiu; 
presidir exame de corpo delito e demais exames e diligências neces- 
sários; nomear peritos; qualificar e interrogar o acusado, inquirir 
e acarear as testemunhas; expedir alvarás de soltura e mandados de 

prisão, citação, intimação, busca e apreensão; receber apelação ou 

recursos, se o CONSELHO já houver encerrado as suas sessões etc. 
O CÓDIGO DE JUSTICA MILITAR, de 1938, dentre 

os órgãos que administrariam a JUSTICA MILITAR, apontava os AUDITO- 
RES. Compunha o STM com onze JUÍZES, denominados MINISTROS, quatro 
deles CIVIS - mais tarde, pela Lei n9 4.235, de Ó de abril de 1948, 
estes passaram a cinco, quando o total subiu para 15. 

Os CONSELHOS DE JUSTICA - o ESPECIAL e o PER- 
MANENTE' - tinham cinco membros, sendo um deles o AUDITOR, com mais 

quatro JUÍZES MILITARES. Os AUDITORES eram considerados JUÍZES VITA- 
LÍCIOS e INAMOVÍVEIS, e tinham diversas incumbências legais, como 
JUÍZES SINGULARES: decidir a aceitação ou não de denúncia, arquiva- 

vv mento, representaçao, queixa ou documentos; determinar exame de cor- 
po de delito e demais diligências necessárias, como perícias; quali- 
ficar e interrogar o acusado, inquirir e acarear testemunhas; redi- 

ru gir as sentenças, expedir alvará de soltura, mandado de prisao, in
~ timações, citações; receber apelações ou recursos de decisoes do 

Conselho; decretar prisão preventiva etc (390). 

Quando da reorganização do PODER JUDICIÁRIO 
em SANTA CATARINA, em 1940, pelo Decreto n9 431, de 19 de março, 
mandava-se observar, no que fosse aplicável, o CÓDIGO DE JUSTICA MI- 
LITAR de 1938, trazendo como órgãos do PODER JUDICIÁRIO "a Auditoria 
e o Conselho de Justiça da Fôrca Policial do Estado". Na Auditoria 
era previsto o AUDITOR.

m A mesma organizáçao é mantida pela Lei n9 

634. de 4 de janeiro de 1958, que dispunha também sobre a ORGANIZA- 
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CÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DE SANTA CATARINA, ficando a novidade, como 

já exposto, para o fato de que o AUDITOR seria nomeado pelo GOVERNA- 
DOR DO ESTADO, após concurso de provas sobre DIREITO E PROCESSO PE- 

NAL MILITAR, realizado perante o TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 
Em 1965, um dos Órgãos do PODER JUDICIÁRIO de 

SANTA CATARINA continuava sendo a JUSTIÇA MILITAR, exercida pelo 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA e pela AUDITORIA e CONSELHO DE JUSTICA. Permane- 

vu cia a mesma composiçao desses CONSELHOS, com o AUDITOR. Repetiu se 
no documento legal seguinte, chamado agora de CÓDIGO DE DIVISÃO E 

ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIAS DO ESTADO, baixado pela RESOLUÇÃO n9 1/70, e 

posteriormente pela RESOLUÇÃO ng 1/75, ambas do TRIBUNAL DE JUSTICA, 
e pela Lei n9 5.624, de 9 de novembro de 1979. - 

Enquanto _isso, na JMF - e por extensão. na 

JME - adotava-se a nova LEI DA ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA MILITAR 
(LOJM), trazida pelo Decreto-Lei n9 1.003, de E1 de outubro de 1969. 
onde, mais uma vez, ficava o JUIZ TOGADO - o AUDITOR - como um dos 

membros dos CONSELHOS DE JUSTIÇA, na JUSTIÇA MILITAR, com atribui- 

ções mais especificas, e mesmo mais amplas, como a execução de sen~ 

tenças, e a decisão sobre o livramento condicional. 
O CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR (Decreto- 

Lei n9 1.002/69), de mesma data da LOUH, também traçava atribuições 
do JUIZ-AUDITOR - denominação oficial, a partir da LUHNN (LEI DE OR- 

GANIZAÇÃO DA MAGISTRATURA NACIONAL - Lei Complementar n9 35, de 14 

de março de 1979, art. 79 ~ dando a ele atuação singular em todos os 
atos probatórios (interrogatório do acusado, acareação e inquirição 
de testemunhas) e demais atos da instrução criminal (art. 390, šš 59 

e 69). 
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5.3.- DISCUSSÃO SOBRE D TEMA 

No Brasil, órgãos colegiados leigos, do tipo 
TRIBUNAL DO JÚRI, não são bem vistos, achando-se que não chegarão a 

um bom resultado. Mas o ESCABINADO, com CIVIS e MILITARES, como base 
para os CONSELHOS DE JUSTIÇA MILITAR, tem demonstrado, senão a exce- 

›v çao à regra, pelos menos bons resultados. 
Alia-se o conhecimento juridico de um CIVIL - 

hoje denominado JUIZ-AUDITOR - com os saberes profissionais dos MI- 
LITARES, em julgamento que, quase em sua totalidade, mostram fatos 
relacionados com a caserna, o serviço militar, com o militar atuando 
nessa qualidade, com bens de propriedade militar ou locais sob a ad- 

ministração militar. 
A possivel carência dos MILITARES - não é 

pré-requisito serem Bacharéis em Direito, mas sabe-se que nas ESCO- 

LAS MILITARES recebem formação juridica básica, inclusive de DIREITO 
PENAL MILITAR e de PROCESSO PENAL MILITAR - de conhecimentos juridi- 
cos, "é respondida com o sistema judiciário adotado, atualmente, pe- 

la maioria dos povos, ou seja, o escabinato, forma de tribunal mis- 

to, sabres e togas, em que os militares decidem juntamente com os 

magistrados civis, com toda a independência". (291) 

GUSMÃO (892) achava a composição dos TRIBU- 

NAIS MILITARES um problema delicadissimo, não aceitando que os MILI- 

TARES Tossem maioria, e vendo ainda como uma emanação do comando mi- 

litar. Apresentava a falta de saber das ciências jurídicas e so- 

ciais, dos MILITARES, como uma razão forte para exclui-los da condi- 
ção de JUÍZES, já que tais exigências eram feitas para os tribunais 
civis. Mas acabava concluindo que seria necessário "que ao elemento 

militar se allie o elemento jurista, dando a este a Predominancia 
natural". 

íflã



O autor acaba tocando em ponto que até hoje e 

discutido. Acontece que o JUIZ-AUDITOR, como o único JUIZ TOGADO no 
nz uv CONSELHO DE JUSTICA, nao é o que preside a sessao. Tal incumbência é 

do MILITAR de maior hierarquia no CONSELHO, cabendo a ele as tare$as 
de abrir as sessões, presidi-las e apurar os votos, como o último a 

votar; nomear advogado ao acusado que não o tiver e curador ao au- 

sente ou de menoridade; manter a regularidade dos trabalhos de ins- 
trucão e julgamento dos processos; conceder a palavra às Partes; 

prender os que assistirem à sessão com armas proibidas e fazê-lo 
apresentar à autoridade competente; resolver questões de ordem sus- 

citadas pelas Partes ou submetê-las ao CONSELHO etc. 
Por outro lado. cabe ao JUIZ-AUDITOR conduzir 

a sessão, interrogando o acusado, inquirindo e acareando as testemu- 
nhas, reperguntando, quando provocado pelas Partes, além da redação 
da sentença, e decisões outras como um JUIZ SINGULAR. 

` 
Porém, com Q CUNSELHU DE .JUSTICA reunido as 

tuncões do JUIZ-AUDITOR ficam mais limitadas, em razão da presenca, 
agora, do JUIZ PRESIDENTE. 

av Vários sao os atos privativos do JUIZ-AUDITOR 

tanto no INQUÉRITO POLICIAL MILITAR como na AÇÃO PENAL MILITAR, e 

ainda quanto aos atos praticados por JUÍZES, AUXILIARES e PARTES, 

expedicão, recebimento e cumprimento de CARTAS PRECATÓRIAS, realiza- 

cão de EXAMES e/ou PERÍCIAS, recebimento de RECURSOS, execucão de 

sentenças, etc. (293) 

A passagem de certas atribuições do JUIZ PRE- 

SIDENTE - um MILITAR - para o JUIZ-AUDITOR - um CIVIL, é realmente 

uma questão delicada, chegando-se a pensar na possivel descaracteri- 
zação dos CONSELHOS MILITARES, se isso acontecer, com maiores pode- 

res ao JUIZ TOGADO. 
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Cogita-se, até, da atuacão do JUIZ-AUDITOR 
como JUIZ MONOCRÁTICO, procedendo a toda a instrução criminal do 

inicio ao fim de processos, desde que se tratem de delitos a que se 
na 1 uv comina pena de detencao. Tambem em razao da possibilidade de altera- 

ções profundas na estrutura da JUSTICA MILITAR, e ainda pela neces- 
sidade de in{ormacões de índole militar, que poderiam ser trazidas 

na pelos JUÍZES MILITARES, a idéia nao prosperou, mas continua a ser 

estudada (394). 

A forma de escabinato, porém, agrada a quan- 

tos militam na JUSTICA MILITAR, e mesmo fora dela, chegando, alguns, 
vv a pensar nesse colegiado misto para aplicacao no próprio TRIBUNAL DO 

JÚRI. 

É a proposta, por exemplo, de JAMES TUBENCH- 
LAK (295), defensor dessa INSTITUIÇÃO, empolgado com a possibilidade 
de criacao de "tribunais distritais populares, ou sob a forma de es- 

cabinato, para julgamento de infrações de menor porte - delitos pu- 
:u nidos com detencao e contravencões penais (cf. art. 98, I, da Cons- 

tituicão)". 
AIRTON DE o1_1vE1RA P1NTo<2%> rezzaita, a 

propósito do escabinato, que ele não é privativo da JUSTICA MILITAR, 
pois na JUSTICA DO TRABALHO, nas JUNTAS DE CONCILIAÇÃO E JULGAMENTO. 
hà a predominância de juizes leigos, chamados de classistas, um re- 

presentando a classe dos empregadores e outro a dos empregados, sob 

a presidência do JUIZ TOGADO. 
Diz, também, do TRIBUNAL DO JÚRI, onde os JU- 

ru :u RADOS nao sao JUÍZES, como os MILITARES, mas votam, ficando o JUIZ 

TOGADO com a presidência e conseqüente policiamento da sessão, mas 
sem poder interferir ou conduzir o voto dos JURADOS. 

Acaba concluindo, por isso, que se o DIREITO 
COMUM possui TRIBUNAIS ESCABINADOS, não vê porque, "na vida militar, 
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na bem diferente dos outros ramos da atividade humana, nao possa a jus 
tica especial ter seus Tribunais compostos também por militares, 
que, em última análise, devem ser_os maiores interessados na justa 

no aplicacao da Justica Castrense". 
NELSON HUNGRIA (297) saudava a composicão 

mista dos TRIBUNAIS MILITARES - o "eschevinado", como dizia - onde 

era temperado "o voto dos juizes militares, embora majoritário, com 

o dos juizes togados civis", parecendo a ele "suficiente garantia 
' nú aos acusados nao militares contra possiveis demasias do especial ri~ 

gor da justica castrense“, numa preocupacão clara do Tato de ver ci- 
vis sendo julgados nesses tribunais. 

Também BSSEVETBVS, E mE5mCI PTOPUHÍWB, QUE flãfl 
ou devem as ARMAS ceder às TOGAS, nem estas àquelas, "senao dentro de 

critérios de estrita conveniência e justa medida". 
Mas o fato é que parece ser uma tendência, 

cada vez maior, de os CIVIS não só decidirem na JUSTICA MILITAR, mas 

também terem mais poder. Seria a "campanha civilista invadindo a 

própria JUSTICA MILITAR. 
H 

De qualquer forma, os SABRES e as TOGAS Toram 
uu sempre manifestacoes dos TRIBUNAIS MILITARES, parecendo representar, 

mutatis mutandis, a idéia de RUDOLF von IHERING (898), para quem "a 

espada sem a balanca é a Torca bruta, a balanca sem a espada, a im- 

potência do direito", representando a FORCA DO DIREITO e o DIREITO 
DA FORCA con{igurados num só JUIZ, ou, na terminologia juridica cas- 
trense, num só CONSELHO DE JUSTICA. 

Nas decisões da JUSTICA MILITAR JUÍZES MILI- 
TARES completam e são completados por JUÍZES TOGADOS, uns brandindo 
a ESPADA com a mesma habilidade com que outros manipulam a BALANÇA, 

provocando o surgimento "do verdadeiro estado de direito", quando a 

JUSTICA assim procede, como quer IHERING. 
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Especializada, rápida, pratica, JUSTA, é o 

que se pretende que a JUSTICA MILITAR - e, por extensão, outros ór- 

gãos do PODER JUDICIÁRIO - seja, já que "a essência do direito con- 
_* 

au siste na sua realizacao prática, (...) a essência do direito está na 
ação", ensina IHERING (299), mas a essência da JUSTICA está em ela 
ser JUSTA, dando-se a cada um, não só o que lhe é devido, mas de 
forma a ajusta-lo na sociedade, como uma PARTE, compondo o TODO. 

b.- SBÍPQTEEBE ID (3êF°ÍT1fl_D 

A partir da constatação de que existe uma so- 
ciedade militar, parcela da sociedade civil, já que integrante des- 

ta, pode-se chegar à conclusão da necessidade de uma JUSTICA ESPE- 
CIAL. a MILITAR. 

Para isso, basta que se detecte na sociedade 
ru :v militar uma composicao diferenciada, com missoes, deveres e prerro 

gativas, totalmente diversas daquelas porventura existentes na SO- 

CIEDADE CIVIL. 
Mais deveres e obrigações do que direitos, 

tanto que exige de seus integrantes, os MILITARES, sacrifícios ex- 

tremos - como a entrega da própria vida. E ainda mais, conduta limi- 

tada por rígidos preceitos de hierarquia e disciplina. Estas, a par- 

tir de normas reguladoras baixadas em documentos legais, pela pró- 
' ou nu pria SOCIEDADE CIVIL. acautelada em razao das condicoes de seguranca

, 

e defesa do Pais, incumbidas às FORÇAS MILITARES. 
De tudo, chega-se ao momento em que esse con- 

junto de normas adquirem caracteres especificos, inerentes a essa 

classe distinta, a MILITAR, reunidos em compêndios chamados de CÓDI- 
GOS PENAIS MILITARES e PROCESSUAIS PENAIS MILITARES, E LEIS DE ORGA- 
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NIZACÃO JUDUCIÁRIA MILITAR. ou LEGISLAÇÃO PENAL MILITAR. 
Tem-se, então, uma JUSTICA MILITAR dentro de 

um ORDENAMENTO JURÍDICO MILITAR, instrumentalizado pelos CÓDIGOS. em 

razão de se ter já um DIREITO PENAL MILITAR, em campo definido, den- 

tro do DIREITO REPRESSIVO, mas autônomo em relação ao DIREITO PENAL. 
Não se deve confundir o CRIME MILITAR com a 

TRANSGRESSÃO MILITAR. Aquele, tem tipos e penas estabelecidas em LEI 

SUBSTANTIVA MILITAR, aplicada com observância de uma LEI ADJETIVA 
MILITAR, pela AUTORIDADE JUDICANTE MILITAR, ou seja, o PODER JUDI- 

CIÁRIO, através da JUSTICA MILITAR. Esta, a transgressão, fora da 

esfera judicial, já que no campo administrativo, vem estabelecida em 
REGULAMENTOS MILITARES, vigentes dentro da caserna e sob a orienta- 
cão e aplicação de CHEFES MILITARES, a partir do PODER DISCIPLINAR. 

nos limites do PODER DISCRICIONÁRIO. 
Para o CRIME MILITAR há que se ter o PROCES- 

SO, e para a TRANSGRESSÃO MILITAR basta a decisão do CHEFE MILITAR 
que detenha o PODER DISCIPLINADOR dentro da ORGANIZAÇÃO MILITAR. ' 

Na ocorrência dos dois, em um fato, prevalece 
sempre o CRIME MILITAR, sobrepondo-se sempre a decisão manifestada 
pela JUSTICA MILITAR. 

A ORGANIZAÇÃO MILITAR - e tudo o que nela 

existir - sofre conseqüências do meio em que está inserida, isto é, 

a SOCIEDADE CIVIL, e esta irá determinar o nivel de exigência aos 

membros daquela. ' 

A JURISDIÇÃO PENAL MILITAR deve abranger ape- 

nas o litigio PENAL MILITAR, resultante de CRIME MILITAR, contido em 
NORMA SUBSTANTIVA MILITAR, especifica, independente de qualquer ou- 

tra, no caso a LEGISLAÇÃO PENAL COMUM, em razão das peculiaridades, 
dos bens juridicos protegidos, da existência de delitos próprios, 

uns só previstos naquela, outros contidos de forma diferenciada, e 
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outros ainda existentes num e noutro, mas que acabam sob a JURISDI- 
ÇÃO MILITAR. 

O ORDENAMENTO JURÍDICO MILITAR deve estar 

voltado para a conduta do MILITAR, como MILITAR, e não como CIDADÃO, 

mas os CONSELHOS DE JUSTICA devem continuar a ser integrados por 

JUÍZES TOGADOS e JUÍZES MILITARES - na forma do ESCABINATO - soman- 
do~se o saber jurídico com os conhecimentos profissionais de caser- 
na. 

Desde os primórdios da JUSTICA no BRASIL o 

JUIZ CIVIL sempre esteve presente nos julgamentos da JUSTICA MILI- 

TAR, e seu trabalho tem-se mostrado positivo. 
A possibilidade de o JUIZ~AUDITOR receber 

funções mais amplas dentro do quadro de tarefas na JUSTICA MILITAR, 
seja como JUIZ SINGULAR, seja dentro dos CONSELHOS DE JUSTICA, vem 

sendo estudada e comentada, já com proposicöes exteriorizadas. 
Em resumo, de MILITAR, a JUSTICA MILITAR até 

mesmo em seu nome sofre restrições e o CIVIL, cada vez mais, adentra 
os caminhos jurídicos castrenses, limitando o campo de acão dos MI- 

LITARES, apesar de o SABRE com a TOGA serem ainda a forma mais ajus- 

tada para as decisões no FORO CASTRENSE.
~ Como orgao da Justica, por texto constitucio- 

nal, faz-se necessário apresentar-se 0 tratamento que, direta ou 

indiretamente, vem recebendo na CONSTITUIÇÃO, desde a de 1824 até a 

atual, de 1988, procurando-se opiniões de segmentos da sociedade - 

PARLAMENTARES, JURISTAS e outros - a fim de se ter um quadro onde se 

possa reuni~1as e discuti-las. 
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~ (BOO) ~ MELO, Osvaldo Ferreira de. Djcigmáriu dg diggjtu pulití: 

7.- NOTAS BIBLIOGRÁFICAS E EXPLICATIVAS 
DU CQPÍTULU II 

EQJ Cit., P. 46. 

- (201) - SOTOMAYOR, Renato Astrosa. Jurisdñccinn Penal Militar: 

- ‹eoe› - 

- (203) - 

- (204) - 

estadia crítico V Cmmparativu, cit., P. 5; a tradução é 

do autor deste trabalho e o texto em espanhol è o se- 

guinte; “nacionales, obligatorios, permanentes, unifica- 
dos, jerarquizados, uniformados, disciplinados, Pro{e- 
sionales y adstritos a la finalidad Política del Esta~ 
do". 

O ESTATUTO DOS MILITARES vigente, extensivo ao EXÉRCITO, à 

MARINHA e à AERONÁUTICA, foi baixado pela Lei nQ 6.880, de 

9 de dezembro de 1980; o conceito transcrito está no ë E9, 
do art. 14. 

BASTOS JÚNIOR, Edmundo José de. Ei;giLg_fl5mgl__EiliLgL, 
cit. 

O compromisso do "recruta", ou seja, daquele militar que 
vai se tornar efetivamente um "soldado", importa um ceri- 

monial no qual ele presta um compromisso, realizado peran- 
te a Bandeira Nacional, nos seguintes termos, de acordo 
com o REGULAMENTO DE CONTINÊNCIAS, HONRAS, SINAIS DE RES- 
PEITO E CERIMONIAL MILITAR DAS FORÇAS ARMADAS (R-E - 

R~Cont)z "INCORPORANDO-ME h MARINHA DO BRASIL (OU AO EXÉR- 
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- (EOS) - 

- (EOÓ) - 

CITO BRASILEIRO OU Â FORCA AÉREA BRASILEIRA) - PROMETO 
CUMPRIR RISOROSAMENTE - AS ORDENS DAS AUTORIDADES - A QUE 
ESTIVER SUBORDINADO - RESPEITAR OS SUPERIORES HIERÁROUICOS 
- TRATAR COM AFEICÃO OS IRMÃOS DE ARMAS - E COM BONDADE OS 
SUBORDINADOS - E DEDICAR-ME INTEIRAMENTE AO SERVICO DA PÁ- 
TRIA - CUJA HONRA - INTEGRIDADE - E INSTITUIÇÕES - DEFEN- 
DEREI - COM O SACRIFÍCIO DA PRÓPRIA VIDA" (O destaque é do 
texto e os intervalos servem de 
pronunciamento do compromisso; o 

Decreto n9 88.513, de 13 de julho 
transcrito está no inciso V, do 

devem fazê-lo com o braco direito 
te à frente do corpo, mão aberta, 

parada, para quando do 
R-CONT foi baixado pelo 
de 1983, e o compromisso 
art. 171); os "recrutas 
estendido horizontalmen- 
dedos unidos, palma Para 

baixo, dizendo em voz alta e pausada; a POLÍCIA MILITAR DE 
SANTA CATARINA, com o mesmo cerimonial prevê compromisso 
semelhante: “Ao ingressar na Policia Militar do Estado de 
Santa Catarina, prometo regular minha conduta pelos pre- 
ceitos da moral, cumprir rigorosamente as ordens das auto- 
ridades a que estiver subordinado e dedicar-me inteiramen- 
te ao servico policial-militar, à manutencao da ordem pú- 

blica e à seguranca da comunidade, mesmo com o risco da 

própria vida“ (art. 34, caput, do ESTATUTO DOS POLICIAIS 
MILITARES DO ESTADO DE SANTA CATARINA (EPMSC), baixado pe- 
la Lei n9 6.818, de 10 de fevereiro de 1983. 

art. 14. do ESTATUTO DOS MILITARES, Cit. 

art. 14, do ESTATUTO DOS POLICIAIS MILITARES DO ESTADO DE 

SANTA CATARINA, cit.; o mesmo texto encontra-se no art. 

59, do REGULAMENTO DISCIPLINAR DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS 
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GERAIS (RD-PMMG), R-116, baixado pelo Decreto n9 23.085, 

de 10 de outubro de 1983. 

- (EO7) - art. 31, e incisos, do ESTATUTO DOS MILITARES; e assim nas 

demais corporações militares: “Os deveres policiais-mi1i- 
tares emanam de um conjunto de vínculos racionais e mo- 

rais, que ligam o policial-militar ao Estado e aolserviço, 
compreendendo, essencialmente: dedicação integral ao ser- 

viço policial-militar e fidelidade à instituição a que 

pertence, mesmo com o sacrifício da própria vida; culto 

aos Simbolos Nacionais; probidade e lealdade em todas as 

circunstâncias; disciplina e respeito à hierarquia; rigo- 

roso cumprimento das obrigações e ordens; obrigação de 

tratar o subordinado dignamente e com urbanidade" (art. 32 

e incisos, do ESTATUDO DOS POLICIAIS MILITARES DE SC. 

cit ) e com redação semelhante, o REGULAMENTO DISCIPLINAR 
da PMMG, ã EQ e incisos, do art. 59. 

- (BOB) - VENDITTI, Rodolfo. Il Dirittm Penale flilñtare nel sistema 
Eggalg italiang. Milano (Itália): Dott. A. Giuffre Edi- 

tore, 1973. 3. ed. p. E; o texto original éz “quasi 

una piccolae caratterizzata società"; a tradução de tex- 
tos quando em lingua estrangeira será sempre do autor 

nz deste trabalho, salvo mençao especial. 

- (209) - é o caso do delito do art. EOE do CÓDIGO PENAL MILITAR - 

embriaguez em servico; "embriagar-se o militar, quando em 
serviço, ou apresentar-se embriagado para presta-lo; pena 

de detenção. de seis meses a dois anos. 

ff! §..-.
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- (810) - 

- (Eli) - 

o art. 203, do mesmo CPM, prevê: "Dormir o militar, quando 
em serviço, como o{icial de dia, de quarto ou de ronda, ou 

ru ou em situaçao equivalente, ou, nao sendo o$icial, em serviço 
de sentinela, vigia, plantão às máquinas, ao leme, de ron- 

da ou em qualquer serviço de natureza semelhante", pena de 
detenção de três meses a um ano. 

BASTOS JÚNIOR, op. cit.; entre outros exemplos, destaca-se 

os seguintes crimes militares, contidos no CPM, e que en- 

tre CIVIS talvez nada representassem no aspecto penal e, 

em alguns casos, mesmo no disciplinar; "Desrespeitar supe- 
rior diante de outro militar", com pena de detenção, de 

H uu tres meses a um ano, se o fato nao constitui crime mais 

grave (art. 160, caput); "Praticar o militar diante de 

tropa, ou em lugar sujeito à administração militar, ato 

que se traduza em ultraje a símbolo nacional" - pena de 

detenção, de um a dois anos (art. 161), "Despojar-se de 

uni{orme, condecoração militar, insígnia ou distintivo, 
por menosprezo ou vilipêndio" - pena de detenção, de seis 

ru meses a um ano (art. 168); "Promover a reuniao de milita- 
vv res, ou nela tomar parte, para discussao de ato de supe- 

rior ou assunto atinente à disciplina militar" - pena de 

detenção, de seis meses a um ano, a quem promove a reu- 

nião, e de dois a seis meses, a quem dela participa, se o 
:v fato nao constitui crime mais grave (art. 165), "Publicar 

o militar ou assemelhado, sem licença, ato ou documento 
oficial, ou criticar publicamente ato de seu superior ou 

assunto atinente à disciplina militar, ou a qualquer reso- 

lução do Governo" - pena de detenção, de dois meses a um 
no ano, se o fato nao constitui crime mais grave (art. 156); 
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"fiusentar-se o militar, sem licenca, da unidade em que 
serve, ou do lugar em que deve Permanecer, por mais de oi~ 
to dias" * pena de detenção, de seis meses a dois anos, é 

o crime de DESERCÃO, previsto no art. 187; e assim inúme- 

ros outros delitos, como tais no CPM e não existentes na 

legislação penal comum. 

É, af - (212) - TE1×E1RA, Sílvm Martins. 

§gg§i;. Rio de Janeiro: Livraria Editora Freitas Bas- 

tos, 194ó. P. 65. 

- (213) - MANZINI apud RODRIGUES, Oswaldo Lima. Identificação do 
crime militar. Maricá: 1974. v. 1. p. 74 e 75. 

- (214) - idem, p. 75. 

- (215) - são os n95 30 e 31, do ANEXO I, referente ao inciso I, do 
art. 13, do REGULHMENTO DISCIPLINAR DO EXÉRCITO (RDE) 

(R-1), baixado pelo Decreto n9 90.608, de 4 de dezembro de 
1984. 

_ (216) ~ HQ 105, dO mesmü QNEXÚ, Cit. 

- (217) - idem, n9 109. 

- (218) * ibidëm, HQ 72. 

_ (219) ~ ibidëm, HQ 77.

. 
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- ‹eeo› - 

- ‹ee1› - 

- (EEE) - 

- (EEB) - 

LAURO SCHUCH apud CARNEIRO, Mario Tiburcio Gomes. Estudos 
de DirgiLguPEmg1 Militag. Rio de Janeiro: 1959. p. 1Óó¿ 

CARNEIRO teve oportunidade de relatar, no I CONGRESSO DE 

DIREITO PENAL MILITAR, em 1958, a tese apresentada pelo 
Juiz-Auditor LAURO SCHUCH, ora reproduzida em sua obra; 

ver. para isso. ANAIS. cit. p. B9é-301. 

o MINISTÉRIO DO EXÉRCITO mantém COLÉGIOS MILITARES. de 19 

e E9 GRAUS, para os quais baixou agora NORMAS REGULADORAS 
DO REGIME DISCIPLINAR, através da NOTA DE SERVICO nQ OE, 

de ii de junho de 1990, da DIRETORIA DE ENSINO PREPARATÓ- 
RIO E ASSISTENCIA (DEPA); nessas NORMAS REGULADORAS estão 
relacionadas as TRANSGRESSÕES DISCIPLINARES, sua classifi- 

ru uv nz cacao e punicoes a que estao sujeitos os alunos e, dentre 
estas, a advertência, a repreensão perante a turma, a re- 

iu preensao em Boletim Interno, a atividade de estudo de ca- 

ráter disciplinar e educativo, a retirada do Colégio, e a 

exclusão disciplinar; a relação das TRANSGRESSEES DISCI- 
PLINARES comporta 93 especies, as NORMAS REGULADORAS estão 
estruturadas e redigidas nos moldes do RDE, o qual era 
aplicado antes da vigência delas. 

as SANCÕES DISCIPLINARES previstas no RDE, são: advertên* 

cia; repreensao; detençao; prisao e prisao em separado; e 

licenciamento e exclusão a bem da disciplina (art. E2). 

MARQUES, José Frederico. A Justica Militar. Revistg dg 
Superimr Tribunal Militar, Brasilia, v. Ó, n. 7, p. 10, 

1981/1982. 
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- (224) 

- (225) 

~ (226) 

- (227) 

- (228) 

- (229) 

- (830) - VASOUEZ, Octávio Vejar. figgggggpa del flerechp fl;11Lg£ 

- (231) - "U servico militar é obrigatorio nos termos d ei" 

- (232) - HELLER, Hermann) ~ Trad de Lvcursfl - 

~ SUTUMAYDR, op. cit., P. 8 

- BASTOS JÚNIOR, op. cit. " 

- GUSMÃO, Chrysólito. Direito Penal Militar Rio de Janei~ 

ro: Jacintho Ribeiro dos Santos Editor, 1915 4 e 

- idem, 5, 6 e 7. 

- ibidem, p. 8 a 

- BfëRBU'5fl› RUY- fflmferëflflflfl ãfi 
classes aflmadasb. Rio de Janeiro Casa de Ruy Barbosa, 

1949. p. 166. 

México: Editorial Stylo, 1948 15 o tex o original 
ez "es el nervio vital del ejèrcit " 

(art.143, Caput, da CARTA de 1988 lex em vigor e a Lei 

do Servico Militar (Lei n9 4 375 de 17 d agosto 
1964), e o seu Regulamento (Decreto nQ 57 654 de 20 
janeiro de 1966) 

mes da Motta. Sao Paulo Editora Mestre Jou 1968 

165. 

18. 

ou 
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- (233) 

- (234) 

- (235) 

- (236) 

- (237) 

- (238) 

- (239) 

- MARQUES, Fernando Pereira. Eäšrçigg e sncigdade em Portu- 
ggl¿ na declínio da antiga regime e advento da libera- 
zââmn. Lisboaz A Regra da Joga, 1981.' p. 17, ie E 19. 

- idem, p. 53, 54 e 55. 

- ibidem, p. 55. 

- ibidem, p. 78. 

- MALUF, Sahid. Qi;gi§Q_§gg§gi§gg¿gggL. São Paulo: Suges- 

tões Literárias, 1979. 11. ed. p. 327. 

.- idem, p. 328. 

- MUNDZ, Ildefonso M. Martinez. Qerech@_Militar Y Qgzgghg 
Disciplinarin Militar. Buenos Aires: Ediciones Depalma, 
1977. p. 49; o texto no original é o seguinte: "... re- 

side essencialmente em su fuerza pública, cuya principal 
manifestación es el Ejército"; o autor entende que, no 
sentido de que toda forca a servico do ESTADO, para a 

sua defesa de inimigos internos e externos, mesmo que 
com leis propriamente militares mais adequadas seria 
chamar-se, não "exército", e sim "forca pública" (op. 

cit., p. 27). 

- (240) - MUNOZ, op. cit., p. 27; o texto no original é o seguinte: 
"... la exteriorización del poder del Estado, el instru- 

mento especifico mediante el cual es posible desplegar e 

imponer su fuerza: Es el Estado como fuerza", MAX WEBER, 

ifib



citado por MUñUZ, qualiiica o EXÉRCITO como o único meio 
efetivo do poder (op. cit.. p. E1). 

- (841) ~ HERRERQ, Renato Astrosa. EgLggmg_Egmgl_MiliLgE, Santiago 
(Chile): Editorial Juridico de Chile, 1974. E. ed. P. 

19; o texto original é o seguinte: "el quebrantamiento 
de estas normas debe llevar aparejada una sanción, que 

será de distinta naturaleza, según sea el carácter de la 

regla transgredida (civil, administrativa, disciplina- 
ria, penal, etc.) Estas normas constituyen el 'orden ju- 

ridico'". 

- (242) - BASTOS JÚNIOR, DP. cit. 

- (243) - HERRERA, op. cit , p. E7; o texto no original é o seguin- 

te: "JURISDICCIDN PENAL MILITAR - Consiste en la facul- 

tad que tienen los tribunales militares para conocer de 
los negocios que la ley entrega a su conocimiento. Es lo 

que se entiende por fuero militar". 

~ (844) - MUNUZ, op. cit., p. 194; o texto no original e o seguinte: 
"Ese sistema juridico especial que, dentro del patrimo~ 

nio juridico general del Estado y bajo la égide de sus 

normas constitucionales, se propone concretamente la ob- 

tención de los mencionados $ines, constituye lo que 

apropriadamente puede ser denominado el 'orden juridico 
militar'". 
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- (245) - idem, P. 194 e 195; o texto no original (espanhol) é o se- 

guinte; "Asi, nos dice un jurista italiano que 'las nor- 

mas jurídicas que tienen por fin el logro directo de los 

fines esenciales de las institucionaes militares, cons- 

tituyen, en su complexo, un orden juridico particular 
dentro de la esfera del orden juridico general del Esta- 

do: el orden jurídico militar'". 

- (246) - HERRERA, and BASTOS JÚNIOR, op. cit.; as idéias expostas 
estão na obra de HERRERA, cit. p. 20 e 21. 

- (247) - ZAFFARONI, Eugenio Raúl & CAVALLERO, Ricardo Juan. Deze- 
chn Penal Militar: Iineanentus de Ra parte general. Bue- 

nos Aires: Ediciones Jurídicas Ariel, 1980. p. 3; o 

texto original é o seguinte: "Como cualquier otra rama 
del derecho - o subrama del mismo - la expressión "dere- 
cho penal militar" tiene dos sentidos: el de “legisla- 

ción penal militar" y el de "ciencia del derecho penal 

militar", esto es, el de sistema de compreensión de la

H legislación penal militar . 

- (248) - VASOUEZ, op. cit., p. 3; o texto original é o seguinte: 
"... por la corriente del progreso social. sino disci- 
plina juridica de rancio abolengo que, aunque em menor 
grado que aquél, se ha transformado em el último siglo 
por esa influencia democrática que ha ejercido una 

atracción profunda, irresistible, poderosa y fatal como 

una fuerza de la naturaleza, sobre los pueblos Civilisa- 

dos. 
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- (349) - MARQUES, José Frederico. A Justica Militar; cit., p. 9 e 

11. 

- (350) - CQVALCANTI, João Barbalho Uchoa. Eugãtituigãu Egderël Bra- 
zileizgz cummflntarins. Rio de Janeiro: Typographia da 

Companhia Litho-Typographia, 1902. p. 343. 

- (251) - PRATES, Homero. Eáfiiqg da Justigg Militar. Rio de Janei- 

ro: Livraria Editora Freitas Bastos, 1939. p. 63. 

- (353) - JOSÉ FREDERICO MARQUES apud PINTO, Airton de Oliveira. 

Jgstigg Hilitazz elementos de Direitm Penal Militar. 
Rio de Janeiro: Apex Gráfica e Editora, 1975. p. 39. 

- (353) - CHRVQLHU, Joneval Gomes de. Justica Militar: uma real 

necessidade. ñnais da III Cwwgressu Brasileira E PRÊ- 
czgs flilitgres - campo jurídica. Belo Horizonte, Poli- 

cia Militar de Minas Gerais, 1987. v. E. p. 131. 

~ (354) - PINTD. Airton de Oliveira, op. cit., p. 30 e 31. 

- (255) - VASOUEZ, op. cit., p. 14; o texto no original é o seguin~ 

te; " ._ en todos los paises civilizados hay una disci- 
plina juridica, precariamente explorada, que en el plano 
de la ley positiva se condensa en un conjunto de dispo- 

siciones orgánicas que coordinan, sincronizan Y concier- 
tan las relaciones derivadas de la vida marcial. que se 
denomina Derecho Militar. Es decir, que hay un orden ju- 

ridico particular dentro del orden juridico general del 

Estado, constituido por la norma juridica que tiende di- 
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rectamente a asegurar el mantenimiento de los fines 
esenciales de la institución militar. Este orden juridi- 
co compreende los hechos que perturban la vida del sol- 
dado o la disciplina de las unidades orgánicas". 

- (256) - CRRNEIRD, Mário Tibúrcio Gomes. M Justica Militar na 
Eunstituicän de 1937. Arquivo de Direito Militar, Rio 

de Janeiro, v.E, n. 3, P. 144, jan./abr. 1944. 

- (257) - HERRERA, op. cit., P. E1; o texto no original é o seguin- 
te: "... la seguridad externa e interna del Estado, la 

seguridad de los institutos armados, los deberes Y honor 

militares, la subordinación jerárguica, los interesses 
materiales de los institutos armados, la propriedad mi~ 

litar e la fe militar". 

- (ESB) - JOÃO BARBALHD apud D'AOUIND, Ivo. A conceituação Politica 
da Justica Militar nas Constituições do Brasil. Hwñsta 
Eleitoral da Gflanabara, Rio de Janeiro, v. E., n. B, p. 

iEO, 1969. 
- (259) - afirmou textualmente RUY BARBOSA: "Este tribunal é um ramo 

do Poder Judiciário, é um órgão da Justica federal", Dis- 

curso do Conselheiro Ruy Barbosa, em Sessão do Senado Fe- 
deral, de 18~12-19OE, publicado no Diário do Congresso de 
19 de dezembro de 1902, p. 5.051. Eg1i§Lg_flg_JäwE¶1flL 
Trñgunal Militgr, Brasília, v. 7, n. B, P. 95, 1983; o ar- 

gumento foi citado por D'AOUIND, op. cit. p. 121. 
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- (260) - BARBOSA, Ruy. Delito Militar: levante de 14 de novembro 
de 1904. uu_z~.1-¿._5g;eta§,Í,g_g Rui Barnpsqz trabainnâ jurí~ 
dicas. Rio de Janeiro: Casa de Rui Barbosa, 1961. v. 

10. P. 252. 

- (261) - LOUREIRO, Osman. Dos griges especiais. Rio de Janeiro: 
José Kon{ino Editor, s.d. p. 287 e 290. 

- (262) - FRANCIS LALOE e PIETRO VICO awud BANDEIRA, Esmeraldino D. 
T. Direito, justiça E processo militar. Rio de Janei- 

ro: Livraria Francisco Alves, 1919. 2. ed. v. 2. p. 

171.
I 

- (263) - FILUCRE, Laurentino de Andrade. Direito Militar e Justica 
Militar. Registe de Estudos e Informações, Belo Hori- 
zonte, Justica Militar do Estado de Minas Gerais, v. 2, 

n. 2, P. 10 e 11, dez. 1985. 

- (264) - idem, P. 172, 173 e 174. 

- (265) - BEVILAOUA, Clóvis. Código Penal Militar; esclarecimentos 
preliminares. Revista do Superinr Tribunal Hilitar, Bra- 

sília, v. 5, n. 6, p. 13, 1980; o artigo foi escrito em 

1911; sobre o tema Puer militar, ver especialmente HENA- 
RES, Vicente Lopez. Problemas juridico-politicos del po- 

der militar, planteamiento institucional y estatuto. Ma- 

drid, Espanha: Revista Esgafiola de Derecho Militar, n9 

31/32, Ene/Dic 1976. P. 11-64. 

- (266) - TEIXEIRA, Sílvio Martins, op. cit., p. 353.
u 
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- (867) ~ BANDEIRA, Esmeraldino O. T., op. cit , p. 173. 

~ (868) - idem, p. 174. 

- (869) ~ ibidem, p. 175, 176, 177 e 173. 

- (870) - ibidem, p. 178. 

- (871) - LOBO, Hélio. Sabres e tugas: a autonomia judicamte mifli- 
ggiƒ, cit , p. 99; deve~se explicar que esta 8Ê edição é 

resultado dos esforços do MINISTRO (aposentado) do STM 
MÁRIO TIBURCIO GOMES CARNEIRO que fez também o prefácio 
dessa edição; a 1Ê edição de "Sabres e Togas" é de 1906. 

- (878) ~ idem, p. 138, adverte o autor que na fusão dos dois CÓDI~ 

GOS e na abolição dos tribunais militares, "está o caminho 
apontado pela doutrina. Cabe à prática dar-lhes execução. 
De resto, cumpre advertir que em nosso direito a jurisdi- 
ção militar só poderá vir ter às mãos de juizes federais e 

que, quando dizemos juízes civis, falamos do juiz prafis- 
sianal, do magistrado, e nunca do jurado" (op. cit., p. 

138, nota de rodapé), pregava a unidade do DIREITO PENAL, 

unidade de códigos e de tribunais - ver, op. cit., p. 39 a 

43, especialmente. 

- (873) - ibidem, p. 176, e nota de rodapé. 

- (874) - CARNEIRO, Mário Tiburcio Gomes, no prefácio de LOBO, Hé~ 

lio, op. cit., p. 30, o autor esta se apoiando no pensa- 
mento de ERNST FRANZ WEISL, professor austríaco, exposto 
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em sua obra "Das Heres Strafrech", publicada em Viena, 

em 1892, p. E5. 

- (275) - idem, p. 66. 

- (276) - veja-se, por exemplo, o crime de MOTIM,,regulado no art. 

149, inciso I, do CPM. VERBIS: "Reunirem-se militares ou 
assemelhados, agindo contra a ordem recebida de superior, 
ou negando-se a cumpri-la" - pena de reclusão, de quatro a 
oito anus, com aumento de um terco para os cabecas (“cabe- 

cas" seriam aqueles que dirigem, provocam, instigam ou ex- 

citam a acão, ou oficiais participantes, mesmo que não li- 

derando - šš 49 e 59, do art. 53); para ocorrer o crime de 

MDTIM, portanto, bastam dois ou mais MILITARES, recusando- 
se a cumprir ordem de superior; a pena é extremamente ele- 
vada, já que raros são os delitos do CÓDIGO PENAL COMUM 
que estipulam tal pena, a não ser para poucos (homicídio 
doloso, simples e qualificado, latrocínio, extorsão, ex- 

uv torsao mediante seqüestro); e se os amotinados estiverem 

usando armas, o delito passa a ser de REVOLTA, com pena de 

reclusao de oito a vinte anos, aumentando de um terco para 
os cabecas. 

- (877) - COSTQ FILHO, Milton Menezes da. A Justica Militar no con- 
texto do poder judiciário do Brasil: aspectos especifi- 

cos. Eevista do Sgggrior [ribuqal flilitgg, Brasilia, v. 

10, n. 1, p. B8, 1988. 

- (278) - BEVILAOUÀ, Clóvis, op. cit., p. 14, 15, 16 e 17. 
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- (279) - 

- (BBO) - 

- (EB1) - 

- (282) - 

- (283) - 

- (284) - 

PINTO,Airton de Oliveira, op. cit., p. 31 e 32. 

ou a citacao pode ser encontrada em VASOUEZ, Octávio Vejar, 
op. cit., p. 7, cujo texto original, em espanhol, é o se 

guinte: "La Ley Militar es la Ley Común con gorro de cuar- 
tel". 

O exemplo é lembrado por BASTOS JÚNIOR, op. cit., cujas 

idéias, em boa parte, são também aproveitadas nos parágra- 
fos anteriores. ESMERALDINO BANDEIRA afirma claramente que 
o crime de COBARDIA não pode ser classificado "sem incon- 

gruencia doutrinaria", impossivel de ser evitada "em vista 
da lettra clara do seu texto". Autorizando a interpretação 
que leva a entender que no delito de COBARDIA há o temor 
do perigo, sem o dolo - pois se com dolo haveria outro de- 
lito, a TRAIÇÃO - conclui que "assim é nossa lei; mas as- 

fu sim nao É a doutrina corrente" (op. cit., p. 319). 

GUSMÃO, Chrysólito de, op. cit., p. 55. 

TEIXEIRA, Silvio Martins, op. cit., p. E9 e 30. Sobre o 

tema, ver ainda, COSTA, Álvaro Mayrink da. Crigg flilitgz. 
Rio de Janeiro: Editora Rio, 1978, 404 p., especialmente 

o Capitulo XVII, intitulado "Causas de Justificação Mili- 
tar e Causas de Justificacão Comum aplicadas ao Crime Mi- 
litar" - p. 213-EEO. 

LOBO, Hélio, op. cit., p. E7. 

iófi



- (EB5) - idem, p. 112; a “dialética dualista" referida pelo autor é 

a corrente favorável à existência de dois CÓDIGOS PENAIS - 

o COMUM e o MILITQR. 

- (286) - ALMEIDA, Heitor Luiz Gomes de. Assembléia Nacional Cons- 

tituinte e o Superior Tribunal Militar. Beviszg do §g- 
periur Tribunal Militar, Brasilia, v. 8, n. 9/10, p. 9, 

1984/85. 

- (287) - BASTOS, Paulo César, op. cit., p. 97 a 103, onde estão re- 

produzidos, em parte, o Decreto de 11 de dezembro de 

1640, e o Alvará de EE de dezembro de 1643. 

~ (288) - idem, P. 103 e 104. 

- (289) - "relator", porque para tomada de uma decisão, no julgamen- 
to, haveria "um relatório verbal, simples e claro, feito 
pelo êuditor, expondo o facto da accusacão com todas as 

circunstancias que possam influir na sua apreciação, apon- 

tando com rigorosa imparcialidade as provas da accusacão e 

da defesa, concluindo por emittir o seu voto sobre a cul 

pabilidade do indiciado" (art. 1009 (sic), do Decreto n9 

E.347 Q, de EB de maio de 1918). 

- (890) ~ em 13 de julho de 1939, pelo Decreto n9 7 Bóó, era adotado 
na BRIGQDA MILITAR o novo CÓDIGO DE JUSTICA MILITAR: por 

isso, o Decreto~Lei n9 47, de 19 de novembro de 1940, 

reorganizando a JUSTICA MILITAR desse ESTADO, trazia a 
uv mesma composicao para os CONSELHOS DE JUSTICA e as mesmas 

funções para o AUDITOR. 
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- (891) - 

- (298) - 

- (293) - 

- (294) - 

ALMEIDA, Heitor Luiz Gomes de. Assembléia Nacional Consti- 
tuinte e o Superior Tribunal Militar, op. cit., p. 10. 

GUSMÃO, Chrysólito de, op. cit., p. 238 a 845. 

sobre o tema, ver FERREIRA, Célio Lobão. @LQ§_ELiygLigg§ 
do juiz-qggjtqr mg prugg5sg_pena1 mglitar. Brasilia: 
1989. 38- P.. 

a proposição de tornar o JUIZ-AUDITOR um JUIZ MONOCRÁTICO 

para crimes apenados com detenção, Prevê um rito sumário. 
com: citação, audiência de interrogatório e oitiva de tes- 
temunhas da PROMOTORIA em número de três (3), por acusado, 
em oito (8) dias; audiência para oitiva de testemunhas de 
DEFESA, também em número de três (3) por acusado, e, em 

seguida, querendo, a realização do julgamento do feito; 

não acontecendo nesse dia, devera ser em cinco (5) dias, 

designado nova data; se as PARTES requererem, será dado 
prazo para em 48 horas pedirem diligências, ao término da 
oitiva da última testemunha de defesa; outras providências 
foram pensadas para agilizar as ações da JUSTICA, como; 

redução do prazo para conclusão do IPM - passando de 40 

dias e possibilidade de prorrogação de EO, para EO, e mais 
10 dias, com o indiciado solto, com o indiciado preso, de 

20 dias ficaria para 10; o inicio para o IPM - que hoje 

não esta fixado - teria que ser de até 5 dias, do conheci- 
mento do fato por autoridade militar ou, se houver delega- 

ção de poderes, no recebimento desta; redução, também, nos 

tempos para a argüiçao oral nas sessoes de julgamentos 
de 3 horas, e mais 1, para réplica ou tréplica, as PARTES 
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teriam: EO minutos (com 10 para réplica e tréplica), para 

os crimes apenados com detenção, e 1 hora e 30 minutos 
- (mais 30 minutos para réplica e trèplica), para os apena- 

dos com reclusão; são propostas dentre outras, que a ASSO- 
CIAÇÃO DDS MAGISTRADOS DAS JUSTICRS MILITARES ESTADUAIS 
(AMAJME) +ormu1ara ao SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (STM), Pa- 

ra a pretendida reforma das LEIS SUBSTANTIVA e ADJETIVA 

MILITARES. ~ 

- (295) ~ TUBENCHLAK, James. zgíggggl QQ íúrgz cflntradicões E solu- 
« caes. Rio de Janeiro: Forense, 1990. E. ed. p. 10; o 

autor ainda propõe "somar-se à competência atual do Júri 

os delitos patrimoniais violentos e com resultado morte 
roubo, extorsao e extorsao mediante seqüestro, e os 

atos criminosos de improbidade administrativa (cf. art.
q 

37, ã 49 da Carta Magna)". 

- (296) - PINTO, Airton de Oliveira, op. cit., p. 117 e 118. 

- (297) - HUNGRIA, Nelson. Discurso pro§erido no dia B de julho de 
1958, quando do I CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO PENAL 
MILITAR. Rio de Janeiro: Superior Tribunal Militar, 

ANAIS DO I CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO PENAL MILI- 

TAR, 195B. P. 354 e 355. 

- (298) - IHERING, Rudolf von. A luta pelo direito. Trad. de Ri- 

chard Paul Neto. Rio de Janeiro: Editora Rio, 1975. p. 

15 e 16. 

- (E99) - idem, P. 65 e 95. 
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- CAPÍTULO III _ 

AES CCH¶S1`IT1JICfi5ES5 DC) BFUãSIL_ E šä JLHSTICHÀ MIL_ITYãR 

S [J Pl Á I? I U 

- AS PRIMEIRAS CONSTITUICÕES 
1.1 - NO IMPÉRIOT . . . . . . . . . ._ 

1.B.~ NO INÍCIO DA REPÚBLICA 

E - A CONSTITUIÇÃO DE 1946 .... 

- A CONSTITUIÇÃO DE 1967 E A E. C. NQ I/69 
3.1.- OS TEXTOS SOBRE JUSTICA MILITAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 

3 8.- AS NANIFESTAC5ES DE JURISTAS E DE 
PARLAMENTARES . . . . . . .. 
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170 

172 

176 

178 

183



3.2 1.- DE JURISTAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _. 
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1.1.~ ND IMPÉRIO 

Organizada que foi por D. JOÃO, então Prínci- 
pe Regente, em 19 de abril de 1808, a JUSTICA MILITAR brasileira, 
porque no Brasil, era na verdade parte do PODER JUDICIÁRIO portu- 
guês. 

Ao chegar ao BRASIL D. JOÃO procurou remontar 
a estrutura do governo português em sua mais importante Colônia, nos 
moldes do que havia em Lisboa, quando Portugal foi invadido pelas 
tropas francesas de NAPOLEÃO BONAPARTE, a 89 de novembro de 1807. 

No Alvará de 19 de abril, com força de lei, 

D. JOÃO já dizia que "sendo muito conveniente ao bem do Meu Real 

Servico, que tudo quanto respeita à boa ordem, e regularidade da 

Disciplina Militar, Economia, e Regulamento das Minhas Forças tanto 
de Terra, como de Mar, se mantenha no melhor Estado, porque delle 
depende a energia e conservação das mesmas forças, que segurarão a 

tranquilidade, e defeza dos Meus Estados, e Ordens...", eram da com- 

petencia do CONSELHO SUPREMO MILITAR os processos "na parte Militar 
somente...“(30Q). 

Presidido por um nobre português e composto 
por "O{ficiaes Generaes do Meu Exército, e da Armada Rea1..."(3O1). 
assim teve funcionamento a JUSTICA MILITAR no Brasil, e *oi nessa 
situação que a CONSTITUIÇÃO de 1824 a encontrou, apesar do Grito de 
Independência já ter ocorrido em 7 de setembro de 1888, por ação do 

filho de D. JOÃO, agora VI, o D. PEDRO I, pois aquele havia retorna~ 

do a Portugal em 1821. 
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Outorgada por D. PEDRO I em E5 de marco de 

1824, esta primeira Constituicão “trouxe vários principios de Direi- 

to Penal e de Processo Penal que, depois, modelaram os Códigos de 

1830 e 1838" (302), mas ela "que já não enumerara os órgãos do Poder 

Judiciário, omitiu qualquer referência à Justica Castrense e nem 
mesmo assegurou foro especial para os militares, quando da prática 
de crimes militares"(3O3). 

Mesmo não enumerando os órgãos da JUSTICA, 

aparecia em seu artigo 151, O PODER JUDICIAL, o qual seria indepen- 

dente e composto de Juízes e Jurados, e teriam lugar "assim no Ci- 

vel, como no Crime nos casos, e pelo modo, que os Códigos determina- 
rem~(304)_ 

Lembre-se, a bem da verdade, a força que de- 

tinha o Imperador, como o exercicio do PODER MODERADOR, previsto no 
art. 101. Entre outros, o Imperador poderia perdoar e moderar as pe- 

nas impostas aos réus condenados por sentença (inciso VIII). 

Naqueles anos, o DIREITO MILITQR no BRASIL 
guiava-se pelas ORDENACSES FILIPINAS, pelos ARTIGOS DE GUERRQ, do 

CONDE DE LIPPE, e ainda pela PROVISÃO n9 359, de EO de outubro de 

1824, a qual determinava que, "enquanto não houvesse lei explicita- 
mente extremando os crimes militares, dos crimes civis, se reputas- 
sem crimes meramente militares todos os declarados nas leis milita- 

uv res e que só pudessem ser commetidos por cidadaos alistados nos cor- 
pos militares do exército ou armada. taes como; 

19, os que violam a santidade e religiosa observancia do juramen- 

to prestado pelos que assentam praca; 
E9, os que o{+endem a subordinação e boa disciplina do exercito e 

armada; 

39, os que alteram a ordem, polícia e economia do servico mili- 
tar, em tempo de guerra ou paz; e 
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49, o excesso ou abuso de autoridade em occasião de servico, ou 

influencia de emprego militar, crimes esses não exceptuados por lei 

que positivamente prive do fôro militar delinquente."(3O5) 
Assim, mesmo que politicamente independente, 

a JUSTICA brasileira dava seus primeiros passos ainda sob as leis, 

os costumes e mesmo sob a direcão dos portugueses. 

1.2.- NU INÍCIO DA REPÚBLICA 

Proclamada a República e adotado o regime 
presidencial, foi elaborada uma Constituição, promulgada em E4 de 
fevereiro de 1891. 

Já nesta primeira Constituicão republicana 
vê-se, em seu art. 77, que "os militares de terra e mar terão fõro 

especial nos delictos militares", e que os seus parágrafos 19 e E9 

estabeleciam que "este fôro compor-se-ha de um Supremo Tribunal Mi- 

litar, cujos membros serão vitalicios, e dos conselhos necessarios 
para a formulação da culpa e julgamento dos crimes", e "a organiza- 
cão e attribuicões do Supremo Tribunal Militar serão regulados por 
lei". 

Entre os órgãos do PODER JUDICIÁRIO, enumera- 

dos no art. 55 e seguintes, não estava o SUPREMO TRIBUNAL MILITAR, 
uv mas já entao era assegurado, expressamente, um foro especial aos mi- 

litares que viessem a cometer crimes militares. 
comentando Q art. 77, UCHDA CAVALCANTI (306) 

afirma que "para os crimes previstos pela lei militar uma jurisdic- 
cão especial deve existir, não como privilégio dos individuos que os 
praticam, mas attenta a natureza desses crimes e a necessidade, a 

nú bem da disciplina, de uma'repressao prompta e firme, com fórmas sum- 
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marias". 
Para concluir que esse foro especial é uma 

na fu condiçao de boa administracao da justiça, argumenta UCHUA CAVALCANTI 
que "a existência das forças militares liga-se á existência da na- 

zu cao, como garantia de sua independencia e segurança, - e sem uma 

exacta e constante disciplina não cumprirão ellas seo importante 
fim", e que "sem disciplina não ha subordinação nem seguranca; ella 

ru é a vida e a força dos exercitos. E sem uma jurisdiçao própria, pri- 

vativa, militar também, essa disciplina seria impossivel". 
D mesmo autor apresenta ainda outros argumen- 

tos que acabariam chegando aos atuais dias, como quando dizia que "a 

infração do dever militar por ninguem póde ser melhor apreciada do 

que por militares mesmo; elles, mais que os estranhos ao servico das 
forças armadas, sabem comprehender a gravidade da violação e as cir- 
cunstancias que podem modifical-a"(3O7). 

"Mas esse fõro, reflicta-se", advertia UCHOA 
CAVALCANTI(3OB›, “não é propriamente para os crimes dos militares, 
sim para os crimes militares; porque no militar ha tambem o homem, o 

na cidadao, e os factos delictuosos praticados nesta qualidade cahem 

sob a alçada da jurisdiccão commum a todos os membros da comunhão 
civil; o fõro especial é só para o crime que elle praticar como sol- 

dado, ut miles, na phrase do jurisconsulto romano". Para UCHDA CA- 

VALCANTI, affrontaria o principio da egualdade o arredar-se da jus- 
tiça ordinaria o processo e julgamento de crimes communs para uma 
jurisdição especial e de e×cepção".(3O9) 

A CONSTITUIÇÃO DE 1934, a terceira que o BRA- 

SIL teve, e que, segundo o historiador HÉLIO SILVA (310) “procurou 

atender à 'média das opiniões' dominantes na Assembléia que a elabo- 
rou", apresentou inovações, de forma especial quanto à JUSTICA MILI- 

: uv TAR, colocando a como um dos orgaos do PODER JUDICIÁRIO art. 63, 
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alinea “c“. 

Também estendeu o FORO MILITAR aos civis: 
"Art. 84. Os militares e as pessoas que lhes são assemelha- 

vv das terao fõro especial nos delictos militares. Este fõro poderá ser 
fu estendido_aos civis, nos casos expressos em lei, para a repressao de 

crimes contra a seguranca externa do paiz, ou contra as instituições 
militares".

H 

Portanto, CRIMES MILITARES poderiam ser aque- 
les praticados pelos MILITARES e também os praticados por CIVIS, 

desde que ASSEMELHADOS ou quando cometessem crimes contra a seguran- 

ca externa do BRASIL ou contra as instituições militares. 
ASSEMELHADOS eram os CIVIS que trabalhavam 

nas organizacões militares - EXÉRCITO, MARINHA, POLÍCIAS MILITARES, 
e mais tarde a AERONÁUTICA - como médicos, enfermeiros, carpintei- 
ros, pintores, marceneiros etc. O contrato de trabalho entre a ORGA- 
NIZAÇÃO MILITAR previa que eles estariam sujeitos à DISCIPLINA MILI- 

TAR, inclusive punições disciplinares previstas nos regulamentos mi- 
litares, e perceberiam vencimentos dependendo da equiparacão que te- 
riam com POSTO ou GRADUAÇÃO MILITAR - se como capitão, tenente, sub- 

tente. sargento, cabo, etc. 

Dessa equiparação resultavam o vencimento e o 

nivel hierárquico pelo qual seriam tratados na caserna. Dai o termo 
"assemelhado" (o tema voltará a ser abordado neste Capitulo). 

O art. Só previa que seriam órgãos da JUSTICA 
MILITAR o SUPREMO TRIBUNAL MILITAR e os tribunais e juizes inferio- 

res, criados por lei, mas, pela Lei n9 244, de 11 de setembro de 

1936, ao tempo do governo de GETÚLIO VARGAS, ficou instituído também 
como órgão da JUSTICA MILITAR, o TRIBUNAL DE SEGURANCA NACIONAL. 
"sempre que for decretado estado de guerra e até que ultime o pro- 

cesso dos crimes de sua competência", conforme estava em seu art. 
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19. 

Com cinco juízes, nomeados livremente pelo 
Presidente da República, tinha por competência processar e julgar em 
primeira instância, os militares, as pessoas que lhes são assemelha- 
das e os civis nos crimes contra a segurança externa da República, 

contra as instituições militares, ou contra ambas com finalidades 
subversivas das instituições politicas e sociais, "sempre que derem 

uv nz causa a comoçao intestina grave, seguida de equiparaçao ao estado de 
guerra, ou durante este forem praticados” (arts. E9 e 39). 

O TRIBUNAL DE SEGURANCA NACIONAL Passou a 

atuar não em tempo de guerra, mas em tempo de paz, e com isso aden- 
fu trou ao campo de competência da JUSTICA FEDERAL e dos órgaos da pró 

pria JUSTICA MILITAR, com a agravante da composição que tinha - jui- 

zes da livre escolha do Presidente da República - e dos poderes que 
foi obtendo no decorrer dos anos. (311) 

De qualquer forma, nesse TRIBUNAL ou nos de- 
mais órgãos da JUSTICA MILITAR, o crime politico passou efetivamente 
à apreciação desta JUSTICA ESPECIAL, o que se mostrou um erro que 
perdurou até pouco tempo atrás. CRIME POLÍTICO não tem nada a ver 

com CRIME MILITAR. Para aquele, o Pais tem as suas instituições que 
devem se preocupar com ele, sejam as do PODER EXECUTIVO, sejam as do 
PODER JUDICIÁRIO, como a JUSTICA COMUM, a JUSTICA FEDERAL. Nunca a 

JUSTICA MILITAR, que deve ter um campo restrito ao julgamento de 

CRIMES MILITARES <31Ê>. 

Após o Golpe de Estado de 1937, de GETÚLIO 
VARGAS, foi outorgada uma nova carta - a CONSTITUIÇÃO DE 1937, de 10 

de novembro, elaborada por FRANCISCO CAMPOS, Ministro da Justica e 

Negócios Interiores. Ela caracterizava-se pelo fortalecimento da 
no centralizaçao administrativa e das atribuições conferidas ao chefe 

do PODER EXECUTIVO. 
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Os Juizes e Tribunais Militares continuavam 
como órgãos do PODER JUDICIÁRIO (art. 90, alinea “c“), e o art. 111 

repetia, com alteracões pequenas, o texto do art. 84, da CONSTITUI- 

ÇÃO DE 1934, e os demais na parte referente à JUSTICA MILITAR. 
Já no art. 173 os crimes cometidos contra a 

estrutura das instituicões, a seguranca do estado e dos cidadãos se- 
riam julgados por tribunais militares, se em estado de guerra (313). 

Esta última expressão foi alterada pela Lei Constitucional n9 7, de 
30 de setembro de 1942: "... serão julgados pela Justica Militar ou 
pelo Tribunal de Seguranca Nacional", este mantido até a Lei Consti~ 

tucional nQ 14, de 17 de novembro de 1945. Com a extincão do TRIBU- 
NAL DE SEGURANCA NACIONAL, passaram para a JUSTICA COMUM os crimes 
que atentassem contra a existência, a seguranca e a integridade do 

Estado, e a guarda e o emprego da economia popular, permanecendo os 
DELITOS MILITARES com a JUSTICA MILITAR. 

E.- šä CCN¶S1`ITLJIC2flD IE 19H46 

Com a queda de GETÚLIO VARGAS, o pais reorga- 
nizou-se, realizando eleicöes livres para todos os cargos, a comecar 
pela Presidência da República, e promulgou uma nova CONSTITUICAO, a 

18 de setembro de 1946, redigida por uma ASSEMBLÉIA CONSTITUINTE. 
Considerada uma das melhores que o pais já 

teve, eenãe e melhor, e CDNSTITUICZSO DE 1<a>4ó (314) tembéfá manteve e 

JUSTICA MILITAR ~ Juizes e Tribunais militares - como um dos órgãos 

do PODER JUDICIÁRIO (Art. 90, inciso III). 

Além de trocar o nome do SUPREMO TRIBUNAL MI- 

LITAR para SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR, introduziu alteracões quanto à 

competência para processar e julgar CIVIS, ao abolir a Possibilidade 
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de julgamento deles no FORO MILITAR, nas zonas de operação durante 
graves comoções intestinas, consoante estava na CONSTIUICÃO DE 1937. 

"À Justica Militar compete_processar e jul- 

gar, nos crimes militares definidos em lei, os militares e as pes- 

soas que lhes são assemelhadas“ (art. 108), e “esse fõro especial 
poderá estender-se aos civis, nos casos expressos em lei, para a re- 

pressão de crimes contra a seguranca externa do pais ou as institui- 

Cões militares" (š 19). 

Desta forma, a extensão do FORO MILITAR aos 

CIVIS só aconteceria na ocorrência de CRIME MILITAR ou de crimes 
contra as instituições militares ou contra a seguranca externa do 

Pais. 
Com o Golpe Militar de 1964, a CONSTITUIÇÃO 

DE 1946 sofreu profundas alterações com os ATOS INSTITUCIONAIS. 
O Ato Institucional n9 E, de E7 de outubro de 

1965, modificou a redação do ã 19, do art. 108, trocando a expressão 
"crimes contra a segurança externa" para "crimes contra a seguranca 
nacional". Por essa nova redação, a possibilidade da aplicação dog 
FORO MILITAR aos CIVIS foi aumentada, pois tais crimes poderiam ago- 
ra ser delitos contra a segurança externa ou interna, ambas compre- 
endidas no termo "segurança nacional". 

Também ingressaram para a esfera de competên- 

cia da JUSTICA MILITAR os crimes contra o Estado e a Ordem Política 
e Social, previstos na Lei n9 1.802, de 5 de janeiro de 1953, aqui 

prevalecendo a competência da JUSTICA CASTRENSE, assim como as pe- 

nas, sobre outras estabelecidas em leis ordinárias, ainda que tais 
crimes tenham igual definição nessas leis. 

Com a CONSTITUIÇÃO DE 1934 as POLÍCIAS MILI- 
TARES têm sua entrada nos textos constitucionais (art. 167), e foram 

consideradas RESERVAS DO EXÉRCITO, o mesmo acontecendo com a de 
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1946, já agora como FORCAS AUXILIARES e RESERVA DO EXÉRCITO (art. 

183). 

Foi igualmente na Carta de 1946 que as JUSTl~ 

CAS MILITARES ESTADUAIS surgiram como órgão do PODER JUDICIÁRIO dos 
respectivos ESTADOS. ' 

No art. 184, ao prescrever que os Estados or- 
nz ganizarao a sua justica com obediência aos artigos 95 e 97, citou 

essa CONSTITUIÇÃO que "a Justica Militar estadual, organizada com 
observância dos preceitos gerais da lei Tederal (art. 59, nQ XV, le- 

tra "+"), terá como órgãos de primeira instância os conselhos de 
› ~ n justica e como orgao de segunda instancia um tribunal especial ou o 

Tribunal de Justica" (inciso XII). 
vv Estava Tacultada aos Estados a criacao de sua 

JUSTICA MILITAR ESTADUAL, se ainda não a Possuisse. ou a determina- 
cão de ajusta-la à nova Carta, se já existente. 

' 

SANTA CATARINA, por e×@mp1Q, jà tinha a Jus- 

TICA MILITAR desde 1988, em razão da Lei nÊ 1.618, de 19 de outubro 
daquele ano, e assim a maioria dos Estados, como mais tarde será 

aqui relatado. 

3.- A CONSTITUIÇÃO DE 1967 E A E.C. NQ 1/69 

3.J_.~ (JS `TEÓfTÚE5 SCHNQE \]USfTIC#Ã MIl_I1YÃR 

Sob a vigência do regime militar de 1964, foi 

promulgada uma nova CARTA MAGNA, a E4 de janeiro de 1967. Comenta 
BONAVIDES (315) que, para dar impressão menos negativa à decisão go- 

vernamental de preparar uma CONSTITUICÃO para o BRASIL, Toi consti- 
tuida pelo Decreto n9 58.198 uma COMISSÃO DE JURISTAS encarregada de 
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elaborar o anteprojeto, sob a orientacão do Ministro Mem de Sá. Este 

anteprojeto foi encaminhado ao Congresso, e ali tramitou "com as li- 

mitações de tempo e as restrições impostas ao seu texto pelo AI n9 
4". 

Não trouxe inovações quanto à organização da 
JUSTICA MILITAR, e sim sobre recurso ordinário ao SUPREMO TRIBUNAL 
FEDERAL das decisões proferidas pela JUSTICA CASTRENSE, nos casos 

expressos em lei, contra civis, Governadores e Secretários de Esta- 

do. 

Os Tribunais e Juizes Militares continuavam a 
nz compor este órgao do PODER JUDICIÁRIO (art. 107, inciso III e art. 

120). 

A competência estabelecida no art. 122 e š 19 

era a mesma anteriormente firmada pelas Emendas à CONSTITUIÇÃO DE 
nz 1946, acrescida da mencao ao recurso ordinário ao STF, enquanto que 

o š 29 repetia a competência para processar e julgar os Governadores 
de Estados e seus Secretários, surgida com o ATO INSTITUCIONAL n9 2, 
de E7 de outubro de 1965. 

Já o ATO INSTITUCIONAL n9 6, de 19 de feve- 

reiro de 19ó9, deu ao art. 120 e parágrafos praticamente a mesma re- 
dação, retirando do § 19 a expressão " 

. com recurso ordinário para 
o Supremo Tribunal Federal." 

Quanto à JUSTICA MILITAR ESTADUAL, firmava a 

CONSTITUIÇÃO DE 1967 que " os Estados organizarão a sua justica, ob- 

servados os arts. 108 e 112 desta Constituição e os dispositivos se- 

guintes (...) a lei poderá criar, mediante proposta do Tribunal de 

Justica (...) justica militar estadual, tendo como órgão de primeira 
instância os conselhos de justica e de segunda um tribunal especial 
ou o Tribunal de Justica" (art. 136, ã 19, "d“). 
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Evidente que para os Estados que já possuis- 
sem JME a autorização constitucional ficava no vazio - e isso se da- 

rv va com a quase totalidade mas continuava expressa a permissao para 
aqueles que pretendessem ter a sua JUSTICA CASTRENSE. 

A competência não vinha estabelecida na alí- 

nea "d", mas seguia-se aquela prevista para a JUSTICA MILITAR FEDE- 
RAL: "processar e julgar, nos crimes militares definidos em lei, os 

militares e as pessoas que lhes são assemelhadas". 
Por "militares", enquadravam-se os integran- 

tes da Policia Militar do respectivo Estado, que permanecia como 
"forca auxiliar e reserva do Exército" (š 49, do art. 13, mesmo após 
o ATO COMPLEMENTAR n9 40, de 30 de dezembro de 1968). 

' 

E a EMENDA CONSTITUCIONAL nQ 1, de 17 de ou- 

tooro oo 19ó9 4316), não troo×o modificação à JUSTIÇA MILITAR, oio 

que o seu art. 112, III, é uma repetição do texto anterior - art. 

107, III, assim como o art. 127, em relação ao seu predecessor, art. 

120, e o art. 129 e parágrafos, quanto ao art. 122 e parágrafos. 
Competia, portanto, à JUSTICA MILITAR FEDERAL 

processar e julgar, nos CRIMES MILITARES definidos em lei, os MILI- 

TARES e as pessoas que lhes fossem ASSEMELHADAS, e os CIVIS, nos 

casos 
expressos em lei, para repressão de crimes contra a seguranca nacio- 

nal ou as instituições militares. 
Sobre a JUSTICA MILITAR ESTADUAL, o art. 144. 

5 19, letra "d" recolocava os termos do art. 136, š 19, letra "d“. 

A novidade da E.C. n9 1/69 era vista no art. 
192, o qual mantinha como órgãos de segunda instância da JUSTIÇA MI- 

LITAR ESTADUAL os TRIBUNAIS ESPECIAIS criados, para o exercicio des- 
uu sas funcoes, antes de 15 de marco de 1967. 
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Com isso, os Estados de SÃO PAULO, MINAS GE- 

RAIS e RIO GRANDE DO SUL puderam continuar com os respectivos TRIBU- 
NAIS MILITARES, como órgãos de segunda instância, enquanto que os 

demais Estados, a partir de então, estariam proibidos de criar tal 

Corte. 

A data de 15 de março de 1967, apresentada 
pelo art. 192, como limite, fazia com que o Estado do PARANÁ também 
pudesse ter sua segunda instância militar, já que, por lei, o Tribu- 
nal Militar daquele Estado havia sido criado. No entanto, nunca che- 

gou a ser efetivamente instalado. o que permanece até os dias de ho- 

Je. 

A EMENDA CONSTITUCIONAL n9 7, de 13 de abril 
de 1977, trouxe alteração à redação da letra "d", acrescentando "... 

com competência para processar e julgar, nos crimes militares de+i- 
nidos em lei, os integrantes das policias militares". 

Era a confirmação do que já se entendia nas 

Cortes Castrenses, mas serviu para que o próprio SUPREMO TRIBUNAL 
FEDERAL a interpretasse e alargasse o campo de competência. 

Até então as decisões seguiam a orientação do 

STF, consubstanciada na SÚMULA 897. VERBISz "Oficiais e praças das 
milícias dos Estados no exercicio de íunção policial civil não são 
considerados militares para efeitos penais, sendo competente a Jus- 
tica comum para julgar os crimes cometidos por ou contra eles." 

ou 
. Ora, "funçao policial civil" pode ser eminen- 

temente "judiciária", tanto que aqueles que a exercem - os DELEGADOS 

DE POLÍCIA, integrantes da POLÍCIA CIVIL - são também chamados de 

autoridades de "policia judiciária", e tal função normalmente não é 

exercida pelos policiais militares. 
Policial militar, exercendo *unção prevista 

em lei para a sua Corporação (Policia Militar), exercerá sempre 
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"função policial militar", ou "função militar", nunca "função poli- 

cial civil". 

_ Dai o enunciado dessa SÚMULA 297 ser conside- 
rado, no minimo "complexo", como frisou AIRTON DE OLIVEIRA PINTO 
(317) 

Cumprindo missão regulada em lei, o policial 

militar não poderá deixar de lado os REGULAMENTOS MILITARES, as nor- 
ou mas de conduta e procedimento de sua Corporaçao. Qualquer que seja a 

sua atividade nessas condições, não será tratado como um "civil", e 

sim como um "militar", o que impede de se ver tais funções como "ci- 

vis". ` 

Mesmo assim, a SÚMULA 297 perdurou por muitos 
anos, até a vigência da EC n9 7/77, e da alteração que ela acabou 
resultando, em razão da nova interpretação que o STF deu à letra 
"d", š 19, do art. 144, quando do julgamento do Recurso de Habeas 
Corpus n9 56.049-SP, de 13 de junho de 1978. 

Seu Relator, Ministro RODRIGUES ALCHMIN, aca- 

bou concluindo, acompanhado por seus pares, que o crime cometido por 
policiais militares no policiamento ostensivo de trânsito, seria da 

rw competência da JUSTICA MILITAR, propondo, ao Tinal, a reformulaçao 
da SÚMULA 297. 

Entendeu que o enunciado desta SÚMULA, con- 

frontado com o novo texto constitucional, mostrava-se antagônico, 
principalmente pelo acréscimo à letra "d". 

Continuou a competência da JUSTICA COMUM para 
alcançar os civis que cometessem crimes contra policiais militares, 
mas os crimes destes, em ações policiais, passavam para a esíera da 
JUSTICA MILITAR ESTADUAL, situação que perdura até hoje. 
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3.2.- AS MANIFESTQÇÕES DE JURISTQS 
EI DEI P€¶QL€HWEhfTQFUES 

3.E.1.- DE JURISTAS 

De uma ou de outra forma, e algumas vezes com 
as mesmas palavras e/ou erxpressões, as opiniões sobre a JUÉTICA MI- 
LITAR vêm se repetindo. Dai, a validade de se colocar neste ponto do 
trabalho o pensamento de parlamentares, imprensa e juristas. Pode- 

se, assim, ter um pequeno levantamento do que se vem dizendo sobre 

esta JUSTICA nos últimos vinte e cinco anos. 
Revelam os ANAIS DA CONSTITUIÇÃO DE 1967 

(318) os antecedentes desta, através do noticiário da imprensa, a 

respeito da JUSTICA MILITAR, con$orme prevista no Anteprojeto da CO- 
MISSÃO DE JURISTAS, composta por quatro membros (319), cujo trabalho 
foi entregue em 19 de agosto de 1966, ao Presidente da República. 

Sobre ele, reierente à JUSTICA MILITAR, o ju- 

rista JOÃO DE OLIVEIRA FILHO concede entrevista ao JORNAL DO BRA- 

SIL, em 11 de dezembro do mesmo ano, afirmando existirem quatro ino- 

vações "ruins" e dez "boas", no Capitulo do Poder Judiciário. Entre 
I! as merecedoras de aplausos incluía a do julgamento de civis no fôro 

militar, 'porque os militares têm mais sensibilidade que os civis 
para as questões de seguranca nacional'"(3E0). 

O JORNAL DO BRASIL publica, em 14 dezembro, 

um editorial sob o titulo “JUSTICA E SEGURANCA", declarando que o 

projeto constitucional "extravaza a competência da Justica Militar, 
trazendo-a para a área civil". Mais adiante, pergunta: "Qual a ex- 

plicação lógica, por exemplo, para o agigantamento da Justica Mili- 
tar?" Responde que se trata, "evidentemente, de uma solucão de com- 
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promisso, de uma fórmula híbrida destinada a conciliar as conveniên- 

cias do poder revolucionário com as regras do estado de direito. Mas 
para que tamanho artifício? Se o Govêrno admite que a Justica Mili- 
tar também possa errar, e propõe uma instância de recurso na órbita 
civil, por que não ficar de uma vez com a boa doutrina, deixando a 

magistratura militar na sua área especifica? A solucao inscrita no 

projeto sugere que o Sovêrno desconfia da Justica Civil, mas sem que 

sua confianca na Justica Militar seja completa, o que significa, 

afinal de contas, desconfianca generalizada". Concluindo, 0 edito~ 

rial acrescenta ainda que "por outro lado, a Justica Federal foi 

instituída, entre outros fins, para o julgamento dos delitos politi- 
cos. Haveria, portanto, duas jurisdicões funcionando na mesma área 
de seguranca revolucionária, o que já chega a ser um exagêro" (321). 

Informam ainda os ANAIS DA CONSTITUIÇÃO DE 

1967 que "as disposicões do art. 120 e seus parágrafos, que permitem 
o julgamento dos civis pela Justica Militar, foram amplamente criti- 

cadas através da imprensa", trazendo uma publicacão do JORNAL DO 

BRASIL, de S de dezembro de 1966, sob o titulo "FÕRO MILITAR". 
Sobre a extensão do FORO MILITAR aos CIVIS 

acusados de crimes contra a seguranca nacional ou contra as insti- 

tuicões militares, comenta esse Jornal que "nenhum jurista ou advo- 
gado admite que os tribunais militares sejam chamados a julgar deli- 

uv tos culposos ou dolosos, se a maioria dos juízes nao sabe fazer a 

distincão entre culpa e dolo, não conhecem a teoria da culpa, não 

sabem o que é autoria e co-autoria nem sabem como empregar os Códi- 
ru gos de Processos. A falta de prévia regulamentacao legal do que seja 

crime contra a seguranca nacional é outro ponto que leva os juristas 
a temerem 0 julgamento de tais crimes pela Justica Militar" ÍBÊE). 

Por sua vez, o ESTADO DE SÃO PAULO, em 9 de 

dezembro, divulga a opinião do Prof. FRANCISCO CAMPOS, "favorável ao 
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dispositivo da nova Carta que prevê o julgamento pela Justica Mili- 
tar de civis ou enquadrados em crimes contra a Seguranca Nacional", 
enquanto que o Ministro PERY BEVILACOUA "critica a tese de julgamen- 
to dos civis pela Justica Militar, como norma permanente, acentuando 
que» isso só se admite quando se tratar de crimes contra a seguranca 
externa da Nacão e as instituições militares", dizendo, a propósito, 
que "o Brasil não pode continuar a ser um imenso quartel” (323). 

Sob o titulo "JUIZ TINUCD CRITICA O QUE 

APOIAVA“, o JORNAL DO BRASIL, de 9 de dezembro, traz entrevista onde 
esse Magistrado Militar (Juiz-Auditor da Bë Auditoria da Rê Região 
Militar, em São Paulo), "ao analisar o anteprojeto da futura Consti- 
tuicão, que, embora tenha sido 'um paladino, um defensor ardoroso da 

eu ampliacao da competência da Justica Militar', concorda atualmente 

com a tese de que o 'colegiado da Justica Militar não esta preparado 
para julgar crimes politicos'". Critica ainda os dispositivos do an- 
teprojeto que tratam dos Tribunais e Juizes Militares, afirmando que 

lv "ha uma colisao de competência entre a Justica Militar e a Justica 
Federal". 

Entre aquilo que considera "equívocos", esse 

Magistrado Militar diz que o primeiro deles "foi a restauracão ana- 

crônica da figura do assemelhado, contida no art. 120 do anteproje- 
to , pois "esse anacronismo foi restaurado sem que se atentasse para 
o fato de que há muitos anos já não existe o assemelhado em nosso 
Direito. Du a pessoa É civil, ou é militar." 

É de opinião, ainda, que "nenhum mal haveria 
na ampliação da competência da Justica Militar para julgar civis, 

quando cometerem crimes contra a seguranca nacional ou as institui- 

cões militares, se a própria Constituicão melhor definisse e estabe- 

lecesse regras para que essa extensão da competência não fõsse uma 
ru frustacao apenas". Acha um absurdo quando o anteprojeto "estabelece 
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que das decisões da Justica Militar de 1Ê e EQ instâncias, o recurso 
é ao Supremo Tribunal Federal, pois um simples caso do uso indevido 
de uniforme tera recurso encaminhado ao STF" (324). 

Um outro equívoco, segundo o mesmo Magistra- 
do, é quanto à ampliacão da competência da JUSTICA MILITAR, que "co- 

lide com a competência prevista no art. 117, n9 4, do mesmo antepro- 
jeto, quando trata dos juizes federais, pois os crimes políticos da 
competência da Justica Federal, apesar da ressalva que faz o docu- 

' ›¬ mento, nada mais é do que aquela competencia prevista do art. 129, 

parágrafos 19 e E9, quando trata da Justica Militar" (385). 

Concluindo sua entrevista, afirma que "o an- 

teprojeto de Constituicão devia claramente estabelecer - ou pelo me- 

nos mandar que a lei ordinária estabelecesse - a diferenca entre 
crimes politicos e crimes contra a seguranca nacional, mas não fez 

fu qualquer referência à distincao entre esses crimes, cujo direito po- 
sitivo é a Lei n9 1.808", onde estão definidos os crimes politicos e 

os crimes contra a seguranca nacional (325). 

O PROF. ATALIBA NOGUEIRA, em entrevista no 

DIÁRIO DE SÃO PAULO, em 14 de dezembro, comenta que o projeto de 

Constituicão “viola o principio da divisão do Poder, antidemocrati- 
camente prejulga a incompetência do Legislativo, atribuindo superio- 

ou ridade ao Executivo e revela prevencao contra o Judiciário Civil, 

deslocando assuntos de sua competência para a Justica Militar" 
(327) 

E o General OLÍMPIO MOURÃO FILHO, então Mi- 

nistro do SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR, declara, em 18 de dezembro, ao 

DIÁRIO DE NOTÍCIAS, que "é uma imprudência entregar o julgamento de 
civis à primeira entrãncia da Justica Militar, tendo em vista um Có- 

digo de Justica Militar que foi baixado nos tempos da Ditadura do 

Estado Nõvo". Explica que "acharia mais prudente que os civis conti- 
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nuassem a ser processados pela Justica Comum", e que o art. 156 do 

Código de Justica Militar "não deve ser aplicado aos civis pelos 
nz graves inconvenientes que acarreta as suas atividades de cidadaos" 

(328) .

9 

3.2.2.- DE PQRLQMENTARES 

Deputados e Senadores pronunciaram discursos 
em Sessões do Senado Federal e da Câmara dos Deputados, a respeito 
do Projeto de Constituicão e que acabou resultando na CONSTITUIÇÃO 
DE 1967. 

Na sessão do dia 16 de dezembro de 1966, o 

SENADOR QFUNSO QRINOS (ARENQ-Guanabara) diz que a Constituição em 
vv estudo respeitou o PODER JUDICIÁRIO, considerando uma inovacao muito 

estranha a atribuição concedida ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL para se 
manifestar sobre as decisões tomadas pela JUSTICG MILITAR, em rela- 

ção a acusados civis, por não corresponder "à tradicão nem à técnica 
da competência do Supremo Tribunal" acrescentando que, “de qualquer 
maneira é uma inovacão salutar" (329). 

Sobre o mesmo tema, AFONSO ARINOS aduz que 
"se não pudermos evitar esta implantação, que considero absurda, de 

jurisdicão militar sobre os civis, em quaisquer casos, dada a natu- 

reza de jurisdicão militar - e eu não vou, aqui, me estender sôbre 
ela - se não pudermos evitar isso, então essa medida, tomada um pou- 

ru co ao arrepio da nossa tradicao juridica, é antes de se aceitar do 

que de se repelir. embora se possa estranhar" (330)
I Quando da tramitacao no Congresso (EÊ fase) - 

discussao e votacao das emendas ao Projeto o SENADOR ANTONIO CAR 
LOS KONDER REIS, (ARENQ - Santa Catarina), Relator-Geral, ressalta 
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que o texto do projeto difere do texto da CARTA de 1946, no que toca 
ao š 19 do art. 180, quando substitui a expressão "seguranca exter- 
na" por seguranca nacional". Acha que, face à realidade dos fatos, 
"nos dias atuais, é muito dificil se não mesmo impossivel, Tazer a 

distincão entre seguranca externa e seguranca nacional". 
Considera KONDER REIS uma medida acautelado- 

ra, no sentido de que o recurso para o SUPREMO TRIBUNAL, constante 
do š 19 do art. 120, seja recurso ordinário com efeito suspensivo, 
pois desta maneira a decisão final caberá ao SUPREMO TRIBUNAL FEDE-I 

RAL "e nenhum processo se concluirá no âmbito da Justica Mili- 

ta,~_ ‹3a1› 

O DEPUTADO CHAGAS RODRIGUES (MDB-Piaui), vê 

com tristeza que as emendas sobre a competência da JUSTICA MILITAR 
não Toram acolhidas, lembrando que "a Constituicão Italiana não ad- 
mite, em tempo de paz, possam os civis ser julgados por um tribunal 
militar, o que também ocorre nos Estados Unidos da América, onde o 

Superior Tribunal Militar é constituido por civis, enquanto que no 

Brasil E/3 do SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR e constituido por milita- 

YGS (33E)4 

Em sessão de encaminhamento de votacão de 

emenda, o DEPUTADO MARTINS RODRIGUES (MDB-Ceará) focaliza a extensão 
da competência do FORO MILITAR aos civis, em casos anteriormente da 
competência da jurisdicão comum, chamando a atencão para a gravidade 
da matéria, em *ace dos abusos cometidos através dos inquéritos po- 
liciais militares. 

Quanto à competência dada ao SUPREMO TRIBUNAL 
FEDERAL, contida no ã 19 do art. 120 - julgar recurso do julgamento 
dos crimes de civis pelos tribunais militares - diz que esta parti- 

ru cularidade nao elimina a gravidade do problema, eis que, quando o 

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL vier a julgar tais recursos, "já se terão 
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H caracterizado as violencias“ infligidas aos civis pela pratica de 

delitos circunscritos na CARTA de 46, ao ãmbito da jurisdição comum. 
Considera, ainda, mais uma afronta ao sistema 

federativo o fato de atribuir-se competência ao SUPERIOR TRIBUNAL 
MILITAR para julgar os Governadores de Estado em crimes contra a se- 

guranca nacional (333). 

O DEPUTADO GERALDO FREIRE (ARENA-Minas Ge- 

rais) diz que ficou muito claro que a Comissão “resolveu aplicar 

aquilo que mais convém a seguranca da Pátria", concordando com o Re- 

lator Geral (SENADOR HONDER REIS) quanto à dificuldade para a dis- 

tincão dos dois conceitos - seguranca externa e seguranca nacional, 
pois esta última abrange os dois conceitos. 

Entende esse Parlamentar que "assim como O 
fu militar que comete delito nao capitulado entre aquêles que devem ser 

submetidos ao seu fôro especial, isto é, delito não militar, é jul- 

gado pelo juiz civil, assim também o civil, se cometer crime de na- 

tureza tipicamente militar, deve ser julgado pelo Tribunal Militar,
n 

órgão especializado no conhecimento juridico da espécie" (334). 

Contrariamente à competência da JUSTICA MILI- 
TAR sobre os crimes contra a seguranca interna do Pais manifestou-se 
o DEPUTADO NELSON CARNEIRO (MDB-Guanabara), pois "a pretexto de se- 
guranca nacional, pode-se levar às barras da justica militar qual- 

quer cidadão", como para regulamentar a lei do inquilinato, a exem- 

plo do que recentemente havia ocorrido, por forca de Decreto-Lei 
baixado pelo Presidente da República, ou as greves de estudantes. 

Acha que essa extensão "não tem limites" e 

"sómente o céu é limite para o conceito de seguranca nacional", tal 

como o entende a Escola Superior de Guerra", lembrando que o MARE- 
CHAL PERY BEVILACOUA, Ministro do STM, protestou calorosamente, di- 

zendo-se contrário a que paisanos sejam levados "às barras do tribu-



nal militar por crimes que não transcendam da competência notória- 
mente civil".(335) 

3.3.- COMENTÁRIOS À CONSTITUIÇÃO DE 1967 
EÍ£E.CI. hfië 11H59 

3.3.1.- ASPECTOS GERAIS - 

A preocupacão dos juristas e dos parlamenta- 
res, por esta amostra, prendeu-se a extensão do FORO MILITAR para 

julgar CIVIS por crimes contra a seguranca nacional e contra as ins- 

tituicões militares, e não mais somente pelos delitos contra a segu- 

ranca externa, como estava na CONSTITUIÇÃO de 1946, e à validade ou 
não do recurso ordinário para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL quando des- 
te julgamento de CIVIS. 

A existência da própria JUSTICA MILITAR não 
foi comentada, ou posta em discussão como valor maior, talvez pela 
época dos fatos, quando estava instalado no BRASIL um regime mili- 

tar, mesmo que antes da vigência do ATO INSTITUCIONAL n9 5, de 13 de 

dezembro de 1968, provocando inclusive, o fechamento do Congresso 
Nacional. 

Comentou-se, também, sobre a competência da 

JUSTICA MILITAR para julgar os Governadores de Estado em crimes con- 
tra a seguranca nacional, havendo opiniões contrárias a este tipo de 
extensão do FORO MILITAR. 

Sobre o julgamento de CIVIS pela JUSTICA CAS- 

TRENSE, em delitos contra a seguranca nacional ou contra as insti- 

tuicões militares, é de se frisar que tal competência era dada à 

JUSTICA MILITAR FEDERAL, ficando totalmente afastadas as JUSTICAS 
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MILITARES ESTADUAIS. 
Na verdade, trata-se de crime politico (336) 

nú e nao deveria ser uma JUSTICA ESPECIAL a indicada a apreciar e jul- 

gar pessoas envolvidas. A JUSTICA COMUM, representada, por exemplo, 
pela JUSTICA FEDERAL, teria todas as condições para tal mister, não 
havendo razão para o deslocamento desta competência para tribunais e 

juízes militares, de lã ou de EÉ instância. 
A própria CONSTITUIÇÃO de 1967 confiou, des- 

confiando: confiou à JUSTICA MILITAR o julgamento de civis, mas deu 

ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL poderes para reconhecer de recursos or- 
ru dinários das decisões entao proferidas nas CORTES MILITARES, como 

que possibilitando a uma CORTE CIVIL reparar possíveis erros. 
Mesmo que a JUSTICA MILITAR tenha sido muito 

elogiada por suas decisões em processos a que responderam CIVIS por 
crimes contra a segurança nacional ou as instituições militares, com 
referências vindas de eminentes juristas, como HELENO CLÁUDIO FRAGO- 
SO, não será e não seria motivo para o entendimento formulado na 

CARTA de 1967. 
O debate de juristas e parlamentares em rela- 

ção à colocação do termo "segurança nacional", e não mais “segurança 
externa", tinha sua razão de ser, pois alargou mais o campo de com- 
petência da JUSTICA MILITAR FEDERAL. 

Pela "doutrina de seguranca nacional" de 
acordo com a ESCOLA SUPERIOR DE GUERRA (ESB) - onde o tema foi de- 

senvolvido, tornando-se sua principal divulgadora - SEGURANCA NACIO- 

NAL "é a garantia, em grau variável, proporcionada à Nação, princi- 
palmente pelo Estado, por meio de ações politicas, econômicas, psi- 

cossociais e militares, para, superando os antagonismos, conquistar 
e manter os Objetivos Nacionais Permanentes".‹337) 
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"Segurança Externa", segundo a mesma ESG, "é 

a garantia, em grau variável, proporcionada à Nação, principalmente
~ pelo Estado, por meio de açoes politicas, econômicas, psicossociais 

e militares, para, superando os antagonismos, no âmbito externo, 

conquistar e manter os Objetivos Nacionais Permanentes". 4338) 

Ensina o Manual da ESB que "a Segurança Na- 

cional deverá ter nela integrada a Segurança Externa", e também, 

após conceituar "segurança nacional", que "se à Nação se antepõem 
antagonismos e pressões de qualquer origem e que se situam no domi- 
nio das relações internacionais, o problema é de Seguranca Externa", 
e se "os antagonismos e pressões são de qualquer origem, mas podem 
vir a mani{estar-se ou a produzir efeitos no âmbito interno do pais, 
o problema é de Seguranca Interna" (339). 

Têm razão, portanto, os Parlamentares e Ju- 

ristas ao se preocuparem com a troca das expressões, de "segurança 

externa", conforme estava na CARTA de 1946, para "segurança nacio- 

nal", como pretendido, e ficou, na CARTA de 1967, e mesmo na E.C. nQ 

l/69, pois a JUSTICA MILITAR teve levada sua competência para os fa- 
tos que envolvessem segurança externa e segurança interna. 

É evidente que o governo militar de então ti- 
nha interesse em deixar sob a alçada da JUSTICA MILITAR as aprecia- 
ções legais que se tivessem que fazer sobre fatos ligados aos acon- 

tecimentos internos do Pais, como os atos de subversão, as revoltas, 

os seqüestros, os assaltos a bancos, etc. E, como pela doutrina que 
os próprios militares difundiam, tais fatos estariam dentro do campo 
da “segurança interna", e não externa, a saida encontrada foi sim- 

ples: trocar a expressão encontrada na CONSTITUICÃO anterior, para 
uma que alcançasse ambas as situações, o que já haviam feito através 
de emendas àquela CARTA de 1946. 
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Mesmo o EXÉRCITO, em 1970, reconhecia e ensi- 
nava na sua ESCOLA DE COMANDO E ESTADO MAIOR ‹EcEME› (340) qua "a 

ampliação do fõro militar aos crimes contra a segurança nacional ou 
zu ou as instituiçoes militares, e a ampliaçao do conceito de segurança 

nacional, estreitamente vinculado à missão das Fõrças Armadas, embo- 
›v uv ra generalizada a obrigaçao de sua preservaçao a todas as pessoas, 

natural e juridica, fizeram com que se alargasse o uso do processo 
penal militar, e, via de conseqüência, do inquérito policial-mili- 
tar, fora da área especifica original, como instrumento de averigua- 

øv av çao de infraçoes de natureza militar". 
Arrematava, frisando que "o processo e julga- 

mento das infrações não-militares, como as contra a segurança nacio- 
nal, entre as mesmas as contra a economia coletiva, e as institui- 

ções militares, a ação penal e civil contra a corrupção pública, de- 
ou vem ser confiadas, com a simplificaçao processual adequada, à Justi- 

ça Federal, cumprindo-se o preceito constitucional de aumento do nú- 
mero de Tribunais Federais de recursos".(341) 

De qualquer forma, naqueles dias da redação 
de uma nova LEI MAIOR não se tocou, expressamente, no problema que 

iria ter maior repercussão na discussão e na redação da nova CONSTI- 
TUIÇÃO que se queria para o BRASIL, a partir de 1987: o da validade 
ou não da existência da JUSTICA MILITAR. 

E o argumento mais usado pelos que não acei- 
tavam esta JUSTICA, foi justamente o do julgamento de CIVIS pela 
JUSTICA CASTRENSE, que cometessem crimes contra a segurança nacional 
(342) 

O ressentimento dos CIVIS contra os MILITA- 

RES, sintoma natural em razão de mais de vinte anos de regime coman- 
dado por militares, fez ressurgir no BRASIL, com muita força, o an- 

ti-militarismo, ou seja, o civilismo. 
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Logo após a PROCLAMACÃO DA REPÚBLICA, esse 

outro exemplo histórico, com a ascensão dos MILITARES ao PODER, 

através de DEODORO DA FONSECA e de FLORIANO PEIXOTO - IQ e 29 PRESI- 
DENTES - os CIVIS iniciaram uma campanha que tomou o nome de "civi- 
lista", Para que a PRESIDÊNCIA viesse a ser exercida por um CIVIL, o 

que se consubstanciou em CAMPOS SALLES. em 1B?fl. 

Estas idéias perduraram ao passar do século, 
havendo ainda "grande confrontacão do espírito militar com o espíri- 
to civil" por ocasião da sucessão do PRESIDENTE AFONSO PENA - subs- 
tituido após sua morte por NILO PECANHA. De um lado, havia a candi- 
datura de RUY BARBOSA e de outro a do MARECHAL HERMES DA FONSECA, 
que ocupara a pasta do MINISTÉRIO DA GUERRA. 

Sobre o {ato manifestou-se GILBERTO FREIRE 
(343), dizendo que com "esses melindres excessivamente civilistas é 

que Rui repudiaria, em 1909, a candidatura Hermes da Fonseca, conse- 

guindo atribuir à mesma candidatura um sentido 'militarista' e, fe- 

rindo essa nota, iniciara contra o honesto FONSECA, uma das mais in- 

justas campanhas que já se fizera no Brasil contra um homem públi- 
co." 

Após uma ditadura militar, tudo teria que ser 
de caráter CIVIL; o comando politico, as cores do ESTADO, os poderes 
constituídos, a JUSTICA. 

Por isso que o Projeto de Constituição da 

chamada COMISSÃO DOS NOTÁVEIS, sem a JUSTICA MILITAR ESTADUAL, nao 

trouxe novidade neste aspecto. 
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3.3.8.- SOBRE DS QSSENELHQDDS 

A figura do ASSEMELHADU já vinha expressa nas 
disposições do CÓDIGO PENAL DA ARMADA, aplicável a "todo individuo, 

militar ou seu assemelhado". 
Nas o conceito expresso sobre ASSEMELHADO não 

uu 1 vv ' veio na legislaçao ate a ediçao do CÓDIGO DE ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA 
E PROCESSO MILITAR, de 1920. alterado em 1988, através do Decreto nQ 
15.635, de E6 de agosto de 1988. Seu art. 110, rezava: “São asseme- 
lhados, para os eteitos da Lei Penal, os que exercerem funções de 

caracter militar a bordo dos navios da Armada ou embarcações sujei- 
tas a esse regimem, nas fortalezas, quarteis, acampamentos, estabe- 

lecimentos, repartições, logares, em geral, de caracter propriamente 
militar, e os sujeitos em razão do serviço que desempenham, devida- 
mente especificados em Leis e Regulamentos, a preceitos de subordi- 

na naçao ou disciplina". 
D REGULAMENTO DISCIPLINAR PARA A ARMADA, de 

1923 (Decreto n9 15.691, de ló de fevereiro), trazia em seu art. 39: 

“Assemelhados são os individuos que, em virtude de contrato ou em-
~ prego, exercerem Iunções a bordo dos navios, embarcaçoes, estabele- 

cimentos, quarteis, acampamentos, repartições, logares pertencentes 
ao Ministério da Marinha, sujeitos a Leis, Regulamentos e disposi- 

ções em vigor na Armada". 

Havia, até então, certa confusão no conceito, 
nz sem que a diferenciaçao entre o MILITAR e o ASSEMELHADO fosse preci- 

sa. . 

Mas o CÓDIGO DE JUSTICA MILITAR, de 1938. re- 

pete os conceitos anteriormente apresentados, mesclando-osz "São as- 
vv semelhados os individuos que, nao pertencendo à classe militar, 

exercem funções de caráter civil ou militar, especificados em leis e 
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regulamentos, a bordo de navios de guerra ou embarcações a estes 
equiparadas, nos arsenais, fortalezas, quartéis, acampamentos, re- 

partições, lugares e estabelecimentos de natureza e jurisdição mili- 
tar e sujeitos por isso a preceitos de subordinação e disciplina, 

previstos nas leis e regulamentos disciplinares" (art. 89). 

De íorma mais concisa, veio a conceituação de 
ASSEMELHADO, no ano de 1944, através do CÓDIGO PENAL MILITAR: “Con- 

sidera-se assemelhado o funcionário dos Ministérios da Guerra, da 

Marinha e da Aeronáutica, submetido a preceito de disciplina mili- 

tar, em virtude da lei e regulamento, ou pessoa a êle equiparada pe- 

los regulamentos militares" (art. B9). 

sí|_v1o MARTINS TE1xE1RA<344>, a respeito, 

comenta que "a assemelhação que interessa a êste Código é sómente 
para o efeito de aplicação da lei penal militar", enquanto que "a 

sujeição à disciplina militar de pessoas que não são militares é uma 
questão de ordem administrativa ou de necessidade de serviço". Para 

ele, o CPM de 1944 simpliíicou o conceito e a questão , "porque to- 

mou como ponto de partida as leis e regulamentos que criam ou esta- 
belecem a assemelhação em virtude da disciplina militar imposta, sem 

investigar a causa de assim ter procedido o legislador". 
Um pouco depois, em 1947, surgiu o Decreto ng 

23.203, de 18 de junho de 1947, o qual revogava a alinea "b", do 

art. 10, do REGULAMENTO DISCIPLINAR DO EXÉRCITO, baixado pelo Decre- 
to n9 8.835, de E3 de Ievereiro de 1948. Desde então o funcionário 

:u ~ de Ministério Militar passou à condiçao de CIVIL. Nao era e nunca 

foi MILITAR, e nem mais seria ASSEMELHADO. Retirava-se, assim, o AS- 

SEMELHADO do RDE e, em conseqüência, da esfera disciplinar, sujei- 
tando-o ao respectivo Estatuto. 

Mais do que nunca, deixou-se de ter ASSEME- 
LHADO nas FORÇAS MILITARES, com o advento do ESTATUTO DOS FUNCIONÁ- 
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RIOS PUBLICOS CIVIS DA UNIÃO, (Lei nQ 1.711, de E8 de outubro de 

1952), pois dai em diante o servidor público civil da União, e por 
uv extensao, o dos Estados, ficariam subordinados, exclusivamente - ex- 

ceto o que estivesse sob o regime da CLT - aos preceitos disciplina- 
res desse ESTATUTO. 

O mencionado ESTATUTO dizia, logo em seu art. 

19, que ali estava instituído "o regime juridico dos funcionários 

civis da União e dos Territórios", o que envolvia aqueles dos MINIS- 

TÉRIOS MILITARES, já que eram pessoas investidas em cargo público, 
fu este, o criado por lei, com denominacao própria, em número certo e 

pago pelos cofres da União" (art. EQ). 

Dentre as penalidades a que os funcionarios 
uv nz CIVIS da Uniao estavam sujeitos, a partir deste ESTATUTO, nao Cons 

tavam aquelas dos REGULAMENTOS DISCIPLINARES dos MILITARES. Repreen- 
ru :v ru ou na na sao, multa, suspensao, destituicao de funcao, demissao, e cassacao 

de aposentadoria ou disponibilidade, tais eram as penalidades pre- 
1» vistas e com sua aplicacao regulada no mesmo ESTATUTO (art. EO1 e 

s.). 

CARNEIRO (345).sustenta que "não é a condição 
de sujeito ao regime disciplinar que classifica de militar a infra- 

cäo em que o 'assemelhado' é agente ou vitima, ao contrário disso, é 
ru A \ na a condicao de sujeito ao foro militar, a jurisdicao militar, em vir- 

tude de sua qualidade de 'equiparado ao mi1itar', que o submete ao 

regime disciplinar militar". 
Conceitua ASSEHELHADO o "civil que, direta ou 

indiretamente, exerce funcão de natureza civil ou militar nas fõrcas 
armadas, nas fõrcas auxiliares ou nos órgãos administrativos que ne- 
las se ocupam, e, em razão dessa circunstância, adquire estado juri- 

dico especial que a Constituicão equiparou ao de militar para os 
no efeitos da jurisdicao militar". 
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Apesar das exclusões, a figura do assemelhado 
continuou a aparecer em textos legais, a comecar pela própria CONS- 
TITUICÃO de 1967, onde se afirmava que "à Justica Militarv compete 

processar e julgar, nos crimes militares definidos em lei, os mili- 

tares e as pessoas que lhes são assemelhadas" (art. IEE, caput, o 

que foi repetido na redação deste mesmo art. 122, quando do Ato Ins- 

titucional n9 6, de 19 de fevereiro de 1969,, e ainda quando da EC 

n9 1/69, agora no art. 129, caput. 
Da mesma forma, o CÓDIGO PENAL MILITAR DE 

1969 trata o ASSEMELHADO, para os seus efeitos penais, como se MILI- 

TAR fosse, a exemplo do que se tem, no art. 99 e incisos, e mesmo em 

vários tipos de delitos da Parte Especial: art. 149 - MOTIM e REVOL- 

TA; art.15O - ORGANIZAÇÃO DE GRUPO PARA A PRÁTICA DE VIOLÊNCIA; art. 

151 - OMISSÃO DE LEALDADE MILITAR; art. 158 - CONSPIRACÃO; art. 166 
- PUBLICAÇÃO OU CRÍTICA INDEVIDA; art. 171 - USO INDEVIDO POR MILI- 
TAR DE UNIFORME, DISTINTIVO OU INSÍGNIA, art. 340 - RECUSA DE FUNÇÃO 
NA JUSTICA MILITAR etc., afora os crimes em tempo de guerra. 

Tanto assim é que traz o conceito do que seja 
ASSEMELHADO, em seu art. E1; "Considera-se assemelhado o servidor, 

fu efetivo ou nao, dos Ministérios da Marinha, do Exército ou da Aero- 
náutica, submetido a preceito de disciplina militar, em virtude de 

lei ou regulamento". E, ainda, estabelece que deve cumprir a pena 

conforme o POSTO ou GRADUAÇÃO que lhe è correspondente (art. 60), 

sujeitando-o também à perda da função pública, como pena acessória 
(art. 103), e tratando-o como MILITAR na aplicacao de Medidas de Se- 

guranca (art. 111 e incisos). ' 

O CPPM, do mesmo ano de 1969, contém conceito 
de ASSEMELHADO, igual ao do CPM, apenas que o chama de 'funcioná- 

rínm, e não de “servidor” (art. 84). 
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Corrigindo o erro, a atual CARTA MAIOR reti- 

rou a expressão ASSEMELHADO do seu conteúdo, já que agora a JUSTICA 
MILITAR processa e julga os CRIMES MILITARES definidos em lei (art. 

184). sejam os agentes MILITARES ou CIVIS. 
Como uma amostra de que as coisas na caserna 

custam a mudar, CIVIS contratados na forma de ASSEMELHADOS ainda 
perduraram por muito tempo, apesar de decisões na JUSTICA MILITAR 
não mais aceitando a “asseme1hacãb“ (345). 

O atual RDE não menciona mais o ASSEMELHADO 
estando sujeitos a esse Regulamento "os militares do Exército na 

ativa, reserva remunerada e reformados" (art. B9), assim como o RD 

para a MARINHA, levando a esfera de competência dele "aos militares 
da Marinha da ativa, da reserva remunerada e aos reformados" (art. 

59).
i 

Porém, o REGULAMENTO DISCIPLINAR DA AERONÁU- 
TICA mesmo que baixado em 1975, parece não ter percebido a mudanca 

havida, pois "para os efeitos disciplinares, os assemelhados serão 
considerados em correspondência com os oficiais e praças, tomando-se 
por base a equivalência das respectivas remunerações" (art. 19, š 

EQ) (347)_ 

As FORÇAS MILITARES ESTADUAIS, enquanto não 
dispunham de REGULAMENTO DISCIPLINAR próprio, usavam o do EXÉRCITO 

uv . (RDE), e portanto,nao mais poderiam punir ASSSEMELHADOS, se os ti 

vessem, desde 1947, e nem mais poderiam contratar civis, sob precei- 
ou tos de subordinacao e regulamentos e disciplina militares, a contar 

de 1958, com o aparecimento do ESTATUTO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS 
CIVIS DA UNIÃO. ou logo que o ESTATUTO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS CI- 
VIS DO ESTADO se ajustasse àquele. 

Como exemplo, a PMSC utilizou o RDE até o ano 
de 1980, quando teve o seu REGULAMENTO DISCIPLINAR, baixado pelo De- 
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creto ng, 12.112, de ló de setembro de 1980, alcancando os policiais 
militares na ativa e os na inatividade (art. B9). 

Por disposicão expressa, ASSEMELHADOS na PMSC 
não mais deveriam ser encontrados, senão antes, pelo menos após a 

saida da Lei n9 3.147, de 17 de dezembro de 196€, com vigência a 

partir de lQ de janeiro de 1963. O art. 79 previa: "Fica extinta na 

Policia Militar a situacão de civil assemelhado". 
Has, outra vez, as coisas de quartel demoram 

a ajustar-se nas transformações, principalmente quando se mexe fundo 
no que já é tradicional, arraigado nos costumes da caserna. êssim, e 

ainda, encontram-se ASSEMELHADOS anos mais tarde. Na década de 40 e 

50, eles deveriam até fardar-se durante o expediente (348). 

Na PMSC, atualmente, todo o pessoal civil 

contratado obedece ao regime trabalhista da CLT (349¡. 

4-.- £ãNTTECEHEñfTEE5 b {ÍCH¶S1`ITLJIC2flD IDE .19EH3- C3 PFHDJETTU 
[Rã CCW1IEHä5D IMDB Fflífâhüšlã 

4.1.- DQDDS GERQIS SOBRE Q COMISSÃO DOS NOTÃVEIS 

Quando ainda se pensava em convocar a QSSEM- 
BLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE, para a redacão da NOVA CARTG, foi ins- 

tituída pelo Decreto nQ 91.450, de 18 de julho de 1985, a COMISSÃO 
DE ESTUDOS CONSTITUCIONQIS - também chamada de COMISSÃO AFONSO QRI- 
NOS, ou COMISSÃO DOS NOTÁVEIS, a qual seria composta por cinqüenta 
(50) membros, de livre escolha do Chefe do Poder Executivo. 

Caberia a ela desenvolver "pesquisas e estu- 

dos fundamentais, no interesse da Nacão brasileira. Para futura co- 
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vu laboracao aos trabalhos da Assembléia Nacional Constituinte", como 

prescreve o art. 29, do referido Decreto. 
ou A Comissao, presidida pelo jurista AFONSO 

ARINOS DE MELO FRANCO, entregou o seu trabalho ao Presidente da Re- 

pública - JOSÉ SARNEY - em 18 de setembro de 1986, na forma de Ante- 
projeto Constitucional (35O), o qual foi criticado, entre outras ra- 
zões, principalmente por sua extensão, com os seus 468 artigos, tam- 

bém pelo seu detalhismo e por algumas disposições utópicas ou por 

certos enfoques. 
Na verdade, esse Anteprojeto Constitucional 

não chegou a ser aproveitado, pelo menos oficialmente, nos trabalhos 
que o CONGRESSO CONSTITUINTE, mais tarde, passou a desenvolver, já 

que, após entregue ao Presidente da República, nenhum exemplar foi 

levado aos Constituintes, e estes não fizeram menção a ele. 

4.i2.- C3 FWUDJEÊTD ¡:CH¶Sfi'ITLK2ICWWQL 

No tocante à JUSTICA MILITAR, mantinha a JUS- 

TICA MILITAR FEDERAL, como um dos órgãos do PODER JUDICIÁRIO, con- 

forme se tem em seu art. 267, inciso IV, (Tribunais e Juizes Milita- 
res) (351). 

O número de Ministros do STM foi fixado em 

onze (art. 274), e não quinze, como mais tarde definiu-se, e a com- 

petência desta JUSTICA seria “processar e julgar os militares nos 

crimes militares definidos em lei (art. 295) (o destaque é deste 

trabalho), enquanto que "em tempo de guerra, esse foro especial es- 

tender-se-á aos civis, nos casos expressos em lei, para repressão de 
crimes contra a seguranca externa do Pais ou as instituições milita- 
res" (š 19 do art. 295). 
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Os crimes politicos seriam julgados em recur- 

so ordinário, pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (art. 278. II, "c"), já 

que o julgamento inicial caberia aos JUÍZES FEDERAIS (art. 289, IV). 

Dentre os poderes conferidos aos Estados-mem- 

bros, o Anteprojeto não mencionava o reterente à JUSTICA MILITAR ES- 

TADUAL (art. 95 e incisos), somente o fazendo quando das Disposições 
Gerais e Transitórias, ao Trisar que "ficam extintas as Justicas Mi- 

litares estaduais" (art. 99). ` 

U parágraio único desse art. 99 regulava que 
"a lei estadual assegurará o aproveitamento obrigatório de juizes 
togados e tuncionarios da Justica Militar nos quadros da Justica co- 
mum dos Estados, e a disponibilidade dos Juízes Militares, bem como 
disporá sobre a competência para o julgamento das causas pendentes". 

4.3.- MANIFESTQCÕES SOBRE O PROJETO 

D Anteprojeto Constitucional da CDMISSED DDS 
NDTÁVEIS toi comentado por juristas e parlamentares, aproveitando-se 
aqui os artigos publicados pela imprensa, especificamente quando se 
re$eriam à JUSTICA MILITAR. 

. CLÁUDIO LEMBG, em artigo publicado na FOLHA 

DE S. PAULO, em 3 de novembro de 1985. escreve, logo ao inicio, que 
“as palavras Justica Militar soam aos ouvidos como negação da pró- 

pria Justica. Não é bem assim. Muito pelo contrário. A Justica Mili- 

tar coloca-se, nos estudos de Direito Processual, cientiticamente, 
entre as chamadas justicas especiais". 

É contra a extincäo da JUSTIÇA MILITAR, pois 
uu “por extensao. seria exigir o atastamento de todas as justiCas espe- 

ciais". 
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Frisando que a questão e a competência, e fa- 

vorável a que CIVIS sejam julgados pela Justica Penal ordinaria, 
"independentemente do fim intencionado na oportunidade do crime. 

Réus civis não podem ser submetidos a julgamento por uma Justica 
destinada a corporações com disciplina, atuação e valores diferen- 
ciados". É favorável também à manutenção da tradicional JUSTICA MI- 
LITAR "como jurisdição especializada no exame e julgamento dos cri- 
mes praticados por militares", afastando-se dela os civis "em quais- 
quer circunstãncias" (3523. 

Também no mesmo Jornal e na mesma data, BEOR- 

GES TAVARES afirma que “desde o Império, em iace do artigo 150 da 

Constituição de 1884, o artigo 89 do Código de Processo Criminal re- 

servou para o foro criminal os crimes puramente militares .. " e que 
"a lei de 18 de setembro de 1851 (...) ampliou o conceito de crime 
militar e sujeitou os 'paisanos ao foro e à justiça militares em ca- 
sos excepcionais¿ no caso de guerra externa, etc.'" 

Ultrapassados vários anos e as razões de go- 

verno da epoca posterior a 1978, entende que "não existindo mais a 
pu à au 1 ou equiparaçao da segurança externa a interna, nao ha mais razao ideo- 

lógica para a Justica Militar ser competente para processar e julgar 
os delitos cometidos contra o Estado. O foro castrense ficaria re- 

servado para sujeitar os civis ao seu julgamento, nos crimes por 

eles cometidos contra a seguranca externa do pais e contra as insti- 
tuiçõaz m111~zar@‹.-:," <3'53>, como está na coNsT1Tu1¡:2Só de 19/4ó. 

Igualmente nesse mesmo veiculo de comunicação 
e na mesma edição, EVANDRO LINS E SILVA faz um retrospecto histórico 
da JUSTICA MILITAR, destacando o surgimento do CÓDIGO PENAL DA ARMA- 
DA, em 1891 para MARINHA e em 1899 para o EXÉRCITO, este último por 
uma decisão do então SUPREMO TRIBUNAL MILITAR, "decisão perdidamente 
inconstitucional, como demonstrou Rui Barbosa, em discurso proferido 
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no Senado". 
após zzmentõr sobre a entrada da JusT1çfi M1- 

LITAR na CONSTITUIÇÃO de 1891 e criticar os poderes dados ao TRIBU- 
NAL DE SEGURANÇA NACIONAL, no Estado Novo, ressalta que o conteúdo 
ditatorial do governo militar de 1964 "revelou-se quando permitiu a 

extensão aos civis do *oro militar para a repressão de crimes contra 
a Seguranca Nacional ou as instituições militares, com a hipócrita 
ressalva do cabimento de recurso ordinário para o Supremo Tribunal 
Federal". 

O jurista EVQNDRO LINS E SILVA manifesta-se 
pelo critério seguido "pelas Constituições de 1934 e 1946, bem como 
pela Carta de 1937, onde se admitia a extensão desse foro especial 
aos civis. nos crimes contra a seguranca externa ou contra as insti- 
tuições militares", explicitando-se "o que são crimes contra as ins- 

tituições militares, para evitar ampliações pela legislação ordiná- 
ria", concluindo taxativamente: uma coisa parece consensual: “a com- 

petëncia desse foro especial não pode alcançar os civis nas infra- 

ções de natureza politica". (354) 

4.¿1.- Q ÍQEÊNÉÃCI DC) SLH3EF?IUF2 TF2IBLHUQL_ MIl_I1Y§R 

Face à proposta da COMISSÃO DOS NOTÁVEIS, 
reagiu o STM, através de um de seus Ministros e ex-Presidente, HEI- 

TOR LUIZ GOMES DE ALMEIDA, General de Exército, em artigo intitulado 
“Q Justica Militar e as Proustas Pré-Custitucinais' (355). 

Nele, o Ministro reíuta a redução do número 
de Ministros do STM, de 15 para ii, argumentando que o existente 
-15- "tem propiciado uma grande agilização à nossa Justiça, diferen- 
te do que se observa em outros setores do Poder Judiciário". 
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h afirmacão de que a reducão desse número tem 
sua razão de ser Porque a competência da JUSTICA MILITAR, na propos- 
ta, também foi diminuída, concorda que “na conjuntura atual, real- 

mente houve uma reducão no volume de processos na Justica Castren- 
se", considerando ser uma situacão "meramente episódica, suscetível 

de modificação, além de ser o STM o único Tribunal de Segunda Ins-
¢ 

rs tãncia, no ambito da Justica Militar, em todo o Brasil". 

Completa, afirmando que, em contrapartida, 
ter-se-ia que aumentar o número de membros de outros Tribunais, cu- 

jas competências sofrem aumento todos os anos.
_ 

O Ministro nao explicou porque estaria o STM 
na vivendo uma situacao "meramente episódica, suscetível de modifica- 

cão". Talvez estivesse pensando na volta aos julgamentos de crimes 

politicos por essa JUSTICA ESPECIAL; talvez na abrangência de outros 
:U delitos, que nao só os "militares", como os referentes ao tóxico e 

au ao contrabando, conforme é desejo dos órgaos de primeira instância 
da JMF. 

ou Sobre ser o STM o único órgao de segunda ins- 
tãncia da JUSTICA MILITAR, em todo o BRASIL, deveria ter acrescenta- 

do que estava se referindo à JMF; as JMEs não mantêm nenhuma vincu- 

lacão com o STM, já que os seus respectivos órgãos de segundo grau 
vu sao, ou o TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO, ou o TRIBUNAL DE JUSTICA 
MILITAR. 

au - ›-. A exclusao da competencia da JUSTICA MILITAR 
para o julgamento de civis contra a SEGURANCA NACIONAL e as INSTI- 

TUICÕES MILITARES, mereceu igualmente a atencão do STM. 
Declarando-se contra esta exclusão, diz da 

na . . av II . preocupacao de todos povos em estabelecer, em suas Constituicoes, 

medidas de preservacão da defesa da soberania nacional e das insti- 

tuicões", representando o afastamento de tais medidas do texto cons- 
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titucional, a retirada do Poder Público da "possibilidade de, em 

tempo hábil, valer-se deste recurso para a defesa das instituições e 

do regime democrático _ 

Agrava-se ainda mais, segundo o mesmo Minis- 

tro, "com a exclusão da competência da Justiça Militar para o julga- 
mento de civis nos crimes contra as Instituições Militares". Estas, 
seriam as FORÇAS ARMADAS. . 

Lembra que o atual CÓDIGO PENAL MILITAR, em 
seu ART. 99, define crimes cometidos por civis contra as institui- 
ções militares, para perguntar quem irá julga-los, citando atentado 

contra um aquartelamento ou uma sentinela, entre outros. 
Civis podem ser julgados pela JUSTICA MILI- 

TAR, se vierem a cometer crimes militares definidos em lei; estes, 
são os descritos no art. 99, para os tempos de paz, e no art. 10, 

para os tempos de guerra, ambos do CPM. 
Na hipótese de um civil atacar uma sentinela, 

ou praticar um atentado contra um aquartelamento, caracterizado o 

delito como MILITAR, será o sujeito ativo processado e julgado pela 
JUSTICA MILITAR, consoante a atual NORMA CONSTITUCIONAL. 

Além disso, o próprio CPM prevê delitos con- 
tra a segurança externa do pais (arts. 136 a 148), pelos quais res- 
ponderão os civis, se em ações tipificarem aquelas descritas nessa 
LEI SUBSTANTIVA MILITAR, desde que não colidam com as atuais NORMAS 
CONSTITUCIONAIS. 

A CARTA MAIOR não proibe que civis venham a 

ser julgados pela JUSTICA MILITAR (FEDERAL), mas restringe as oca- 

siões em que isso possa se dar. 
Vale a máxima, sacramentada em inúmeras deci- 

sões de tribunais: a JUSTICA MILITAR destina-se aos CRIMES MILITA- 
RES, e não aos CRIMES DE MILITARES. E CRIME MILITAR pode ser cometi- 
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do por MILITAR ou por CIVIL. verificadas as circunstâncias, o lugar, 

o tempo, os agentes, etc., do fato. 
Outro ponto a merecer ressalva do MIHISTRD 

GOMES DE ALMEIDA, é a extincão da JUSTICA MILITQR ESTADUAL, contida 
na proposta da COMISSÃO DDS NOTÁVEIS. 

Diz que "esta proposta relega as Policias Mi- 
ou litares à condicao de meras coadjuvantes da Policia Civil, no campo 

da Seguranca Pública, pois consta em seu art. 417 que 'os Estados 
vu poderao manter a Polícia Militar ..., para garantir a tranqüilidade 

pública, por meio de policiamento ostensivo, quando insuficientes os 
agentes uniformizados da Polícia Civil...'", e que "foi ainda reti- 
rada daquelas Corporacões a tradicional condicao de Forças Auxilia- 
res, reserva do Exército". 

na Recorda que "a Constituicao Liberal de 1946 

inovou, ao assentar constitucionalmente a Justica Militar Estadual, 
o que foi mantido na Carta de 67 e na Emenda de 69", com as altera- 

ções da EC n9 7/77, a qual teria alterado profundamente`a competên- 
cia da JME. 

Pondera que "o Congresso, ao inserir na Cons- 

tituição a Justica Militar Estadual, teve em mira incorporar às nor-
. mas clássicas da Justica Comum preceitos relativos à tradicao, uso e 

costume dos homens de farda, resguardando valores básicos e sobretu- 

do os basilares principios da hierarquia e disciplina". 
Ainda ressalta que a proposta do STF é no 

sentido de manter a incolumidade das POLÍCIAS MILITARES e da JME, 

com competência para o julgamento de seus integrantes. 
E1 ljMO Conclui que "a proposta da Comi-- âfonso 

nz 1 vu Arinos, para nao ficar atras,mais uma vez nao deixou por menos: co- 

loca-se flagrantemente contra o regime que antecedeu à chamada Nova 
República". 
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No entanto, a COMISSÃO DOS NOTÁVEIS esteve 
com lógica ao extinguir a JME, desde que as POLÍCIAS MIITARES não 
mais existiriam, só em casos excepcionais, talvez esquecendo - ou 

mesmo não pretendendo - que as JMEs julgassem os CRIMES MILITARES 

que viessem a ser cometidos pelos POLICIAIS CIVIS UNIFORMIZADOS, 
organizados e estruturados na DISCIPLINA e na HIERARGUIA, como pre- 

viam. Mas essa comissão não revelou bom senso ao acabar com as PM, 

especialmente na forma apresentada, como será comentado. 
Permanecendo as POLÍCIAS MILITARES, com as 

suas tradicionais caracteristicas, devem permanecer também as JUSTI- 

CAS MILITARES ESTADUAIS, para o julgamento dos crimes militares,de- 
finidos em lei, cometidos por seus integrantes. 

4-.5.- CCN4EñFTÁFKIDE5 QC) PFUDJEÍFU IÊUhE3TI`TUCIIUñHäL 

Mais uma vez, verificou-se o espirito civi- 
lista em andamento, logo que o BRASIL se viu livre do regime mili- 

tar. 

E, mais uma vez, a sociedade civil, represen- 

tada pelos parlamentares e pelos juristas, extravasam o seu pensa- 
mento no sentido de que INSTITUIÇÕES JURÍDICAS MILITARES, ou deixem 
de existir, ou, se existirem, devem ter seus poderes bastante limi- 
tados. O mesmo acontecendo com as próprias ORGANIZACÕES MILITARES. 

O resultado do trabalho da COMISSÃO DOS NOTÁ- 

VEIS mostrou claramente esse estado de coisas. Para a JUSTICA MILI- 

TAR FEDERAL, uma competência a menor possivel, e para as JUSTICAS 
MILITARES ESTADUAIS, a extinção, pura e simples. 

A competência dada à JUSTICA MILITAR FEDERAL 
Ticaria restrita a "processar e julgar os militares nos crimes mili- 
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tares definidos em lei". Civil, só em tempo de guerra, e mesmo assim 
"para repressão aos crimes contra a seguranca externa do Pais ou as 
instituicões militares".

E 

Se só MILITARES poderiam ser julgados, o CÓ- 
DIGO PENAL MILITAR teria que ser inteiramente revisto, a comecar pe- 
la eliminacão do CRIME de INSUBMISSÃO, quando o CIVIL convocado para 
prestar o servico militar deixa de se apresentar dentro do prazo que 
lhe foi marcado, ou, se apresenta e depois se ausenta antes do ato 

oficial de incorporacão (art. 183). E abrir-se-ia discussão para os 
casos de co-autoria (concurso de agentes), quando MILITAR praticasse 
CRIME MILITAR, tendo CIVIL como co-autor,se da competência ou não da 
mesma JUSTICA MILITAR para este Último. 

CRIMES MILITARES. então, não seriam aqueles 
deiinidos em lei, ou seja, na LEGISLAÇÃO PENAL MILITAR,tendo-se que 
verificar primeiro se o agente e ou nao um MILITAR. 

_ 

Contrariamente a toda uma linha de decisões 
fu dos tribunais pátrios, o FORO MILITAR nao mais seria para se julgar 

CRIMES MILITARES e sim CRIMES DOS MILITARES, passando a ser exata- 
mente para o julgamento dos crimes militares perpetradas Pnr miRita- 
TGS.. 

A redução do número de Ministros do STM, de 
quinze para onze, é medida plenamente cabível e lógica, se se consi- 
derar que o próprio SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é composto por onze Mi- 
nistros e possui mais servico do que D STM. 

Na verdade, a JUSTICA MILITAR FEDERAL está 
praticamente procurando servico, depois que os delitos previstos na 
Lei de Seguranca Nacional deixaram de ser apreciados por esse FORO 
CASTRENSE, os quais representavam o seu maior movimento, limitando- 
se, agora, mais aos crimes tipicamente militares, tais como DESER- 

CÃO, INSUBORDINACÃO, DESRESPEITO A SUPERIOR, VIOLÊNCIA CONTRA SUPE- 

RO?



RIOR, DESACATO, etc., o que fez reduzir sensivelmente o número de 

julgados, bastando para isso, um rápido exame das decisões publica- 
das em Diários da Justiça (35Ô). A A 

E, como um reflexo do quadro, pode-se citar, 
como referência, o caso da BÊ Circunscrição Judiciária Militar, com 
sede em Santa Maria, RS, onde se encontra o segundo contingente mi- 
litar do pais - o primeiro é o do Rio de Janeiro - que está apre- 

ciando e julgando, por ano, em torno de dez processos. Este número, 
comparado com o servico das JUSTICAS MIITARES ESTADUAIS, fica muito 
aquém, lembrando-se que a de SANTA CATARINA tem um volume anual na 

ordem de ESO a 250 processos, e não é das mais movimentadas. A JME 
do Estado de São Paulo, com 4 AUDITORIAS sobrecerregadas - com um 

total de 11.000 processos em movimento -, instaura mais de 850 pro- 

cessos por mês, assim como a do Estado do Rio Grande do Sul. 
Se só para julgar os MILITARES que cometessem 

CRIMES MILITARES, excluindo-se os delitos de INSUBMISSÃO - que hoje 
A; sao bastante significativos, perdendo apenas para os que envolvem 

DESERCÃO - a JMF ficaria ainda com uma redução maior, tornando-se, 
sem dúvida, num pesado encargo para a Nação (357›. 

A COMISSÃO DOS NOTÁVEIS resolveu também en- 

tinguir as JUSTICAS MILITARES ESTADUAIS. Acredita-se que a razão se-
~ ria a intencao que seus membros tiveram ao passar o policiamento os- 

tensivo para a POLÍCIA CIVIL (art. 416, § 19), facultando aos Esta- 
fu dos a manutençao de POLÍCIA MILITAR, "quando insuficientes os agen- 

tes uniformizados da policia civil e do Corpo de Bombeiros" (art. 

417). 

Assim, estar-se-ia sumindo com uma corporação 
uniformizada, para fazer surgir em seu lugar outra corporação uni- 

formizada. A primeira, então, era "militar", a segunda, seria "ci- 

vil". 
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Era a troca de "meia dúzia" por "seis". Ou 

menos, pois as corporações de mais de cento e cinqüenta (150) anos, 

sustentadas na disciplina e na hierarquia, com inúmeros serviços 
prestados aos respectivos Estados, seriam substituídas por novas or- 
ganizações, igualmente uniformizadas, mas sem qualquer experiência 
nas ações de policia ostensiva. 

Novamente o movimento civilista em marcha si- 
nalizou ser melhor ter-se uma policia "civil" uniformizada do que 
uma policia "militar" uniformizada, mesmo que as POLÍCIAS MILITARES, 
na década de 80, já estivessem desenvolvendo ações de policiamento 

av ostensivo, em açoes de defesa pública, dentro do campo de Segurança 
Pública, há muitos anos. E sem ligação outra com as FORÇAS ARMADA5, 
a não ser pelo fato de serem, ainda, "forças auxiliares e reservas 
do Exército". ` 

Praticamente extintas as PDLÍCIAS MILITARES, 
parece não haver outra razão para as JUSTICAS MILITARES ESTADUAIS. 
incumbidas, até então, de processarem e julgarem os integrantes des- 

sas Corporações, pelos CRIMES MILITARES, definidos em lei, que vies- 

sem a cometer. 

Interessante que as PULÍCIAS MILITARES fossem 
muito criticadas por serem "militares", obedecerem a "regulamentos 
militares" e sustentadas na "hierarquia" e na "disciplina", os dois 
bastöes maiores da vida em caserna . 

No entanto, a COMISSÃO DDS NDTÁVEIS, ao mesmo 
tempo em que deixava a existência das POLÍCIAS MILITARES à conside- 

ração dos Estados, com um campo reduzidissimo de atividade, declara- 

va, ao final do Capitulo dedicado à SEGURANCA PÚBLICA que "toda a 

atividade policial será organizada segundo os principios da hierar- 
quia e da disciplina .. " (art. 4EE). 

5 1.: 
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Em suma, retirava~se uma corporação policial 
uniformizada, baseada na hierarquia e na disciplina, e colocava-se 

vu em seu lugar uma corporacao policial uniformizada, que deveria ser 
organizada de acordo com os principios da hierarquia e da discipli- 
na. 

A fórmula, de tão esdrúxula, e mesmo que os 
"civilistas" se esforcassem, não teve sucesso, ainda mais que os Bo- 

vernadores dos Estados passaram a ser eleitos diretamente pelo povo, 
em eleições livres e secretas, e as PDLÍCIAS MILITARES passaram a 

tê-los como o seu maior chefe. Significava dizer que o comando delas 
era do Chefe do Poder Executivo Estadual, e não de um militar de 
confianca do Governo Federal, o que era bom para elas e bom para o 

Estado. 

Tanto que na CDNSTITUIEäD DE 1988 as PULiCIAS 
MILITARES permaneceram contidas na Carta, assim como as JUSTICAS MI- 
LITARES ESTADUAIS. 

Da mesma forma, a JUSTICA MILITAR FEDERAL fi- 
cou com a sua competência para o julgamento dos CRIMES MILITARES. 
perpetrados por MILITARES ou Por CIVIL. 

5.- siNTese Do CAPÍTULO 

D retrospecto da JUSTICA MILITAR, através das 
CONSTITUICÕES BRASILEIRAS até a que esta em vigor, promulgada em 5 

de outubro de 1988, reflete o tempo em que elas foram escritas. 
Com maior ou menor intensidade, os escribas 

das CARTAS MASNAS ora diminuiam ora aumentavam a esfera de competên- 

cia desta JUSTICA ESPECIAL. %~_ 
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Em periodos de uma situação democrática ra- 

zoavelmente estável - o BRASIL nunca esteve perfeitamente enquadrado 
em periodos longos, estáveis e plenos de democracia - a JUSTICA MI- 

LITAR era instituída com poderes equilibrados. Quando de regimes du- 

ros, normalmente sob a égide militar, ela tinha seu campo de compe- 
tência alargado, acambarcando até CIVIS em delitos que fugiam total- 
mente da razão precipua deste órgão judicante. 

As primeiras CONSTITUICÕES - de 1824, de 1891 
- quase que ignoravam a JUSTICA CASTRENSE, mas a de 1934 e a de 1946 

acabaram tornando-a órgão do PODER JUDICIÁRIO, na Federação e nos 

Estados, respectivamente. 
Saidos de uma ditadura de GETÚLIO VARGAS, on- 

de teve seus horizontes ampliados, os brasileiros confeccionaram a 

sua CARTA MAIOR, dando a ela tintas liberais, democráticas. Nela, a 

JUSTICA MILITAR vinha já com a esfera de competência que hoje vê re- 
petida na atual CARTA. 

Com o regime militar de 1964, aos poucos, e 

novamente, viu-se tomada como se "favorita" para julgar pessoas que 
não gostavam do governo, o que lhe deixou marcas que ainda hoje per- 

manecem. Confunde-se, constantemente, o "regime militar" com a pró- 

pría JUSTICA MILITAR, o que nunca foi bom para ela, mesmo que enal- 
tecida por seus julgamentos em processos a que responderam CIVIS, 

por delitos contra a seguranca nacional. 
Com o retorno do comando político aos CIVIS. 

e a redação do DOCUMENTO MAIOR, afloraram os ressentimentos contra 
esta JUSTICA ESPECIAL, mas acabou prevalecendo o bom senso. De um 

lado manteve-se a JUSTICA CASTRENSE, e de outro, restringiu-se a sua 
competência, dentro de um campo restrito aos CRIMES MILITARES deíi- 
nidos em lei. 
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A LEGISLAÇÃO PENAL MILITAR previa, constante- 

mente, o tratamento de certa categoria de CIVIL - por ela chamada de 
ASSEMELHADO - como se fosse MILITAR, para os efeitos da LEI PENAL 
MILITAR. ASSEMELHADO era o CIVIL, contratado por uma ORGANIZAÇÃO MI- 

LITAR, para nela realizar trabalhos os mais variados, sujeitando-o 
aos REGULAMENTOS DISCIPLINARES, e pagando a ele vencimentos de acor- 
do com a sua posição hierárquica ao qual estava "assemelhado". Goza- 

vam, tambem, estes CIVIS, dos direitos e honras militares inerentes 
à GRADUAÇÃO ou ao POSTO no qual estivessem equiparados. 

pu A expressao ASSEMELHADO foi, finalmente, ex 

traída dos textos legais, já a partir do ANTEPROJETO da COMISSÃO DOS 
NOTÃVEIS, o que não havia sido feito mesmo com a CARTA de 1967 (e 

E.C. n9 1/69), apesar de, já ha muitos anos, os TRIBUNAIS terem fir- 
mado decisões no sentido de não mais reconhecer a possibilidade de 

serem CIVIS, na qualidade de ASSEMELHADO, equiparados a MILITARES, 
para os efeitos penais militares. 

›u Assim, expressoes ainda encontradas na LEGIS- 
LAÇÃO PENAL MILITAR, na sua PARTE GERAL e na sua PARTE ESPECIAL, co- 

mo ASSEMELHADOS, devem ser, de imediato, se já não o foram, riscadas 
de seu bojo. 

A tendência demonstrada na COMISSÃO DDS NDTÁ- 
VEIS é de se manter a JUSTIÇA MILITAR, com competência para Proces- 

sar e julgar os MILITARES, nos CRIMES MILITARES definidos em lei, 

enquanto que se aguardava o rumo dos acontecimentos na futura ASSEM- 

BLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE, quanto à permanência ou não das JUSTI- 

ÇAS MILITARES ESTADUAIS. 
p» Has nan é G que se denota ao exame da CARTA 

de 1988, pois não só os CONSTITUINTES fixam a competência da JUSTIÇA 
MILITAR para os DELITOS MILITARES definidos em lei - e portanto com 
o -agente podendo ser MILITAR ou CIVIL - como as JUSTIÇAS MILITARES 
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ESTADUAIS permaneceram, abrindo-se, inclusive, a possibilidade de 

criação de seu órgão de EÊ instância, também ESPECIAL, como será a 

seguir demonstrado. 

ó.- ÍQCYTQS5 EH[BL_ICH3RCfl:I€IQE5 E EEXFH_IC2Q1`I\NãS 

- (300) - 

- (301) 

- (302) - 

- (303) 

- (304) - 

- (305) - 

DC! EHAF'ÍT1H_£) [III 

BARBOSA, Raimundo Rodrigues, op. cit., p.4ó. 

- idem, p.4b. 

GARCEZ, Aroldo, op. cit., p. 107. 

- GODINHD, Gualter. Legislação de segurança nacional e Di- 
yeitu Penal Militar: votos e juflgadus no Superior Trí- 
bunal Militar. São Paulo: Editora Revista dos Tribu- 
nais, 1982. p.ó. 

para as citações de textos constitucionais exceto o últi- 

mo, de 1988 e suas alterações, as menções serão com base 

em CAMPANHOLE, Adriano, & CAMPANHOLE, Hilton Lobo. Todas 
as comstituições do Brasil. São Paulo: Atlas, 1976. 

E. ed. 586 P. 

segundo CAVALCANTI, João Barbalho Uchoa. QQ@§LiLgi§§g_figr 
dezgl hrazileira: cnmmwtáríns. op. cit , p. 343. 

~ (306) - idem, op. cit., p. 343.
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- (307) - ibidemz P. 343. 

- (308) - 

- (309) - 

- (310) - 

- (311) - 

- (312) - 

ibidem, p. 343. 

CAVALCANTI, João Barbalho Uchoa. Bnnstituiçän federal bra- 

g¿lgi£g¿_ comentários. op cit., p. 343; complementa suas 
ponderações, trazendo E. LABDULAYE (Le parti liberal, 

XVI), para quem seria extravagante "que para um soldado 
que assassina ou rouba a um paizano haja um tribunal 
diferente daquelle em que se julga o Paizano que assas- 

sina ou rouba a um so1dado"; para LABOULAYE "e possivel 

que um conselho de guerra seja mais severo que um jury, 
ou que o seja menos; no primeiro caso tem o direito de 

queixar-se o reo; no segundo, a victima. Para um mesmo 
crime deve a Justica ser egual para todos; só e possi- 
vel esta egualdade, sendo, quer os juizes, quer as fór- 

mas, identicos para todos os accusados"., p. 343. 

SELVA. Hélio. op. cit., p. BBS. 

a respeito do TRIBUNAL DE SEGURANCA NACIONAL, ver espe- 
cialmente os seguintes autores: PRATES, Homero. Código da 

flg§§igg__fliliLg§, Rio de Janeiro; Freitas Bastos, 1939. 

p. 355-364; e CARNEIRO, Mário Tiburcio Gomes. A jurisdi- 

ção dos tribunais militares em tempo de guerra em face do 

disposto na Constituicão de 1937, nos artigos 172, § 19 e 

173. Arquivo de Direito Militar, Rio de Janeiro, v. E, n. 

E, p. 69-78, out./dez. 1943. 

em sentido contrário, ver, por exemplo, FAGUNDES, Major 
João Batista da Silva. U crime político na Justica Mili- 

Êim



- ‹313› - 

- ‹314› - 

- (315) - 

tar. Eevista gp ãgperior Tribunal flilitag, Brasilia, v. 

4, n. 4, P. 83-103, 1978, e também, FRAGOSO, Augusto. Q 
Justiça Militar e a .refinrma fljudiciária. - conferência 
apresentada no dia 18 de marco de 1976, em Brasilia, no 

"Ciclo de Conferências sobre a Reforma do Poder Judiciá- 
rio", promovido pelo Clube dos Advogados do Distrito Fe- 

deral (fotocópias), 80 p., FERNANDES, Octávio José Sam- 
ru paio. O Superior Tribunal Militar e a legislacao de segu 

ranca nacional. Eegjsta do Superior Irihunal Hijitar, 
Brasília, v. 7, n. 8, p. 7-38, 1983; CARNEIRO, Mário Ti- 

búrcio Gomes. Estydqs de Direito Penal Militar. Rio de Ja- 
neiro: 1959, especialmente P. 140-158; na mesma linha da 

orientação externada neste trabalho, são muitos. 

sobre o assunto. ver CARNEIRO, Mário Tiburcio Gomes. 

Justiça Militar na Chstituiçau de IQB7, cit., p. 

139-159. 

sobre a CONSTITUIÇÃO de 1946, ver, entre outros, LIMA, A1- 

cides de Mendonca. O poder judiciário na Constituição Fe- 
deral de 1946. térifl de «luäisa E m- 
gãçius Lnterigreg, Rio de Janeiro, v. Ó, n. E7/E8, p. 

78-98, set./dez. 1948, e CARNEIRO, Mário Tiburcio Gomes. 

Estudos de Direito Penal Militar, cit., especialmente 
ou ou p. 33 61, sobre a composicao do STM na Constituicao de 

1946. 

BONAVIDES, Paulo & ANDRADE, Paes de. Histêria cnstitu- 
cinal do Brasil. Brasilia: Senado Federal, 1989. 

P. 434. 
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- (316) - 

- (317) - 

- (318) - 

- (319) - 

aqui tratada como EMENDA CONSTITUCIONAL, e não como CONS- 
TITUIÇÃO, acompanhando a maioria dos constitucionalistas 
pátrios, mesmo que ela tenha repetido, com alterações, a 

CONSTITUIÇÃO DE 1967. 

PINTO, Airton de Oliveira, op. cit., p. 64. 

ANAIS DA CONSTITUIÇÃO DE 1967. Brasilia; Diretoria de 

Informação Legislativa do Senado Federal, 1967, em 6 v., 
v. 1 - 404 p., v. E - 360 p., v. 3 - 161 p., v. 4 - Tomos 
I e II - 965 p., v. 5 - 739 p., e_v. 6 - Tomos I e II - 

960 p. 

vu :u esta Comissao, denominada Comissao Especial de Juristas, 
foi integrada inicialmente por LEVI CARNEIRO šjuriscon- 
sulto), OROZIMBO NONATO (aposentado do STF), SEABRA FAGUN- 
DES (Ministro do STF) que mais tarde pediu seu afastamen- 
to, e THEMISTOCLES CAVALCANTI (Professor), e tinha Por 

Iimz “rever as emendas constitucionais e os dispositi- 

vos de caráter permanente dos Atos Institucionais, coor- 
dená-los e inseri-los no texto da Constituição Federal", 
"excluir do Ato das Disposições Constitucionais Transi- 
tórias os preceitos de vigência já esgotada, incluindo 
os dos Atos Institucionais da mesma natureza, com as alte- 
rações adequadas", e "sugerir emendas à Constituição que, 
imprimindo ao seu contexto unidade e harmonia, contribuam 
para a evolução do processo democrático brasileiro e ga- 

rantam, na vida pública, regime de austeridade e respon- 

sabilidade" (Decreto ng 58.198, de 15 de abril de 1966, 
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assinado por CASTELLO BRANCO) - QNAIS, op. Cit., v. 1, 

P. 1 e E. 

~ (330) - ANAIS, op. cit., 19 v., p. 329 e 330. 

- (381) - idem, 9.331 e 332. 

- (333) - ibidem. P. 339. 

- (383) ~ ibidem, P. 339. 

- (324) - ANAIS, op. cit., 19 v., p. 339 e 340; o "uso indevido de 

uniforme", citado por esse Magistrado Militar, é aquele 
delito contido no art. 171 ("usar o militar ou assemelha- 
do, indevidamente, uniiorme, distintivo, ou insignia de 
posto ou graduação superior", com pena de detencão, de 

seis meses a um ano, se o fato não constitui crime mais 
grave) ou o do art. 172 ("usar, indevidamente, uniforme, 
distintivo ou insignia militar a que não tenha direito", 
prevendo Pena de detenção, até seis meses), ambos do Có- 

digo Penal Militar; vê-se, pois, que são delitos simples, 
com penas pequenas. 

- (325) - idem, p. 340. 

- (326) - ibidem, P. 340. 

_ (337) - ibidem. P. 340. 
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- (328) - 

- (389) - 

- (330) - 

(3313 

(332) 

(333) 

(334) 

C335) 

(336) 

- (337) - 

ANAIS, op. cit., 19 v., p. 340; o "Código de JusticaMi- 
1itar“ aqui mencionado, era a Lei Qdjetiva Militar então 
vigente; o atual Código de Processo Penal Militar - que 
substituiu aquele - entrou em vigor em 19 de janeiro de 

1970. 

idem, v. 3, p. 55. 

ibidem, p. 55, sobre outros pontos do projeto de Consti- 
o discurso do Senador AFONSO ARINOS prossegue, tuicão, 

reproduzido, com vários apartes, da p. 53 a 93; 

ibidem, w. 4, Tomo II, p. &?3-&?ü¿ 

ANAIS, v. 4, Tomo I, p. 263; 

idem, v. 4, Tomo II, p. 671, 678 e 673. 

ibidem, v. 4, Tomo II, p. 674 e 675. 

ibidem, p. 675 e 675. 

sobre o tema "Crime Politico", ver, entre outros, RODRI- 

GUES, Dsvaldo Lima. U crime político. Revista de Direito 
Militar, Brasília, v. 4, n. 7, p. 35-50, jan /jun. 1977. 

conceito extraído de Qputrina da Escola Suggriur de 
Qgerra. Rio de Janeiro: 1989. p. 184, "Objetivos Nacio- 

nais", segundo o mesmo manual, "são objetivos que, por re- 

Presentarem interesse e aspirações vitais, subsistem por 
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longo tempo" (p. SO), e×empli+icando com a democracia, a 

integridade do patrimônio nacional, a integração nacio- 

nal, o progresso, a paz_socia1 e a soberania; sobre o te- 

ma, o Manual de Doutrina da ESG traz considerações, da p. 

47 a 69, entre outras. 

Doutrina da ESCOLA SUPERIOR DE GUERRA, cit. p. 198; para 
complemento, o conceito de SEGURANCA INTERNA: "Seguranca 
Interna é a garantia, em grau variável, proporcionada 
principalmente pelo Estado, por meio de acões politicas, 

econômicas, Psicossociais e militares, para, superando os 
antagonismos, no âmbito interno do pais, conquistar e man- 

ter os Objetivos Nacionais Permanentes" (p.189). 

idem, P. 255 e 190. 

EXÉRCITO BRASILEIRO. ESCOLA DE COMANDO E ESTADO-MAIOR DO 

EXÉRCITO (ECEHE). Legislação de segurança interna: - Cb] 
119-1. Rio de Janeiro: 1970. p. 8-4; o texto esta inserido 
no Capitulo 8, intitulado "O Inquérito Policial-Militar e 

a Revolução", e é resultado de "transcrição de notas do 
Prof. CLÁUDIO VIANNA DE LIMA; o número “8-4" corresponde 
ao capitulo (B) e à página desse capitulo (4). 

idem, p. 8-7. 

a legislação no BRASIL, mais recente sobre crimes contra 
a seguranca nacional, é principalmente esta: Decreto n9 

4.269, de 17 de janeiro de 1921 - repressão ao anarquis- 
mo", Lei n9 1.802, de 5 de janeiro de 1952 - "crimes po- 

Êfli



liticos contra o Estado", Decreto-Lei n9 314, de 13 de 

março de 1967 - Lei de Segurança Nacional; Decreto-Lei nQ 
898, de E9 de setembro de 1969 - Nova Lei de Segurança Na- 
cional, com as alterações provocadas pelo Decreto-Lei 
n9 975, de EO de outubro de 1969; e da Lei n9 5.786, de E7 

de julho de 1972, acrescentando àquela os crimes de con- 

trabando e transporte de terroristas e subversivos prati- 

cados por meio de aeronaves, e o apoderamento e o controle 
de aeronaves; Lei n9 6.620, de 17 de dezembro de 1978 - 

Nova Lei de Seguranca Nacional; e Lei nQ 7.170, de 14 de 

dezembro de 1983 - a última Lei de Seguranca Nacional, 
chamada "Segurança Nacional, a Ordem Politica e Socia1"s 

sobre o tema "segurança nacional" e correlatos, ver, en- 

tre outros: 
- MONTEIRO, Marly Valle. Segurança Nacional. Revista de Qi- 

£giLg__JmLLfigg;, Brasilia, v. 3, n. 5, p. 55-58, 

abr./set. 1976. 

- FRAGOSO, Augusto. A nova Lei de Segurança Nacional. 

Eez;â1a___29__§uEeLi9c_ILi9una1_fli1iLacJ Braâiiàa, v. 4. 

n. 5, p. e3~51, 1979. 

- FERREIRA, Célio Lobão. Espionagem e revelação de segre- 

dos no DL 898/69. Revista do Superior Tribunal Militar, 
Brasilia, v. 3, n. 3, p. 21-33, 1???. 

- FRQGOSO, Augusto. Legislação de segurança nacional. 
Revista do Superior Tribunal Militar, Brasilia, v. 1, 

fl.1, P. 103-193, 1975. 
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- GODINHU. Gualter. Considerações sobre o projeto de anis- 
tia politica. . 

Brasilia, v. 5, n. Ó, P. Ó9-73, 1980. 

- FERNANDES, Octávio José Sampaio. O Superior Tribunal Mi- 

litar e a legislação de seguranca nacional. Revista do 
Superior Tribunal Militar, Brasilia, v. 7, n. 8, p. 

7-38. 1983. 

- FERREIRA, Célio Lobão. Crimes contra a seguranca do Es- 

tado (anotações à Lei n9 7.170, de 14/12/1983). Revista 
do Superior Tribunal Militar, Brasilia, v. 8, n. 9/10, 

P. E3-88. 1984/1985. 

-GUDINHD. Gualter. 
reitn Penal Hilitar: vntos E julgados no Superior Tribu- 
nal Militar, cit., especialmente p. 18-118. 

- FERREIRA, Celio Lobão. Crimes contra a segurança do Es- 

tgdg. Rio de Janeiro: Liber Juris, 1982. 486 p. 

- FRAGOSO, Heleno Cláudio. Lei de Segurança Nagjnalz uma 
experiencia antidemocrätica. Porto Alegre; Sérgio Antô- 
nio Fabris Editor, 1980. 59 P. 

- sobre decisões em Tribunais Militares. ver Revistas do 

Superior Tribunal Militar, n9 1 a 18, e Revistas de Direi- 
to Militar, n9 1 a 10. 
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GILBERTO FREIRE apud VENÃNCID FILHO, Alberto. Das arcadas 

ag gachgrgfliãgg. São Paulo: Editora Perspectiva, 1982. 

E. ed. P. EQE. 

TEIXEIRA, Silvio Martins. DP. cit., p.5B e 59. 

CARNEIRO, Mário Tiburcio Gomes. Conceito de assemelhado 
estabelecido por preceito constitucional e seus lógicos, 

e corolários jurídicos. finais do I Congresso de Direitm 
Penal Militar. Rio de Janeiro: STM, 1958. p. 292. 

como ilustração, algumas decisões sobre ASSEMELHADD:- "A 
›» condicao de assemelhado provém do íato de exercer este as 

Iuncões em um estabelecimento militar, cujo regulamento 
av impõe preceitos de subordinacao e disciplina. Julga-se 

competente o foro militar para o julgamento do foguista 
contratado" (Ac. do STM, de E2 de abril de 1929); 
"D extranumerário não é militar nem assemelhado, para 
tornar competente a Justica Militar, máxime após o surto 
do dec. lei n9 23.203. de 18 de junho de 1947, que assim 
não mais considera os próprios {uncionários civis do Mi- 
nisterio da Guerra, excluindo-os do regime disciplinar mi- 
litar" (STF - Conf Jur. n9 1.729, Ac. 0?/O7f48, DJ 

31/O1/50, P. 450). 

“Desde que o Regulamento Disciplinar para o Exército deixa 
de aplicar-se ao servidor civil em virtude de revogacão 
do preceito que o subordinava à disciplina militar, Per- 
deu o mesmo a qualidade de assemelhado para os efeitos da 
lei penal militar (CPM, art. B9). Não è inconstitucional 

nf o ato do Poder Executivo que dispõe sôbre a situacao do 
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assemelhado dentro da norma prevista no próprio Cód. Pe- 

nal Militar" (Apel. n9 80.109, Ac. EO/10/51,DJ E3/O7/52, 
P. 3.247. e Apel. nQ EO.b57, Ac. E7/O6//52, DJ E4/12/SE, 

P. 5.?O7. 
"Se os servidores civis do Ministério da Guerra perderam 

a condicão de assemelhados, como civis devem ser conside- 

rados perante a lei penal militar" (Apel. n9 21.036. 

Ac. IEÍQSISE. DJ GB!10f5E, P. %.65E. 
"Competente é a Justica Militar para processar e julgar 
assemelhado que induz em ërro civil comerciante, apresen- 
tando-lhe autorizacão de crédito fraudulenta em nome da 

administracão militar, lesando-o por ësse meio, e pratica 
outros atos de falsidade para iludir a bôa fé de tercei- 
ros" (Apel. ng 16.862, Ac. E9/11/48, DJ B9/OB/49, P. 

2.487. 

(MORAES, Osvaldo da Costa. Dicionário de jurisprudência 
penal e processual militar. Porto Alegre: Livraria 
Sulina, 1955, p. EO e E5); 

"Artigo 805, š E9. inciso I, do CPM. Art. 99, III, le- 

tra“b", do CPM. Incompetência da Justica Militar. Não 

existindo lei ou regulamento submetendo os funcionários 
civis dos Ministérios, não há como atribuir-se a condi- 

ção de assemelhados para os efeitos da Lei Penal Militar. 
Também não se tipifica o crime como de natureza militar, 
se a sua motivacão não está ligada ao exercicio de função 
inerente ao cargo. Julga-se incompetente a Justica Mili- 

tar, declinando-se da competência para a Justica Comum. 

Decisão: Preliminarmente, por maioria, julgou-se incompe- 

tente a Justica Militar para julgar o acusado Aloysio 
Balthar e, em conseqüência, anulou-se a sentenca condena- 
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tória, declinando da competência para uma das Varas priva- 
tivas do Tribunal do Júri, do Estado do Rio de Janeiro, 

remetendo-se os Autos ao Excelentíssimo Senhor Desembar- 
gador Corregedor daquele Estado (Sessão de E1/O9/7ó,Apel. 
_n9 38.283-RJ); citado por SALGADO, Anna Lucia Pimentel 
Barbosa. O assemelhado: breves considerações. Revista 
de Direito Militar, Brasilia, v. 4, n.7, p. 117 e 118, 

jan./jun. i977.f 
“REMRSU SYRIETU SENSU. JURISDIÇÃO E COMPETÊNCIA. AS- 

SEMELHADO. Tendo em vista a relevância da matéria, o le- 

gislador permitiu ao juiz declinar, eu-officio, de sua 

competência em qualquer fase do procedimento. Crime con- 
tra a liberdade sexual. Denunciado civil, auxiliar ope- 

racional de servicos médicos do Hospital Central do Exer- 
cito, que pratica atos libidinosos com paciente também 
civil, responde perante a Justica Ordinária. Atualmente, 

inexiste o 'assemelhado' nos quadros da administração fe- 

deral. Confirmada a decisão recorrida. Decisão uniforme." 
(STM - R.Cr. nQ 5.665-9-RJ, EO/Oó/85, Suplemento ao DJU, 

nQ 56, de E5/O3/87. p. E7 a E9). 

o REGULAMENTO DISCIPLINAR DO EXÉRCITO (RDE, ou R-4), foi 

baixado pelo Decreto n9 90.608, de 4 de dezembro de 1984: 
o RD para a MARINHA, através do Decreto n9 88.545, de Eb 

de julho de 1983; e o RD da AERONÁUTICA, pelo Decreto n9 

76.322, de EE de setembro de 1975. 

vários foram os assemelhados na PMSC¡ destacam-se apenas 
quatro deles; um, contratado em E de janeiro de 195ó,como 
artifice, na qualidade de alfaiate, ASSEMELHADO a 19 SAR- 
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GENTO PM, o que lhe dava, para os efeitos disciplinares e 

hierárquicos, prerrogativas e deveres de 19 SARGENTD, 
tv AJ › assim como remuneraçao desta graduaçao; após alguns anos, 

em julho de 1971, seu contrato de trabalho foi alterado, 
arbitrando-se outro valor na remuneração, sem qualquer 
equivalência; mesmo que servidor civil, regido pela CLT, 

como está em seus registros, impetrou reclamatória traba- 

lhista, decidindo a JUSTICA DO TRQBHLHU mandar restabele- 
cer as condições anteriores do contrato, apurando-se em 

liquidação possiveis diferenças salariais em favor do re- 
uv clamante¡ a decisao foi executada e cumprida até o mês de 

novembro de 1979, em dezembro de 1979, os vencimentos dos 
militares foram reajustados, mas os vencimentos do recla- 

mante ficaram menores do que o do 19 SQRGENTD, porque teve 
a equivalência tornada sem efeito; em nova ação trabalhis- 

ou ta, teve esta condiçao restabelecida, baseando-se a JUSTI- 

CQ DO TRABALHO na condição contratual inicial, insusceti- 
vel de modificação prejudicial, três outros civis contra- 
tados - um, em 19 de agosto de 1959, como alfaiate, asse- 

melhado a 19 SARGENTD; outro, admitido em E de maio de 

1958, também como alfaiate e QSSEMELHADO a 19 SARGENTD; e 

um terceiro, admitido em E de março de 1963, como MECÂNICO 

ARMEIRO, ASSEMELHADO a 19 TENENTE - tendo por paradigma o 

primeiro civil vitorioso na JUSTICA DO TRABALHO, entraram 
também com ações trabalhistas e ganharam a equiparação 
pretendida, em seus registros profissionais, não foi en-

~ contrada nenhuma puniçao disciplinar militar, mas apenas 
advertências escritas de seu chefe, por faltas disciplina- 

I Al res cometidas, constadas em seus assentamentos. mas nao
~ publicadas em boletim interno da Corporaçao, como acontece 
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com aquelas aplicadas a militares (FONTE: DIRETORIA DE 

PESSOAL, da PMSC); também como ilustração, registra-se que 
na PMSC os proventos dos civis contratados eram arbitrados 
pelo Conselho Administrativo da Policia Militar, e não po- 

deriam ultrapassar os vencimentos de 39 SARGENTO (surgiu 

expressamente na Lei 805, de 11 de dezembro de 1952, a 

qual fixava o efetivo da PMSC para o ano de 1953), e foi 

repetido pelas demais leis que fixavam o efetivo, até a 

Lei n9 1.943, de E6 de dezembro de 1958, fixando o efeti- 
vo para o ano de 1959; a lei posterior - Lei nQ E.O87, de 

E6 de agosto de 1959, fixando o efetivo para 1960 - regu- 

lava de forma diferente, já que os civis ASSEMELHADOS se- 

riam admitidos mediante contrato, e seus proventos não 

poderiam ser inferiores ao salário-minimo da região em que 
devem trabalhar, nem superiores aos proventos do Encarre- 
gado da Uficina em que forem empregados (art. 15 e pa- 

rágrafo único); na filfaiataria, era 19 SARGENTD; esta mes- 

ma lei trazia um quadro do pessoal da PULÍCIQ MILITAR, on- 

de aparecem 30 QSSEMELHGDDS, além de 1 Mestre ASSEMELHQDD 
e de 1 Contramestre ASSEMELHADO; note-se que os civis AS- 

SEMELHADOS aqui comentados, foram contratados em 1956, 

1958, 1959 e 1960; o texto do art. 15 e parágrafo único, 
supra, foi repetido nas leis que fixavam os efetivos para 
1961 e 1962 (Lei n9 2.549, de 7 de dezembro de 1960 e Lei 
nQ 2.974, de 19 de dezembro de 1961), mas nos anos seguin- 

tes os salários apenas não poderiam ser inferiores ao sa- 

lário minimo da região (em 1964) ou não mais traziam re- 

ferências a salários (em 1966, 1967, 1968) mas apenas au- 

torizando o Comandante Geral a contratar ou credenciar ci- 

vis, dentro .dos limites da lei; o número de contratados 
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variava entre 90 e 100, em 1974 a PMSC poderia contratar 

civis, Fem número variável, em regime de CLT, para o exer- 

cicio de atividades da Corporação, cujo desempenho não 
exigia a formação policial militar (art. 79, da Lei n9 

5.073, de EE de outubro de 1974, a qual alterava o efetivo 
da PM), o que se repetiu no ano seguinte; em 1987, o total 
do pessoal civil, com regime de trabalho da CLT, era de 

296 (Lei ng 7.159, de 17 de dezembro de 1987). 

sobre o tema ASSEMELHADD, ver , ainda, entre outros: PRA- 

TES, Homero, op. cit., P. 90 a 96, SALGADO, Anna Lúcia Pi- 
mentel Barbosa, op. cit., P. 113-118; FERREIRA, Célio Lo- 

bão, Direita Penal Militar, cit., p. E4 a 28; PESSÕA, Ruy 
de Lima. Crimes militares. Revista da Sgggriar Etgyugal 
Militar, Brasilia, v. 10, n. 1, p. 147-161, 1988; CARNEI- 

RO, Mario Tibúrcio Gomes. Estudas e üireitm Penal Hãlñ- 

Lgg. Rio de Janeiro: 1959. especialmente p. 99 - 122, MO- 

RAES, Osvaldo da Costa. Conceito de crime militar - crimes 
militares em tempo de paz. Revista de Direita Militar, 
Brasilia, v. 3, n. 5. P. 91-104, abr./set. 1976. 

sobre o ANTEPROJETO CONSTITUCIONAL, ver comentários em 

FERREIRA FILHO, Manoel Goncalves. G anteprojeto dos notá- 
uu- veis. Bau Pauls: Saraiva, 1933. 195 Q. 

o texto aproveitado e aquele organizado por RANGEL, Leyla 
Castello Branco. ñteprnjeto constitucional: quadro cnmpa~ 
ratfivnz anteprojeto da Comissão Provisória de Estudos 
Cbnstituciuwaís E texto constitucional vigente. Brasi- 
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lia: Senado Federal - Subsecretaria de Edições técnicas, 
1986. 325 P. 

Fundacao Petrônio Portella - Mapa Geral das Idéias e Pro- 

postas Para a Nova Constituição (Rastreamento - através 
de artigos publicados pela imprensa - dos debates provo- 

cados pela Comissão Provisória de Estudos Constitucionais 
(COMISSÃO AFONSO ARINOS) - fotocópias, p. 150 e 151. 

idem, p. 151, 152 e 153. 

Fundação Petrônio Portella, op. cit., p. 153, 154 e 155. 

ALMEIDA, Heitor Luiz Gomes de. A Justica Militar e as pro- 

postas pré-constitucionais. flevisëa do Sggerior Tribnal 
flilitgr, Brasília, v. 9, n. 11/18, p. 17-31, 1986/87. 

O STN, de janeiro de 1990 a janeiro de 1991, julgou 497 

processos, o que dá uma média de 33,13 processos por Mi- 

nistro ao ano, ou E,7Ó processos por mês; enquanto isso, o 

STF apreciou em 1990, 14.497 processos, resultando 1.318 

processos por Ministro, ao ano, ou 109,82 por mês; a 

JME/SP, com maior volume, teve 11.000 processos novos em 

1990, e a JHEIRS, no mesmo periodo, recebeu 601 novos pro- 
cessos e julgou 889 processos em suas 4 Auditorias e 187 

no seu Tribunal Militar. 

este quadro foi demonstrado pelas propostas de JUÍZES- 

AUDITORES da JMF, quando dos ENCONTROS DE DIREITO PENAL 

MILITAR - promovidos pelo GRUPO BRASILEIRO da SOCIETÉ IN- 
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TERNATIONAL DE DROIT PENAL MILITAIRE ET DE DROIT DE LA 

GUERRE; dois deles realizados em BRASÍLIA (DF). de EO a 

E3 de outubro de 1982 e de E8 a 30 de agosto de 1985; um 

em FORTALEZA (CE), de ES a 31 de maio de 1986; e um em 

SANTA MARIA (RS), de EE a E5 de novembro de 1989; e ain- 

da no XI CONGRESSO BRASILEIRO DE `MAGISTRADOS, desenvolvi- 
do em BALNEÁRIO CAMBORIÚ (SC), de 13 a 15 de setembro de 

199O,A queriam tais MAGISTRADOS que a competência da JMF 
abrangesse os crimes de contrabando e de tóxicos, a fim de 

terem mais trabalho, segundo afirmavam, assim como tam~ 

bem os CRIMES MILITARES, cometidos por CIVIS, contra as 

POLÍCIAS MILITARES, que estariam fora da esiera das JMEs; 
em contrapartida, os JUÍZES-AUDITORES das JMEs, ao mesmo 
tempo em que não concordavam com essa mescla de compe- 
tência, e mesmo desvirtuamento da destinação precipua da 
JUSTICA MILITAR, - ora julgariam CRIMES MILITARES, e ora 

apreciariam DELITOS COMUNS, como o contrabando e o tóxico 
- procuravam mostrar que o número de processos afetos a 

eles aumentava ano a ano. 
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1.- A ÍIOBHBTITTJICZHJ DEI 198MB 

1.1.- O TEXTO 

De fevereiro de 1987 a outubro de 1988 os De- 

putados e Senadores compondo o que foi chamada de "ASSEMBLÉIA NACIO- 

NAL CONSTITUINTE", e que na verdade não passou de um CONGRESSO CONS- 
TITUINTE, elaboraram a nova CARTA MAGNA do BRASIL. 

Criticada por ser muito detalhista, para mui- 
tos não passando de uma "colcha de retalhos", tratando ainda de as- 

suntos que não deveriam merecer atenção a esse nivel (400), importa 
destacar que, a respeito da JUSTICA MILITAR, ela ficou parecida com 
as anteriores. 

Órgão do PODER JUDICIÁRIO, ela continua com- 

posta pelo SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR e pelos TRIBUNAIS E JUÍZES MI- 
LITARES instituidos em lei (art. 182, I e II). 

O STM manteve-se com quinze Ministros, sendo 
três dentre Oficiais-Generais da Marinha, quatro dentre Oficiais-Ge- 
nerais do Exército, três dentre Oficiais-Generais da Aeronáutica, 
todos da ativa e do posto mais elevado da carreira (401), e cinco 

dentre civis.
\ "A Justica Militar compete processar e julgar 

os crimes militares definidos em lei", e a “lei disporá sobre a or- 
ganizacao, o funcionamento e a competência da Justica Militar" (art. 

184 e parágrafo único). 
A JUSTICA MILITAR ESTADUAL de igual forma foi 

mantida, com os ESTADOS podendo organizar sua JUSTICA "observados os 
_ ^'u princípios estabelecidos nesta Constituicao (art. 125). 
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O 5 39 deste artigo repete disposições cons- 
titucionais anteriores, em sua essência: "a lei estadual poderá 
criar mediante proposta do Tribunal de Justica, a Justica Militar 
estadual, constituida, em primeiro grau, pelos Conselhos de Justica 

e, em segundo, pelo próprio Tribunal de Justica, ou por Tribunal de 

Justica Militar nos Estados em que o eTetivo da policia militar seja 
superior a vinte mil integrantes". 

Ampliou-se o campo de ação da JME no que con- 
cerne à perda da GRADUAÇÃO das PRAÇAS: "compete à Justica Militar 
estadual processar e julgar os policiais militares e bombeiros mili- 
tares nos crimes militares definidos em lei, cabendo ao tribunal 

competente decidir sobre a perda do posto e da patente dos o{iciais 
Iv e da graduacao das praças". 

1 .E2 _ 
- ALJBUMAS INTERPRETAÇÕES 

Exceto quanto ao número de Ministros do STM - 

onze poderiam ser suficientes - a CONSTITUIÇÃO DE 1988 houve-se bem. 
Essa JUSTICA ESPECIAL passa a trabalhar so- 

mente num campo especifico: o do CRIME MILITAR. Deixam-se de lado 

quaisquer outros delitos, praticados por civil ou militar, como 
aqueles relacionados com a SEGURANCA NACIONAL, o que é um avanço sa- 
lutar. 

CRIME MILITAR pode cometer o MILITAR ou o CI- 

VIL, bastando que sua ação esteja descrita na LEGISLAÇÃO PENAL MILI- 

TAR. Mas CIVIL só será alcançado por esta JUSTICA CASTRENSE - e a 

FEDERAL, tão-somente - se vier a agir consoante um dos delitos do 
CÓDIGO PENAL MILITAR. 
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n.: Manteve se, assim, a linha de decisao que os 
tribunais pátrios sempre seguiram: a JUSTICA MILITAR julga os crimes 
militares, e não os crimes de militares. 

A lei, hoje, já dispôs sobre a organização e 

o funcionamento da JUSTICA MILITAR, para 0 que se tem a LEI DA ORGA- 
NIZAÇÃO JUDICIÁRIA MILITAR (LOJM - Decreto-Lei nQ 1.003, de E1 de 

outubro de 1969), e sobre sua competência, contida no CÓDIGO PENAL 

MILITAR (Decreto-Lei n9 1.001, da mesma data), assim como se tem o 

CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR (Decreto-Lei n9 1.002, também dessa 
data), e os três entrando em vigor a contar de 19 de Janeiro de 

1970. -

_ 

Esta legislação, no entanto, deveria ser re- 
vista, para que sejam realizados certos ajustes (o assunto voltará a 

ser tratado no que interessar à temática deste trabalho). 
CRIMES MILITARES definidos em lei são aqueles 

tipificados em lei, conforme é pacífico entre os doutrinadores e 

tribunais, a comecar pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 
Crimes tipificados sao os que estão relacio- 

nados no art. 99, para o tempo de paz, e no art. 10, para o tempo de 
guerra, ambos do CPM. 

A LEI DE ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA MILITAR divi- 
de o território nacional, em tempo de paz, para efeito da adminis- 

tração da JUSTICA MILITAR FEDERAL, em doze CIRCUNSCRICÓES JUDICIÁ- 

RIAS MILITARES (CJM), sediadas normalmente em capitais de ESTADO e 

abrangendo um ou mais desses ESTADOS. 
A 

Em cada CJM há uma ou mais AUDITORIAS, con- 

forme o efetivo-das FORÇAS ARMADAS existente na região. As AUDITO- 
RIAS serão privativas ou da MARINHA, ou do EXÉRCITO, ou da AERONÁU- 
TICA. Em outras palavras, os CRIMES MILITARES cometidos por inte- 

grantes de cada uma dessas FORÇAS ARMADAS serão julgados na respec- 
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tiva AUDITORIA, onde os CONSELHOS DE JUSTICA (PERMANENTE ou ESPE- 

CIAL) terão como JUÍZES MILITARES, por sorteio, OFICIAIS DA FORÇA 
MILITAR correspondente (403). 

Por sua vez, as JUSTICAS MILITARES ESTADUAIS, 
integradas ao PODER JUDICIÁRIO do respectivo Estado, em primeira 

instância possuem uma ou mais AUDITORIAS, onde igualmente funcionam 

os CONSELHOS DE JUSTICA (PERMANENTE e ESPECIAL). 
Para a formação desses CONSELHOS, concorrem, 

também por sorteio, os OFICIAIS da POLÍCIA MILITAR do ESTADO, se- 

guindo-se, basicamente, o disposto para a JMF, já que a LOJM é apli- 

cada às JMEs, no que não colidir com a ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA DO ES- 

TADO. 

Em segunda instância, para a JMF, funciona o 

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR, e para as JMEs o TRIBUNAL DE JUSTICA DO 
ESTADO, ou o TRIBUNAL DE JUSTICA MILITAR, onde houver (SÃO PAULO, 
MINAS GERAIS e RIO GRANDE DO SUL, atualmente). 

Os ESTADOS possuem a sua JUSTICA MILITAR ES- 
TADUAL. Constituem exceção AMAPÁ e RORAIMA, onde a competência de 

primeiro grau é do Juiz de Direito e a Instância recursal é o TRIBU- 

NAL DE JUSTICA DO DISTRITO FEDERAL. O DISTRITO FEDERAL também não 

tem JME, e os crimes praticados por integrantes da POLÍCIA MILITAR e 

do CORPO DE BOMBEIROS do DF são julgados, em primeiro grau, pela AU- 

DITORIA DA JUSTICA MILITAR FEDERAL da iiš CIRCUNSCRICÃO (de acordo 
com o Decreto-Lei ng 315/67), com recurso para o STM (403). 

As JMEs surgiram, praticamente, junto com a 

POLÍCIA MILITAR DO ESTADO, mas datas oficiais de algumas remontam ao 
comeco deste século. As mais antigas são: do RIO GRANDE DO SUL, de 

E8 de maio de 1918; de SÃO PAULO, de E6 de janeiro de 1988; do CEA- 

Rd, de 11 de novembro de 1928; de SANTA CATARINA, de 19 de outubro 
de 1988, de PERNAMBUCO, de 16 de dezembro de 1933; as mais recentes 

HS?



pertencem àqueles ESTADOS mais novos: do MATO GROSSO DO SUL, de 18 

de dezembro de 1979;do ACRE, de 12 de janeiro de 1981, de RONDÔNIA, 

do ano de 1888, e de TOCANTINS, de 9 de abril de 1990. 

Assim, os ESTADOS que ja contam com JUSTICA 
na MILITAR ESTADUAL nao têm Por que "criar" o que já existe. Obedecidas 

as disposições da CARTA MAGNA, as existentes permanecem com o seu 

trabalho, pois uma CONSTITUIÇÃO não provocará a reformulação de toda 
a legislação de um Pais, desde que compativel com aquela. 

Tanto na JMF como na JME - seguem a LOJM - 

funcionam nas AUDITORIAS DE JUSTICA MILITAR (AJM) os CONSELHOS DE 

JUSTICA (CJ), órgãos colegiados de primeira instância. 
AUDITORIA DE JUSTICA MILITAR é o nome dado à 

VARA MILITAR, ou seja, àquilo que na JUSTICA COMUM chama-se VARA. 
CORPOS DE BOMBEIROS MILITARES são aquelas or- 

ganizações semelhantes às POLÍCIAS MILITARES. Para que possam ter a 

condição de "militar" e assim serem considerados FORÇAS AUXILIARES, 
RESERVA DO EXÉRCITO, têm que satisfazer às seguintes condições, de 

acordo com o Decreto n9 88.777, de 30 de setembro de 1988 - REGULA- 

MENTO PARA AS POLÍCIAS MILITARES e CORPOS DE BOMBEIROS MILITARES 
(R-800): "serem controlados e coordenados pelo Ministério do Exérci- 
to na forma do Decreto-Lei n9 667, de OE de julho de 1969, modifica- 
do pelo Decreto-Lei n9 8.010, de 12 de janeiro de 1983, e deste Re- 

gulamento; B) serem componentes das Forças Policiais-Militares, ou 

independentes destas, desde que lhes sejam proporcionadas pelas Uni- 

dades da Federação condições de vida autônoma reconhecidas pelo Es- 

tado-Maior do Exército; 3) serem estruturados à base da hierarquia e 

da disciplina militar, 4) possuírem uniformes e subordinarem-se aos 
preceitos gerais do Regulamento Interno e dos Serviços Gerais e do 

Regulamento Disciplinar, ambos do Exército, e da legislaçao especi- 
fica sobre precedência entre militares das Forças Armadas e os inte- 
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grantes da Forcas Auxiliares; 5) ficarem sujeitos ao Código Penal 

Militar; 6) exercerem suas atividades pro{issionais em regime de 

trabalho de tempo integral" (art. 44). 

Dois são os tipos de CONSELHOS DE JUSTICA: o 

CONSELHO ESPECIAL DE JUSTICA (CEJ) e o CONSELHO PERMANENTE DE JUSTI- 

cn 2cPJ›. 

O CEJ destina-se a processar e julgar CRIMES 

MILITARES cometidos por OFICIAIS (Coronel, Tenente-Coronel, Major, 

Capitão, 19 e EQ Tenentes,) exceto os Oiiciais-Generais, que são 

julgados, originariamente, pelo STM. 
O CPJ processa e julga CRIMES MILITARES per- 

petrados por PRAÇAS (Sub-Tenente. 19, E9 e 39 SargentosL"Cabo, Sol- 

dado, além das Praças Especiais como o Aspirante-a-Oficial e o A1u~ 

no~Oficial. 
Ambos os CONSELHOS são compostos por cinco 

JUÍZES, sendo quatro MILITARES, e um TOGADO (o JUIZ-AUDITOR). Os 

JUÍZES MILITARES deverão ser OFICIAIS, do quadro da ativa de sua OR- 

GANIZACÃO MILITAR (OM). A escolha é feita por sorteio, a partir de 
uma relação que é fornecida pela OM, dentre aqueles até o posto de 

Capitão (Coronel, Tenente~Corone1, Major e Capitão). O JUIZ-AUDITOR 
é CIVIL, concursado, e integrante do quadro da MAGISTRATURA. 

O CEJ é formado a cada processo que envolve 

OFICIAL. e existente até Iindar os atos processuais; o CPJ tem vida 

nos doze meses do ano, mas seus integrantes militares são renovados 
de três em três meses. 

Os JUÍZES MILITARES que integrarem o CEJ de~ 
verão ser de posto superior ao do acusado, ou se do mesmo posto, 
mais antigos, ou seja, terem sido promovidos a esse posto em data 

anterior àquela em que o foi o acusado. 
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Há, ainda, um terceiro CONSELHO DE JUSTIÇA, 

mas que não funciona nas AUDITORIAS DE JUSTICA MILITAR, e sim nos 

Corpos, Formacöes e Estabelecimentos militares; em outras palavras, 
em quartéis, a nivel no minimo de valor Batalhão. São os chamados 
CONSELHOS DE JUSTICA DAS UNIDADES (CJU), só encontrados no EXÉRCITO 
e nas POLÍCIAS MILITARES. ` 

Tais CONSELHOS são constituídos por um CAPI- 
TÃO,- como Presidente. e dois OFICIAIS SUBALTERNOS (19 ou 29 TENEN- 
TES), nomeados por um trimestre. Será relator o que se seguir em 

posto ao Presidente. Destinam-se ao julgamento de desercão de pracas 
e de insubmissos, mediante escala previamente organizada pelos res- 

uu pectivos Comandantes de Unidades (Batalhao), Formacões ou Cheies de 
Estabelecimentos (404). 

A existência desses CONSELHOS DE JUSTICA sem- 
pre foi contestada, por várias razões, lembrando-se agora, entre ou- 
tras: a não obrigacão da presenca de Advogado, inscrito na OAB, para 
o trabalho de defesa do acusado; a instauracão do processo sem a 

uv participacao do representante do Ministério Público; a dificuldade 
da deiesa, pois o acusado toma conhecimento do libelo acusatório só 
no momento em que se apresenta ao CONSELHO, e normalmente já é jul- 

øv vv gado nessa mesma sessao; a nao presenca de um JUIZ TOGADO no CONSE- 
LHO; a diferenca de tratamento entre os desertores da MARINHA e da 

I RI AERONÁUTICA, e de seus insubmissos, nao alcancados pelos CJU, e sim 
Pelo CPJ. 

De sua decisão, cabe recurso ao órgão de se- 

gunda instância; se do EXÉRCITO, ao STM. 

A MARINHA e a AERONÁUTICA não possuem esses 

CONSELHOS. Suas PRAÇAS desertoras e os insubmissos são julgados nas 
AUDITDRIAS, pelos CONSELHOS PERMANENTE DE JUSTICA. 
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~ Se nas POLÍCIAS MILITARES, os recursos sao 

levados ao TRIBUNAL competente - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO ou 

TRIBUNAL DE JUSTICA MILITAR. 
A extincão expressa dos CONSELHOS DE JUSTICA 

DAS UNIDADES (CJU) já ocorreu, momentaneamente, com a edição de ME- 

DIDA PROVISÓRIA, alterando dispositivos do CÓDIGO DE PROCESSO PENAL 
MILITAR - art. 451 em diante. 

De início, foi a MEDIDA PROVISÓRIA n9 231, de 

Ei de setembro de 1990, com o texto, alterado e corrigido, vindo na 

MP n9 254, de B4 de outubro de 1990, renovado, por sua vez, na MP n9 

271, de 23 de novembro de 1990 . Esta última foi rejeitada no CON- 

GRESSO NACIONAL, no mês de dezembro de 1990.
V 

Extinção expressa, porque tacitamente já não 
havia mais a possibilidade de o CJU continuar a processar e julgar, 

sejam praças desertoras, sejam insubmissos, já que a nova LEI FUNDA- 

MENTAL, pelos poderes claros dados ao MINISTÉRIO PÚBLICO, impedia 

que isso acontecesse. 
Pela nova LEI MAIOR, são funções institucio- 

nais do MINISTÉRIO PÚBLICO promover, PRIVATIVAMENTE, a ação penal 
pública, na forma da lei, segundo está em seu art. 129, I. 

Como toda a ação penal na JUSTICA MILITAR é 

pública, ela só poderia ocorrer por proposição do representante des- 

te órgão, junto à JUSTICA CASTRENSE, e não mais, no caso do CJU. pe- 

la confecção do TERMO DE DESERCÃO, ou do TERMO DE INSUBMISSÃO, os 

quais já eram transformados, +ormaImente, em PROCESSO, sem necessi- 
dade de qualquer procedimento nesse sentido, até porque lá não há a 

presença do PROMOTOR DE JUSTICA. 
Assim dispondo a LEI MAIOR, perdia o CJU, de- 

finitivamente, poder para instaurar processo contra DESERTOR ou IN- 

SUBMISSO. Lembre-se que o CJU, para tal, só existia no EXÉRCITO e 
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nas POLÍCIAS MILITARES, pois delitos de DESERCÃO e de INSUBMISSÃO, 
na MARINHA e na AERONÁUTICA, eram julgados pelo CONSELHO PERMANENTE 
DE JUSTIÇA, na respectiva AUDITORIA, nos moldes de outros processos. 

Mas, talvez como uma forma de registro mais 

direto, entendeu-se da necessidade de fazer alteracão na LEI ADJETI- 

VA MILITAR, com a edição de MEDIDA PROVISÓRIA, ora renovada em PRO- 

JETO DE LEI que o PODER EXECUTIVO encaminhou à CÂMARA DOS DEPUTADOS 
- Mensagem n9 BE/91, de 19 de marco - onde tomou o n9 159, de 1991. 

A Exposição de Motivos do MINISTRO DA JUSTICA 
assentava-se na decisão unânime do STF "que, no julgamento do Habeas 
Corpus n9 67.931-5-RS, en sessão de 18 de abri] de 1990, considerou 
revogadas, em face do disposto no art. 129 da Constituição de 1988, 
as normas anteriores que admitiam se desencadeasse a ação penal pú- 

blica sem a participacão do Ministério Público, na forma da lei." 

O Projeto n9 159 propõe também que os proces- 
sos de DESERCÃO DE PRAÇAS e de INSUBMISSOS passem todos a ser julga- 
dos pelos CPJ, extinguindo-se, em conseqüência, os CJU. 

O procedimento inicial proposto é idêntico à 

situação anterior, com a PARTE DE AUSÊNCIA após as primeiras 84 ho- 

ras, o INVENTARIO e a lavratura do TERMO DE DESERCÃO, ou da lavratu- 

ra direta do TERMO DE INSUBMISSÃO no caso deste delito. A diferenca 
fundamental é que tais TERMOS serão, agora, encaminhados à AUDITORIA 
DE JUSTIÇA MILITAR correspondente, e não mais permanecem nas UNIDA- 
DES ou CORPOS DE TROPA. 

Tais TERMOS passam a ter somente o caráter de 
instrução provisória (nova redação do art. 458, e do § 19 do art. 

463). 

Se o desertor é PRACA COM ESTABILIDADE, não 

mais será excluído, como anteriormente, e sim será agregado. Se PRA- 

CA ESPECIAL ou PRACA SEM ESTABILIDADE, a PRACA será imediatamente 
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excluída (5 59, do art. 456, em sua nova redação). Esta, se rein- 

cluida, será apresentada na AUDITORIA, com o respectivo ato de rein- 
:u ~ : 1 av 1 1 clusao, para o oferecimento ou nao da DENUNCIA, e so entao tera ini 

cio o PROCESSO. 
Dá-se agora ao DESERTOR ou ao INSUBMISSO do 

EXÉRCITO, assim como aos DESERTORES DE POLÍCIAS MILITARES' Ú mesmo 
tratamento que jà era dàdd ads da MARINHA d dd AERoNÁuT1câ (405). 

ou É o espelho de recente decisao formulada pelo 
STF, no RHC n9 68.865-1-DF, em julgamento de 19 de fevereiro do cor- 

rente ano, cuja EMENTA merece ser transcrita: VERBIS: "Penal e Pro- 

cesso Penal Militar. Justiça Militar. Crime de deserção. Ação penal 
ou pública, privativa do Ministério Público. Art. 189 da Constituiçao 

Federal de 1988. No julgamento do H.C. nQ 67.931, a 18.04.1990, o E. 

Plenário do Supremo Tribunal Federal, firmou entendimento no sentido 
de que: "Habeas Corpus. Justiça Militar. Crime de deserção. Tendo o 

artigo 129 da atual Carta Magna considerado como função institucio- 
ov na 1 nal do Ministério Público a promoçao privativa da acao penal publi 

ca, ficaram revogadas as normas anteriores que admitiam - como suce- 
de com relação aos crimes militares em causa, no âmbito do Exército 
e das Policias Militares - se desencadeasse a ação penal pública sem 
a participação do Ministério Público, na forma da lei. 'Habeas Cor- 
pus deferido, para declarar-se nula, 'ab initio', a ação penal em 
causa' (Relator Ministro MOREIRA ALVES)'. Aplicada a orientação ao 

caso dos autos, é de se deferir o 'habeas corpus', para anulação do 
processo 'ab initio'. R.H.C. provido para esse fim" (406). 

A segunda instância da JUSTICA MILITAR será o 

TRIBUNAL DE JUSTICA ou O TRIBUNAL DE JUSTICA MILITAR, se nesse Esta- 
do o efetivo da PDLÍCIA MILITAR for superior a vinte mil integran- 
tes, para a JME, e o STM, para a JMF. 
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Nos ESTADOS de SÃO PAULO, MINAS GERAIS e RIO 
GRANDE DO SUL, jáflƒuncionam, há muitos anos, TRIBUNAL DE JUSTICA MI- 
LITAR, criados então independentemente do efetivo da PM (nesses Es- 
tados, os etetivos ultrapassam em muito os vinte mil). 

Nos demais ESTADOS, quando a respectiva PM 

possuir esse efetivo, poderá ser criado o órgão de segundo grau, de- 

vendo-se contar tanto o efetivo da ativa como o da reserva, já que 

esta não tem as características de uma aposentadoria, como no mundo 
civil. A qualquer momento, um militar da reserva poderá ser convoca- 
do para o servico ativo de sua OM, desde que, à época, tenha as con- 

dicöes necessárias para a atividade, como a capacidade física, a 

iosoo iimito, oco. (407) 

1.3.- A COMPETÊNCIA DA JUSTICA MILITAR ESTADUAL- - 

LH¶A 'JISSÃCIIBEFUQL 

A CONSTITUIÇÃO em vigor preferiu a manutenção 
das "POLÍCIAS MILITARES", as quais, juntamente com os "CORPUS DE 

BQMBEIROS MILITARES" (409), são oonsioorsoos "forças so×i11sros s 

reserva do Exército", e, como as POLÍCIAS CIVIS, subordinam-se aos 

Governadores dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios (š 

69, do art. 144). 

"hs policias militares cabem a polícia osten- 
siva e a preservação da ordem pública, aos corpos de bombeiros mili- 
tares, além das atribuições definidas em lei, incumbe a execução de 
atividades de defesa civil" (ã 59, do mesmo artigo). 

O exercicio da atividade de POLÍCIA JUDICIÁ- 

RIA e a APURAÇÃO DE INFRACÕES PENAIS ficou para a POLÍCIA CIVIL, ex- 

ceto as MILITARES. Isto é, compete à POLÍCIA CIVIL o poder de POLÍ- 
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CIA JUDICIÁRIA, exceto quanto às INFRACÕES PENAIS MILITARES, as 

quais ficam Com os MILITARES, das FORÇAS ARMADAS ou das FORÇAS MILI- 
TARES ESTADUAIS. 

A CARTA DE 1988, neste aspecto, foi bastante 

explicita, já que as anteriores não chegavam a tratar dessa separa- 
ção. Seguia~se a orientação dos TRIBUNAIS, a partir dos textos da 

LEI ADJETIVA COMUM e da LEI ADJETIVA MILITAR. Por esta só tinham PO- 

DER DE POLÍCIA JUDICIÁRIA MILITAR, para apurar os CRIMES MILITARES e 

SUA AUTORIA, aqueles COMANDANTES, CHEFES e DIRETORES de ORGANIZAÇÕES 
MILITARES, pelo menos a nível de BATALHÃO (REGIMENTO). 

Enquanto isso, os DELEGADOS-DE POLÍCIA exer- 
ciam tal PODER na apuração das INFRACÕES PENAIS COMUNS. 

' O campo de atuação nunca foi nítido o sufi- 

ciente para se evitar arestas, chegando, os mais radicais, a dizer 

que os MILITARES não poderiam apurar infrações penais, quaisquer que 
elas fossem. 

Era uma interpretação que a legislação em vi- 

gor não admitia, já que vigentes não só o CPPM como o CPP, prevendo 
a delimitação de competência, não só na fase policial, como na ins~ 

trução judicial. 
Com a CONSTITUIÇÃO de 1988, de um lado fica a 

POLÍCIA FEDERAL, para apurar infrações penais contra a ORDEM POLÍTI- 
CA E SOCIAL, e aquelas relacionadas diretamente com a UNIÃO; de ou- 

tro, a POLÍCIA CIVIL, para as atividades de POLÍCIA JUDICIÁRIA CO- 

MUM; e os MILITARES ~ FEDERAIS e ESTADUAIS - no concernente à POLÍ~ 

CIA JUDICIÁRIA MILITAR (409). 

Os integrantes das POLÍCIAS MILITARES ou dos 
CORPUS DE BOMBEIROS MILITARES são levados à JUSTIÇA MILITAR, Pelos 
CRIMES MILITARES, definidos em lei, que vierem a cometer. 
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A interpretação desse conceito abre duas for- 

mas de ele ser constatado: se como militares, em ações tipicamente 
militares (guarda de quartéis, escoltas militares, patrulhas milita- 
res, vida na caserna etc.), e se como militares, agora em serviços 

fu policiais, cumprindo missões previstas em lei para a sua Corporaçao. 
Em ambas as situações o MILITAR de POLÍCIA 

MILITAR, ou de CORPO DE BOMBEIROS, será submetido a julgamento no 

FORO CASTRENSE, consoante jurisprudência já pacífica nos tribunais. 
Resumindo: o policial militar ou o bombeiro 

militar será processado e julgado em FORO MILITAR se: 
1.- integrante de uma organização militar; 
2.- agiu na qualidade de militar, executando tarefa impos- 

ta em lei para a sua organização militar (exceto a letra f, II, 99);

e 

3.- o delito cometido está tipificado em legislação penal 
militar (CPM). 

ou Integrante de uma organizaçao militar - POLÍ- 

CIA MILITAR ou CORPO DE BOMBEIROS MILITAR - é requisito fácil de ser 
verificado: basta que ao tempo dos fatos o sujeito ativo do delito 
faça parte do efetivo de uma dessas Corporações. 

A qualidade de militar - ou de policial mili- 

tar, como também pode ser denominado - é medida com o ajuste da ação 
que resultou no delito, com alguma atividade a que sua Corporação 
estivesse obrigada a desenvolver, por lei. 

Afora os termos da CONSTITUIÇÃO - "policia 
ostensiva“, "preservação da ordem pública", "defesa civil" - deve-se 
buscar ainda, além das porventura relacionadas na respectiva CONSTI- 
TUIÇÃO ESTADUAL (410), as estabelecidas no Decreto-Lei n9 667, de E 

de julho de 1969 (alterado pelo Decreto-Lei n9 8.010, de 4 de janei- 

ro de 1983) - que reorganiza as POLÍCIAS MILITARES e CORPUS DE BOM- 
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BEIROS MILITARES, no Decreto n9 88.777, de 30 de setembro de 1983 - 

REGULAMENTO Para as POLÍCIAS MILITARES e CORPUS DE BOMBEIROS MILITA- 
RES. 

Cumprindo missão regulada em lei para a sua 
nu organizaçao, estara o policial militar agindo na qualidade de mili- 

tar (411)_ 

Com isso, evita-se, por exemplo, que poli- 

ciais militares, como simples cidadãos, sejam alcançados pela JUSTI- 
CA MILITAR por crimes que venham a cometer nessa condição. Ou que, 

ocupando outras funções em órgãos do ESTADO, como por exemplo, a de 

DELEGADO DE POLiCIA, estejam sujeitos ao FORO CASTRENSE. 
Como as atribuições de um DELEGADO DE POLÍCIA 

não estão dentre as previstas para a POLÍCIA MILITAR, e nem tal fun- 

ção faz parte das previstas na organização policial militar (418), o 

policial militar, nessa função policial, não deverá ter seu ato cri- 
minoso apurado por esta JUSTICA ESPECIAL. Volta~se ao ponto de que a 

JUSTICA MILITAR não é para julgar os DELITOS DOS MILITARES, e sim 
para os DELITOS MILITARES, definidos em lei. 

Definidos em lei, ou tipificados em lei, são 

todos os delitos encontrados no CÓDIGO PENAL MILITAR. Só eles estão 

afetos à JUSTICA MILITAR. 
Se simplesmente tratar-se de um abuso de au- 

toridade ou uma contravenção penal, refoge do seu campo e deve ser 

ézprzzzziadú pe.-ia JUSTIÇA comum (413). 

Deve-se destacar que no atual CÓDIGO PENAL 
MILITAR não se encontram, dentre outros, dois tipos de delitos, até 

agora conceituados na LEGISLAÇÃO PENAL COMUM. São eles o INFANTICÍ- 

DIO e o ABORTO, consoante se vê no CÓDIGO PENAL COMUM: "Art. 183. 

Matar, sob a influência do estado puerperal, o próprio filho, duran- 

te o parto ou logo após", e "Art. 184. Provocar aborto em si mesma
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ou consentir que outrem lho provoque" (aborto provocado pela gestan- 
te ou com seu consentimento). (414) 

E é compreensível que um CÓDIGO confeccionado 
em 1969 não os contivesse. Naquela epoca as FORÇAS MILITARES não 
possuíam em seus efetivos as mulheres e elas seriam os sujeitos ati~ 
vos de tais crimes. 

De lá para cá o sexo feminino adentrou os 

portões dos quartéis e hoje fazem parte, não só das FORÇAS ARMADAS, 
como de inúmeras PULÍCIAS MILITARES. 

É de se perguntar; estará o CPM defasado? ou, 
pelo menos quanto ao "aborto", mostra-se atualizado? 

Em razão das campanhas Pró retirada da condi- 
ção de crime de aborto, cogita~se de que o outro diploma legal - o 

CP - é que estaria a merecer revogação nesses tipos. 
No entanto, este ato não deve ser riscado do 

elenco de crimes: urge a reforma do CPM - assim como da LOJM e do 

CPRM. ' 

2.- D PENSQMENTD DU CONGRESSO CUNBTITUINTE 

8.1..-IHA \JU1Y¶:ÃCl DC) 19 TTMNCI 

Quando da discussão na Subcomissão do Poder 
Judiciário e do Ministério Público. pelo ANTEPRDJETD. o STM contaria 
com 15 MINISTROS e à Justica Militar competiria processar e julgar 
os crimes militares definidos em lei. A JME seria “constituida, em 
primeira instância, pelos Conselhos de Justica e, em segunda, por um 

tribunal especial, ou, na sua falta, pelo próprio Tribunal de Justi- 
ca, para processar e julgar, nos crimes militares definidos em lei, 
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os integrantes das Polícias Militares. Ao Tribunal compete decidir 
sobre a perda do posto e da patente dos oficiais". (415)

W 

A JMF estava, assim, com o seu arcabouço bá- 
sico montado, mas a JME teria, como regra geral, um "tribunal espe- 
cial", e como exceção, para órgão de E9 grau, o TRIBUNAL DE JUSTICA. 
Da mesma forma, seguiam-se as CARTAS anteriores, resguardando-se a 

patente e o posto dos OFICIAIS de POLÍCIA MILITAR. 
O CONSTITUINTE propunha, então, que já no ca- 

pitulo referente à JMF, constasse a JME para o "julgamento dos cri- 
mes militares definidos em lei, praticados pelos integrantes das 
respectivas Policias Militares", assim como poderiam`Nser criados 
"Tribunais Militares Estaduais", "cuja competência, número de mem- 

bros e forma de composição serão fixados em lei", e nos Estados em 

que não forem criados "a jurisdição de segundo grau será exercida 
pelo Tribuna] de Justica". 

O CONSTITUINTE MAURÍCIO CORREA queria o STM 

com 11 MINISTROS e também que só os MILITARES pudessem cometer "cri- 

mes militares definidos em lei". (415) 

No debate havido, o CONSTITUINTE PLÍNIO ARRU- 
DA SAMPAIO, RELATOR, pretendia diminuir o que chamou de hipertrofia 
das FORÇAS ARMADAS, estabelecendo "uma linha demarcatória muito cla- 

ra entre o poder civil e o poder militar". Para isso a JUSTIÇA MILI- 

TAR julgaria "militar, em crime militar, no âmbito castrense", e 

não através de uma série de dispositivos de redação duvidosa, abar- 
cando também "os civis e exercer um superpoder nesta República". 

~ Concorda com a diminuição do número de MINIS- 
TROS, "uma vez que esse tribunal passaria a julgar apenas milita- 
res". 

Sobre a JME, manifesta-se ainda sobre sua 
uuN desnecessidade, já que para ele a POLÍCIA MILITAR é uma instituiçao
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civil" e assim "tem que ser organizada, cada vez mais, de uma forma 
" ' (417) civil". para a desmilitarizacao completa do Pais 

PLÍNIU ARRUDQ acha que a JUSTICQ MILITQR só 

"se aplica ao militar, porque só ele está obrigado à obediência e à 

disciplina, que não se aplica a um civil", mas 

COSTA, Presidente da Subcomissão. diz que. no 

o CONSTITUINTE JOSÉ 

caso. se discute a 

competência ratione personae, mas um crime de civil em praca de 
guerra seria "em função do lugar onde o delito foi praticado”. 

Outro CDNSTITUINTE. PAES LQNDIM. opina que 
rn "crimes militares, de certa maneira, direta ou indiretamente, sao 

aqueles que envolvem os quartéis. circundam os quartéis. ou pratica- 
dos por militares, tais como Problema de hierarquia, problema de 

disciplina, os crimes lá dentro praticados por civis. tais como fur- 
to de arma, assalto a quartéis, de certa maneira envolvendo a segu- 
ranca militar" (418). 

¬-. 

JOSÉ COSTA deiende que será CRIME MILITAR o 

que o Congresso Nacional definir como tal, concordando que civis. em 
determinadas situações - roubando armas em quartel - cometem CRIME 
NILITAR, pelo que está no art. 99. do CPM. em vigor. 

D CDNSTITUINTE VIVALDD 
existência da JUSTIÇA MILITAR. aíirma que ela 
nal especializada, exclusivamente criminal. U 

sua conceituação nela legislação histórica. ao 
da humanidade - e Direito Penal é até anterior 
o crime tem sua configuração histórica variando 
gislacão. Has ele é um só, independentemente do 
que seja o agente. o crime tem as conotações. 
por íuncionário civil, quer seja praticado por 
tar 

dos 

Q$O 

BARBOSQ, contra a 

è uma Justica crimi- 
crime É um só e tem 
longo da existência 
ao Direito Civil -

, 

de legislacão em le- 

seu agente. Qualquer 

quer seja praticado 
um íuncionário mili- 

ou por um empresário ou por um trabalhador. ou Por integrante 
altos Poderes da República. É um crime, e não mereceria, por is-



so mesmo, ter uma Justica especializada para julgar esse crime, por- 

que. me circunstância,_o_seu agente foi uma pessoa integrante devum 
segmento da sociedade, de um segmento do servico público desta so- 

ciedede". 
Aceita a JUSTICA MILITQR para o tempo de 

guerra e diz que "no Brasil. a Justica Militar está intimamente li- 

gada aos movimentos autoritários do Pais". (419) 

PLiNID MâRTlNS, outro CDNSTITUINTE, declara 

que no seu ESTâDD é necessária a JUSTICA HILITÀR ESTADUAL. assim co- 

mo a possibilidade de se criar os TRIBUNAIS DE JUSTICA MILITAR, dada 
aos ESTADOS, no que concorda o CDNSTITUINTE SÍLVID àBREU. defendendo 
expressamente a existência dessa "justica especializada, que {uncio~ 
na bem, há longos anos. prestando realmente servicos relevantes na 
desohstrucão da Justica Comum", assim como RUNQRO CORRÊA e FRANCISCD 
âflêRAL. os quais elogiam a atuacão de JME de MINAS GERAIS e de 850 
Hmulfl, reseectiwemente,

¬ 

José CQSTA propõe a Criação de TRIBUNAIS das 
JM “apenas quando o contingente das Pofläcies militares desses Este~ 
dos iosse superior a vinte mil homens, porque não tem sentido criar 
tribunais. Por exemplo, para um Estado como Alagoas, com cinco mil e 

quinhentos policiais, para o Mato Grosso, com quatro mil e novecen- 
tos. ou para o Rio Grande do Norte, com dois mil e quatrocentos. 

porque iria onerar ainda mais os já sacrificados orçamentos esta- 

duais (4E0). ` 

As propostas foram aprovadas, inicialmente, 

nele diminuicão de 15 mera 11 HENKBNWQE do EIN, nele cometëncie de 
JUSTICA HILITHR para processar e julgar os CRIMES MILITARES de{ini~ 
dos em lei. e pela manutenção da JME. em primeira e em segunda ins» 

ou fu ' 

› ›~› tancias, possibilitando a criacao, pelos ESTQDDS, de orgao especial 
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de segundo grau, onde o efetivo da PM for superior a vinte mil inte~ 

_Qr‹=›flt.e1=› ._M'E1_”z 
. .. _ _ _ _- 

' 

_ ___ 
Na votação das emendas, também chamadas de 

destaques” ainda o UWMBWESSU EUMBWHTUEMME deixou reoistrado o sem 

pensamento sobre JUSTIÇA MILITAR. ‹ 

No PROJETO DE CONSTITUIÇÃO da COMISSÃO DE 

SESTEHÊTEEÊEKU, e JUBTEEÊ MELETfiR vinha mantida no se art. lflfiz “Ã 

Justica Militar compete processar e julgar os crimes militares deii~ 
nidos em lei". 

Foi a redação que, ao final, acabou sendo 
aprovada._mas antes surgiu muita discussão sobre o tema. 

Um dos CONSTITUINTES ~ VIRGÍLIO GUlMfiRfiES› 
apresentou emenda substitutiva para que a redacao ficasse assim: G 

Justica Militar compete processar e julgar os militares nos crimes 

militares definidos em lei". 

Pretendia que somente os MILITARES íossem le- 
vados às CORTES NILITQRES. excluindo os CIVIS da JURIEDIÇÃO N[LITâR. 

fiíirmava o CONSTITUINTE Que, com isso, sua 
intenção era expurgar da CDNSTITUIÇKO que estavam elaborando os vi- 

cios deixados pela ditadura militar. Dizia também que nao ha razao 
alguma. do ponto de vista 
Comparado, que justifique 
juridica que é julgamento 

Em 
tá suficientemente¶W F.‹ LI' W LÊ 

sem essa tutela e julguem 

técnico. politico. histórico ou do Direito 
a existência dessa verdadeira encrescëncia 
de civis por tribunais militares". 
seus argumentos destacava ainda que "nosso 
maduro para que os tribunais civis dispen- 
os civis pelos crimes que pratiquem, sejam 

de que natureza forem. Isto evita. inclusive. que sejam enquadrados 
como crimes militares atos praticados por civis que não têm esta na- 
tureza". (433) 
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Outro CONSTITUINTE - BONIFÁCID DE ANDRADÊ - 

cobatia a última redacão Qrppoãta, trisando que “a lei criminal É 

feita para coibir a infracão penal. Ela se volta para o crime e não 
para o agente criminoso. Ela menciona o cr ime. e todos os que incor- 
rerem naquele crime terão punição". 

É de opinião de que com tal emenda acaba sen- 
do criada uma Jüãílflfi EflRPRäFlVl5íä, “uma justica voltada para os 
militares e não para o crime militar. É como se S.Exa. quisesse 
criar uma justica voltada para os medicos e não para o crime que o 

ru médico possa praticar; uma justica voltada para o advogado e nao pa- 

ra o crime que o advogado possa praticar; justica voltada para o 

trabalhador e não para u crime que o trabalhador possa praticar. 
(...) Se criarmos uma justica apenas para os militares que pratica- 
rem crimes militares no caso de crime de co-autoria contra a segu- 

ranca nacional. por exemplo. em que o militar se juntar a um civil. 
a Justica Militar julgará o militar e a Justica civil julgará o ci- 

vil pelo mesmo crime, praticado no mesmo momento criminoso". (434) 

Na discussão, opina também o CÚNSTlTUlNTE JU- 
L1 :G Sé GENDÍND - Favorável a que os MILITARES possam cometer CRIMES 

MILITARES - afirmando que "na história constitucional a Justica Mi- 

litar É uma justica especial. que surgiu no Brasil com a Constitui- 
cão' de 1891, que criava um íoro especial para julgar os militares 
nos crimes militares“. deixando de ser uma justiça especial. só para 
os MILITARES, após a CÚNSTITUIGÃD de 1934. 

Refuta o problema levantado com a co-autoria, 
“oorque há no mundo juridico, razões para diferenciar a co-autoria 

um v v um ' W em relacao a idade, e nationaliracao e a outros iatores . 

Completa, argumentando que "crime militar po- 

de ser entendido como crime de Estado e de seguranca do Estado. E ai 

estaremos abrindo um erecedente muito serio para que a Justica Mili- 
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tar julgue civis, nestes crimes, porque os dispositivos que tratam 
do. estado de defesa eudo estado de sítio permitem essa abrangência 
de entendimento". (4E5› 

Contra esta posição maniíestou-se o CONSTI- 
TUINTE NILSON GIBSON. aceitando que "também os civis cometem crimes 
militares. Repito: existem determinadas tipiíicacões jurídicas em 

nossa legislação penal em que civis também cometem crimes militares. 
(...) Há crimes militares cometidos por civis contra instituicoes 

militares. como o roubo, o Furto de armamentos militares. o alicia- 
mento de militares para motins e crimes contra militares em servi- 
co". achando que. por isso. "não há como separa-los. retirando-os da 
competência da Justica Hilitar“. ¿4EÕ) 

O RELQTOR-GERQL, CONSTITUINTE BERNQRDU` Cfi- 

BRAL. diz que se cometeu uma injustiça "contra um dos órgãos que na 
época da repressão aguda, tiveram um comportamento sério e altivo, a 

Justica Militar. através do Superior Tribunal Militar". 
na Dizendo que nao se pode retirar da JUSTIÇA 

MILITAR a competência de processar e julgar os civis. nos crimes mi- 
litares definidos em lei, traz o exemplo de um OFICIAL da“AFma _de 
Intendência que cometa um crime de furto e que haja um recePtador 

rn- CIVIL, lá fora. "Este ilícito penal nao pode, ainda que praticado 
por um civil. em co-autoria. fugir ao julgamento da Justica 'Mili- 

t¿r«_ ÍÂÊ7) 

Com 139 votos pela aprovação da emenda subs- 
titutiva e 33o por sua não aprovação - além de 4 votos de abstenção 

na - a emenda foi rejeitada, ficando a redacao: "b Justica Militar com- 

pete processar e julgar os crimes militares definidos em lei . 

_ 
Um outro ponto foi a redação sobre a JUSTICA 

MILITAR ESTADUAL. 
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No QNTEPRUJETD, quando tratava “dos Tribunais 

`e Juizes dos Estados" - art¿ 14? - havia dois ãã. assim redigidos: 
"Ê 39. A lei estadual poderá criar e disciplinar, mediante proposta 
do Tribunal de Justica. a Justica Militar Estadual, constituida. em 

primeiro grau, pelos Conselhos de Justica e, em segundo, pelo pró- 

prio Tribunal de Justica ou por tribunal especial. havendo sempre 
recursos das decisões deste último para aquele outro, nos Estados em 
que o efetivo da Policia Militar seja superior a vinte mil integran- 
tes”. 
"§ 49. Compete à Justica Militar Estadual processar e julgar os po- 

liciais militares e bombeiros militares nos crimes militares defini- 
dos em lei, cabendo ao tribunal competente decidir sobre a perda do 
posto e da patente dos oficiais". 

O CÚNSTITUINTE VlVQLDD BHRHÚSQ desejava a su- 
pressão destes parágrafos. mas no momento da votação não se Fez pre- 

e por decisão do PRESIDENTE, CUNSTITUINTE ULYSSES BUIHHRÃES, sente, 
considerou-se prejudicada. com o argumento: dormientibus non sucur- 
rit jus". (4383 

Contra a possibilidade de criação de novos 

IREEUNAIS DE JUBTEEQ NELETÊR Posiciooou-se o EDNSTETUENTE JOSÉ Fâwä- 
RES, para quem, "apesar da limitacäo para a criacäo desses tribunais 
o efetivo da Policia Militar do Estado deve ser superior a vinte mil 
integrantes - implica a criação de novos tribunais, o que, segundo 
meu entendimento. é absolutamente desnecessário, uma vez que temos, 
para a análise das matérias em grau de recurso, os tribunais de jus- 
tica“. 

Por larga margem de votos, ficou a redação 
que previa a criação de novos órgãos de segundo grau na JME - 392 
votos a favor, 16 pelo näo, com 7 abstencöes (43%). 
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_ 
Quanto ao ã 49 - "Compete à Justica Militar 

estadual nrocessar e julgar os policiais militares e bombeiros mili- 
tares nos crimes militares definidos em lei, cabendo ao tribunal 
competente decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais" 

ou - surgiu uma emenda, para acrescentar-se "... e da graduacao das 
pracas“. por proposta do CDNSTITUINTE PAULD RAMOS. 

Sem o registro das razëes para o acréscimo, e 

com a concordância expressa do RELATDR GERAL, CDNBTITUINTE BERNARDD 
CABRAL, a emenda foi aprovada, com 391 votos - 4 votos foram pelo 
não e 9 pela abstenção (430). 

E558 trabalhü dO CONGRESSO CÚNSTITUINTE íoi O 
chamado 19 TURND. 

E?.E?_- huë %HDT¢NEfl3 [NB EEE? TLMQRHJ 

Aprovado o texto, com as modificações decor- 
.¡..,._... - - 

rentes das votações dos CONSTITUINTES, passou-se ao E9 TURNO, subme~ 
tendo-se Q PROJETO DE CONSTITUIÇÃO re5u1tante (431). 

` No E9 TURNO nada se discutiu sobre a JHF 
‹43e›_ 

A JME é tema de debates, exatamente sobre o 

acréscimo "... e da graduacäo das eracas“, que aparece no art. 131. 

ã 39 (do PROJETO do EQ TURNO). 
Três CONSTITUINTES pretendem, por emendas, a 

retirada da expressão do texto do mencionado § 39. D RELATIR GERAL, 
ru CDNSTITUINTE BERNARDO CABRAL manifesta se agora pela aprovacao da 

supressão. 
As razões aventadas, segundo a CDNSTITUINTE 

SADIE HAUACHE. säo, entre outras. o Fato de as PDLÍCIAS MILITARES 
A _Rfib



serem "forças auxiliares e reservas do Exército", e assim, "o direi- 
vu tom decorrente da expressao que se sugere suprimir afigura-se como 

uma anomalia e. em face do precedente que se estabelece no âmbito 
das organizações militares, a manutenção da citada expressão atenta 
contra a viabilidade das organizações policiais e dos bombeiros mi- 

litares. Por extensao, contra o próprio Exército, quando aquelas 

forças militares estaduais forem mesmo incorporadas em decorrência 
de convocacäo ou mobilização, de acordo com o dispositivo constitu- 
cional". (433¡ 

Outro CGNSTITUINTE - PAULD RAMOS - declaran- 
do-se contra a supressão. afirma que "esta emenda pretende simples- 

no mente lazer com que integrantes de uma mesma corporacao tenham tra- 

tamento diferenciado- por questões hierárquicas. A bem da verdade. 

digo que esta emenda supressiva pretende preservar o corporativismo 
beneficiando a cúpula. e criar rigores contra a base. contra a tro- 
panu

. 

Diz ainda o mesmo CONSTITUINTE, que "em cada 
unidade da Federacäo É dado um tratamento de modo diFerente a ques- 

nu ru ra tao. Isso nao acontece nas Forcas Armadas, porque elas sao forças 
federais". (434) 

na fipoiando a supressao. o CONSTIIUINTE BERNñRDD 
CâBRâL argumenta que se Fala "da Justica que vai decidir sobre a 

perda do posto e da patente de oficial e da graduacão das Forças Ar- 
' 1 

madas - e aqui está umaväircunstância especial chamada autonomia 
disciplinar. Há de existir, dentro do regulamento, um mecanismo que 
permita. de pronto. quanto às praças, uma medida disciplinar. Nao é 

possivel deixar, como se prevë"aqui, que sendo {orcas auxiliares in- 

tegrantes das Forcas Armadas, passam a ter garantia judicial que ou- 
ru tra nao tem.” 
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Por 235 votos contra - 150 a favor das emen- 

das, ewã abstencöes_- as emendas foram rejeitadas (4353. 

E?.Eš.- £ãLEHJhE5 CIHWEBfT£fl]£H5 

A discussão maior - a existência da JUSTICA 
MILITAR FEDERAL ou das JUSTICAS MILITARES ESTADUAIS - não teve razão 
de ser, tendo em vista que os EDNSTITUINTE5. em sua maioria. estavam 
aceitando ta] fato. 

I 

054 Ficou se com os detalhes de redacao. 
E nesses detalhes vê-se muito bem a vontade 

de alguns dos redatores da LEI MAIOR em retirar do tekto tudo o que 
Pudesse lembrar. direta ou indiretamente, os tempos da ditadura mi- 
litar. 

Tanto, que a argumentação maior para não se 

ter o CIVIL em FORD MILITAR foi justamente como mais uma maneira de 
se "expurgar" íatos e atos do regime militar, como se nos idos dos 

anos 60. e mesmo 70. a JUSTICA MILITAR passasse a existir. ou pas- 

sasse a ter jurisdicão ampliada. 
Não aconteceu assim. 
A modiiicacão marcante, neste aspecto, foi a 

mudanca da expressão "crimes contra a seguranca externa". da CARTA 
de 1946, para "crimes contra a seguranca nacional", surgida na CARTA 
de 1967. e mantida pela EC N9 1/69. 

Quanto aos CIVIS, não ioi a partir de 1964 

que a JUSTIÇA MILITAR era estendida a eles. como se viu neste traba- 
lho. 

Tem razão aquele que diz que a JUSTICA MILI- 
TAR deve existir para os CRIMES MILITARES, e não para os CRIMES MDE 
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MILITARES. Não se quer um foro de exceção, para uma classe - os MI- 
LITARES - ge sim um FORO ESPEQIAL para apreciar o que venha a ser 

CRIME MILITAR. cujo agente poderá ser um CIVIL ou um MILITAR. Nor- 
malmente, este último. 

øu vu Assim também a manutencao dos órgaos de se 

gundo grau da JUSTICA MILITAR ESTADUAL. e mesmo a possibilidade de 
criação de outros TRIBUNAIS DE JUSTIÇA HILITAR, nos ESTADOS em que o 

efetivo da POLÍCIA MILITAR for superior a vinte mil integrantes. 
ru- É evidente que somente este requisito nao de 

verá ser suficiente. até porque a criacäo do tribunal acontecerá por 
proposta do TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO, e aqui devem ser conside- 
rados o número de processos em grau de recurso. as condicöes Finan- 
ceiras etc. 

Frise-se outra vez que o efetivo da POLÍCIA 

HILITAR a ser considerado será o do seu pessoal ativo e também o do 
seu pessoal da reserva remunerada, pois estes - na verdade são semi- 
aposentados - podem. a qualquer momento. ser convocados para a si- 

tuação de atividade, seja por necessidade do servico, seja para fun- 
zzõee ne JUSTIÇA MILITAR ESTADUAL (436% desde que não tenham atingi- 
do a idade limite para a permanência na ativa. ou desde que. quando 
na reserva, nao tenham adquirido moléstia que os impossibilite Para 
o retorno à atividade. ' 

Não há, por isso, razão para excluir-se o 

contingente da reserva remunerada. já que. como o próprio nome diz. 
vv ru- eles nao estao inteiramente desligados de sua CORPORAÇÃO, tanto que 

compõem um corpo de militares “da reserva". 
A previsão da perda de posto e patente de 

OFICIAL somente por decisão de TRIBUNAL era esperada. tanto que as- 

sim foi tratada nas CARTAS MAIORES anteriores. 
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De repente, surgiu emenda, para aduzir-se à 

frase a expressão "... e da graduacão das praças". Desta forma. PRA- 
ÇAS BRADUADAS só perderão este título - a sua GRADUAÇÃO - se por de- 
cisão também de um TRIBUNAL. 

POSTO é o'títuIo do OFICIAL na hierarquia mi- 
litar (postos: CORONEL.'CAP[TKD. TENENTE etc). e GRAOUACKO é o titu- 
Io dado à PRAÇA que já galgou degraus na hierarquia militar. 

na 1 1 Nao so o fato e novo, como as PRAÇAS DAS FOR 
CAS ARMADAS não obtiveram esta garantia. podendo perder a GRADUAÇÃO 

eu apenas por decisao administrativa ou em virtude de sentença de pri- 
meiro grau - da JUSTICA MILITAR ou da JUSTICA COMUM. 

É um tratamento diferenciado para MILITARES 
de mesmo nível hierárquico. 

A situacäo deve se agravar se houver convoca- 
cão ou mobilização de POLÍCIAS MILITARES - no todo ou em parte. como 
prevê o Decreto n9 88.7?7, - REGULAMENTO PARA AS POLÍCIAS MILITARES 
E CORPOS DE BOMBEIROS MILITARES - de 30 de setembro de 1983, em seu 

art. 49. 

Nessa ocasião, os POLICIAIS MILITARES que 

passarem a integrar as fileiras do EXÉRCITO - se PRAÇAS GRADUADAS - 

› :v o ø uv so perderao seu titulo hierarquico, por decisao do TRIBUNAL, enquan- 
to que PRACAS GRADUADAS do EXÉRCITO não terão tal garantia judiciá- 
ria. 

Se a idéia É a da manutenção deste direito, 
que se estenda a todas as PRAÇAS COM GRADUAÇÃO. do EXÉRCITO, da HA- 
RINHA, da AERONÁUTICA (o tema volta a ser tratado no Capítulo VI). 
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3.- FUEQCfi5ES5 QC) TEHWQ "JLJS1ÍlC€ä MlÁ_I`TQF?", 

' lããfTETÍICHQEI5 ÊHD `FEH(TC) CHDhE5T`I11JE2ICH¶FH_ 

El.1.- DEÊ CIKIIS 

Para se ter uma idéia geral de opiniões sobre 
o texto da CONSTITUIÇÃO que estaria para ser elaborada, buscam-se, 

inicialmente. aquelas registradas especialmente em Jornais, quando 

pessoas de diferentes segmentos da sociedade expuseram seu ponto de 
vista. 

Em 12 de janeiro de 19Sb, CLdUDl0 DE LUNQ 
(ëdvogado Criminal - SP) escreveu um artigo na FDLHfi DE S. RQULD in- 
titulado ”Q Justica Militar cumpre o seu papel", referindo-se à JME, 
onde afirmava que “em Face do advendo da nova Constituinte. a estra- 

nha antipatia recrudesceu e a Justica Militar passou a ser alvo de 

novas objurgatórias". 
Para o autor alguns desses críticos mais se- 

veros "sequer conhecem onde ela se situa. muito menos suas dependên- 
cias e os zelosos cuidados em seus julgamentos ...". _ 

A respeito da competência de quem deveria 
julgar os crimes dolosos contra a vida, quando cometidos por milita- 
res - se a própria JUSTICA MILITAR ou se o TRIBUNAL DD JÚRI - frisa 

que "resultou óbvio serem os delitos praticados por militares em 

servico de policiamento civil da competência da Justica Militar es- 
na ru tadual e só escapam deste crisol quando nao estao encartados no art. 

99 do Código Penal Militar (decreto-lei n9 1.001 de El/10/69)". 

Neste laspecto, LUNA toca num ponto que, vez 

por outra, é destacado na discussão do assunto “Justica Militar". 
Há aqueles que entendem que os crimes contra 

a vida - por exemplo. o homicídio - só podem ser julgados pelo TRI- 
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BUNAL DD JÚRI. E outros que, no caso de CRIME MILITAR deve ser por 
esta JUSTICA ESPECIAL, já que, caracterizado o iato como DELITD MI- 
LITAR, dentre os relacionados no art. 99, do ESTATUTO SUBSTANTIVD 

no ›v MILITAR, e em razao da tipifiicacio do delito estar no art. 205, des- 

se mesmo diploma legal - “matar alguém" - não há porque deixar de 

exercitar essa competência. 
Deve-se lembrar que "à Justiça Militar compe- 

te processar e julgar os crimes militares definidos em lei" - como 
estava na CARTA anterior e está na atual - o que se aplica tanto pa- 
ra a FEDERAL como para a ESTADUAL. Ressalte-se que as funções de po- 
lícia judiciária e a apuração de infrações penais, incumbe, ressal- 
vada a competência da União, às PDLÍCIAS CIVIS, exceto às militares 
(§ 49, do art. 144. da nova CARTA). 

Assim, registrado o fato, e se nele houver 

caracterização de INFRAÇÃO PENAL MILITAR. deve ser instaurado o IN- 
QUÉRITO POLICIAL MILITAR. exercitando-se a PGLiCIA JUDICIÁRIA MILI- 
TAR, conforme as regras da LEI QDJETIVA HILITAR. 

Se assim é, não há porque se deixar de com- 

pletar o procedimento. tendo-se em conta estar firmada a jurisdição 
da JUSTICA CASTRENSE para apreciar o delito (o assunto será abordado 

novamente no Capitulo VI) 
ru- Contra essa posiçao, LUIZ EDUARDO GREENHALGH 

(Advogado-SP) redige um artigo - ainda na FDLHQ. e na mesma data. 

chamado "Foro de exceção, gerador de impunidades". 
Nele, posiciona-se favorável a que os delitos 

dolosos contra a vida sejam apreciados pelo TRIBUNAL DO JÚRI, "ins- 

tituição histórica. que pela participação popular torna a Prestação 
jurisdicional mais democrática", e que "tem por substância o papel 

protagonista do povo na distribuição da justiça". 
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Considera GREENHALGH que “o julgamento de um 
“militar por seus proprios superiores hierárquicos configura robusto. 
injustiíicável e intolerante privilégio, que contraria os preceitos 

nz constitucionais. segundo os quais todos sao iguais perante a lei, e 
no fu ow o da proibiçao de nao haver foro privilegiado ou tribunal de excecao 

no pais". Propugna pela extinção da JUSTICA MILITAR. FEDERAL E ESTA- 
DUAIS, pois nada justifica, "em um regime democrático, que os mili- 
tares tenham a sua própria Justica...". 

Gs vícios apontados ao TRIBUNAL DO JÚRI "mais 

revelam expressões de sua própria autenticidade". e "o julgamento de 
homens pelos seus iguais - e não pelos seus pares - significará de~ 

uu safogar, com honestidade e isencao, os anseios de justiça que clamam 
do povo", completou. 

Está bem evidente que o autor estende a toda 
a JUSTICA MILITAR o conceito que tem da JUSTICA MILITAR FEDERAL e da 
JUSTICA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO. 

A se entender que o julgamento de homens deva 
ser feito "pelos seus iguais". ter-se-ia que buscar. dentre os HA- 

GISTRADUS, aquele que se pudesse ter como um "igual" a cada acusado 
de processo. 

Se o “igual” quer dizer "também do vovo”, 
nn desta classe nao se pode excluir ninguém. seja civil. seja militar. 

Todos vêm do "povo", e são, assim, também "povo". 
A JUSTICA MILITAR no BRASIL está organizada 

desde 1808 e a partir de 1934 - e 1946, para a JME - faz parte do 

PUDER JUDICIÁRIO, obrigada a seguir os procedimentos tradicionais 
dos tribunais pátrios, e a maioria com a possibilidade de os recur- 
sos criminais serem encaminhados à JUSTICA COMUM, onde o órgão de 89 
grau é o TRIBUNAL DE JUSTICA DD ESTADO. Não se entende, assim, que 
no momento em que "percorremos o caminho do estabelecimento pleno do 
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Estado de Direito e da implantacao de uma autêntica democracia", co- 
au mo afirmou o autor, a JUSTICA MILITAR tenha que ser abolida. A nao 

ser que até hoje, no BRASIL, nunca se esteve nesse caminho. Du que a 

existência dessa JUSTICA seja um empecilho a esse desiderato. 
Em outro editorial, intitulado "Autoritarismo 

de plantão", a mesma FOLHA - em 9 de abril de 1986 - manifesta-se 
contra o fato de um lider sindical. por crime da Lei de Seguranca 
Nacional, ser julgado pela JUSTICA MILITAR, parecendo incrivel. "um 

ano após a derrocada oficial do regime autoritário, que isto ainda 
ou aconteca". É de opiniao que ele seja julgado pela JUSTICQ COMUM e 

que a LSN seja logo revogada. 
Concorda-se. 
Em Editorial, sob o titulo "Justica Corpora- 

tiva" - de 6 de abril de 198o - a FULHQ comenta sobre a hipertroíia 
da JUSTICA MILITAR, seja a FEDERAL, seja a ESTADUAL. 

na nu Este editorial sustenta que e uma aberracao 
juridica e moral classificar como de natureza militar os crimes co- 
metidos em servico por esses policiais". O policiamento, para o Jor- 

nal, "constitui uma atividade civil e somente uma desvirtuacão do 
sistema juridico poderia explicar por que aqueles que trabalham nes- 
sa área - mesmo sob a denominação de policiais militares - não estão 
sujeitos à Justica Comum quando praticam, por exemplo, crimes contra 

a vida". 

Na verdade, o policiamento, ou seja, a ativi- 
dade de policiar. a ligação entre aquele que policia e a sociedade 
que recebe seus servicos, é uma atividade "policial", sem adjetivo. 

Este, o adjetivo "civil" ou "militar", será 
acrescido dependendo das condicões de quem executa a acão de poli- 

ciamento. 
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Se se tratar de um CIVIL será a sua ação de- 

corrente também "civil", se se tratar de um MILITAR toda a sua ati- 
vidade tornar-se-á "mi1itar". 

Um MILITAR está obrigado, por lei, a cumprir 

REGULAMENTOS MILITARES já que faz parte de uma ORGANIZAÇÃO MILITAR. 
A própria sociedade, ao aprovar documentos 

legais nesse sentido. obriga a que esse MILITAR se enquadre nas re- 
gras. Dai a DISCIPLINA MILITAR e suas conseqüências. Se não atendi- 
das, o MILITAR fica sujeito a sanções especiais, previstas nos REGU- 
LAMENTOS MILITARES, e na LEGISLAÇÃO PENAL MILITAR. Estas. Prevêem 
situações muito especiais, às quais jamais um CIVIL estará sujeito, 
como, por exemplo, as sanções disciplinares do REGULAMENTO DISCIPLI- 
NAR. ou o delito de INSUBDRDINACÃD quando basta um MILITAR recusar- 
se a atender ordem de superior sobre assunto de serviço, com pena de 
detenção variando de um a dois anos, se o fato não constituir crime 
mais grave (art. 163, do CPM). 

` Todas estas obrigações e deveres o MILITAR 
leva sempre consigo. em qualquer situação, seja em atividades inter- 

nas, sejam externas. 
Quando estiver em ações de policiamento, esse 

MILITAR continua sob tais regras; não deixa, por isso, de ser MILI- 
TAR. Em decorrência, o que ele fizer nessa situação, desde que em 

serviço previsto em lei para a sua Corporação, ele o está fazendo na 
condição de "militar", e não de "civil". 

Revestido das caracteristicas de "militar", 

em CRIME MILITAR. o foro para apreciar sua conduta criminosa - se 

ela se encaixa nos tipos previstos na LEGISLAÇÃO PENAL MILITAR - te- 
rá que ser o FORO MILITAR. 

Em outra reportagem, ainda da FOLHA - em 10 
vu de setembro de 1988. portanto poucos dias antes da promulgaçao da 
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nova CARTA - HÉLIO BICUDO (Advogado-SP) diz que a violência em SÃO 

PAULO,W praticada pelos policiais militares, fe decorrência de Tuma 

impunidade. Os policiais são julgados pela Justica Militar da Poli- 
cia Militar, que geralmente é benevolente" (o destaque é deste tra- 
balho). 

g_ HA ;›Am - 

Ora, a JUSTICQ MILITQR do ESTADO DE SÃO PfiULO 
não é da POLÍCIA MILITAR desse ESTADO. e sim é parte integrante do 

PODER JUDICIÁRIO, desde a CONSTITUIÇÃO DE 1946, e o TRIBUNAL DE JUS- 

TICA MILITAR paulista existe desde 3 de janeiro de 1937, criado pela 
Lei Estadual n9 8.856. 

Ainda outro editorial da FOLHA - de 15 de ju- 

nho de l9B?, "Os civis e a Justica Militar" - onde o jornal posicio- 
na-se contrário à competência da JUSTICA MILITAR "para julgar cida- 
dãos civis". 

"À qualquer tribunal militar cabe-lhe, exclu- 

sivamente, o julgamento dos crimes de natureza disciplinar no inte- 
rior da corporação. (...) Um cidadão civil só tem contas a prestar 
diante da Justica Comum de seu pais. (...) É a lei ordinária que de- 
ve prever penas para todo tipo de comportamente criminoso - inclui- 
dos ai os delitos de terrorismo. tentativa de golpe de Estado ou 
qualquer outro que diga respeito à seguranca nacional", argumenta o 
editorialista. 

Concorda-se, exceto quanto à expressão "cida- 

dão civil". "Cidadão" é aquele que está em pleno gozo de sua cidada- 
nia, com direitos e deveres como membro efetivo de uma comunidade. 
Poderá ser. portanto. um "civil" ou um “militar"¡ bastando apenas 
ser um individuo no gozo dos direitos civis e politicos de um Esta- 
do. ou no desempenho de seus deveres para com este. 

Passando-se a obras editadas, em texto produ- 
zido em 1955. antes portanto dos trabalhos do CONGRESSO CONSTITUIN- 
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TE, BENEDICTD CQMPDS <437>, dentrø de uma análise que intâtuia Camo 
ugêrxista". prevê a_necessidade da existencia da JQSTICA MIclTAR. 

Para ele, o SISTEMA JURÍDICO é eminentemente 
estatal e deve ser concebido como um "conjunto de normas. de práti- 
cas, de costumes e de valores". 

Mesmo vendo o DIREITO como um "ienõmeno so- 

cial-histórico e concreto - que somente pode ser entendido questio- 
nando-se a realidade social e o processo histórico em que ele se ma- 
nifesta", redige um PRDJETD DE CONSTITUIÇÃO e nele insere. dentre os 
órgãos do PODER JUDICIÁRIO. "TRIBUNAIS E JUÍZES MILITARES" (art. 59, 

"c"). 

Dá, para o que chama de "tribunais Superiores 
Militares e demais órgãos da Justica Militar". competência "para 

julgar militares nos crimes previstos na legislação penal militar" 

(art. 63 do seu projeto). 
Restringe, pois, o autor a competência da 

JUSTICQ MILITAR para os CRIMES MILITARES. que só poderiam ser come~ 
tidos por MILITQRES. CIVIS não estariam sujeitos a esta JUSTIÇA CÊS- 
TRENSE. 

Para ele, portanto, CRIHES MILITARES só podem 
ser perpetrados por MILITARES e nunca por CIVIS. Joga para o legis- 
lador ordinário, de qualquer forma, o estabelecimento do que pudesse 
ser CRIME MILITAR. 

Um outro autor, ROEERTU A. R. de fiGUIfiR 
<43B*, também defendia a competência da JUSTIÇA MILITAR somente para 
os MILITARES. sem jamais alcancar os CIVIS. 

Entendia que deveria haver uma JUSTIÇA MILI- 

TAR para “as questões das possiveis violacöes das normas militares". 
mas acha que "é de evidente injustiça que esse judiciário julgue mi- 

litares que cometam atos possivelmente violadores das leis civis. 
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pois essa hipótese tradicionalmente é da competência da Justica co- 

mum, até mesmo para se evitar que o espirito de corpo possa desviar 
o espirito de processo decisório".

_ 

QGUIAR, em íorma de pergunta, comenta ainda: 
“Se já é injusta a competência deqdecidir sobre delitos civis de mi- 
litares, o que dizer dos delitos contra a seguranca interna dos ci- 
vis?" 

Considera que esse segundo desbordamento da 

JUSTIÇA HILITQR "é profundamente perigoso, pois é um decreto de mi- 
noridade da justica civil que é dado como não apta para resolver 

questões dessa natureza. Dra, se a ordem interna é violada, os Pos- 

síveis prejudicados são os civis que constituem a sociedade, logo o 

foro competente para dirimir essas questões é o da Justica Comum". 
(439) 

3.í2.- DC) SLW°EF2IUF2 TTÉIBLHQQL. MIl_I1WQR 

D próprio SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR, antes da 
aprovação do texto final da nova CARTA, tecia comentários e apresen- 
tava sugestöes à redação final, tendo em vista o elaborado pela Sub- 
comissão de Urganizacão do Poder Judiciário e do Ministério Público. 

Num opúsculo denominado "A Justica Militar e 

a Nova Constituicäo - Subsídios" (440) o STM comentava da necessida- 
de de se manter a JUSTICQ MILITAR já pelo fato de a Subcomissão de 

Defesa do Estado, da Sociedade e de sua Seguranca, manter a tradi- 

cional responsabilidade das FORÇAS ARMADAS, como destinadas "à defe- 

sa da Pátria e à garantia dos poderes constitucionais, da lei e da
\ ordem". z 
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Os CRIMES MILITARES, para o STM, deveriam ser 
definidos pelo legislador ordinário. assim como a sua composição com 
15 MINISTROS, o que permitirá "manter a celeridade do julgamento, 
como também o aprofundamento da análise dos processos, caracteristi- 
cas marcantes do STM, segundo os seus maiores críticos - os advoga- 
dos". 

11 MINISTROS, como previa o anteprojeto da 

Subcomissao, seria uma economia inexistente. “pois os militares. se 

para cá não vierem, continuarão a receber seus vencimentos". 
Diga-se logo que os MINISTROS do STM podem 

ser os OFICIAIS GENERAIS das FORÇAS ARMADAS, e CIVIS, e quatro MI~ 

NISTROS não significará tão-somente despesas em vencimentos, mas 
também de forma indireta, através de salas, assessores, teleíones, 

uu papéis, etc. E, acima de tudo, o STM nao tem movimento de processos 
para necessitar de 15 MINISTROS. O STF, como comparação, é composto 

Por 11 MINISTROS. - 

Pretendia o STM manter a competência para 
julgar CIVIS em tempo de paz. porque há CRIMES MILITARES "normais" 

cometidos por CIVIS, contra as INSTITUIÇÕES MILITARES, em tempo de 
ou paz. Sao os CRIMES cometidos por CIVIS, isoladamente ou em conluio 

com MILITARES, em detrimento da ADMINISTRAÇÃO MILITAR, como o furto 

ou o roubo em ORGANIZAÇÃO MILITAR, a apropriação indébita ou o pecu~ 
rw lato, quando o CIVIL o comete na funcao de funcionário da ADMINIS- 

TRAÇÃO MILITAR etc. 
Tem razão o STM. A competência da JUSTICA 

CASTRENSE será o julgamento de CRIMES MILITARES, que podem ter como 
agentes tanto o MILITAR como o CIVIL. 

Queria também o STM que a JUSTICA MILITAR 
permanecesse com competência quanto aos crimes cometidos por CIVIS 
contra a defesa interna do ESTADO, pois, argumentava, a JUSTIÇA MI- 
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LITAR "é uma Justica especializada, pertencente ao mesmo Poder Judi- 
ciario das outras Justicas, não mais integrando o"Poder Executivo, 
desde a Constituição de 1934". E ainda porque "o conceito que a Jus- 

tica Militar granjeou ao longo de sua longa história e, principal- 

mente, nos momentos mais graves da nacionalidade, é o mais alto pos- 

sivel", já que ela tem sido "confiável, justa, humana, célere e li- 

beral não por acaso, mas sim pela sua feliz constituição em iorma de 
escabinato. O que permite o amalgamento da experiência de velhos 
chefes militares com o saber jurídico de notáveis cidadãos civis". 

Não se justifica essa abrangência pretendida 
pelo STM, em que pese o bom conceito dessa CORTE DE JUSTICA. 

CRIMES CONTRA A DEFESA INTERNA devem ser da 

alçada da JUSTICA FEDERAL COMUM. É a regra geral. CRIMES CONTRA A 

SEGURANCA EXTERNA DO PAÍS, estes sim, devem ser da competência da 

JUSTICA MILITAR FEDERAL. Os chamados CRIMES POLiTICOS, contidos na 
LEI DE SEGURANCA NACIONAL, ora também DA ORDEM POLÍTICA E SOCIAL. 
devem ser apreciados pela JUSTICA FEDERAL COMUM. 

Dentre os subsídios, o STM, além dos 15 MI- 

NISTROS, queria que a competência da JUSTICA MILITAR fosse para 

“processar e julgar, nos crimes militares definidos em lei, os mili- 
1» tares e as pessoas que lhes sao assemelhadas". 

Ora, o STM parecia desconhecer que ASSEMELHA- 
DOS eram já inexistentes, desde 1958 - para não falar em 1947 - com 
a saida do ESTATUTO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS CIVIS DA UNIÃO. Acei- 
tar a figura de ASSEMELHADO, em 1987, considerando-se os comentários 

nz levantados sobre o tema, no decorrer de vários anos, é uma posicao 
inaceitável para esse órgão de Eê instância da JMF_ 

av ou Outra sugestao, seria a extensao da JUSTICA 
MILITAR aos CIVIS, "nos casos expressos em lei, nos crimes contra a 

seguranca nacional ou as instituições militares". 
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Para os delitos relacionados com a SEGURANCA 
”_NAC[ONAL a JUSTICA FEDERAL_COHUM é a indicada. conforme já menciona- 

do, e quanto aos crimes CONTRA AS INSTITUIÇÕES MILITARES, sim, se 

configurar-se CRIME MILITAR, dentre os tipos previstos pelo legisla- 
dor ordinário. Nunca se esquecendo que a competência da JUSTICA MI- 
LITAR, por ser uma JUSTICA ESPECIAL, deve ser a mais limitada possi- 
vel, restringindo-se ao que deva ser um CRIME MILITAR. Assim também 

Iv a interpretacao de textos legais. 

O documento do STM termina com um apêndice, 

onde são registrados depoimentos sobre a JUSTICA MILITAR, de diver- 
sos juristas, parlamentares, órgãos da imprensa, magistrados, com 

referências às mais elogiosas ao desempenho da JUSTICA MILITAR, e 

mais precisamente, do STM, principalmente nos tempos do regime mili- 
tar, epoca em que os processos ali julgados, envolvendo os crimes da 
LSN, eram em número elevado. 

LOBÃD FERREIRA (441), entãø Ju1z¿êuD1ToR CUR4 
ou REGEDOR do STM, mesmo que nao expressando oficialmente o pensamento 

dessa CORTE DE JUSTICA, tece comentários sobre a rapidez que a JUS~ 
TICA CASTRENSE teve ao julgar processos sobre a seguranca do ESTADO, 
e sustenta que ela “deve continuar com a competência para processar 
e julgar os autores de crimes contra a seguranca externa e interna 
do Estado, enquanto a Justica Federal conhecerá dos delitos politi- 
cos". Para ele, "a distincão entre as duas especies - crimes contra 
a seguranca do Estado e delitos politicos - seria feita, obviamente, 

pela lei ordinária, distincäo essa que se impõe diante da realidade 
mundial". * 

HEITDR Luiz GOMES DE RLMEIDA ¢44E), MINIS- 
TRO DO STM, sobre a sua expectativa quanto à JME, na "Assembléia Na- 

cional Constituinte", diz que, pela EC n9 7/77, as POLÍCIAS MILI- 

TARES "passaram a ser consideradas de natureza militar e os crimes 
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cometidos entraram na competência da Justica Especial". 

VH __* MO que não é verdade, pois MILITARES as POLÍ- 
CIAS MILITARES sempre Foram. desde suas criacöes. E em i977. pelo 
texto constitucional dado pela EC n9 7/77, o que se considerou Toi 

que as ações de policiamento dos policiais militares passaram a ter 
conotação de "militares", para os efeitos penais, e se delas resul- 

tasse "crime", este seria "militar". Antes de 1977, POLICIAIS MILI- 

TARES já eram julgados por CRIMES MILITARES que viessem a cometer. 
Termina o mesmo autor expressando alguns an- 

seios, entre eles o de “assegurar a competência da Justica Militar 
Estadual para o processo e julgamento dos PMs. nos crimes militares 
definidos em lei", o que inclusive resguardará "valores básicos e 

sobretudo os basilares Principios da hierarquia e disciplina". (443) 

3.3.- DA JUSTICA MILITAR ESTADUAL 

Foi ainda no período anterior aos trabalhos 
do CONGRESSO CONSTITUINTE que as JUSTICAS MILITARES ESTADUAIS, atra- 

vés, principalmente, da ASSOCIAÇÃO DOS MAGISTRADOS DAS JUSTICAS MI- 

LITARES ESTADUAIS (AMAJME) e dos TRIBUNAIS DE JUSTICA MILITAR (RS. 

SP e MG), manifestaram-se sobre o texto constitucional a ser elabo- 
rado referente à JME. 

Editado pela AMAJME aparece um folheto sob o 

titulo “A JUSTIÇA MILITAR ESTADUAL E A CONSTITUINTEz ASPECTOS FUNDA- 
MENTAIS <444>, e nele, através de histórico da JUSTIÇA MILITAR, res- 

saltando os fundamentos de sua existência, e da JME em particular, 
procurava-se explicar que a manutenção da JUSTICA CASTRENSE, FEDERAL 

e ESTADUAIS, era plenamente compativel com a nova ordem politica em 
andamento no País. 
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Para isso, trazia à lembrança os periodos em 

,que o__BRASIE atravessava por momentos osímais democráticos de sua 

história, como em 1946 - tempo em que a JME foi consagrada no texto 
constitucional - ou em 1968, quando era Presidente da República JOÃO 
BELCHIOR GOULART. Foi com ele, através da Lei n9 4.613, de 4 de de- 

zembro de 196E, que a competência da JUSTICA MILITAR foi ampliada " 

a limites não antes, nem depois, alcançados". 
Foi por essa Lei n9 4.613, que a letra "1" do 

art. BB, do CÓDIGO DE JUSTIÇA MILITAR, de 1938 - então em vigor - 

passou a ter nova redacao: "Art. 88. O foro militar e competente pa 
ra processar e julgar os crimes definidos em lei, como militares: 

( ..)1- os militares e seus assemelhados, quando praticarem crimes 
nos recintos dos Tribunais Militares, auditorias ou suas dependên- 
cias, nos lugares onde funcionem, ou nos Ouartéis, embarcações, ae- 

ronaves, repartições ou estabelecimentos militares, e quando em ser- 
viço ou comissão, mesmo de natureaa policial, ainda que contra civis 
ou em prejuízo da administração civil" (445). 

O texto ampliava a esfera de ação da JUSTICA 
MILITAR. chegando-se a considerar CRIME MILITAR se praticados por 

MILITAR ou ASSEMELHADO, em recintos da JUSTICA CASTRENSE ou em ESTA- 
BELECIMENTOS MILITARES, mesmo em serviço de natureza POLICIAL, e até 
se representasse algum prejuizo à ADMINISTRAÇÃO CIVIL. 

A restrição, segundo o documento ora em aná- 
lise, operou-se sob a égide da JUNTA MILITAR, com o novo CPM, em 

1969, o que, concluia, "foi sob o signo da liberdade que a Justiça 

Militar Estadual foi melhor compreendida e teve melhor guarda".¿44¿) 

Hanifesta-se a AMAJME contra a pretendida ex- 
tinção dos TRIBUNAIS DE JUSTICA MILITAR existentes em SÃO PAULO, MI- 

NAS GERAIS e RIO GRANDE DO SUL, por considerá-los úteis, isentos em 
suas decisões, além de rápidos e de baixo custo e, a seguir, enume- 
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raram várias objeções à JME, com contra-argumentação a cada uma de- 

las; A saber: "Justiça de Militares para Militares", "Justiça Mili- 

tar - privilégio de uma classe", "Os IPM - ações entre amigos", "Ri- 

gor só nos crimes contra a disciplina", "Justiça para Cabos e Solda- 
dos", "Incompetência das Justiças Militares para julgamento dos cri- 

mes dolosos contra a vida".‹447) ' 

Conclui. afirmando que não se deve embalar a 

ilusão "de que o texto constitucional Fará o milagre das mudanças, 
se elas não encontrarem na consciência e no coração dos brasileiros 
campo propício", e que “já era tempo de se trazer a lume a verdade 
para que os que de boa-fé a contestam (a JUSTICA MILITQR) tenham 
elementos para reexaminar suas posições". 

De outra parte, já em 1975, a JUSTICA MILITAR 
do ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, quando se cogitava de re§orma no PO- 

DER JUDICIÁRIO, fazia sugestões, entre elas a de fixar na CONSTITUI- 

ÇÃO a competência da JME, à semelhança do que se contém para a JMF 
(448), o que acabou não acontecendo no conteúdo da LEI MAIOR de 

1988. 
Mas passados poucos anos, em 1986, a mesma 

JUSTICQ MILITAR ESTADUAL/RS elaborou outro documento, visando trazer 

à discussão alguns dados, e informar outros tantosi 
Nesse documento, expressa suas angústias e 

convicções acerca do destino da JME, almejando que ela tenha o "tra- 

tamento ideal por parte daqueles que elaborarão a nova Carta Magna 
Nacional" (449). 

Procura mostrar a evolução histórica das PO- 
LÍCIAS MILITQRES e da JURISDIÇÃO PENAL MILITAR, desde a formação do 
BRASIL, em seus primórdios, até as CONSTITUICEES, frisando que “lon- 

ge de constituir-se em privilégio, no sentido léxico do termo, a 

existência da Justiça Militar se constitui em pesado ônus para os 
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mi l itares" . 

“_ Í _ 

Ao mesmo tempo, firma a necessidade da JME, 

tendo em vista a existência de corpos armados nos ESTADOS, 'mencio- 

nando opinião nesse sentido de PEDRO LESSA e OROZIMBO NONATO. 
Conclui com sugestões à CONSTITUINTE, no sen- 

tido da continuação das POLÍCIAS MILITARES e das JUSTICAS MILITARES 
ESTADUAIS, estas até como uma Torma de controle sobre aquela, uma 

vv organizacao armada. 

3.¿l.- IGE; PCM_ÍC2IAE5 NIL_IT€WUES 

As POLÍCIAS MILITARES também estiveram aten- 
tas aos trabalhos dos CONSTITUINTES, especialmente depois que a CO- 
MISSÃO DOS NOTÁVEIS, em seu ANTEPROJETO, colocava tais CORPORACõES 
aquarteladas, com missões reduzidas e só saindo quando esgotados os 
recursos das POLÍCIAS CIVIS, estas uniformizadas e enquadradas den- 
tro de um sistema de disciplina e hierarquia militares. 

Exemplificando-se com a PM DE SANTA CATARINA, 
vê-se, através desta, o trabalho que desenvolveram, principalmente 
no ano de 1987, quando o CONGRESSO CONSTITUINTE iniciou oiicialmente 
a tarefa de redigir a CARTA MAGNA. 

A PMSC apresentou um documento, junto ao III 

CONGRESSO BRASILEIRO DE POLÍCIAS MILITARES, em Fevereiro de 1987, o 

qual seria a sua contribuição "para o debate das questões que, cer- 

tamente, envolverão as policias militares na Constituinte".(45O) 
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Como Tonte, mencionavam-se outros trabalhos 

feitos em POLÍCIAS.MlLITARES, destacando-se a do RIO DE JANEIRO e a 

de MINAS GERAIS. 
vv ou Após manifestacao contrária à unificacao das 

policias estaduais (POLÍCIA MILITAR e POLÍCIA CIVIL), entendendo que 
cada uma tem seu campo determinado de atuação, procura demonstrar 
que as PMs, apesar de militarizadas, "são corporações eminentemente 

ru policiais, cuja destinacao principal é a Ordem Pública", para o que 

se acham preparadas, técnica e doutrinariamente. 
Conclui com várias propostas, ressaltando-se 

"a manutenção da Justica Militar Estadual". 

4.- ¡?E]ãCÍÊES5 CNJ 'TEPMA "JlJEFfIC3ã lWIl_I'TFU?"› 

FNDSTTERICNQEES QC)`TÉX1TJ CCH«3TI11JCICHUAL. 

Obras que comentem a nova CARTA, especialmen- 

te os arts. 124 e IES, referentes à JUSTICA MILITAR, são, até o mo- 

mento, raras. 

Os tratadistas que o fizeram pouco expressa- 
ram seus pensamentos sobre JUSTICA MILITAR. e mesmo os CDNSTITUINTES 
não chegaram a fornecer dados que auxiliassem no tratamento do tema, 
talvez porque grande parte estivesse pouco familiarizada com a ver- 

ou H nu dadeira destinacao da Justica Militar, com informacao inexata ou 

incompleta a respeito de seu desempenho", como escreveu o MINISTRO 
PRESIDENTE da STM. ANT6N1o GERALDO PE1×oTo <451>. 

Concorda este MINISTRO com o texto final da 

CONSTITUIÇÃO, alertando que a JUSTICA CASTRENSE funciona como JUSTI- 
CA ESPECIALIZADA, e não como um foro privilegiado, tanto que o MI- 

nu LITAR que comete crime nao definido no CPM é processado e julgado 
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pela JUSTIÇA COMUM. 
_ “_ _ _ 

Lamenta que a imagem da JUSTICA MILITAR tenha 
vv vv sido distorcida por alguns, imputando a ela a puniçao de cidadaos 

por atos administrativos excepcionais e apontados maliciosamente co- 

mo punidos pela JUSTICA MILITAR, e lembra um ponto sensível a resol- 

ver, que será a definição de CRIME MILITAR e a atualização dos CÓDI- 
eos - PENêL MILITAR e de PROCESSO PENAL MILITAR (453). 

Joäo Bosco cAvALcANT1 LANA ¢453*, comentando 
o art. 122 da LEI MAIOR, diz que a JUSTICA MILITQR "surgiu devido à 

especificidade das suas funções e das transgressões dos seus códigos 
e regulamentos" e que o regime militar anterior deferiu a .ela "o 

julgamento de crimes políticos sob o pretexto de coibir o que na 
na linguagem arbitrária de entao se denominava de guerra psicológica 

interna". 

Quanto à competência, é favorável a que só os 
militares, pelos crimes militares, ficassem submetidos Ma" JUSTICA 
CASTRENSE, deixando para a legislação não constitucional a_definição 

^" n de CRIME MILÍTQR, e esta definicao será maior ou menor na medida em 
que aumentar ou diminuir a tutela das Forças Qrmadas sobreúo orga- 

nismo e o processo politico".(454) 

A respeito da JME, aceita que bastaria o 

"juizo competente" no lugar de "tribunal competente", no art. 125. 

§ 49, para decidir sobre a Perda de posto e da patente e da gradua- 
ção das praças. 

na Concorda lcom a exclusao do julgamento de Cl 
VIS pela JME. como deveria ter sido com a JMF, vendo como uma con- 

ru . ou tradiçao, já que esta manteve "Jurisdiçao sobre civis na prática de 
crimes militares". 

Acha, erroneamente, que o STM será a instân- 

cia superior, em grau de recurso e que. se eliminados os CIVIS de 

H??



julgamentos pela JUSTICA CASTRENSE de primeira instância, "disso re- 

sulta que jamais serão admitidosúao processo e julgamento dos Tribu- 
nais Militares Superiores".(455› 

Erroneamente, porque o autor confundiu a JMF 
com a JME. Aquela, dentro do PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO, tem como ór- 

øv ø¬ fu 1 uv gao de segunda instancia o STM. Na JME, sao os mesmos orgaos que 
funcionam em primeiro grau, mas o segundo grau, como está expresso 
na CARTA MAIOR, serão os TRIBUNAIS DE JUSTICA do respectivo ESTADO, 
ou os TRIBUNAIS DE JUSTICA MILITAR, onde o efetivo da PM_for supe- 

rior a vinte mil integrantes (ë 39, do art. 125). 

Por isso, se CIVIS não são julgados na JME, 

não será por tal razão que o STM estará sem jurisdição em processos 
que os envolvam, desde que tenham perpetrado CRIME MILITAR. 

ORLANDO soêacs <45~'=>>, sabre os "tr1bun.zi‹5 E 

Juizes Militares “, limita-se a fazer um pequeno histórico, trazendo 
à colação opiniões desfavoráveis à JUSTICA MILITAR, e ao tocar nos 

"Tribunais e Juízes dos Estados" destaca a manifestação de ROBERTO 

LYRA, sobre a possivel "dualidade de justiça", negando esta, e con- 
vv firmando a "diversidade de jurisdiçao, pois o Poder Judiciário é 

eminentemente nacional", havendo apenas distribuição de competência. 
Entre as manifestaçöes contrárias à JUSTIÇA 

nu MILITAR, o autor lembra a de CARNEIRO DA CUNHA, em 1824 ("nao acho 
bons Julgadores (eu digo o que sinto) homens acostumados a derramar 
o sangue de seus seme1hantes"), a de RUY BARBOSA (no FORO MILITAR 

na "as garantias da defesa sao menos amplas, as formas judiciárias mais 
estreitas e as cominações legais mais severas"), e a de TEÓCRITO MI- 

RANDA, em 1965 ("Mas, o que é positivamente insustentável e não se 
A.: justifica nem concebe, é a iniqua suspensao do foro ordinário para 

os civis, fora dos casos previstos nas regras pertinentes fixadas na 
nz Constituicao, medida que reflete sobrevivências históricas de há 
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muito proscritas e faz recordar as antigas justiças consulares"). 
_-_ _“ Não se deve entender que RUY BARBOSA fosse *_ 

contrário à JUSTICA MILITAR, tanto que defendeu vários clientes nes- 
se FORO e lamentou a sua não inclusão no texto da CONSTITUIÇÃO de 

1891. 

O mesmo para TEÓCRITD DE MIRANDA, autor de “A 

cozpetëncia da Justiça Hilitar' (457), exatamente o texto de onde 

foi retirado o excerto acima. Ele aceita que a "Justiça Militar tem 
I ãl em mira preservar o dever, a disciplina, e a subordinaçao militares, 

a fim de assegurar o primado da ordem e do acatamento à hierarquia, 
cerne das corporações armadas". Cita BRUNIOLS - "a instituição arma- 

da implica a instituição da Justiça Militar, destinada a assegurar a 

obediência aos chefes e o respeito às hierarquias" ~ e acrescenta à 

frase de RUY BARBOSA, transcrita acima "... em função da sua origem 

e dos fins a que se destina". 

oscêa DIAS CURRÊA (459) afirma que a nova 
CARTA procurou valorizar o PODER JUDICIÁRIO, mas sobre JUSTICA MILI- 

TAR comenta tão-somente que "a única diferença a assinalar em o novo 
texto é que o art. 124 simplesmente remeteu à lei a definição da 

competência da Justiça Militar, sua organização e funcionamento, sem 

nada adiantar, ao contrário do que acontecia no texto anterior (art. 

129 da EC n9 1/69)". 

Quanto à definição de CRIME MILITAR, sim, 

pois o critério seguido no BRASIL é o ratiane legis - em razão da 

lei, do que nela estiver - e isso o legislador vem fazendo, seja no 
CPM de 1944, seja no CPM de 1969, este em vigor. 

nz ' Porém, sobre a omissao quanto à organização 
da JUSTICA MILITAR e seu funcionamento, a CARTA anterior também nada 

adiantava, ficando a diferença maior pela retirada dos CIVIS perante 

o FORO CASTRENSE, assim como dos GOVERNADORES DE ESTADO e seus SE- 
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CRETÁRIDS, como estava nos šã 19 e 89 do art. 189. 

w0LsRAN JUNQUEIRA FERREIRA <459* escreve que 
a JUSTICA MILITAR é uma JUSTICA ESPECIAL, cujo objetivo é processar 

Iv e julgar os crimes militares. e nao se trata de FORD DE EXCECÃD, o 

que é vedado pelo inciso XXXVII, do art. 59, da nova CARTA. Afirma 

que após a edição da EC n9 1/69 e com o AI n9 5/68, ela deixou de 

ser Justiça na sua exata expressão, "para ser instrumento da ditadu- 
ra que se instalou no pais". Julgava os CIVIS por crimes contra a 

Segurança Nacional e isso ela fazia "com base nos inquéritos, que 

eram, por sua vez, elaborados através de tortura“. 
Aceita que foi por esta razão que a "Subco- 

missão do Poder Judiciário e do Ministério Público", integrante da 

"Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo", "res- 

tringiu a função da Justica Militar ao julgamento de militares nos 
crimes militares". Diz que se tem o Superior Tribunal Militar e os 

Tribunais e Juizes Militares instituídos por lei, e que "tanto estes 
Tribunais como os juizes militares devem aguardar a lei para cria- 
los", e ainda, que “após a promulgação da Constituição Federal, as 

auditorias de guerra perderam suas competências e seus julgados não 
tem qualquer valor juridico até que o Congresso Nacional edite lei 

dispondo sobre os Juizes Militares" (460). 

O autor incorreu em grave erro, ao supor que 
se a LEI FUNDAMENTAL, ao falar que serão órgãos da JUSTICA MILITAR o 

STM e os Tribunais e Juizes Militares INSTITUÍDUS POR LEI, isso pu- 

desse significar que tais órgãos ora existentes por lei, teriam que 
ser considerados extintos, por força da própria CARTA MAGNA. 

É como se a CARTA prescrevesse que "cabe à 

lei complementar estabelecer normas gerais em matéria de legislação 
tributária" (art. 146, inciso III), e dai se concluísse que só de- 

pois da feitura desta lei complementar se pudesse falar sobre tais 
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"normas gerais". Ou que, se ela diz que "os Municipios poderão cons- 
tituir guardas municipais destinadas à proteção de seus bens, servi- 

cos e instalações, CONFORME DISPUSER A LEI" (o realce é deste traba- 
lho) (ã B9 do art. 144), nenhum municipio brasileiro poderia consi- 
derar a existência de sua guarda municipal, antes que nova lei vies- 
se a dispor sobre ela. 

Não è o que acontece, tanto que o municipio 
ou de Sao Paulo continua com sua Guarda Municipal. E o autor, ao comen 

tar este dispositivo, nada mencionou na mesma linha (afil). 

Outro exemplo poderia ser trazido com o TRI- 
BUNAL DO JÚRI, pois a CARTA de 1988 menciona que "è reconhecida a 

instituição do júri, COM A ORGANIZAÇÃO QUE LHE DER A LEI...P (o des- 
ou taque e deste trabalho), o que significaria dizer, pela argumentacao 

de JUNQUEIRA FERREIRA, que ninguém mais poderia ser julgado pelo 
TRIBUNAL DO JÚRI, enquanto NOVA LEI não dispusesse a respeito de sua 

rw u 1 organizacao, derrogadas que estavam as disposicoes do CoDIGO DE PRO 
CESSO PENAL. 

rw Mas também nao é o que se veri$ica, pois após 
na a promulgacao da LEI MAIOR de 1988, vários julgamentos *orem reali- 

zados por essa instituição, sem que o CPP tivesse so{rido qualquer 
pu alteracao, ou mesmo fosse formalizado através de uma nova lei. 

E o próprio autor, ao comentar tais disposi- 
ções da CARTA, não faz qualquer referência à necessidade de só se 

reconhecer a organização do TRIBUNAL DO JÚRI após a vigência de uma 
nova lei, que dissesse a esse respeito. 

E, além de nada mencionar, aduz ainda que a 

constituição do JÚRI "está`fixada pelos artigos 439 e seguintes do 
Código de Processo Penal", aceitando, taxativamente, uma lei ante- 
rior ao texto constitucional *4ÔE). 
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Na verdade, o que o legislador constitucional 
quis registrar e que caberá ao legislador ordinário dispor sobre tal 
assunto, e se ele já o fez, verificar se o texto legal fere ou não 
dispositivos da CARTA MAIOR. Não colidindo, permanece; colidindo, é 

derrogado, por inconstitucionalidade superveniente. 
JUNQUEIRA FERREIRA considera, ainda, que o 

STM deveria ter apenas 7 membros, sem explicar por que. 

_ Sobre o art. 184 (b Justica Militar compete 
processar e julgar os crimes militares definidos em lei) frisa que 
"lei, ai, será o Código Penal Militar", ou seja, "os crimes milita- 
res deverão ser definidos em lei a ser votada". Para ele, "nenhum 

Código Penal Militar ou Lei de Seguranca Nacional estão acordes com 
a atual Constituição", pois "tanto um como outra contém o ranço e o 

mõ{o da ditadura que vigorou entre 1964/79". 
Pretender ponderar de forma diferente, escre- 

ve JUNQUEIRA FERREIRA. é estar concorde com a autocracia que Feliz- 
mente passou e com aquilo que se convencionou denominar de "entulho 
autoritário".(4Ô3) 

A CONSTITUIÇÃO de 1988 não elidiu totalmente 
av o CPM (o que interessa a esta abordagem, e nao a LSN), tanto assim é 

que, em alguns aspectos, ao se registrar diferenças de tratamento 
entre os dois textos, comenta-se neste trabalho. 

"CRIMES MILITARES DEFINIDUS EM LEI", serão 
aqueles que realmente estão contidos na LEI SUBSTANTIVA MILITAR. e, 

uv desde que nao divirjam da LEI MAIOR, permanecem em pleno vigor. 
Volta-se a comentar que o surgimento de uma 

nova LEI FUNDAMENTAL não redundará, necessariamente, na revogação 
pura e simples de todo o ordenamento jurídico, somente porque o le- 

gislador constitucional previu a necessidade de expedição de lei or- 

dinária - ou complementar - para melhor explicar a matéria. 
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Mais adiante, quando tece considerações sobre 
o parágrafo único do art. 124 (“a lei disporá sobre a organização, o 

funcionamento e a competência da Justica Militar"), repete a sua ar- 

gumentação "extintora", e afirma que "o Código Penal Militar em vi- 
rw gor, sendo fruto de alucinaçao ditatorial, contraria em tudo a atual 

Constituição e as Disposições Transitórias não fizeram qualquer res-
n salva para a sobrevivencia da Justica Militar neste lapso de tempo". 

CRIME MILITAR, para ele, "somente poderá ser 
uv julgado por um tribunal interno de justificaçao. Seus julgados e 

acórdãos não têm qualquer resquicio de jurisdicidade".‹4Ô4) 

Sem explicar o porquê do surgimento desse 
"tribunal interno de justificaçao - se nos quarteis ou fora deles 
o autor mistura a época em que o CPM saiu - 1969 - com todo o seu 
conteúdo, retirando deste qualquer valor que pudesse ter. 

Não aponta, mais uma vez, no que o CPM 
'“u “afronta em tudo a atual Constituiçao , e nem porque as Disposições 

Transitórias teriam que prever a sobrevivência da JUSTICA CASTRENSE, 
se hoje existem leis que regulam este órgão. Leis que, na sua essên- 

cia, em nada ferem o texto constitucional. 
Sobre o ã 39, do art. 125 ("A lei poderá 

criar, mediante proposta do Tribunal de Justiça, a Justica Militar 
estadual ..") acaba confundindo a necessidade, como canditio sine 
qua non, da existência de um efetivo superior a vinte mil integran- 

tes na respectiva POLÍCIA MILITAR, para que aquele ESTADO possa 

criar um TRIBUNAL DE JUSTICA MILITAR - órgão de E9 grau - com a pos- 

sibilidade de criação dos CONSELHOS DE JUSTICA - órgãos de 19 grau - 

que para ele só acontecerá se a PM tiver tal efetivo (455). 

A verdade é que os CONSELHOS DE JUSTICA, pelo 
menos na quase totalidade dos ESTADOS, já existem, criados por lei. 

O que a CARTA de 1998 estabelece é que, nos ESTADOS em que eles não 
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estiverem criados, isso poderá acontecer, por proposta do TRIBUNAL 
DE JUSTICA daquele ESTADO, assim como para a criação do órgão de se- 
gunda instãncia, obedecida primeiramente a condição do efetivo. 

Por último, apóia o autor a delimitação de 

competência da JME, abraçando tão-somente os policiais e bombeiros 
militares, nas CRIMES MILITARES definidos em 191 (466). 

Vê-se, por tudo, que as obras sobre a matéria 
eu sao poucas e em quase nada contribuem para o estudo da temática des- 

te trabalho, principalmente pelo enfoque dado. 

5.- SÍNTESE DU CAPÍTULO 

O texto da CONSTITUIÇÃO de 1988 não trouxe 

alterações profundas na competência e na organizacão da JUSTICA MI- 

LITAR. 

Ficou mantido o seu alcance para os julgamen- 
tos dos CRIMES MILITARES, definidos em lei, cometidos por MILITAR ou 
por CIVIL, mas, e o que é importante, retirou-se a possibilidade de 
que essa JUSTICA CASTRENSE viesse a processar e julgar CIVIS por 

crimes contra a SEGURANCA NACIONAL. Neste último aspecto, os CONSTI- 

TUINTES acabaram em sintonia com o clamor geral, principalmente de 

JURISTAS e de POLÍTICOS, os quais sempre levantaram suas vozes con- 

tra a presenca de CIVIS em FORO MILITAR, por atos enquadrados na LEI 
DE SEGURANCA NACIONAL. 

Assim, também, com re{erãncia à JUSTICA MILI- 
TAR ESTADUAL, permanecendo com o campo dos CRIMES MILITARES, também 
definidos em lei, que os integrantes das POLÍCIAS MILITARES e dos 

CORPUS DE BOMBEIROS MILITARES viessem a cometer. 
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Anteriormente à CARTA de 1988, assim como 

após a sua promulgação, JURISTAS, POLÍTICOS, MAGISTRADOS. CORTES DE 
JUSTICA MILITAR (STM e dos ESTADOS), POLÍCIAS MILITARES, sairam a 

na público e apresentaram suas posições, colhendo-se entao opiniões 
contra e a favor, da JUSTICA MILITAR ou de sua competência. Os que 
se apresentavam a favor, apoiavam-se no passado dos TRIBUNAIS MILI- 
TARES - FEDERAL e ESTADUAIS - com trabalhos a merecer elogios, e 

vv aqueles da corrente contrária, justi{icavam-se, porque, nao raro, a 

JUSTICA MILITAR era ligada ao regime militar pós-1964, até mesmo su- 
pondo-se que fosse ela criação dessa época e desses governantes. 

Em 19 ou em E9 TURNO, os CONSTITUINTES trata- 

ram da JUSTICA MILITAR, discutindo em plenário, não a sua existên- 

cia, mas e principalmente a sua competência e organização, havendo 
até aqueles que eram favoráveis à sua extinção ou à simples redução 

ru de sua competencia. Num momento só seria julgado na JUSTICA MILITAR 
o MILITAR que cometesse CRIME MILITAR, e noutro o campo de atuação 
seria o do CRIME MILITAR, cujo autor poderia ser tanto o MILITAR co- 

mo O CIVIL. 
A extinção da JUSTICA MILITAR, por idéia de 

alguns CONSTITUINTES, implicaria a que o que viesse a ser considera- 
do CRIME MILITAR passaria para a esfera de competência de um JUIZ 

CRIMINAL COMUM. 
' A opção íinal acabou sendo aquela que aceita- 

va a configuracao da JUSTICA MILITAR mais ou menos como entao esta 
va, sem mesmo a redução do número de MINISTROS do STM, e até com a 

possibilidade de criação de órgãos de segunda instância nas JUSTICAS 
MILITARES ESTADUAIS nos ESTADOS em que a POLÍCIA MILITAR chegasse a 

um efetivo superior a vinte mil integrantes. 
Nanteve-se a perda de POSTO e de PATENTE dos 

OFICIAIS de POLÍCIA MILITAR por decisão de TRIBUNAL COMPETENTE (TRI- 
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BUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO, ou TRIBUNAL DE JUSTIÇA MILITAR, onde 
houver) mas, e como novidade, acabou surgindo na redacão para a JUS- 

TIÇA MILITAR ESTADUAL que a perda da GRADUAÇÃO das PRAÇAS também se- 
ria somente por decisão desse mesmo TRIBUNAL COMPETENTE. 

Atribuir-se ao TRIBUNAL poderes para retirar 
GRADUAÇÃO de PRAÇAS de POLÍCIA MILITAR provocou dois problemas. O 

primeiro, é o tratamento diíerenciado entre PRAÇAS GRADUADAS, pois 

as das FORÇAS ARMADAS (EXÉRCITO, MARINHA e AERONÁUTICA) não recebe- 

ram essa garantia constitucional, e o segundo é o entendimento do 

que possa ser praca graduada, havendo aqueles que incluem até mesmo 
o SOLDADO. É importante, pois, que, a se manter esse direito às PRA- 

ÇAS GRADUADAS, se defina logo se o SOLDADO tem ou não GRADUAÇÃO. 
Finalmente, poucas íoram as obras que apre- 

sentam comentários à CONSTITUIÇÃO de 1988, no tema ora tratado - 

JUSTIÇA MILITAR - e mesmo assim alguns autores acabaram abordando o 

assunto revelando, em boa parte, desconhecimento ou opinião pré-con- 

cebida dessa JUSTIÇA ESPECIAL, o que dificultou a escolha de posi- 

ções mais assentadas neste trabalho, com argumentos mais sólidos e 

que melhor sustentassem as idéias expostas. 
Algumas colocações desses autores eram confu- 

sas, e até despropositadas, quando não desprovidas de sustentação 
juridica, e pouca utilidade acabaram tendo para o aprimoramento do 

debate. 

Mesmo assim, é possível verificar-se algumas 
conseqüências que a CARTA de 1988 acabou provocando junto à JUSTIÇA 
MILITAR, principalmente em relação às liberdades individuais, como 
será visto a seguir. 
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~ sobre o tema "Constituicao de 1988", ver, entre outros, os 

seguintes artigos, pelas idéias expressadas pouco antes ou 

logo em seguida à promulgação, publicados no Jornal FULHG 
DE S. PAULO, entre julho e outubro de 1988, como um painel 

do que se expressava naqueles momentos; 
BASTOS, Márcio Thomaz. A UAB e a goza constituiçäg, em 18 

de julho. 
Editorial "fiyflgggg§_1igiLgflg§", em E8 de agosto. 
Editorial em 3 de Setem- 

bro. 

os artigos de COMPQRATO, Fábio Konder, BASTOS, Márcio Tho* 

maz e MQRTINS, Ives Gandra da Silva, sobre o balanço das 
atividades do Congresso Constituinte, em 3 de setembro. 
PASSARINHD, Jarbas. gs dyas faces da canstitUi5ä9J e AMA~ 

TU. Mário. Bg§Egá;;LiLLëuj;, ambos de 11 de setembro. 
Editorial "D grggugg figgl", de 18 de setembro; e Qggggiƒ 
ggiçšu para 0 '"país real"*, de 16 de setembro. 

BICUDU. Hélio. Q_puder no npvu Estado brasileiro - em 19 

de setembro. 
RUDR I GUES. Newman .

- 

gggã - em E1 de setembro. 
REALE JÚNIOR, Miguel. Qg§£ggg@gg_g_gg§ggm£i¿mgg, em EE de 

setembro. 
CARVALHOSA, Modesto. Q Carta de 1988 e u Brasil real, em 

E9 de setembro. 

FERNANDES, Florestan. A Constituição de 1988 - em 4 de 

outubro. 
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Editorial "A aceitação da Carta", em 6 de outubro. 

JAÊUARIBE. Hëliü- ~› Em 16 de outu- 
bro. 

de acordo com o ESTATUTO DOS MILITARES, aprovado pela Lei 
6.880, de 9 de dezembro de 1980, são as seguintes as deno- 
minacões dadas aos Oficiais-Generais pela ordem decrescen- 
te da hierarquia: da MARINHA: Almirante, Almirante de Es- 

quadra, Vice-Almirante e Contra-Almirante; do EXÉRCITO: 

Marechal, General-de-Exército, General-de-Divisão, e Gene- 

ral-de-Brigada; da AERONÁUTICA: Marechal-do-Ar, Tenente- 

Brigadeiro, Major-Brigadeiro, e Brigadeiro (art. 16); os 

postos mais elevados (Almirante, Marechal e Marecha1-do- 
Ar) "somente serão providos em tempo de guerra" (E9, do 

art. 16) e, portanto, os postos seguintes são aqueles re- 
feridos na CONSTITUIÇÃO. 

sobre o assunto, ver a LEI DE ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA MILI- 

TAR, nos arts. 19 ao 69. 

Iontez ASSOCIAÇÃO DOS MAGISTRADOS DAS JUSTICAS MILITARES 
ESTADUAIS (AMAJME). 

sobre o tema, ver especialmente LEI DA ORGANIZAÇÃO JUDI- 

CIÁRIA, em seus art. 13 e s. e o_CPPM, em seus arts. 451 e 

s., atentando-se para as alterações da MP 271, de E3 de 

novembro de 1990, ora expressas no Projeto de Lei n9 159, 

de 1991, tramitando na CÂMARA DOS DEPUTADOS. 
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- (405) - a rejeição da MP n9 871/90 e o envio de Mensagem ao PODER 
LEGISLATIVO renovando seus termos na MENSAGEM n9 BE/91, 

ora PROJETO DE LEI nQ 159, deixou a JUSTICA MILITAR - FE- 
DERAL, quanto aos DESERTORES (PRAÇAS) e INSUBMISSOS do 

EXÉRCITO, e ESTADUAL, quanto a PRAÇAS DESERTORAS de POLÍ- 

CIA MILITAR - sem uma definição única, resultando conclu- 

sões às mais diferentes; a JMF vem aceitando que os TERMOS 
lavrados - de DESERCÃO e de INSUBMISSÃO - sejam encaminha- 
dos à respectiva AUDITORIA, e lá se manifeste o PROCURADOR 
DE JUSTIÇA MILITAR, oferecendo ou não a denúncia; se ofe- 

recer, os AUTOS são encaminhados ao CJU, onde correrá o 

processo, nos moldes antigos, inclusive sem a presenca do 
representante do MINISTÉRIO PÚBLICO; a solução não deixa 

de ser estranha, pois se o órgão do MPM propõe a ação pe- 
ou nal, esta nao se encerra com o recebimento da denúncia, 

pois "o processo inicia-se com o recebimento da denúncia 
uu pelo juiz, efetiva-se com a citaçao do acusado e extingue- 

se no momento em que a sentença definitiva se torna irre- 
corrivel, quer resolva o mérito, quer não" (art. 35, do 

CPPM); a JME/SP não tem esse problema, pois de há muito 
øu sua organizaçao judiciária prevê que o CPJ processa e jul- 

ga as PRAÇAS DESERTORAS da PMESP, a JME/MG, por sua vez, 

continua aceitando a existência dos CJU, mas desde que com 

a presença do MPM, de um lado, e até de um Advogado da 
ou ru OAB, do outro; essa decisao pode sofrer alteraçao, segundo 

a JME de MINAS GERAIS; e a JME/RS decidiu que os CJU devem 
ser considerados extintos, passando os feitos de sua com- 

on petencia para o CPJ, fundando se na nova CARTA, face à 

competência privativa do MINISTÉRIO PÚBLICO para propor a 
na 1 vv 1 1 açao penal; tambem essa escolha nao e pacifica, sujeita a 
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modificações (os dados foram conseguidos na última reunião 
da AMAJME, realizada no dia E1 de maio do corrente ano, em 

PORTO ALEGRE - RS); entende-se, finalmente, que realmente 
a CARTA de 1988 não extinguiu expressamente os CJU, mas, 

em definitivo, retirou-lhe toda a competência, já que a 

ação penal deverá ser da iniciativa do MINISTÉRIO PÚBLICO, 
e representante .deste órgão só existe nas AUDITORIAS DE 

JUSTICA MILITAR; portanto, é nelas que os processos devem 
correr, recaindo a distribuição para o CPJ, aos quais è 

incumbido o julgamento de CRIMES MILITARES cometidos por 

PRAÇAS; sobre o assunto CONSELHO DE JUSTIÇA de UNIDADES, 

criticas a sua existência, ver, entre outros: ANAIS DO I 

CONGRESSO DE DIREITO PENAL MILITAR, Rio de Janeiro; 1958. 

P. 109 a 111, 160 a 161, 871 e 272, 284 a 286, e 350 e 

351; PINTO, Airton de Oliveira. Jg§§igg_@iLiLg[; elemen- 
tos de Direita Penal Militar, cit., especialmente p. 107 a 

122; COSTA FILHO, Milton Menezes da. A Justiça Militar no 
contexto do poder judiciário do Brasil: aspectos especifi- 
cos. Revista do Superior Tribunal Hi;itar, Brasilia, v. 

10, n. 1, p. 83-120, 1988. 

DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, Brasilia: DF, v. bb, n. 51, de 15 
de março de 1991. p. 2.648 e 2.649, mesmo antes da edição 
da MEDIDA PROVISÓRIA n9 E71, de E3 de novembro de 1990 com 
seus termos repetidos no Projeto de ãlei n9 159/91, já se 

entendia da mesma forma; veja-se, por exemplo, VIEIRA, Jo- 

sé Luiz. A ação penal pública e o crime de deserção. Egg: 
cículn de Ciências Penais, Porto Alegre, Sérgio Antonio 
Fabris Editor, v. 4, v. 4, n. 1, jan./fev./mar., p. 41-50, 

1991, o ora artigo, em forma de palestra, foi apresentado 
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pelo autor no XI CONGRESSO BRASILEIRO DE MAGISTRADOS. rea- 

lizado em Balneário Camboriú, de 13 a 15 de setembro de 

1990; VIEIRA defendia o processo nos crimes de deserção, 
com três momentos distintos: "a) a acusação propriamente 

1 vv fu dita caberá a um orgao oficial; b) a contestaçao do acusa 
do será exercida por defesa técnica; e c) a decisão deverá 
partir do órgão judiciário integrado por juiz togado". 

uma das razões de convocação. especial, é quando ocorre 
falta de Oficiais para a composição de CONSELHO ESPECIAL 
DE JUSTICA; se o acusado tiver Posto muito elevado ou for 
muito antigo - principalmente na JME - Oficiais da Reserva 
poderão ser chamados, de patente superior ao do acusado, 
ou mais antigos do que ele, quando na ativa; nesses casos, 
tais Oficiais revertem ao servico ativo com a exclusiva 
finalidade de compor o Conselho e pelo tempo de seu fun- 

cionamento; sobre o caso, ver, por exemplo, a Lei Estadual 
n9 5.684, de 9 de novembro de 1979, e alterações, que bai- 

xou o CÓDIGO DE DIVISÃO E ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIAS DO ESTA- 
DO DE SANTA CATARINA, em seus arts. 57 a 64. 

a separação que os constituintes fizeram, colocando a ex- 

pressão "polícias militares" e "corpos de bombeiros mili- 
tares", tem sua razão de ser; na maioria dos Estados as 

ru "polícias militares" compõem um conjunto de órgaos, sendo 
um deles o "corpo de bombeiros", que aqui já é "militar" 

ou por pertencer a uma organizaçao militar (a PM); em poucos 
Estados, como no Rio de Janeiro, e o Distrito Federal, o 

"corpo de bombeiros" é uma organização própria, sem qual- 
m ru ‹ H H quer ligaçao com a PM local, mas sao tambem militares , 
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já que estruturados, organizados e com regulamentos tipi- 
camente militares, além de baseados na "hierarquia" e na 

"disciplina", em SANTA CATARINA, por exemplo, o CORPO DE 

BOMBEIROS é um dos órgãos que compõem a POLÍCIA MILITAR, e 

assim no RIO GRANDE DO SUL, PARANÁ, SÃO PAULO, MINAS GE- 

RAIS, PERNAMBUCO, etc., alguns municípios brasileiros pos- 

suem “corpo de bombeiros", mas não militarizado, e normal- 

mente "voluntário", ou seja, alguns de seus componentes 
são contratados permanentemente, mas outros participam das 
atividades voluntariamente, e quando necessários; é o ca- 

so, por exemplo, em SANTA CATARINA, do "Corpo de Bombeiros 
Voluntários" de Joinville, de Jaraguá do Sul e de Caçador, 
entre outros. 

sobre o tema, ver o artigo de LAZZARINI, Álvaro. "A CONS- 

TITUIÃO FEDERAL DE 1988 E AS INFRACÕES PENAIS MILITARES". 
datado de 30 de junho de 1990, 8 p., distribuido pelo au- 
tor e mais tarde publicado na flevista de Informação Legis- 
lativa, Brasilia, v. E7, n. 108, p. 147-154, out./dez., 

1990, e na flgg;§LgJQ¿flL1g[g§, Belo Horizonte, Academia de 

Policia Militar da PMMG, v. 7, n. E3. p. 28-38; LAZZARI- 

NI, Desembargador do TJSP, procura distinguir a esfera de 
competência da "policia judiciária" e da "policia judiciá- 
ria militar", concluindo que esta compete ser exercida, 
originariamente, pelos Comandantes, Diretores e Chefes Mi- 

litares, podendo, por delegação, ser atribuida aos Ofi- 

ciais da ativa, para fins e por tempo especi$icados; não 

cabe aos civis providências de natureza de Policia Judi- 

ciária Militar. 
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- ‹41o› - em SANTA CATARINA, a atual CONSTITUIÇÃO, promulgada em 5 

de outubro de 1989, em seu art. 31, prescreve que os inte- 

grantes da POLÍCIA MILITAR (que engloba o CORPO DE BOMBEI- 
u 'V ' u RDS) sao servidores publicos militares e em seu art. 107 

regula a POLÍCIA MILITAR como "órgão permanente, forca au- 

xiliar, reserva do Exército, organizada com base na hie- 

rarquia e na disciplina", cabendo-lhe, além de outras 
atribuicões estabelecidas em lei: 

-›~ - 

"I- exercer a policia nstensiva relacionada cum: 
na a) a preservacao da ordem e da seguranca públi- 

ca; 

b) o radiopatrulhamento terrestre, aéreo, la- 

custre e fluvial; 
c) o patrulhamento rodoviário; 
d) a guarda e a Tiscalizacão do trânsito urba- 

HO; 
qu a guarda e a fiscalizacao das florestas e e) 

dos mananciais; 
f) a policia judiciária militar; 
9) a protecão do meio ambiente; 

II- através do corpo de bombeiros; 
a) realizar os servicos de prevenção de sinis- 

tros, de combate a incêndio e de busca e 

salvamento de pessoas e bens; 
b) analisar, previamente, os projetos de segu- 

ranca` contra incêndio em edificacöes e con- 

tra sinistros em àreas de risco, acompanhar 
na e fiscalizar sua execucao e impor sancões 

adminstrativas estabelecidas em lei; 

III- cooperar can órgãos de deíesa civil; 
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IV- atuar preventivamente como forca de dissuasäo e 
repressivaeente con de restauração da ordem* E 

pública". 

II R, 'V II o fator cumprindo missao afeta a sua Corporacao tem sido 

levado em conta, mesmo que o policial militar estivesse de 
folga quando dos fatos, pois entendem os tribunais que ele 
não poderia se furtar a atender a uma ocorrência, fardado 

ou não, de servico ou näo; a legislação que obriga a POLÍ- 

CIA MILITAR a preservar a ordem pública não estabelece mo- 
mento determinado para que isso aconteça, a não ser o do 

próprio acontecimento perturbador; neste sentido, por 

exemplo, a decisão do TRIBUNAL DE JUSTICA MILITAR DE MINAS 
GERAIS, sobre Recurso em Sentido Estrito n9 107: "CRIME 

MILITAR - Policial de folga - Dever de agir - Configura- 

ção. O policial militar que interfere em ocorrência poli- 
cial cumprindo normas estatutárias e seu dever profissio- 
nal, se envolver em circunstâncias delituosas, esta é con- 
siderada de natureza militar, ainda que esteja de folga, 

em trajes civis e use arma própria" (EMENTÁRIU DE JURIS- 
PRUDÊNCIA - TRIBUNAL DE JUSTICA MILITAR, MINAS GERAIS- 

EJ/TJM/MG, 1989/154). 
- no mesmo sentido: “CRIME MILITAR - Policial militar de 

folga - Arma particular - Necessidade do servico. É obri- 
A.: uv gacao do policial militar, sob pena de criminosa omissao, 

atuar em qualquer lugar em que esteja, a fim de prevenir 
ou reprimir prática de delito e desde que não haja elemen- 
to ou forca de servico suficiente (art. 317 do RGPM). É 

militar o crime praticado em tais circunstâncias, e con- 

siderado praticado em servico. RSE n. 128" ›(mesmo
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EJ/TJM/MG,19B9/154). 

as POLÍCIAS MILITARES têm sua ORGANIZAÇÃO BÁSICA definida 
em lei; a de SANTA CATARINA está contida na Lei n9 5.217, 

de 10 de Ievereiro de 1983, com o seu REGULAMENTO no De- 

creto n9 19.837, de 14 de março de 1983; "Delegado de Po- 
vv 1ícia“ ou outras atividades inerentes, nao constam deles. 

sobre a COMPETÊNCIA ou a INCOMPETÊNCIA DA JUSTICA MILITAR. 
para processar e julgar integrante da POLÍCIA MILITAR, 

ver, entre outros, os seguintes julgados: 

no exercicio da função de DELEGADO DE POLÍCIA - COMPETÊN- 

CIA DA JUSTICA COMUM: JC - E7/465, 35/513, 49/466, 58/430; 

Conflito de Jurisdição n. 159 - Florianópolis (Diário da 

JustiCa n9 7.378, de 09/10/87); e RHC n9 92.793-O-SC (Diá- 

rio da Justica, de 18/18/81); 
FUGA DE PRESO, em que POLICIAIS MILITARES estavam de ser- 

viço em funções internas nas Cadeias de Delegacias de Po- 

licia - COMPETÊNCIA DA JUSTICA COMUM; JC - E9/488, 30/654. 

30/535, 33/339, 35/508, 35/509, 36/373, 42/378; em sentido 
genérico; JC - 30/654, 44/498; RHC n9 56.068-7-SP, STF. 

19/O6/78; JPM/TM/RS Jan/Jul 1985/311 e 215; do STF: R E Cr 

nQ 108. 348-1, DJU de O3/O8/84, p. 18.011; HC n9 63.401-O. 

DJU de O9/O5/86. P. 7.686; RE nQ 103.431-9, DJU de 

E7/OE/87, p. 3.956; e do TFR, hoje STJ: Confl. Comp. n9 

6.448, DJU de 30/O5/85, p. 8.360; Confl. Comp. n9 7.853, 

DJU de 85/OÓ/87, p. 13.007; e Confl. Comp. n9,7.894, DJU 

de 15/O5/87, P. 8948; 

FUGA DE PRESO - COMPETÊNCIA DA JUSTICA MILITAR; JC Eb/465 
(o entendimento depois foi mudado); JPM/TM/RS 1981/278; 
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EJ/TJM/MG 1989/39 e 40; 
CIVIL ‹COM ARMA MILITAR - COMPETÊNCIA DA JUSTICA COMUM: JC 

34/580; 
CIVIL CONTRA MILITAR DE SERVICO - COMPETÊNCIA DA JUSTICA 
MILITAR: JPM/TM/RS - 1979/E7, 1982/367; RC n9 5.198/STM, 
11/O5/79; 
CIVIL CONTRA MILITAR PM DE SERVICO - COMPETÊNCIA DA JUSTI- 

CA COMUM: STF,HC n9 59.005-5-PR; CJ n9 6.318-1-MG; 

CIVIL CONTRA MILITAR QUE NÃO ESTEJA EM FUNÇÃO DE NATUREZA 
MILITAR - COMPETÊNCIA DA JUSTICA COMUM: STF, RC nQ 1.4b3~ 

PR,E4/O3/87 (RTJ 121/45b);STF-RE n9 95.721-9-SP, 16/O3/BE; 
CIVIL EM CO-AUTORIA COM MILITAR - COMPETÊNCIA DA JUSTICA 
MILITAR: JPN/TM/RS:1979/294, 1980/369, 1981/333, 1981/347; 
RHC ng 57.540-4-RS,11/12/79 (LEX 16/344); 

CIVIL EM CO-AUTORIA COM MILITARES - CISÃO DO PROCESSO - 

JURISDIÇÃO DIFERENTE - COMPETÊNCIA DA JUSTICA MILITAR 
QUANTO AOS MILITARES, e COMPETÊNCIA DA JUSTICA COMUM QUAN- 

TO AO CIVIL: EJ/TJM/MG 1989/E1; STF-CJ n9 6.318-1-MGz 

19/OS/82; _ 

CIVIL CONTRA O PATRIMÔNIO MILITAR - COMPETÊNCIA DA JUSTICA 
COMUM: STF-HC nQ 63.345~RS, 18/10/85 (RTJ 116/137); STF~CJ 
HQ 6.606-MG,10/12/B7 (RTJ 124/911); STF-RCF ng 1.437~5-RJ; 

30/O3/BE; 
CIVIL CONTRA MILITARES E CONTRA PATRIMÔNIO MILITAR (Aci- 

dente de TrãnsitQ)- COMPETÊNCIA DA JUSTICA COMUM; STF-RC 
nQ 1.464-MG,O3/OE/B7 (RTJ 120/548); COMPETÊNCIA DA JUSTICA 
MILITAR: STM-R Cr n9 5.198 - BRASÍLIA, 11/O5/79; 
CIVIL CONTRA INSTITUIÇÕES MILITARES - COMPETÊNCIA DA JUS- 
TICA MILITAR: STF-RC nQ 1.462-MS,E8/OB/Bb (RTJ 119/96); 
STF~R Cr nQ 1.465-RJ, 13/11/B7 (RTJ 125/494); 
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CIVIL CONTRA O PATRIMÔNIO MILITAR. EM CO~AUTORIA COM MILI- 
TAR - COMPETÊNCIA DA JUSTICA MILITAR: JPM/TM/RS 1979/285; 
POLICIAL MILITAR DESPIDO DE QUALQUER FUNÇÃO ATINENTE AO 

SEU MISTER - COMPETÊNCIA DA JUSTICA COMUM: JC - 35/512, 

31/4E7(vias de fato), 38/548, 39/536; JPM/TM/RS 1979/887; 
JPM/TM/RS 1980/384; 
POLICIAL MILITAR E A LEI DE ABUSO DE AUTORIDADE (Lei n9 

4.898/65 ~ COMPETÊNCIA DA JUSTICA COMUM: JC - 38/545. 

44/492; STJ-Conflito de Competência nQ 768-MG (DJU n9 

53~19/O3/90); 
MILITAR EM FUNÇÃO POLICIAL CIVIL - COMPETÊNCIA DA JUSTICA 
MILITAR: JC E8/551; 
DEVER DE AGIR - MILITAR DE FOLGA - COMPETÊNCIA DA JUSTICA 
MILITAR ESTADUAL: JPM/TM/RS 1981/338; TJM/SP, HC nQ 386/71 

e RSE nQ 387/78; EJ/TJM/MG 1989/153 e 154; 

POLICIAIS MILITARES EM ACÕES POLICIAIS - COMPETÊNCIA DA 

JUSTICA MILITAR: STF-HC nQ 56.049-1-SP, O1/O6/78; RHC nQ 

56.275-SP; HC n9 55 9óE~SP; RHC n9 56.068-7-SP,Oi/O6/78; 
HC n9 56.488-8-RJ,O3/10/78; 
MILITAR DIRIGINDO VIATURA MILITAR - VÍTIMA CIVIL - COMPE~ 

TÊNCIA DA JUSTICA COMUM: STJ - Conflitos de Competência: 
nQ`697~SP(DJU n9 53-19/O3/90, P. 1.953); n9 698-SP (DJU de 

O8/11/89, p. 580); nQ 905-SP (DJU HQ 91, 14/O5/90, p. 

4.150; n9 992-SP (DJU n9 8b*O7/O5/90, p. 3.885); nQ 1.180- 

SP (DJU m9 10ó~O4/O6/90, p. 5.058); e n9 814-SP (DJU nQ 

77-83/04/90, P. 3.214); 
MILITAR DIRIGINDO VIATURA MILITAR - VÍTIMA MILITAR (E CI- 

VIL) - COMPETÊNCIA DA JUSTICA MILITAR z STJ - CONFLITOS DE 
COMPETÊNCIA: nQ 768 (DJU n9 48-18/O3/90, P. 1.698); nQ 

828-SP (DJU nQ 77-E3/O4/90, P. 3.214); nQ 1.112-SP (DJU nQ 
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- (414) - 

106-O4/O6/90, P. 5.052); DQ 1.207-SP (DJU n9 106-O4/O6/90, 

p. 5.052); STF - RE ng 135./95-1-DF (DJU de 13/O9/91) - 

publicado após a defesa deste trabalho, mas em decisão de 
O6/OB/91; 
CIVIL CONTRA RESIDÊNCIA FUNCIONAL DE MILITAR, EM ÁREA SOB 
ADMINISTRACAO MILITAR - COMPETÊNCIA DA JUSTICA COMUM: STM- 
RCr nQ 5.800-7-RJ (DJU, Suplemento ao n9 103, 30/O5/90, p. 

E0); 

MILITAR CONTRA PATRIMÔNIO DO BANCO DO BRASIL LOCALIZADO NO 
INTERIOR DO GUARTEL - COMPETÊNCIA DA JUSTICA MILITAR: STM- 

RCr n9 5.836-8-PA, E9/O9/B8 (DJU, Suplemento ao n9 

103,30/O5/90)- a decisão Toi à unanimidade, mas não deixa 
de ser controvertida, já que o bem atingido não era mili- 
tar, e nem a ordem administrativa militar teria sido atin- 
gida, as únicas hipóteses possiveis, no caso, de se ter 

CRIME MILITAR dentre aquelas do art. 99, I e II, alíneas, 
já que sujeito ativo era MILITAR DA ATIVA, no entanto, Ioi 

justamente com base nesta última hipótese que a decisão 
foi dada; veja-se o seguinte trecho do corpo do Acórdão: 
"... no caso dos presentes autos, o patrimônio ofendido 
pertence a pessoa juridica cuja atividade era, intimamen- 
te, ligada aos interesses administrativos da Unidade Mili- 

~ . N tar, ensejando sua localizacao no interior da mesma (p. 

EE a E4); 

além do ABORTO e do INFANTICÍDIO, também não está no CPM 
o delito de "PERIGO PARA A VIDA OU SAÚDE DE OUTREM, con- 

+orme tipificado eno art. 138, da LEI PENAL COMUM: "Expor 

a vida ou a saúde de outrem a perigo direto e iminente", 
fu uv n deve-se esta nao previsao, a natureza das atividades mili 
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- (415) - 

(416) 

(417) 

(418) 

(419) 

(420) 

(421) 

(422) 

tares, quando no desempenho de suas missões legais, ao te- 

rem que usar armas, o que ocasionaria uma constante inci- 

dência no delito, se regulado no CPM; de igual torma não 
se encontram tipificados 
mes contra a propriedade 
ganizacao do trabalho, os 

gioso e contra o respeito 

no CPM, como está no CP, os cri~ 

material, os crimes contra a or- 

crimes contra o sentimento reli- 

aos mortos, só alguns dos crimes 

contra os costumes, os crimes contra a família e também 

alguns dos crimes contra 
no CPM. 

a fé pública, foram registrados 

DIÁRIO DA ASSEMBLÉIQ NACIONQL CONSTITUINTE. Brasilia: Se- 

nado Federal, v. 1, Suplemento ao nQ 132, 22 ago. 1987. 
ru p. 71 e 72; a reuniao ocorreu no dia B3 de maio de 1987. 

DIÁRIO, cit., p. 72. 

idem, p. 73. 

ibidem, p. 75 e 76. 

78. ibidem, p. 77 e 

DIÁRIO, cit., P. BO a B4. 

idem, votação à 

o registro dos trabalhos 

p. 78, 79, e B3 e 84. 

está no DIÁRIO da ASSEMBLÉIA NA- 

CIONAL CDNSTITUINTE. Brasilia: Senado Federal. ano II, n9 

221 a 235, de 8-4-BB a 29-4-BB, 1988. p. 9.125 a 10.083. 
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- (423) 

(424) 

(425) 

(426) 

(427) 

(428) 

(429) 

(430) 

(431) 

- (432) - 

- idem, P. 9.187 e 9.188. 

ibidem, p. 9.188. 

ibidem, P. 9.188 e 9.189. 

DIÁRIO, cit., p. 9.189. 

idem, p. 9.189. 

ibidem. P. 9.199 e 9.200. 

ibidem, p. 9.200 e 9.201. 

DIÁRIO, cit., P. 9.203 e 9.204. 

o texto do PROJETO DE CONSTITUIÇÃO levado para o 29 turno 
foi publicado pelo Centro Grá{ico do Senado Federal, em 

julho de 1988, dentre os documentos da "Assembléia Nacio- 
nal Constituinte", constam 256 p., onde a JUSTICA MILITAR 
FEDERAL vem regulada nos arts. 128, 129 e 130, enquanto 
que a JUSTICA MILITAR ESTADUAL está nos ãš 39 e 49, do 
art. 131; o texto é o mesmo que acabou sendo aprovado em 

votacão final e que consta na atual CARTA, em seus arts. 

122, 123 e 124, ãš 39 e 49 do art. 125, respectivamente. 

a conclusão é decorrente de consultas ao DIÁRIO DA ASSEM- 

BLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE, ano II, n9s 297 a 303, de 
23-8-1988 a 30-8-1988, onde, na sessão do dia 26 de agos- 

ou to de 1988, a discussao dos CONSTITUINTES saiu do_ art. 
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- (433) - 

- (434) - 

- (435) - 

- (436) - 

- (437) - 

122, Pafágfafo Único (do PROJETO DE CONSTITUIÇÃO do 29 

TURNO), para o š 39, go art. 131, já sobre a JME (op. cit. - 
P. 13.218 E 13.219). 

DIÁRIO, de 26 de agosto de 1988, cit., p. 13.219. 

idem, P. 13.219. 

ibidem, P. 13.219 e 13.220. 

o CÓDIGO DE DIVISÃO E ORGANIÍACÃO JUDICIÁRIAS DO ESTADO DE 
SANTA CATARINA, baixado pela Lei ng 5.624, de 9 de novem- 
bro de 1979, alterado pela Lei n9 6.899, de 5 de dezembro 
de 1986, estabelece uma das formas pelas quais um militar 
da RESERVA, deve ser convocado para o servico ativo: "art. 

63 - Na composição dos Conselhos de Justica observar-se-á, 
que for aplicável, o disposto no Código de Processo Pe- HD 

no 1 uv H nal Militar e na Organizacao Judiciaria Militar da Uniao . 

ã 19 - "À falta de oficiais nas condições exigidas para 
exercer a função de juiz, a lista para o sorteio poderá 
ser organizada ou completada com oficiais da reserva remu- 
nerada, de patente superior à do acusado, sendo os sortea- 

dos convocados para o servico ativo com a exclusiva fina- 

lidade de compor o Conselho e pelo tempo de seu funciona- 
mento". 

CAMPUS, Benedicto. A qggstãp ga cnnstitqiptg; uma análise 
ou n marxista. Sao Paulo: Editora Alfa omega, 1985. 171 p. 
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- (438) - 

- (439) - 

- (440) ~ 

~ (441) - 

AGUIAR, Roberto A. R. de) E5 gilitares E a cqnstjtufinfig. 
São Paulo: Editora Alfa-ômega, 1986. BB p. 

uv idem, p. 84 e 85; contra o que chamou de "militarizacao 

das leis" no periodo do regime militar, manifestou-se tam- 

bém BRIGAGÃU, Clóvis. . Rio 

de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 1985. 93 p., o autor co- 

menta que o PODER JUDICIÁRIO, nessa época, passou "a ser 

considerado como um órgão que deveria ser controlado pelas 
Forcas Armadas", e que "códigos de legislação comum e or- 
dinária, utilizados no processo penal, foram considerados 
da competência militar" (p. E4). 

BRASIL. Superior Tribunal Militar. Q_gg§gigg_fliliLg;_g_g 
ggzg_ggQ§LiLgig§g; subsídios. Brasilia: 1987. E3 p. 

LOBÃO FERREIRA, Célio. A competência da Justica Militar 
na flflva Cqflstituicãvz Esziâtfl de ãueerinr Erihuflal Mir 
igtgg, Brasília, v. 9, n. 11/ie, p. 29-31, ivaó/B7, Q 

autor, no cargo de JUIZ-AUDITOR CORREGEDOR GERAL DA JMF, 
considerando infundado o despacho proferido pelo JUIZ- 

AUDITOR da BÊ AUDITORIA para o EXÉRCITO, da iš CIRCUNS- 

CRICÃO JUDICIÁRIA MILITAR (RIO DE JANEIRO), que determi~ 
nou o arquivamento do INQUÉRITO POLICIAL MILITAR instau- 
rado para apurar explosão de uma bomba no interior de um 
veiculo estacionado nas dependências do RIOCENTRO, no 

dia 30 de abril de 1981, da qual resultou a morte de um 
SARGENTO e ferimentos graves em um CAPITÃO - ambos do 

EXÉRCITO, REPRESENTOU junto ao STM para que o IPM fosse 

encaminhado à PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA MILITAR, PA- 

BOÊ



RH FINS DE UFERECINENTU DE DENÚNCIA CONTRQ U UFICIQL FE- 

RIDD; achava LUBÃU FERREIRA que havia nos autos indícios 
suficientes de autoria de um ilícito penal, imputável ao 

MILITAR; o PLENÁRIO do STM entendeu que o despacho para 
o arquivamento do IPM - o chamado caso do RIOCENTRO - 

estava com fundamento legal, e indeferiu o pedido por 10 
no votos a 4, pouco tempo após, a funçao de CDRREGEDUR GE 

RAL DO STM foi extinta e suas tarefas passaram a ser 

exercidas pelo VICE-PRESIDENTE daquele órgão, de acordo 
com a Lei n9 7.040, de 11 de Outubro de 1982 - extinguia 
o cargo de Quditor-Corregedor, transformava a atual Au- 

uv ditoria de Correiçao em Corregedoria Geral da Justiça 
Militar, atribuindo as funções de Corregedor ao Ministro 
Vice~Presidente do Superior Tribunal Militar, com a de- 

nominação cumulativa de Ministro Corregedor-Geral; pelo 
seu art. 19, ao extinguir o cargo de Auditor-Corregedor, 
o seu titular - no caso, CÉLIO LOBÃU FERREIRQ - era co- 

locado em disponibilidade, "com o vencimento e vantagens 
previstos em lei", LDBÃD FERREIRA ficou, por alguns 
anos, em disponibilidade mas, após ação junto ao STF, 

teve restabelecida sua condição anterior; recentemente, 
em março deste ano, aposentou~se ainda quando exercia 
as mesmas funções; sobre o caso "RIUCENTRU", ver GODI- 

NHD. Gualter. ~a uasipflal E Direi- 
to Penal Militar: votos E julgados no Superior Tribunal 
Hilitar, cit., 255 p.; no tema, ver especialmente p. 

197-200, e ainda, em razão de o assunto voltar à baila 
pelos dez anos do acontecimento, ver também revistas e 

jornais de fins de abril e inicio de maio deste ano, 

concentrando-se na Revista Veja, n9 1.180, edição de 19 
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de Maio de 1991. 

- (442) - ALMEIDA, Heitor Luiz Gomes de. A Justica Militar Esta~ 
dual. Re¶j5§a do ãgperipr Iziggngj Hilizag, Brasilia, 
v. 9. n. ilitë. D. 35-41, 19B&íB?. 

- (443) - idem, p. 43; sobre JUSTIÇA MILITAR ESTADUAL, ver ainda, 

entre outros; 

- INACARATD, Luiz Marcelo. Justica Militar Estadual. São 

Paulo: Bgvifigg qg§ Izihynaiã, v. 65, n. 488, p. 283~89E, 

jun. 1976. 

- _______ __. Polícia Militar - Justica Militar Estadual. 

Bgyi§§g_flg§LiLig, São Paulo, v. 38, n. 92, p. 183-197, 

jan./mar. 1976. 

~ BARROS, Marco Antônio de. A competência da Justica Mi- 
litar Estadual. Revista Justitig, São Paulo, v. 47, n. 

128. P. 16-18, jan./mar. 1985. 

~ PEREIRA, Almir de Lima. A Polícia Militar e o foro es~ 

Pecial. Reyista dq Trihgnal de Justiça do Estado do Pa- 

EÊ» Belém. V. E4. n. E1. P. 13-16. 1930. 

- VILLELA, José Guilherme. Regime juridico dos militares 
do Distritfl Federal. - 

ggJ Brasília, v. 7, n. EB, p. 107-162, out /dez. 1970. 
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- CDÊLHD, Kleber de Carvalho. A situação do PM em *ace da 
lei penal militar. Bevista fie Direito fliliggz, Brasi- _ 
lia. v. 5, n. B. p. 63-?1. 1938. 

~ NEWLQNDS JÚNIOR, T. S. Justica Militar Estadual: poli- 

cia militarisada 
Qggggggggšggig, Rio de Janeiro, v. 110, p. 218-BEE, 
set./dez. 1909. 

- MARQUES, Oswaldo Henrique Duek. Das lesões corporais 
praticadas na mesma pessoa por dois policiais: um ci- 

vil e outro militar. Competência da Justica Comum ou 

Militar? Egvista de Processo, São Paulo, v. 5, n. 19, 

p. 140-156, jul./set. 1980. 

- CUÊLHO, Kleber de Carvalho. A dualidade do foro cas- 
transe- Brasilia. v. 7, 

n. 10, P. 79-94, 1983. 

- OLIVEIRA, Flávio Roberto Soares de. O civil e a Justiça 
Militar Estadual. Eexisša de Irihunal de lu§tisa_uma 
§§gggg_gg¿gg;¿, Belém, v. es, n. 32. p. ó4-72, 1994. 

- SQNTD. JOSÉ do Espíritw- E_ÉiEeiLm_militaE__aelicáxel 
aeâ_EQLiEiâiâ_e__E2eQeiceâ_eiLiLaLeâ. Belo H0ri2Dflt@= 

Policia Militar do Estado de Minas Gerais, 1989. p. 

68-114 
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- (444) - 

- (445) - 

- (446) - 

- (447) - 

- (448) - 

- BIASUTTI, Luiz Carlos. O Ministério Público e os crité- 

_ rios de competência da Justica Militar Estadual. Eg- 
!i§Êg__QQ§LiLigJ São Paulo, v. 39, n. 99, p. 233-244, 
Set./dEZ. 1977. 

ASSOCIAÇÃO DOS MAGISTRADOS DAS JUSTICQS MILITARES ESTA- 
DUAIS. A Justiça Hilitar Estadual e a costituinte: as- 
pectos fundamentais: objeções e respostas. Rio Grande do 

Sul: Tribunal Militar. 1987. 15 p. 

a redação anterior do art. 88, letra "1" era a seguinte: 
"O fõro militar é competente para processar e julgar os 

crimes definidos em lei, como militares (...) os militares 
e seus assemelhados, quando praticarem crime nos recintos 
dos tribunais militares ou suas dependências, nos lugares 

onde estes funcionem, nas auditorias, nos quartéis, aero- 

naves, embarcações, repartições e estabelecimentos milita- 
res, e quando em servico ou comissao de natureza militar, 
ainda que contra civis". 

idem, p. 7. 

ibidem, p. 11 a 15. 

JUSTIÇA MILITAR Do ESTADO D0 Rio GRANDE Do SUL. gia 
QQ Puder Judiciáíigx memorial. 18 p., set./1975; o texto 

ou r ru \ entao sugerido, seria alcançado atraves de nova redacao a 

letra "d", do § 19, do art. 144, da CONSTITUIÇÃO de 1967, 
com a EC n9 1/69: "d- Justica Militar Estadual, competente 
para processar e julgar, nos crimes militares, definidos 

5306;, _



em lei, o pessoal das policias militares (art. B9, XVII, 

v), tendo como órgãos_de primeira instância os Conselhos 
de Justica e de segunda um Tribunal Especial ou o Tribunal 
de Justica". 

- (449) ~ o documento representa o pensamento dos integrantes da 

JUSTIÇA MILITAR ESTADUAL desse ESTADO, e foi apresentado 
no ENCONTRO DE DIREITO PENAL MILITAR E DIREITO DA GUERRA. 
realizado em FORTALEZA, CE, de ES a 31 de maio de 1986. 

constando de EO folhas datilografadas. 

- (450) ~ SANTA CATARINA. Policia Militar. Policia Militar E a 
cungtitginggz as contra-razãesf Florianópolis: 1987. 42 

p. 

- (451) - PEIXOTO, Antônio Geraldo. A Justica Militar na nova cons- 
tàtuicão. EexisLa_9gclui9:aasã9_L:si§1aLi1aJ Brasíiàa. v. 

Eäl. n. lül. p. 43. jan.ímar. 1989. 

- (452) - idem, P. 44-46 

- (453) - LANA, João Bosco Cavalcanti & PASSOS, Celso Gabriel Rezen- 
de. Qgmentácinâ à Çsflstituisäs Fsdecal. Rip de Janei- 
ro: Edições Trabalhistas, 1989. v. 3, p. 112. 

- (454) ~ idem, p. 113 e 114. 

- (455) - ibidem, p. 116. 
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ä Eunstiiuiçäq da Rggúhljcg ~ (456) - SOARES. Orlando. Çumemišrins 
il. Rio de Janeiro: Forense, 199 Federativa da Bzgg 

E. ed. P. 494~49B. 

- (457) - MIRANDA, Teócrito. A competë 

O. 

ncia da Justica Militar. Rio 
d Janeiro:e 

Penal, v. 3, n. 10, p. 153-158, jul./set. 1965. 

" Do Poder Judiciário. In; MERC - (458) - CORREA, Oscar Dias. ADANTE. 
" d 1988: O avanço da re- Paulo (Coord.). Cmnstñtuiçan e 
o Fundo Editora. 1990. p. trflcessa. Rio de Janeiro: Ri 

183-135. 

- ‹45R› - FERREIRA. wc›1‹z›-em Junqueira. 
Editora Julex Livros, 1989. v. E, gg__12fl§, Campinas: 

p. 779. 

- (460) - idem, p. 780. 

R (461) - ibidem, P. 842. 

- (462) - FERREIRA, Wolgran Junqueira. op. cit. vol. 1, p. 177. 

- (463) - FERREIRA, wolgran Junqueira. 
788. 

- (464) _ idem, P. 782 e 783. 
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- (465) - ibidem, P. 785 e 796. 

- (466) - ibidem, P. 786. 
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1.- DS DIREITOS E GQRQNTIAS CONSTITUCIDNQIS 
DEI IF? EÍ'JIF? E'¢ä JLEFTICUÃ F4IL_IT7ãH 

1 .1.- O EESTYÃDC) E íãã (3QFUãNTÚIQEš INHDIVIJUÊÂIS 

Dos Direitos e Garantias Fundamentais na nova 
CONSTITUIÇÃO, destaca-se, para efeito de comparação com a LEGISLAÇÃO 
PROCESSUAL PENAL MILITAR em vigor, a liberdade pessoal (e/ou o cer- 

ceamento desta liberdade) (500). 

DIREITOS 1ND1v1DuA1s, no dizer de MELO (501). 

são "o conjunto de direitos essenciais da pessoa natural, assegura- 

dos pela Constituição do País, sujeitos apenas às limitacöes estabe- 

lecidas em lei com vistas ao resguardo dos direitos de terceiros ou 
dos interesses prevalentes da sociedade". E GARANTIAS FUNDAMENTAIS, 
tomadas como GARANTIAS CONSTITUCIONAIS, Iatu sensu, seriam "os di- 

reitos assegurados aos cidadãos pela Constituicão. Em senso estrito. 
a proteção e seguranca oferecidas pelo Estado aos detentores de de- 
terminados direitos individuais contra o abuso de poder". (502) 

Assim, a se aceitar que os DIREITOS E GARAN- 
uu TIAS FUNDAMENTAIS estabelecidos na nova CARTA sao aqueles essenciais 

a uma pessoa e sujeitos aos direitos de outrem (da pessoa ou da so- 

ciedade como um todo), deve-se, por outro lado, tê-los como uma pro- 

tecão e uma seguranca que o ESTADO (503) há de proporcionar, desde 
que atingidos. 

A CONSTITUIÇÃO de 1988, em seu art. 59 e res- 

pectivos incisos, previu tais direitos e garantias fundamentais e, 

dentre eles, destaca-se: a igualdade entre homens e mulheres (I), a
1 

au livre maniíestacao do pensamento (IV), a liberdade de consciência e 

de crenca (VI), a liberdade de reunião pací§ica (XVI), a não retroa- 
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ru 1 vv cao da lei penal para prejudicar o reu (XL), a protecao dos direi 
tos e liberdades fundamentais contra qualquer discriminação (XLI), a 

ru condicao de inocente até que transite em julgado sentenca penal con- 
denatória (LVII); e, o que interessa mais de perto, o fato de que 
NINGUÉM SERÁ PRESO, a não ser se encontrado em FLAGRANTE DELITO ou 

PUR ORDEM Eãüfitã E fundamentada de QUTURIDQDE JUDICIÁRIQ COMPETENTE 
(LXI). 

V 

Registre-se ainda a nova proteção dada a quem 
for preso, pois agora, além da comunicação imediata ao JUIZ COMPE- 

TENTE, deve-se informar à familia do preso ou à pessoa por ele indi- 

cada, de sua prisão e do local onde se encontra (LXII), e mais ain- 

da, a assistência da sua familia e de advogado, afora informação que 
se deve prestar a ele de seus direitos, entre os quais o de permane- 
cer calado (LXIII). 

Trata-se de normas com aplicação imediata, 

pelo estabelecido no ã 19. do mesmo art. 59.
A 

Contra qualquer abuso que atinja a liberdade 
de locomoção estabelece a Constituicão, como já tradicional em nosso 
Direito, a figura do HABEAS CORPUS, quando o responsável pela ilega- 

lidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa 
juridica no exercicio de atribuições do Poder Público (LXIX). 

Examinando-se o tema a partir da liberdade de 
locomoção vê-se pela Carta Magna que todos têm o DIREITO DE IR E 

VIR, e ninguém poderá proibir, e menos ainda prender quem desejar 

assim usufruir. 
Mas a CARTA MAGNA, ao mesmo tempo em que fir- 

ma este direito, declara logo em seguida que esta liberdade deixará 
de existir, ou poderá deixar, se a pessoa, até então protegida, es- 

tiver em flagrante delito ou se contra ela houver uma ordem de Pri- 
rv sao, emanada do PODER JUDICIÁRIO. 
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Portanto, a primeira possibilidade de se pri- 

var alguém de sua liberdade será o caso de quem se encontra em FLA- 

GRANTE DELITO, ou seja, está cometendo a infração penal, ou acaba de 
cometê-la, ou é perseguido logo após, ou é encontrado, logo depois, 

com qualquer coisa que faça presumir ser ele o autor da infração, 

segundo a definição encontrada no art. 302, do CÓDIGO DE PROCESSO 
PENAL. 

Ou, ainda, no caso do CÓDIGO DE PROCESSO PE- 

NAL MILITAR, além das situações mencionadas, se for INSUBMISSO ou 

DESERTOR (Arts. 243 e 244). 
A segunda, será aquela criada em função de 

ORDEM DE AUTORIDADE JUDICIÁRIA COMPETENTE, ressalvados, em ambas as 
situações, os casos de TRANSGRESSÃO MILITAR ou CRIME PROPRIAMENTE 

MILITAR, definidos em lei, como prevê o mesmo inciso LXI. 
A melhor redação do inciso LX1 seria, sem dú- 

vida, a colocação de uma virgula logo após a palavra "preso" - "nin- 

guém será preso, senão em flagrante delito ou por ordem ...". 

Com isso, ficariam bem claras as duas propo- 
sições aqui comentadas: a confirmação da liberdade do homem e, em 

contrapartida, os momentos em que esta liberdade pode deixar de 

existir. 
O direito de ir e vir assegurado na CONSTI- 

TUICÃO está, como tal, reconhecido e garantido pelo Estado e, como 

definiu RIVERO (504), aqui se tem a locomoção tratada como um dos 

direitos do homem consagrados pelo ESTADO, ou seja, o direito natu- 

ral de locomoção, posto agora no mundo do direito positivo. 
A liberdade de locomoção, de circulação, ou 

de ir e vir, a liberdade corporal, não obstante ampla, sofre, segun- 

do CRETELLA JR. (505), "as necessárias limitações, sempre que o in- 

teresse público o exija, restrições mais pormenorizadas e rígidas 
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quando se trata de veiculos e seus condutores“.(5°Ô) 
- Has é na prisão de alguém que se atinge mais 

profundamente a reputação, a honra, a respeitabilidade, sendo por 

isso, "medida extremamente grave e vexatória, porque lança sobre o 
nu individuo a pecha do desprezo, fazendo pesar sobre ele a presuncao 

infamante de cu1pabilidade".(5O7) 
O Direito Brasileiro vem respeitando, através 

de suas CARTAS CONSTITUCIONAIS, o DIREITO NATURAL DE LOCOMOCÃO, mas 

a ele opondo a possibilidade de se ferir tal liberdade. 
Não só pois tal direito há que ser BARANTIDO, 

como também pode e até deve ser atingido, RESTRINGIDO, bastando para 

isso que uma pessoa desrespeite a lei de tal forma que o ESTADO - a 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA (508), mais precisamente - deva agir, princi- 
palmente para fazer respeitar, preservar ou restabelecer a ordem pú- 
blica, dentro de uma autorização e de comportamentos igualmente re- 
gulados em lei. 

A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, DU QDNINISTRACÃU, 
como sinônimo de GOVERNO, compreendendo as três funções jurídicas do 
EQTADQ, de acordo com CRETELLA JR. (509), e×erz1ta um PUDER, chamado 

PODER DE POLÍCIA. Através dele, tem a possibilidade, a faculdade, a 
.cu potencialidade, enfim, o poder, de limitar a atividade do cidadao, 

desde que ela esteja ferindo a da coletividade. 
Em outras palavras, é "a faculdade discricio- 

nária da Administracão de limitar, dentro da lei, as liberdades in- 

dividuais em prol do interesse coletivo, segundo CRETELLA JR. (510). 

Acontece que todos os atos da ADMINISTRAÇÃO 
PÚBLICA devem obedecer primordialmente aos principios de LEGALIDADE, 
IMPESSUQLIDADE e PUBLICIDADE (511). conzuante está e×prez5Q no caput 
do art. 37, da CARTA MAIOR. 
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D PRINCÍPIO DA LEGALIDQDE, que mais de Perto 
interessa abordar, é aquele "juizo categórico e necessário, segundo 
o qual a Administração também está submetida à lei que, ela própria, 
editou", nes eeievres de CRETELLA JR. (512) 

Portanto, basta que a ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
se conduza CONFORME O DIREITO, de ACORDO COM A LEI, para que se te- 

nha obedecido o principio da legalidade. 
Esterà iegitimeós (513) s ecãe de ADMINISTRA- 

ÇÃO PÚBLICA quando ela exercitar a sua {aculdade de PODER DE POLÍCIA 

para realizar a prisão de pessoa, ou em flagrante delito ou por or- 

dem de autoridade judiciária. 
BASTOS & MARTINS (514) referem-se e MANUEL 

GONCALVES FERREIRA FILHO para dizer que existe a prisao legitima 

pois a sociedade, "para se defender precisa cercar a liberdade físi- 

ca dos que atentam contra as normas essenciais de convivência, pren- 

dendo-os. Para atender a essa necessidade cumpre não desvestir o in- 

dividuo de sua seguranca. Por isso, a prisão somente há de caber em 
duas hipóteses: a do flagrante delito e a da ordem de autoridade". 

É como se Iosse uma autodefesa da ADMINISTRA- 
ÇÃO PÚBLICA, mas dirigida à preservação dos DIREITOS DA COLETIVIDA- 
DE, pois a liberdade, em seu sentido mais amplo, não é apenas uma 

expressão semântica. Assim se referiu PAULO HENRIQUE BLASI (515). 

para quem, "se ao Estado cumpre assegurar os direitos individuais, a 

sobrevivência da própria liberdade (...) é conseqüência do produto 

de outros delitos .. ". 

Desta forma, dá-se ao individuo a possibili- 
uv dade de ele assumir posições e atitudes, desde que elas nao signifi- 

quem turbacão a legítimos direitos de outrem, mas nos parâmetros fi- 

xados pela lei e no resguardo dos interesses públicos. 
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Ora, o ESTADO, por CONSENSO dos detentores de 
suas liberdades - e o CONGRESSO CONSTITUINTE recente pode ser o 

exemplo atual e oportuno - estabelece que-a liberdade de ir e vir 

pode, e até em certos casos deve, sofrer restricões. 
Assim, se tudo foi aceito, independentemente 

de um poder coator que estivesse sobre suas cabecas, pode-se con- 

cluir que é de se ter como legal, e sobretudo como legitima, toda a 

acão da ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA (ou do ESTADO) que foi desenvolvida 
com base na lei, nos seus limites, em obediência estrita ao que ela 
determinava, sujeitando~se a própria ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, e 4azen~ 

do com que todos se submetam àquelas normas por todos aceitas. 

1..E.- C] Céfl)IEKJ DEZ PFNDCEHSSCJ PEUQQL. MIl_I1WãR 
E O TEXTO CONSTITUCIONAL 

1.E2.1.- šä PFIISZHJ FNQD\K[S¿fi?I¿ä NC) IPP1 

b JUSTICA MILITAR compete processar e julgar 
os crimes militares definidos em lei. 

"Deíinidos em lei", quer dizer "tipiíicados 

em lei". ou seja. estäo na LEGISLAÇÃO PENAL MILITAR. 
Portanto, para se chegar ao que seja "crime 

militar" deve-se recorrer ao CÓDIGO PENAL MILITAR. 
Mas para aplicar a LEI SUBSTANTIVA, tem-se a 

LEI ADJETIVA, consubstanciada no CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR. 
Tendo entrado em vigor em 19 de janeiro de 

1970, e mesmo que uma lei posterior o tenha alterado (Lei n9 6.544, 

de» 30 de junho de 1978), alguns de seus dispositivos não se susten- 

tam, quando confrontados agora com a CONSTITUICÃO de 1988. 
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No campo escolhido - a liberdade de ir e vir 
-z normas ali contidas tornam-se inconstitucionais (por inconstitu- 

cionalidade superveniente) e devem ser consideradas derrogadas. 
Não é o caso do disposto no art. 243. VERBIS: 

vv "Art. 243. Qualquer pessoa poderá e os militares deverao prender 
quem for insubmisso ou desertor, ou seja encontrado em flagrante de- 
lito". Ou no art. 244: "Considera-se em flagrante delito aquele que: 
a) está cometendo o crime; b) acaba de cometê-lo; c) é perseguido 
logo após o fato delituoso em situação que faça acreditar ser ele o 

seu autor; d) é encontrado, logo depois, com instrumentos, objetos, 

material ou papéis que façam presumir a sua participação no fato de- 
lituoso". 

Igualmente, não é a PRISÊD PREVENTIVA, na 
forma estabelecida pelos arts. 254 e seguintes, porque ela deverá 
ser decretada por MAGISTRADD (pelo JUIZ-AUDITUR ou pelo CONSELHO DE 
JUSTICA), desde que haja prova do fato delituoso e indícios sufi- 

cientes de autoria, e o despacho baseie-se na necessidade da garan- 
tia da ordem pública, na conveniência da instrução criminal, na pe- 

riculosidade do indiciado ou acusado, na segurança da aplicação da 

lei penal militar, ou na exigência da manutenção das normas ou prin- 
cipios de hierarquia e disciplina militares, quando ficarem ameaça- 
dos ou atingidos com a liberdade do indiciado ou acusado” (arts. 

254, alineas "a" e "b", e 255, alíneas "a", "b", "c", "d", e "e"). 

A situação da prisão em flagrante delito não 
afronta as disposições constitucionais, porque ela, na essência, só 

acontece na ekata medida determinada pela LEI MAIOR. 
Já no caso da PRISÃO PREVENTIVA, a liberdade 

de alguém pode ser atingida, por emanar, a decretação, de AUTORIDADE 
JUDICIÁRIA COMPETENTE, isto e, de MAGISTRADD. E ainda, porque essa 
decretação deve ser escrita e fundamentada. Escrita, para atender à 
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própria 'LEI ADJETIVA MILITAR, em seu art. 256, que obriga a que o 

despacho que decretar (ou denegar) a prisão preventiva seja sempre 
fundamentado. 

Obedecidas, estäo, por isso, as exigências da 
CQRTA <516>. 

Mas um outro tipo de providência que recai 

sobre pessoas é o da PRISÃO PROVISÓRIA. Esta, "é a que ocorre duran- 

te o inquérito, ou no curso do processo, antes da condenação defini- 

tiva" (art. 220, do CPPH). 
Mesmo que o CPPM obrigue a que a prisão ou 

detenção de qualquer pessoa deva ser imediatamente comunicada à au- 

toridade judiciária competente (art.EEE), e que esta, ao verificar 
que a prisão não é legal, deverá relaxa-la imediatamente (art. 224), 

não mais pode ocorrer a chamada PRISÃO PROVISÓRIA, na forma ali re- 

gulada, após a vigência da nova CARTA. 
Assim, deve-se entender, por conseqüência, 

que o art. 17 está derrogado totalmente e que o art. 18, também do 

CPPM, o foi pelo menos parcialmente. 
Começando pelo art. 18, dá a LEI ADJETIVA MI- 

LITAR a seguinte redacãoz "Independentemente de flagrante delito, o 

indiciado podera ficar detido, durante as investigacões policiais, 

até trinta dias, comunicando-se a detenção à autoridade judiciária 

competente. Esse prazo poderá ser prorrogado, por mais vinte dias. 

pelo comandante da Região, Distrito Naval ou Zona Aérea, mediante 
solicitação fundamentada do encarregado do inquérito e por via hie- 
rárquica". 

Esta detenção provisória do indiciado, ao en- 

cargo do ENCARREGADO DO IPM, já vinha descrita no CÓDIGO DE JUSTIÇA 

MILITAR de 1938, e anterior ao atual, em seu art. 156 e ãë, e de 

igual maneira por trinta dias, com a possibilidade de acrescentar 

Bi?



mais vinte dias. 
» -‹ Em parte, è de se entender o prazo de trinta 

dias, mais vinte, fixado no CÓDIGO DE JUSTICA MILITAR, a comecar pe- 

lo fato de a CONSTITUIÇÃO à época permitir, em seu art. 122, n9 11. 

VERBISz "b exceção do flagrante delito, a prisão não poderá efetuar- 
se senão depois de pronúncia do indiciado, salvo os casos determi- 
nados em lei, mediante ordem escrita da autoridade competente". 

PRATES (517), a respeito, comenta que "de 

acôrdo com este dispositivo constitucional - e ressalvados os casos 
de prisão de carater militar em que se inclue a detencão provisória 
de que trata o art. 156 e parágrafos deste Codigo. .", fazendo res- 

salva, portanto, às normas da LEI PROCESSUAL MILITAR. 
Além disso, o ENCARREGADO DO IPM tinha o mes- 

rv mo tempo para a conclusao das investigações, isto é, trinta dias, 

prorrogáveis por mais vinte dias (art. 115, ã 49, do CJM). 
rw Dai, nao se compreender porque o ENCARREGADO, 

pelo atual CPPM, dispor de quarenta dias para terminar o inquérito, 

com o eventual acréscimo de vinte dias (art. EO e š 19), quando nos 
dias de hoje há maior facilidade de comunicação e mais outros recur- 
sos para a feitura do IPM (518).

\ 

De qualquer forma, entendia-se que o ENCARRE- 
øu vv GADO nao poderia manter a prisao provisória após concluir o tempo 

disponivel para o IPM, ou após remetê-lo à JUSTICA MILITAR, exceto 
pu se o JUIZ-AUDITOR mantivesse a prisao, por decreto seu, fundamenta- 

do, tornando-a PRISÃO PREVENTIVA. 
Na verdade, não poderia manter a prisão como 

ENCARREGADO, que já não era, mas a prisão, em si, seria sustentada, 
sem chegar a ser um ato ilegal. Deve-se ressaltar que a razão da 

prisão foi a sua decretação pelo ENCARREGADO, e não o IPM. Encerrado 
o prazo, o preso passaria, automaticamente, e agora diretamente, sob 

REQ



o manto do MAGISTRADO, a quem já havia sido notificada. 

1.E2.E.-'Q FWQISZWIIDRCMIISÓWQIQ. IÍACIZ b 
hüüäüã EHDEEBTIÍTLIICÊHD 

A CONSTITUIÇÃO de 1988 só permite a restrição 
da liberdade pessoal se houver o flagrante delito ou se por ordem 

escrita e fundamentada de autoridade judiciária. 
Ora, o ENCARREGADO DO IPM é uma autoridade de 

POLÍCIA JUDICIÁRIA MILITAR, nos limites dos arts. 79 e 89 , do CPPM, 

com poderes próprios ou recebidos para tal, a fim de fazer "a apura- 
uu cao sumária de fato que, nos termos legais, configure crime militar, 
e de sua autoria” (art. 99). 

Auxilia o PODER JUDICIÁRIO, mas não é AUTORI- 

DADE JUDICIÁRIA. Esta, É D MAGISTRADO (D JUIZ, O DESEMBARGADOR, D 

MINISTRO DE TRIBUNAL). 
O ENCARREGADO DE IPM não mais Poderá, Por is- 

so, deter alguém durante as investigacões, a não ser em caso de fla- 

grante delito e em fatos sobre CRIMES PROPRIAMENTE MILITARES. 
. Desta forma, os arts. 17 - prisão incomunicá- 

vel - e 18 - prisão por até trinta dias - do CÓDIGO DE PROCESSO PE- 

NAL MILITAR, o primeiro por inconstitucionalidade superveniente to- 

tal e o segundo parcial, devem constar da preocupação do legislador 

ordinário na reformulação desta lei processual, face à nova CARTA. 

Quanto ao art. 17, do CPPM, não há dúvida de 
que não deve mais ser considerado no mundo juridico. 

Antes da CARTA de 1988, o ENCARREGADO poderia 
deter o indiciado pelos prazos do art. 18, e mantë-lo incomunicável 

por três dias no maximo, o mesmo se em resultado de outra forma le- 
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uv gal de prisao, como a preventiva. 
- lncomunicabilidade na prisão não é tolerada 

pela CARTA MAIOR, tanto que ela previu várias obrigações a quem es- 
tiver responsável por um preso, e mesmo diversos direitos a que ele 

pode desfrutar nessa situação; o nome de quem está efetuando a pri- 

são; o contato com alguém da familia; a assistência de um advogado; 
a comunicação a alguém da família ou a conhecido do local da prisão. 

O art. 59 é pródigo em íixar normas de condu- 
ta que garantem ao preso tudo o que lhe é mais importante nas cir- 
cunstãncias. 

Se assim é, não se tem como manter alguém in- 

Cuunícável. 
Já o CÓDIGO DE MENORES, baixado pela Lei _n9 

6.697, de 10 de outubro de 1979 - portanto, antes da atual CONSTI- 
TUIÇÃO - impedia a incomunicabilidade de MENOR, em qualquer caso, 
com direito à visita de seus pais ou responsável e de procurador com 
poderes especiais, de comum acordo com a direção do estabelecimento 
onde se encontrar internado, ou devidamente autorizado por autorida- 
de judiciaria, no caso o JUIZ DE MENORES (art. 118). 

Ora, como poderia o ENCARREGADO DE IPM deter 
alguém por até trinta dias, se o tempo para um IPM, em caso de indi- 

ciado preso é de no máximo vinte dias, pelo art. EO? Nem se pode co- 
gitar também da prorrogação de mais vinte dias, a ser dada por esca- 
lão militar superior, pois a conclusão de IPM com indiciado preso 
deve ser em até vinte dias, sem qualquer acréscimo. 

Deve-se ressaltar que a LEI ADJETIVA MILITAR 
estabelece poderes de POLÍCIA JUDICIÁRIA MILITAR a certos militares 
QUE .EXERCAM determinadas funções de COMANDO, de CHEFIA ou de DIRE- 

ÇÃO, normalmente a nivel de TENENTE CORONEL, CORONEL ou de OFICIAL- 
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GENERAL. 
E esta LEI ADJETIVA, ao mesmo tempo em que 

fu na passa tais poderes o Faz com certas limitações em razao de funcao. 

da hierarquia, do local dos fatos etc., e principalmente do tempo 
nv para que a investigacao seja realizada. 
Prevê o art. EO, do CPPH, que "o inquérito 

deverá terminar dentro em vinte dias, se o indiciado estiver preso, 
contado esse prazo a partir do dia em que se executar a ordem de 

ou prisao; ou no prazo de quarenta dias, quando o indiciado estiver 
solto, contados a partir da data em que se instaurar o inquérito" (o 

destaque é do trabalho). 
Neste último caso - quando o indiciado esta 

solto - o prazo poderá ser prorrogado por mais vinte dias, e ainda 
sotrer uma nova prorrogação (šš 19 e E9, do art. EO). 

ru Com o INDICIADU PRESO, o legislador nao per 
mite qualquer acréscimo aos vinte dias em que se achar nessas condi- 

ções. 
no Portanto, a investigacao tem um tempo fixado 

na LEI PROCESSUAL PENAL MILITAR para que o ESTADO possa, através de 
seu representante legal, apurar fato que constitua, em tese, CRIME 
MILITAR, e sua autoria. 

Ultrapassado esse prazo, não pode mais o E5-
\ 

TADO prosseguir na investigacão com aqueles seus representantes e 

pelo menos na situação de dispor de indiciado preso. Caberá a quem 

estiver no exercicio da atividade de POLÍCIA JUDICIÁRIA MILITAR re- 

meter os autos, no ponto em que se encontram, bem como o preso, para 

a JUSTICA MILITAR, pois cessaram os seus poderes, assim que o tempo 
legal foi esgotado. 
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Sem poder prosseguir na investigação, de 

igual forma não mais poderá manter a prisão do indiciado, já que os 

poderes para tal deixaram de existir. Tudo tem o caminho do MAGIS- 

TRADO; os autos do IPM e o preso. 
Deve-se também destacar que o prazo de vinte 

dias ~ quando o indiciado está preso - é o limite máximo de prisão. 
e essa contagem só chegará a esse número se o indiciado for preso no 

mesmo dia em que o IPM foi instaurado. Se a prisão se efetuar antes 

da instauração - por exemplo, em caso de flagrante, do qual decorra 
a feitura de IPM - o tempo para se concluir o IPM e o tempo de pri- 

sao nao serao os mesmos. Aquele, o IPM, terá que ser encerrado, no 

máximo, quando se completar os vinte dias de prisão. 

1.E?.E3.- IJ `TEP¶EI Piflãêä fii IhHJE€YT1EHãCZflJ 

Ressalte-se, por oportuno, que o tempo dado 
pelo legislador para a feitura do IPM, ou seja, para a investigação, 
a apuração sumária de um fato - vinte dias e quarenta dias (mais 

vinte) - e precisamente DA INVESTIGAÇÃO, e não DO ENCARREGADO. 
Explica-se. 
Diz o art. EO que “o INQUÉRITO DEVERÁ TERMI- 

NAR.. " e não o ENCARREGADO TERÁ TANTOS DIAS PARA TERMINAR O INQUÉ- 
RITO. 

Ora, no caso de IPM certos COMANDANTES, ou 

CHEFES, ou DIRETORES - conforme descreve o art. 79 - têm PODERES DE 
POLÍCIA JUDICIÁRIA MILITAR, chegando-se até ao escalão BATALHÃO ou 

REGIMENTO ("pe1os comandantes de forças, UNIDADES, ou navios" - le- 

tra "h", do art. 79). 
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Tais autoridades militares podem exercer, 
elas mesmas, este poder, ou PODEM DELEGAR tais poderes para OFI- 

CIAIS, até preferentemente CAPITÃESz "Obedecidas as normas regula- 
ru . au mentares de jurisdiçao, hierarquia e comando, as atribuiçoes enume 

radas neste artigo poderão ser delegadas a oficiais da ativa, para 

fins especificados e por tempo limitado" - š 19, do art. 79) (519). 

Se o IPM for feito por tais autoridades mili- 
tares, o prazo, que é da investigação, poderá ser integralmente usa- 

do, já que, ao encerrarem o IPM, faltará apenas remetë-lo à JUSTICA 
MILITAR (520). 

Mas se o IPM ficar ao encargo de quem, para 

isso, recebeu DELEGAÇÃO DE PODERES, deverá esse OFICIAL terminar a 

investigação, NO PRAZO QUE A AUTORIDADE DELEGANTE LHE DER ou COM 

TEMPO PARA QUE ESTA AUTORIDADE POSSA DAR A PALAVRA PINAL SOBRE A IN- 

VESTIGACÃO. 
Quando houver delegação de poderes, significa 

que a AUTORIDADE MILITAR apenas estendeu a um OFICIAL os PODERES DE 
POLÍCIA JUDICIÁRIA MILITAR, mas ela detém, ainda, esses Poderes con- 

sigo, tanto que terá como obrigação, dar a SOLUÇÃO DO IPM, de acordo 

com o ã 19, do art. EE. (521) 

Assim, para que possa dar a sua SOLUÇÃO, isto 

é, a manifestação última sobre a investigação - se ela foi completa- 
da, se atingiu aos objetivos maiores (provar o fato e a autoria), se 

todas as pessoas foram ouvidas, ou se todas as perícias e/ou exames 
foram realizados, ou ainda se as diligências necessárias foram de- 

senvolvidas - deve essa AUTORIDADE MILITAR dispor de uma certa par- 

cela daquele tempo maior dado para a apuração. 

Se não considerar os fatos investigados como 
deveriam, ou em caso de ajustes nos autos, essa AUTORIDADE MILITAR 
poderá - e até deverá - devolver os AUTOS DE IPM para o ENCARREGADO, 

23 E2



para, dentro do prazo inicial, providenciar o que faltar. 
Portanto, seja para simplesmente dar a SOLU- 

ÇÃO DO IPM, seja para novas diligências e após a sua manifestação 
definitiva, a AUTORIDADE MILITAR terá que dispor de meios para isso. 

Não pode, pois, o ENCARREGADO DO IPM usar to- 
do o tempo, sob pena de impedir qualquer manifestação daquele que 

ou lhe delegou poderes, em razao do limite de dias que a LEI ADJETIVA 
MILITAR firmou para a feitura do IPM. Em outras palavras, para que 

os fatos fossem apurados. 
Extrapolados os dias, nem a AUTORIDADE MILI- 

rw TAR e menos ainda o ENCARREGADO DE IPM poderao prosseguir nessa qua 
lidade, a Partir dos PODERES DE POLÍCIA JUDICIÁRIA MILITAR. 

Não podendo mais usar tais PODERES, assim 
também não mais podem manter alguém preso. Esta situacão dependerá 
da AUTORIDADE JUDICIÁRIA competente; no caso, o JUIZ-AUDITOR como 

.Juiz SINGULAR, ou Q CONSELHO DE JUSTICA (522). 

Em resumo, se o ENCARREGADO DE IPM tem apenas 
vinte dias - prazo maior - para concluir seus trabalhos, não deveria 
o legislador dar-lhe mais do que isso para a prisão do indiciado. 

Atendidas as exigências da CARTA MAIOR .de 

1989, o ENCARREGADO DE IPM poderá, por ordem escrita e fundamentada, 
deter o indiciado em CRIME PROPRIAMENTE MILITAR, em até vinte dias, 

sem possibilidade de prorrogação. 
Assim, o ENCARREGADO DE IPM poderá prender o 

indiciado desde que o fato se revista das caracteristicas de CRIME 
PROPRIAMENTE MILITAR, DEFINIDO EM LEI, que é uma das exceções des- 

critas no inciso LXII, do art. 59, da CARTA MAIOR, mas sem a permis- 
são que da o art. 17, do CPPM. 

Ora, CRIME PROPRIAMENTE MILITAR é, segundo a 

doutrina, como já se viu nas CONSIDERAÇÕES INICIAIS, aquele delito 
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que só está previsto no CÓDIGO PENAL MILITAR, não encontrando defi- 
nição na legislação penal comum, ou nela previsto de modo diverso. 
como está regulado no Art. 99, inciso I, do CPM. 

São os chamados CRIMES MILITARES PRÓPRIOS ou 
CRIMES ESSENCIALMENTE MILITARES, ou CRIMES TIPICAMENTE MILITARES, em 

contraposição àqueles que estão tanto na LEI PENAL COMUM como na LEI 
PENAL MILITAR e com a mesma redação. Estes últimos, tornam-se CRIMES 
MILITARES se neles Iorem detectados certos dados, como a qualidade 
de militar do agente e/ou da vítima, o local do fato, o bem atingi- 
do, certas circunstâncias relativas etc. 

CRIMES PROPRIAMENTE MILITARES - expressão 
consagrada na doutrina e não encontrada na legislação penal militar 
- são, por exemplo, a DESERCÃO (art. 187), a INSUBMISSÃO (art. 183, 

apesar de só civil cometer), o MOTIM e a REVOLTA (art. 149 e inci- 

sos), VIOLENCIA CONTRA SUPERIOR (art. 157), VIOLENCIA CONTRA INFE- 

RIOR (art. 175), DESRESPEITO A SUPERIOR (art. 160), ABANDONO DE POS- 
TO (art. 195), EMBRIASUEZ EM SERVICO (art. 202), DORMIR EM SERVICO 
(art. 203) etc.

O 

Quando da ocorrência de um desses delitos, o 

ENCARREGADO DE IPM poderá deter o indiciado. em DESPACHO ESCRITO E 

FUNDAMENTADO NOS AUTOS, independentemente de Ilagrante delito ou de 
ordem de MAGISTRADO. Só que o tempo para essa detenção não poderá 
ser de até trinta dias, conforme está estipulado no art. 18, do 

CPPN. 
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2.- A TRANSGRESSÃD MILITAR, O HABEAS CORPUS 
E lã JLKBTIIZA IWIL_IT¿¶R 

2.1.- A CONSTITUIÇÃO E D HABEAS CORPUS 

Quanto à TRANSGRESSÃO MILITAR, também reieri- 
da no inciso LXI ("ninguém será preso (...) salvo nos casos de 

transgressão militar.. "), deixa de ser tratada, como tal, por cons- 

tituir-se em norma administrativa, consubstanciada em REGULAMENTOS 

MILITARES das FORÇAS MILITARES, e não em LEGISLAÇÃO PENAL MILITAR. 
Para a verificação de TRANSGRESSÃO MILITAR 

devem-se observar, principalmente, os chamados REGULAMENTOS DISCI- 

PLINARES, que as FORÇAS ARMADAS e as FORÇAS MILITARES ESTADUAIS pos- 
Euem (5E3)_ 

TRANSGRESSÃO MILITAR, ou, melhor, TRANSBRES- 
SÃO DISCIPLINAR, de acordo com o REGULAMENTO DISCIPLINAR DO EXÉRCITO 
(R-4, mais conhecido por RDE), "è qualquer violação dos preceitos de 

ética, dos deveres e das obrigações militares, na sua manifestação 
elementar e simples. Distingue-se do crime, militar ou comum, que 

consiste na oíensa a esses mesmos preceitos, deveres e obrigações, 
mas na sua expressão complexa e acentuadamente anormal, de+inida e 

prevista na legislacão penal" (art. 18, caput). 
No entanto, dentro do espirito liberal da 

CONSTITUIÇÃO de 1988, engana-se aquele que achar ser incabível o HA- 

BEAS CORPUS em caso de punição disciplinar militar, consoante tais 

regulamentos. 
O HABEAS CORPUS, sem ser novidade na atual 

LEI MAIOR e com alguma variação, vem tratado nas CONSTITUIÇEES bra- 
sileiras. A de 1967 dizia que "dar-se-á habeas corpus sempre que al- 

ou guém sofrer ou se achar ameaçado de so+rer violência ou coacao em 
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na sua liberdade de locomocao, por ilegalidade ou abuso de poder. Nas 
transgressões disciplinares não caberá habeas corpus" (š EO, do art. 

150). 

A mesma redação é encontrada na EC/69 - É E0, 
do art. lS3. 

Já então era feita a ressalva, colocando-se 
um impedimento para que, nas transgressões disciplinares, houvesse a 

possibilidade da aplicacão desse mandamus. 
"Transgressões disciplinares" seriam aquelas 

resultantes de "regulamentos disciplinares", militares ou não. In- 

cluidas estavam as "transgressões disciplinares" cometidas Por tun- 
cionários civis. 

Na CONSTITUIÇÃO atual, esta expressão foi a]~ 

terada para "punições disciplinares militares" e passou a constar, 

não mais junto às disposicões do HC, e sim no Capitulo DAS FDRCQS 
ARMADAS. 

O Constituinte não foi preciso, pois ora cha- 
ma de TRANSGRESSÃD MILITAR (art. 59, LXI) ~ que é o ato, e ora deno- 
mina como PUNICÃO DISCIPLINAR MILITAR (š E9. do art. 142) - o resul~ 
tado desse ato. 

Realmente, a nova CQRTQ, em seu art. 14€, É 
ou I na õv E9, diz que "nao cabera habeas corpus em relacao a punicoes disci 

plinares militares". 

Aparentemente, pelo menos, parece que a ques- 
tão está detinidaz quando se tratar de PUNICÃD DISCIPLINAR, segundo 
os REGULAMENTQS MILITQRES *ff-'4>, no âmbito portanto aos quartéis, 
aplicada a militares, o conhecido "remédio heróico" não poderia ser 
usado em favor do prejudicado ou do assim punido. 
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uu Mas nao é isso que se deve entender. 
«i A leitura de outro dispositivo da própria 

na eu CARTA nao permite essa conclusao primeira. Mais precisamente, daque- 

le que trata justamente do HABEAS CORPUS: "Conceder-se-á habeas cor- 

pus sempre que alguém sofre ou se achar ameaçado de sofrer violência 
~ uu ou coacao em sua liberdade de locomocao, por ilegalidade ou abuso de 

poder (inciso LXVIII, do art. 59). 

ILEGALIDADE, segundo TUCCI & TUCCI, significa 
"desconformidade de atuacão ou omissão, do agente do Poder Público, 
com a lei, qualquer que esta, formalmente considerada, seja", e ABU- 

SO DE PODER "representa a atividade descognitiva da lei; enquanto a 

ilegalidade revela ação ou inacão ao arrepio desta, com abuso de po- 
A.: der o ato é praticado como se lei nao houvesse, vale dizer, como se 

'a autoridade legislasse e criasse uma situação não prevista nem au- 
torizada anteriormente'". (525) 

PONTES DE MIRANDA (526% ao estudar prwunóa- 
mente a figura do HABEAS CORPUS, diz que por ILEBALIDADE "não se po- 

deria entender senão o que exclusivamente exprime êsse vocábulo", 

aceitando ABUSO DE PODER como equivalente a EXCESSO DE PODER. Cita 

PIMENTA BUENO para definir essa expressão; "'ato de autoridade que, 
por mau uso da jurisdição, que a lei lhe conferiu, ordena ou permite 
o que ela proibe, ou posterga as condicöes que a lei mandava obser- 
var em seu ato'“. 

Continuando, PONTES DE MIRANDA afirma que "em 

qualquer Caso de abuso de poder, sofrendo o individuo coacao ou vio- 
lëncia à liberdade de ir, ficar e vir, está indicado, constitucio- 

1» nalmente, o uso do habeas-corpus. Nao decorrente de abuso de poder, 
e sim de ato ilegal, que em tanto não orce, mas que, praticado, mo- 

tive a violência ou coação individual, também será dada a ordem, co- 

mo preceito irretorquível da Constituicão". (527) 
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A autoridade coatora deve ser a autoridade 

pública, e não o particular. Pois o PUDER, usado em excesso, não é o 

particular, na lição de ESPÍNOLA FILHO (5287z "a palavra poder é ai 

usada para significar: mando, autoridade. É ao poder público que a 

Justica ordena ou expede ordens, e por isso as leis falam sempre em 
ordem de habeas-corpus". ' 

E.E.- D HQBEQS CORPUS E A TRQNSGRESSÃD MILITAR 

PINTO FERREIRA ífiëql aacrava que "Q praceita 
de que não cabe habeas corpus em transgressões disciplinares foi re- 

tirado do nivel constitucional". Parece que o autor não atentou para 
ou o fato de que os CUNSTITUINTES apenas trocaram a sua posicao, pas 

sando-o para o trecho em que falam das FORÇAS ARMADAS. 
volta-ae a PONTES DE MIRÀNDA (530), para, cam 

uu :v ele, dizer-se que se a prisao administrativa - e a prisao decorrente 

de uma transgressão militar é administrativa - "é sem justa causa, 

como se o funcionário público não é responsável por dinheiros, se- 

gundo a lei, sena prisão excedeu o prazo legal, se incompetente a 

autoridade que a ordenou, se o processo é manifestamente nulo, se já 

extinta a punibilidade, etc.", é evidente que cabe o HABEAS CORPUS. 
Este tomado como direito, pretensão, ação, remédio juridico consti- 

tucional, garantia constitucional, nas formas que PONTES DE MIRANDA 
usou para considerar o que seja o HABEAS CORPUS (531). 

ESPÍNULA FILHU (532) alerta para Q fato da 
ou que "a prisao disciplinar, imposta por autoridade civil, escapa à 

esfera de ação do habeas-corpus, com maioria de razão a proveniente 
de autoridade militar, pois os pressupostos são os mesmos: de re- 

ru 1 na clamar, tao somente, recaia a punicao em militar ou pessoa sujeita à 
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disciplina militar, relacionada com ato inerente à função militar". 
PINTO FERREIRA, com base também em PONTES DE 

ou MIRQNDA, ensina que a transgressao disciplinar tem quatro pressupos- 
tos: "a) hierarquia, pois o agente transgressor deve estar subordi- 

nado ao agente que o pune; b) poder disciplinar, atribuindo poder 
na ` punitivo ao superior; c) ato ligado à funçao do punido; d) pena, ba- 

seada em previsão legal". Completa, dizendo que o HABEAS CORPUS é 
na possivel em três situações: quando a sançao for determinada por au- 

toridade incompetente, quando ela estiver em desacordo com a lei ou 

os limites da lei forem extrapolados ‹533). 

E é o próprio PONTES DE HIRQNDQ que formula 
as maneiras pelas quais o HABEAS CORPUS deve ser concedido: quando 
alguém se achar sofrendo ou ameaçado de sofrer violência, ou coação, 

por ilegalidade, ou abuso de poder, em sua liberdade fisica (de ir, 

ficar e vir), desde que se prove a liquidez do direito, que se tem e 

alega (liberdade politica, religiosa, imunidades, funções, etc.), 

quando se verificar ser a lesão de direito proveniente do constran- 
gimento ao direito de ir, ficar e vir, não podendo ser a tempo reme- 
diada por outros meios jurídicos; e quando não constituir, exclusi- 

vamente, crimes, ou questão pecuniária, a que só deva competir pro- 

cesso ordinário criminal, ou a respectiva ação civil, ou comercial, 

ou de direito público comum (534). 

"Quem diz transgressão disciplinar”, nas pa- 

1aví~a‹_=. ainda de PONTES DE MIRANDA (535), "re¬<ere-ze. nezeszàriamen- 
te, a uma hierarquia, através da qual flui o dever de obediência e 

de conformidade com instruções, regulamentos internos e recebimentos 

de ordem, a um poder disciplinar, que supõe a atribuição de um di- 

reito de punir, disciplinarmente, cujo caráter subjetivo o localiza 

em todos, ou em alguns, ou sómente em algum dos superiores hierár- 

quicos, um ato ligado à função e uma pena, susceptível de ser apli- 
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cada disciplinarmente, portanto, sem ser pela Justica”Éomo-ãusticag. 
Continua, aduzindo que "dêsde que há uma hierarquia, há um poder 

disciplinar, há um ato e há uma pena disciplinar, qualquer ingerên- 

cia da Justica na economia moral do encadeamento administrativo se- 
ria perturbadora da finalidade mesma das regras que estabelecem o 

dever de obediência e o direito de mandar". Concluindo, afirma que 
"o Poder Judiciário só aprecia a inconstitucionalidade ou a ilegali- 
dade dos atos dos poderes públicos, não a injustiça intrínseca, na- 

quilo em que qualquer dos poderes obra discricionàriamente". 
MAGALHÃES NORONHA *53fi*, que aceita admitir- 

se o HABEAS CORPUS contra ato de particular, afirma que é mister 
"haver hierarquia, poder disciplinar, falta funcional e pena pró- 
pria", pois faltando um destes pressupostos, é cabível o HABEAS COR- 
PUS, já que se trata do meio "mais expedito que a lei dispõe contra 
a violação efetiva ou ameaça à liberdade de locomoção da pessoa". 

Assim, se na JUSTICA MILITAR ingressar pedido 
de HABEAS CORPUS, em se tratando de preso militar (537), em decor- 
H uv :v ru rencia da aplicacao de sancoes disciplinares militares, ela nao es- 

tará totalmente impedida de apreciar o feito, só por ser "punição 

disciplinar militar". 
Pode esta JUSTICA ESPECIAL, e deve, conhecer 

de HABEAS CORPUS, apesar da aparente expressa vedação contida no 5 

E9, do art. 148. É uma proibicäo limitada pela própria CONSTITUIÇÃO. 
` Assim, se tal punição disciplinar militar te- 

nha sido aplicada segundo um dos requisitos que a mesma LEI MAIOR 

estipula para a ocorrência desse tipo de petição, que acabou se tor- 
vv nando na acao de maior e mais rápido efeito em nossas CORTES DE JUS- 

TICA, a alternativa do HC é cabível. 
Para isso, basta que se verifique que a puni- 

vu cao disciplinar tenha sido aplicada, por exemplo, por autoridade mi 
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ou litar sem poderes para tal, ou que o tempo de punicao seja alem do 

que os regulamentos disciplinares prevêem para o nivel daquela auto- 
ridade militar. 

fissim, um Capitão Comandante de Companhia no 
na EXÉRCITO pune um Sargento. seu subordinado. com 10 dias de prisao; 

houve abuso de poder, pois o Capitão, como Comandante de Companhia, 
av poderia punir o Sargento, mas em até B dias de prisao, de acordo com 

o art. 37, e Anexo III, do RDE. 
ou Ou, em outro exemplo, este mesmo Capitao Co- 

mandante de Companhia pune um Sargento, de outra Subunidade, mesmo 
que dentro dos limites de dias e de tipo de punição. Tem-se uma ile- 

galidade, já que o RDE em seu art. 99 especifica que as punições se- 
rão aplicadas "aos que lhes são subordinados", e não a quem não in- 

tegre os quadros de sua subunidade. 
Ou, ainda, o militar íoi punido mas no local 

em que está recolhido preso. soíre ou está para sofrer qualquer tipo 
de violência. 

Nestes casos, o HQBEAS CORPUS deve ser o re- 
na médio juridico - se o fato nao for de imediato resolvido na esfera 

administrativa - em consonância com as normas do inciso LXVIII, em 

estudo. 

Em situações desta natureza, a JUSTICQ HILI- 

TAR deve acolher o HABEAS CORPUS. e assim fazendo estará atendendo 
as normas constitucionais. 

Se 0 CONSTITUINTE, de um lado proibe e de ou- 

tro permite (ou mesmo determina), é evidente que a proibicão ficou 
adstrita à regra geral registrada na descrição do próprio HABEQS 
CORPUS. 

Discorda desta posição SAMPAIO lãaa), o qual. 

ao analisar o texto constitucional, a+irma que nas transgressões 
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disciplinares "não cabe o habeas-corpus, isto porque, na organização 
militar, os atos de indisciplina são punidos com penas restritivas 
de liberdade fisica e, se contra as autoridades militares, nos quar- 

téis, fossem impetradas tantas ordens quantas prisões houvesse, ha- 

veria uma quebra na disciplina, ocasionando sérios transtornos à 

hierarquia". 
Qcompanha-se, em parte, O seu pensamento. 

Aceita-se que. em se tratando de transgressões disciplinares - mili- 
v no tares ou civis o PUDER JUDICIARID nao deve interferir. Salvo, 

diante de ilegalidade ou abuso de poder. 
uv Compreende-se, também, que a preservacao da 

DISCIPLINA' e da HIERARQUIQ MILITARES é fator fundamental para a so- 

brevivência das DRGANIZACEES MILITQRES. E que a possibilidade que 

têm as autoridades militares de aplicarem punições, imediatamente 
ru na após o fato que registra a transgressao, representa uma correcao e 

uma exemplaridade imediatas, que trará, por certo, reflexos junto à 

tropa. 
Mas se o ato administrativo é ilegal ou foi 

desenvolvido com abuso de poder, o PUDER JUDICIÁRIO tem o dever de 

intervir. É quando a autoridade judiciária competente vai analisar o 

ato administrativo, mas sob seu aspecto externo. Não deve invadir o 
ru campo do mérito e o da conveniência de sua aplicacao pela autoridade 

administrativa. 
É a CARTQ de 1988 que igualmente estabelece 

" vu 1 ou 1 na que a lei nao excluira da apreciacao do Poder Judiciario lesao ou 

ameaca ao direito" (inciso XXXV). 

Militar punido de acordo com as normas mili- 

tares não tera, por tal, direito seu lesionado ou estará com direito 
seu ameaçado de ser atingido, não cabendo por isso a impetracäo de 
Hz; ‹5a9›

_ 
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vv D que se levanta para discussao è justamente 
quando o ato administrativo militar é ilegal ou contém abuso de po- 

der (540)_ 

Neste aspecto, concorda-se com os termos do 
CPPM, ao dizer que "dar-se-á 'habeas corpus' sempre que alguém so- 

frer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua li- 
vu berdade de locomoçao, por ilegalidade ou abuso de poder" (art. 466). 

Também quando esta LEI QDJETIVQ acentua que o 
vv v n: H nao e o caso se a puniçao foi aplicada DE ACORDO com os REGULA 

MENTOS DISCIPLINARES ou as NORMAS CDNSTITUCIONAIS (mesmo artigo. 

alíneas). 
E de igual forma ao enumerar diversas situa- 

ções quando haverá ILEGALIDADE ou ABUSO DE PUDER; cerceamento da li- 

berdade, ordenado por quem não tinha competência para tal ou ordena- 
do ou efetuado sem as formalidades legais; não há justa causa para a 

ou coaçao ou o constrangimento; a liberdade de ir e vir for cerceada 
fora dos casos previstos em lei ou já cessado o motivo que autoriza- 
va o cerceamento; prisão por mais tempo do que determina a lei; pro- 

cesso de pessoa por fato que não constitua crime em tese; ou já ex- 

tinta a punibilidade, ou se o processo estiver evidentemente nulo 
(art. 467 e alíneas). 

Ainda quanto ao fato da concessão de HE, mes- 

mo que com sentença condenatória, quando: o fato imputado, tal como 

estiver narrado na denúncia, não constituir infração penal; a ação 

ou condenação já estiver prescrita; o processo for manifestamente 
nulo; e for incompetente o juiz que proferiu a condenação (art. 468, 

e alíneas). 
seguem esta iinha Tucci & Tucci @541P, afir- 

mando que "a utilização do habeas corpus faz-se ampla, sem nenhuma 
restrição, sempre que, em razão da ilegalidade ou abuso de poder, 
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alguém esteja ameaçado ou venha a sofrer violência em sua liberdade 
de locomoção". I 

Dizem estes autores que não se deve "excluir 
do crivo dos órgãos jurisdicionais qualquer violência ou coação à 

liberdade de locomoção", citando PONTES DE MIRANDQ, para informar 

que o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, mesmo antes da CONSTITUIÇÃO de 1967, 
havia decidido ser admissível o H quando o constrangimento resul¬ 
tasse "de prisão de militar, por autoridade militar, em caso de ju~ 

risdição restrita". (543) 

É certo 
DE MIRANDA (543), "nã‹z› é meiu 
das sentenças; mas pode e deve 
ou abuso de poder, violando ou 

que o HQBEQS CORPUS, segundo PONTES 
ordinário para corrigir a injustiça

I 
ser admitido quando haja ilegalidade 
ameaçando a liberdade fisica" já que 

ele é "remédio" e não "recurso". 

Por isso, mesmo que em se tratando de uma 
simples TRANSGRESSÃO MILITAR. ou se for um caso de PUNICÃO DISCIPLI- 
NAR MILITAR, o HABEAS CORPUS não está excluído. Eliminado o mérito 
da punição, tudo o mais poderá ser do interesse do "remédio herói~ 
co". 

Ressalte-se, novamente, que "o que caracteri- 

za, precipuamente, o processo de habeas corpus, é constituir ële, um 

instrumento rápido e imediato de tutela jurisdicional da liberdade 
de locomoção", como esclarece JOSÉ FREDERICO MARQUES (544), acres- 
centando que HC se "destina a restaurar, de pronto, o jus libertatis 
assim atingido, ou impedir, também de forma breve e imediata, que 
êsse direito acabe indevidamente ameaçado". 

FREDERICO HARGUES tra: as Palavras do CONSE- 
LHEIRO LAFQIETE, sobre a violação da liberdade pessoal. Só ela causa 

danos e sofrimentos, que não admitem reparação condigna, e "dai a 

necessidade de um remédio judicial extraordinário, rápido, enérgico, 
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lv em que o juiz nao esteja adstrito às normas do direito, podendo. 

imediatamente, fazer cessar a coacão"~ (545) 

Os próprios CDNSTITUINTES trataram do tema, 

e, dentre-eles, PAULO RAMOS que desejava suprimir a expressão "Não 
vu caberá habeas corpus em relacao a punições disciplinares militares" 

(545) porque, sendo oriundo da área militar, diz conhecer aquela 
realidade. 

Vê no texto aprovado uma "clamorosa contradi- 
cäo", pois em outro momento está declarado que "a lei não excluirá 

uu › no da apreciacao do Poder Judiciario lesao ou ameaça a direito", e como 

o HABEAS CORPUS será "sempre" concedido quando alguém tiver o seu 

direito de ir e vir molestado por ilegalidade ou abuso de poder, 
pretende corrigir a falha.

I Hduz, também, que a 'punicao disciplinar nao 
se destina às punições que cerceiam a liberdade: o direito de ir e 

vir. Existem, por exemplo, a repreensão, a advertência, punições 
disciplinares". Du seja, estas últimas quando aplicadas, nao atingem 

a liberdade de ir e vir do punido. 

Acha que melhor estaria 0 texto se usasse a 
vu nn H eu ou H expressao "prisoes disciplinares e nao "punicoes disciplinares . 

Traz as ponderacöes do RELATOR GERAL BERNARDD 
CQBRAL em seu parecer, o qual afirmava: "'assim, quando se veda a 

nv concessao de habeas corpus em favor dos punidos disciplinares, o que 

se objetiva é o mérito da penalidade, que fica excluído de aprecia- 
fu na cao judicial para esse efeito. Nao conheco nenhum habeas corpus que 

se dirija ao mérito do fato e sim à forma, à ilegalidade ou ao abuso 
de poder'“. Conclui o RELATOR: "'C1aro que os requisitos formais, 

competência e legalidade, continuarão passíveis de exame pelo Poder 
'u Judiciário, consoante copiosa jurisprudência . 
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O CDNSTITUINTE PAULO RAMOS acredita que o RE- 
ou LQTDR GERAL "cai numa grave contradiçao, dizendo que o mérito esta- 

ria excluído de apreciação e não as formalidades", encerrando suas 
palavras com a afirmação de que, a se manter tal dispositivo, é de 

vu se perguntar aos CUNSTITUINTES se consideram "o cidadao militar um 

cidadão inferior", e "como todos são iguais perante a lei", aguarda 
a eliminação do § E9, do art. 148 (547). 

BERNQRDU CQBRQL, D RELQTDR GERÃL, diz que O 
na ¡ ou texto fala em “puniçao militar' e que "esta puniçao disciplinar. que 

é muito própria ao meio castrense, reveste-se de um caráter essen- 
cial e inarredável, por afetar - e ai chamaria a atenção dos Srs. 

Constituintes - o dúplice esteio da organização militar, quais se- 

jam, a hierarquia e a disciplina”. 
filinha em defesa de suas idéias, ainda, que 

esses requisitos formais - requisitos de competência, de legalidade 
- continuarão sendo passíveis de exame pelo Poder Judiciário, justa- 
mente porque "nenhuma lesão de direito será excluída da apreciação 
pelo Poder Judiciário. Uma coisa não se confunde com a outra". 

A emenda foi rejeitada por 318 votos - 75 

eram a favor, com E abstenções (548). 

2.3.- Q COMPETÊNCIA PARA CONHECER DE HQBEQS CORPUS 
Nëä JLH31`IC1ä P1IL_I1YäR 

- O IPWDAEHSE IDQ éäTLHäL l_EE5ISLƒN:ÃC) 

Resta, agora, apontar na JUSTIÇQ MILITAR, 
quem poderá conhecer da impetração de HABEAS CORPUS. 

Talvez, a principio, não se tivesse qualquer 

dúvida: seria o JUIZ-AUDITDR ou os CONSELHOS DE JUSTICA (o ESPECIAL 
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ou o PERMANENTE), em primeira instância, e o TRIBUNAL COMPETENTE (o 

STM, para a JMF, e os TRIBUNAIS DE JUSTICA DOS ESTADOS ou os TRIBU- 
NAIS DE JUSTICA MILITAR, para JME em segunda instância). 

Mas a LEGISLAÇÃO PROCESSUAL PENAL MILITAR, 

representada pelo CPPM e pela LEI DA ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA MILITAR 
(LOJM) não comtemplam este poder para o primeiro grau de jurisdição 
na JUSTICA MILITAR. 

A saber. 
O CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR, em seu 

art. 469, é claro ao prescrever: "Compete ao Superior Tribunal Mili- 
tar o conhecimento do pedido de 'habeas corpus'". 

Não diverge a LOJM: "Compete ao Superior Tri- 

bunal Militar, processar e julgar originariamente (o destaque é des- 
te trabalho), o habeas corpus, nos casos permitido em lei" (art. 40, 

inciso IX, alinea ”d”). 
Esta mesma LOJM, ao estabelecer a competência 

dos CONSELHOS DE JUSTICA (art. 43 e incisos) e dos JUÍZES-AUDITORES 
(art. 46 e incisos), não confere a eles tais poderes. 

No entanto, podem os CONSELHOS DE JUSTICA e 

os JUÍZES-AUDITORES decretar PRISÃO PREVENTIVA, conceder MENAGEM 
(549) e LIBERDADE, declarar a ànàmpdtdbiiàdade de indiciado dd acu- 
sado, ou no caso do JUIZ-AUDITOR, como JUIZ SINGULAR, RECEBER OU NÃO 
A DENÚNCIA, ARQUIVAMENTO DE PROCESSO, REOUISITAR EXAMES E PERÍCIAS, 
NOMEAR PERITOS, RELATAR OS PROCESSOS E REDIGIR SENTENÇAS, EXPEDIR 
MANDADOS DE PRISÃO e ALVARÁ DE SOLTURA, DECIDIR SOBRE RECEBIMENTO DE 
RECURSOS INTERPOSTOS (Por exemplo, APELAÇÃO, RECURSO EM SENTIDO ES- 

TRITO), EXECUTAR SENTENÇAS, DECIDIR SOBRE LIVRAMENTO CONDICIONAL. 

entre outras. ' 

Só não pode conhecer de HABEAS CORPUS. 
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vw 1 ø Dra, isto nao e aceitavel, nem mesmo compre 
ensivel. 

Por que o CPPH e a LUJH dão ao JUIZ-QUDITDR 
tantos poderes como JUIZ SINGULAR, e não permitem a ele apreciar 
tão-somente um HC? Será que o legislador de 1969 - ambas as leis são 
desse ano - ter-se-ia se equivocado? 

Qual seria a razão para que o STM, e só ele, 
vu vv v 7 ' 1 vu conhecesse da impetraçao de tal petiçao juridica. Sera que o STM nao 

vê nos JUÍZES-QUDITDRES capacidade técnica, ou competência juridica, 
para deixar com eles tal apreciação, propondo, por exemplo, modifi~ 
cação da legislação? 

_ 

Por que se ter apenas o STM, quanto à JMF, 

com sede em Brasilia. para receber HE de todo o BRASIL? 
ru Mesmo com os meios de comunicaçao de hoje, É 

algo que não se entende. . 

Talvez seja mesmo uma não confiança nos JUÍ- 

ZES de lê instância da JMF. e isso não vem apenas de 1969. Já em 

1938, o quadro era o mesmo, pois de acordo com o CÓDIGO DE JUSTICA 
MILITQR baixado naquele ano, o pedido de HC teria que ser dirigido 
ao então SUPREMO TRIBUNAL MILITAR (art. 872), e os doutrinadores de 
então - pelo menos, dentre os aqui pesquisados - não estranhavam a 

situação, limitando-se a louvar o reconhecimento e o valor dado ao 

um na JUSTICA MILITAR V-550). 

9 única correlação possivel entre as duas 

épocas em que tais LEIS ADJETIVQS MILITQRES foram elaboradas - 1938 
e 1969 - era que, então, o regime vigente era ditatorial civil, no 

primeiro caso, e ditatorial militar, no segundo. Du, com outras pa- 

lavras, vigia um regime de força, e com a competência que a JUSTIÇA 
CASTRENSE tinha para julgar os crimes politicos, acautelavam~se os 

vv 0 ~ dirigentes, só permitindo a concessao de HC para um orgao que, pelo 
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menos em tese, estivesse mais afinado com as idéias politicas de 

quem governasse o País. 
Pode ser que, dentre os JUíZES-AUDITORES, es- 

palhados por todo o BRASIL, existisse um que viesse a tomar decisão 
não em consonância com o pensamento de tais dirigentes, e se através 

de um órgão colegiado, e ainda com sede na Capital Federal (Rio de 

Janeiro, até 1973, e Brasilia, desde então), essa possibilidade se- 
ria mais remota, até porque a maioria dos MINISTROS seria de MILITA- 
RES - inicialmente sete, dentre os onze MINISTROS com o Decreto Lei 
n9 925/38, e depois dez, com o Decreto Lei n9 4.235, de 6 de abril 

de 1942, e legislação seguinte, quando o STM passou a ser composto 
por quinze MINISTROS, como está até hoje. 

O fato é que ainda em 1969 a situação perdu- 
rou e os JUÍZES-AUDITORES continuaram impossibilitados de conhecer 
de HABEAS CORPUS. Podem muito mais, como decretar PRISÃO PREVENTIVA, 
RECEBER AUTO DE PRISÃO EM FLASRANTE, com homologação ou não, RELAXAR 
PRISÃO, DECIDIR SOBRE RECURSOS e LIVRAMENTO CONDICIONAL, EXECUTAR 
SENTENÇAS etc., mas HABEAS CORPUS a eles está vedado. 

A própria LOJM é tanativa: a competência para 
processar e julgar HABEAS CORPUS é do STM, ORIGINARIAMENTE. 

Porém, se isso acontece na JUSTICA MILITAR 
FEDERAL, tal não se repete, plenamente. nas JUSTICAS MILITARES ESTA- 
DUAIS, com os respectivos JUÍZES-AUDITORES. 

É que nessas justicas estaduais, especializa- 
das, o órgão de EÊ instância não é o STM, e sim os TRIBUNAIS DE JUS- 
TICA dos Estados, ou, no caso de SÃO PAULO, MINAS GERAIS e RIO GRAN- 
DE DO SUL, o TRIBUNAL DE JUSTICA MILITAR. 

` Com estes últimos ESTADOS, a JUSTICA MILITAR 

ESTADUAL manteve a competencia originaria com o respectivo orgao de 
E9 grau, para processar e julgar o HABEAS CORPUS ‹551). 
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Mas, e nos demais ESTADOS da FEDERAÇÃO? Se- 

guem a competência_tracada inicialmente pelo STN? 
Basicamente, pode parecer que sim, mas não é 

o que se dá, necessariamente. 
As JUSTICAS MILITARES ESTADUAIS nesses ESTA- 

DOS estäo organizadas consoante as normas que determinam a organiza- 
cão judiciária dessa Unidade da FEDERAÇÃO, tendo sempre, como órgão 
de segunda instância, o TRIBUNAL DE JUSTICA. 

Ora, nos ESTADOS não será esse TRIBUNAL DE 

JUSTICA a única instância a poder conhecer de HABEAS CORPUS. pois 
todos os JUÍZES DE DIREITO já o Tazem no 19 grau. O TJ será, como em 

outras situacões normais, o órgão recursal, ad quem. 
Cite-se, como exemplo, a organização judiciá- 

ria de SANTA CATARINA. 
A comecar pela CONSTITUIÇÃO ESTADUAL, vê-se 

que o TRIBUNAL DE JUSTICA tem por competência processar e julgar, 

ORIGINARIAMENTE, os HABEAS CORPUS, mas só quando o coator ou pacien- 

te FOR AUTORIDADE DIRETAMENTE SUJEITA b SUA JURISDIÇÃO, ou seja, à 

jurisdição do TJSC (art. 83, XI, "d"). Só nesses casos, o TJSC tem a 

sua competência firmada já como órgão de primeira instância única no 
ESTADO (552).

_ 

Mais claro ainda é o CÓDIGO DE DIVISÃO E OR- 
GANIZAÇÃO JUDICIÁRIAS (Lei n9 5.624/79), quando prescreve que ao 

JUIZ DE DIREITO, NO CRIME, compete PROCESSAR E JULGAR HABEAS CORPUS 
(art. 93, III). 

É, portanto, o JUIZ DE DIREITO, como MAGIS- 

TRADO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA - e o JUIZ-AUDITOR o é, também - que irá 

conhecer de HABEAS CORPUS, e nao exclusivamente o TRIBUNAL. 
Outra não Poderia ser a competência nesses 

casos (553). 
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«4 HABEAS CORPUS configura petiçao que exige 
resposta pronta da JUSTICA. Alguém está com sua liberdade ameaçada 
ou ela lhe foi retirada, possivelmente por um ato ilegal ou revesti- 
do de abuso de poder. A manifestação da JUSTICA não pode ser demora- 
da, complicada, distanciada do peticionário. Tanto, que o HABEAS 
CORPUS poderá ser impetrado por QUALQUER PESSOA, em seu favor ou de 

outrem (art. 470, do CPPM, e art. 654, do CPP), e para ele as forma- 
ru ru lidades exigidas sao mínimas a petiçao, por exemplo, poderá ser 

redigida em qualquer folha, bastando que se saiba a pessoa a receber 
o beneficio, quem é o coator e as razões para tal pedido. 

A CARTA MAIOR dá aos JUÍZES FEDERAIS - lê 

instância - poderes para processar e julgar os HABEAS CORPUS. em ma- 

téria criminal de sua competência ou quando o constrangimento pro- 

vier de autoridade cujos atos não estejam diretamente sujeitos à ou- 
vu na tra jurisdiçao (art. 109, VII). E ela nao veda esses poderes aos 

JUÍZES ESTADUAIS, limitando-se a dizer que os ESTADOS organizarão 
sua JUSTICA, "observados os princípios estabelecidos nesta Consti- 
tuição” éart. 125, raputl. 

A 

Já era esse o procedimento, anteriormente à 

nova CARTA, tanto que o CPP dizia que OS JUÍZES e os TRIBUNAIS TÊM 

COMPETÊNCIA PARA EXPEDIR DE OFÍCIO ORDEM DE HABEAS CORPUS, quando no 
curso de processo verificarem que alguém sofre ou está na iminência 
de sofrer coação ilegal, (š 29, do art. 654). E ainda mais, o JUIZ 

RECEBERÁ a Peticãü de HABEAS CORPUS (art. 656), PODERÁ IR AO LOCAL 
em que o paciente se encontrar (parágrafo único, do art. 657), e 

MANDARÁ que o preso lhe SEJA APRESENTADO (art. 656), entre -outros 

dispositivos da LEI ADJETIVA COMUM que estabelecem, claramente, a 

competência de um JUIZ DE DIREITO para conhecer de HABEAS CORPUS. 
Para finalizar, os JUÍZES-AUDITORES elou os 

CONSELHOS DE JUSTICA deveriam, modificando-se a legislação em vigor. 
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conhecer de HABEAS CORPUS, DECIDIR como MAGISTRADOS que são, tendo 
sempre em vista que a sociedade espera da JUSTICA, nada mais, nada 
menos, que a resposta, rápida e justa, de seus anseios no campo ju- 
ridico (554). 

nn A limitacao e ela iníelizmente existe, se- 

rão a jurisdição e a competência. pois "a verdade é que. para o ha- 

beas corpus, como para todos os atos do processo criminal, a autori- 
dade judiciária só agirá Iicitamente» TENDO JURISDIÇÃO e SENDO COM- 
PETENTE" (destaque deste trabalho), na lição de ESPÍNOLA FILHO 
(555) 

I3.- A IQEFHJRIIDQIHE, Q I_EI5ISL$M2ÃC) PET¶QL.lWIL_ITF¶? 
E lã CCN¶5TI11JIC2fl3 

3.1.- U MENOR PARA O CÓDIGO PENAL MILITAR 

Para o CÓDIGO PENAL MILITAR o menor de 18 

anos não é inimputável, chegando a atingir o infrator. menor de 18 e 

maior de 16 anos. 

Tais dispositivos vêm causando grande celeu- 
ma, desde que o CPM entrou em vigor, em 19 de janeiro de 1970. 

Acredita-se que, com a CARTA de 1989, a dis- 
na cussao tenha se encerrado. em definitivo. 

Nas antes o tema era constantemente tratado 
na JUSTIÇA MILITAR. até porque, dentre os militares, havia aqueles 
que ainda não tinham atingido a idade de 18 anos, como os ALUNOS DE 
ESCOLAS PREPARATÓRIAS, os ALUNOS de COLÉGIOS MILITARES, e mesmo os 

ALUNOS de ESCOLA DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS, todos podendo, como MILI- 

TARES ou EGUIPARADOS A MILITARES para os efeitos do CPM, cometer 
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CREME H[L[TâR. 
Está no CPM, no art. 50; "O menor de dezoito 

anos é inimputável, salvo se. já tendo completado deaesseis anos. 

revela suficiente desenvolvimento psíquico Para entender o carater 
ilícito do fato e determinar-se de acordo com este entendimento. 
Neste caso, a pena aplicável é diminuída de um terço até a metade". 

Desta forma, o menor de dezoito anos era um 

inimputável perante o CPM, apenas como regra geral, pois exceções 
havia. 

Menor de 19 e maior de 16 anos, MILITAR ou 

CIVIL, poderia ser passível de, contra ele. colocar-se uma ação tí- 
pica, antijuridica e culpável, desde que revelasse um desenvolvimen- 
to psíquico suficiente para entender o caráter ilícito do fato, e 

suficiente também para determinar-se de acordo com este entendimento 
(556) 

Não dizia o CÓDIGO PENAL MILITAR a forma como 
deveria ser feita esta avaliação de seu desenvolvimento psíquico. se 

por observação do julgador, se por informações de pessoas - pais, 

amigos, professores etc. - ou se, necessariamente, por exames peri- 
ciais. 

Acredita-se que todas as informações seriam 
importantes, principalmente aquelas provindas de peritos. 

A EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS do CPM afiançava que 
essa “faculdade de reconhecer em alguns casos a capacidade penal, 

entre 16 e 18 anos", é deferida ao JUIZ, elogiando o tratamento dado 
à idade minima para os efeitos de responsabilidade penal. 

Deve estar se referindo aos dispositivos do 
E5TêTUTO SUBSTANTIVO MILITAR anterior, o de 1944. o qual realmente 
deixava tudo muito vago, principalmente quanto à idade minima; "ârt. 

36 - Os menores de dezoito anos são penalmente irresponsáveis, fi- 
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ru cando sujeitos às normas estabelecidas na legislacao especial. Pará 
grafo único. Equiparam-se aos maiores de dezoito anos, os militares 
e assemelhados, que ainda não tenham atingido essa idade". 

Em relacäo a LEGISLAÇÃO PENAL COMUM de 1940, 
havia o acréscimo do parágrafo único (art. E3. mais tarde art. E7 - 

penalmente inimputável) €55?). 
rw Discutia-se, entao, a idade minima, se 16 

anos, ou menos, ou mais, e TEIXEIRA (558) lembrava que nas FORÇAS 
ni ARMADAS havia "milhares de pessoas menores de 18 anos que sao mili- 

tares ou considerados a esses assemelhados em virtude de leis e re- 
gulamentos", mas “ingressando nas fõrcas armadas como militar ou as-

n semelhado, qualquer pessoa com a idade necessária para esse ingresso 
assume deveres inerentes às funções militares, tornando-se, portan- 

to, responsável civil e criminalmente". 
Podendo ser imputável a esse menor um crime, 

conseqüentemente aplicar-se-ia uma pena, só que diminuída de um ter- 
co até a metade. 

Mas não era só. Havia aqueles menores de ida- 
de e que eram tratados como equiparados aos maiores de 18 anos, ain- 

ru da que nao tivessem atingido essa idade. Conforme o art. 51 e ali- 

neas, eram eles: os militares; os convocados, os que se apresentam à 

incorporação e os que, dispensados temporariamente desta, deixam de 
se apresentar, decorrido o prazo de licenciamento; e os alunos de 
colégios ou outros estabelecimentos de ensino, sob direcão e disci- 
plina militares, que já tenham completado dezessete anos. 

Assim, como se fossem maiores de 18 anos. 

conforme a LEGISLAÇÃO PENAL MILITAR, eram os MILITARES, qualquer que 

fosse a sua idade. 

MILITARES menores de 18 anos poderia haver, 

dentre os ALUNOS de ESCOLAS PREPARATÓRIAS de CADETES, para uma das 
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FORÇAS ARMADAS, já que é nestas escolas que os rapazes fazem o E9 

grau. Delas, podem sair para as ESCOLAS DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS, co- 

mo a ACADEMIA MILITAR DAS AGULHAS NEGRAS (AMAN). 

Também eram imputáveis os CIVIS, convocados 
para a prestação do SERVICO MILITAR. justamente para a incorporacão. 
quando, após serem alistados, e realizados os exames médicos, apre- 
sentam-se na OM onde vão servir, e lá se incorporam, ou seja, in- 

gressam nas fileiras dessa OM. Tais convocados podem estar cometendo 
um CRIME MILITAR RRÓPRID - a INSUBMISSÃQ (559). 

Du, ainda; aqueles com mais de 17 anos, alu- 
nos de colégios ou outros estabelecimentos de ensino, SOB DIREÇÃO E 

DISCIPLINA MILITARES, ou seja, CIVIS que freqüentam COLÉGIOS dirigi- 
dos_ por MILITARES e onde se aplicam os REGULAMENTOS DISCIPLINARES 
MILITARES. Como exemplo, os COLÉGIOS MILITARES (de BRASÍLIA), onde 

uv s nv os alunos estao sujeitos as sancoes disciplinares de REGULAMENTOS 
DISCIPLINARES íãfiøä e onde a DIREÇÃO e muitos dos Professores são 
também MILITARES. 

Todos, CIVIS ou MILITARES, eram, formalmente, 
ou seja. pela lei. maiores de 18 anos, para os eteitos do CÓDIGO 
PENAL MILITAR, e portanto, sujeitos às penas nele previstas. 

Para o CPM, os inimputáveis - menores de 16 

anos e menores de 18 e maiores de 16 anos de idade - ficavam sujei- 
tos às medidas educativas, curativas ou disciplinares determinadas 
em legislação especial (art. 52) (551). 

A imputabilidade, Para MARCELLO LINHARES 
(562), "é um atributo da pessoa, um modo de agir relativamente a um 
fato que a lei deiine como crime. Se não integra a estrutura do cri- 
me, dele é, entretanto, um pressuposto lógico". 

Explica também o autor que só pode haver res- 
ponsabilidade penal quando o agente for imputável. Diz-se que alguém 
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é imputável "quando reúne à capacidade de entendimento a capacidade 
de querer". E ainda, por capacidade de entendimento, "a possibilida- 
de de o agente saber quando transgride uma norma, quando descumpre 
um dever", e por capacidade de querer, "a faculdade de determinar-se 
o sujeito com base em motivos conhecidos e selecionados, de escolher 
o comportamento adaptado aos motivos mais razoáveis; também a facul- 

dade de poder resistir aos estímulos dos acontecimentos externos". 
No CP e no CPM, o conceito de imputabilidade 

e fornecido contraria sensu. Pelos dois CÓDIGOS, entende-se, indire~ 

tamente, que IMPUTÁVEL "é o homem que reúne dentro de si qualidades 
de saúde que o-direito estabelece para que sofra uma pena; que se 

exigem, juntamente com o crime, como qualidades mínimas para Poder 
ser apenado. Tais qualidades são a capacidade de entender o que faz 
e de querer aquilo que faz". ‹5¿3) 

lmputabilidade penal, ensina QNIBAL BRUNO 
(564), "é o conjunto de condições pessoais que dão ao agente capaci- 
dade para lhe ser juridicamente imputada a prática de um fato puni- 
vel". 

U CP e o CPM adotaram o sistema biológico 
quanto aos menores. D CÓDIGO PENAL presume, de forma absoluta, - e o 

CÓDIGO PENAL MILITAR, em parte - que o menor de 18 anos é realmente 
incapaz, inteiramente, de entender o caráter ilícito do fato e de 

determinar~se de acordo com esse entendimento. É presunção formal e 

não admite prova em contrário, segundo DAMÁSID DE JESUS (555). 

Também o CP e 0 CPM previram circunstâncias 
que atenuam a pena se o agente é menor de E1, na data do fato - a 

chamada menoridade relativa - art. 65, I, do CP, e art. 78, I, do 

CPM, assim como a reducão dos prazos de prescricão, pela metade, 

quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de E1 anos - art. 

115, do CP, e art. 129, do CPM. 
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3.2.- COMO DEVE SER ENTENDIDA A MENDRIDQDE 
.. . hU§ JLH5TI(Zfl›IWIL_IT¿H a 

Porém, enquanto havia a imputabilidade para 

menor de 18 anos de idade, ao contrário do previsto no CP, isso 

preocupava os julgadoras, não só pela diferenciação entre as duas 
LEGISLACÕES PENAIS, mas, e principalmente, pela caracterização de 

imputabilidade para o menor de 18 e maior de 16 anos de idade. 
Vozes já se levantavam contra os dispositivos 

da LEI PENQL MILITAR. exigindo uma uniformidade da idade inicial da 
responsabilidade dos menores no DIREITO PENAL COMUM e no DIREITO PE- 

NAL MILITQR, não só por uma questão de coerência, mas também por 

tradição legislativa originária desde o CÓDIGO PENAL DA ARMADQ. 
Brandia-se, ainda, com o argumento de que os 

CIVIS estavam também sujeitos ao CPM. e mais uma vez teria que haver 
o critério uniíorme para o inicio da responsabilidade Penal. 

Surgiu, anos mais tarde, o CÓDIGO DE MENORES, 
instituído pela Lei n9 6.697. de 10 de outubro de 1979. 

_ 
Tinha-se, agora, íinalmente, uma lei especi- 

fica. onde estavam codificados todos os preceitos que diziam respei- 
to ao MENOR. 

Seu art. 19 já adiantava: "Este Código dispõe 
sobre assistência, proteção e vigilância a menores: I - até 18 (de- 

zoito) anos de idade, que se encontrem em situação irregular; II - 

entre 18 (dezoito) e 21 (vinte e um) anos, nos casos expressos em 

lei". 

Para os efeitos desse CÓDIGO considerava-se 
em “situação irregular". entre outras, o MENOR AUTOR DE INFRAÇÃO PE- 
NAL (art. EQ, VI). 
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AUTORIDADE JUDICIÁRIQ, para O CÓDIGO DE MENO- 

RES, era o JUIZ DE MENORES ou o JUIZ que exerça essa função na forma 
da legislação local (art. 69), e dentre as medidas que ele poderia 
aplicar constavam a advertência, a entrega aos pais ou responsáveis, 
ou a pessoa idônea, mediante termo de responsabilidade, a colocação 
em lar substituto, a imposição do regime de liberdade assistida, a 

rw uv colocaçao em casa de semiliberdade, e a internaçao em estabelecimen 
to educacional, ocupacional, psicopedagógico, hospitalar, psiquiá- 

trico ou outro adequado (art. 14). 

Todo MENOR de 18 anos, à data do fato, a quem 
se atribuisse autoria de infração penal. teria que ser, desde logo. 

encaminhado à autoridade judiciária (art. 99 e š 19). 

Entrando em vigor 180 dias após sua publica- 
fu 1 . çao, em 10 de outubro de 1979, e de se perguntar: e agora, como fi 

cariam os dispositivos do CPM, para os menores de 18 e maiores de 16 
anos de idade? Continuariam em vigor? Mais: deveriam ser aplicados, 
mesmo que um CÓDIGO DE MENORES dissesse diferentemente sobre inves- 
tigação, medidas aplicáveis e autoridade judiciária diferentes, es- 

pecificas? 
ü discussão voltou a ficar acirrada. 
Para os que acreditavam que o CÓDIGO DE MENO- 

RES era uma lei especial sobre menores, regulando tudo o que a ele 

se referisse, prevaleceriam suas normas, deixando-se de lado, defi- 

nitivamente, as do CPM. Além disso, argumentavam, o CÓDIGO DE MENO- 

RES é posterior ao CPM, e assim seus termos devem prevalecer. 
Já os que ainda aceitavam as disposições do 

CPM sobre menores. afirmavam que. se o CÓDIGO DE MENORES era uma le- 
gislação especi{ica sobre menores, o CPM o era para o CRIME MILITAR, 

no e cometendo CRIME MILITAR o menor de 18 anos nao seria plenamente 
inimputável. 

Ff! 
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Precedentes na JUSTICA MILITAR já havia, des- 
tacando-se o Acórdão do STM, de 3 de dezembro de 1941 (Jurisprudên- 
cia do STM, v. VI, p. 115) cuja EMENTA era: "A legislação especial 

nú sôbre menores delinqüentes nao é aplicável aos menores de 18 anos 

acusados de prática de crime militar". 
Mas fica evidente que a corrente que detendia 

tal idéia estava, a cada dia, mais fraca. 
. A elucidacão deíinitiva, para quem ainda ti- 

nha dúvida, veio com a CARTA de 1988. em seu art. EEB: "São penal- 
mente inimputáveis os menores de dezoito anos, sujeitos às normas da 
legislacão especial". 

Logo a seguir, e na esteira da LEI MAIOR, 

apareceu o ESTATUTO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE. baixado pela Lei nQ 

8.069, de 13 de julho de 1990, trazendo a mesma prescrição, no art. 

104: “são penalmente inimputáveis os menores de dezoito anos, sujei- 
tos às medidas previstas nesta lei". 

Nao deve ter restado nenhum resquicio de du 
vida. 

A partir da LE] FUNDAHENTAL, prosseguindo-se 
no ESTATUTO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE. o menor de 18 anos é inim- 

putável, seja CIVIL, seja MILITAR, maior ou menor de 16 anos - es- 

te, ainda um ADOLESCENTE - aluno ou não de Escola, Colégio, com ou 

sem aplicação de DISCIPLINA MILITAR, sob a direção ou não de MILITA- 
RES. 

Não há como se aplicar as disposições dos 
art. 50 e 51, do ESTATUTO SUBSTANTIVO MILITAR. por completa derroga- 

cão, seja pelas NORMAS CONSTITUCIONAIS, seja pelo novo ESTATUTO DA 

CRIANCA E DO ADOLESCENTE. 
Menor de 18 anos comete, por esse ESTATUTO, 

vu ‹-.z nao mais crime ou contravencao. e sim ATO INFRACIONAL. e para isso 

Bãfl



dispõem-se de medidas às mais variadas a ser aplicadas a esse infra- 
tor (555), não se falando mais em sanção Penal (567). 

Deve o CPM ser ajustado à norma constitucio- 
nal. bastando a repetição do seu texto: "Os menores de dezoito anos 
são penalmente inimputáveis, ficando sujeitos às normas estabeleci- 
das na legislação especial". 

Por outro lado, recentemente, cogita-se, den- 
tre os doutrinadores do DIREITO PENAL MILITAR. de colocar os MILITA- 

RES, os CONVOCADOS, os que se apresentarem à incorporacao e os ALU 
NOS DE ESTABELECIMENTOS DE ENSINO SOB ADMINISTRAÇÃO MILITAR, se me- 

nores de 18 anos, como sujeitos aos REBULAMENTOS DISCIPLINARES da 

respectiva ARMA (EXÉRCITO, MARINHA e AERONÁUTICA), quando praticarem 
CRIMES PROPRIAMENTE MILITARES definidos no CPM, tais como DESERCÃO 
(art. 187), INSUBMISSÃO (art. 183), ABANDONO DE POSTO (art. 195), 

VIOLÊNCIA CONTRA SUPERIOR (art. 157), DESRESPEITO A SUPERIOR (art. 

160) etc. 

Isso não deve ser aceito. Se cometem, em te- 

se. CRIMES. os menores de 18 anos. pela CARTA MAGNA. são PENALHENTE 
INIMPUTÃVEIS, e por tal, não podem sofrer sanção penal, e sim, aque- 

ou las medidas já previstas em Iegislacao especial, contidas no ESTATU 
TO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE. 

Não cabe punir-se por CRIME, através das san- 
cöes DISCIPLINARES dos REGULAMENTOS DISCIPLINARES MILITARES. e nem 
tais REGULAMENTOS destinam-se a isso, mas somente as faltas disci- 

plinares. 

O que deve ser feito é atentar-se à LEI 

MAIOR. 

333



4.- Fã SEEä3ÃC] SEHIRETTA IHQ .JUEYFICXÂ MIL_I11ãR 
IERETJTE Íä Dflüvfä CCWMETITIJICÊKJ 

4.1.- Q SESSÃO SECRETQ E A PUBLICIDQDE 
[NDS FYTDSšIRCKHESSRHëIS 

Estabelece o CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR 

que todos os processos, sobre qualquer crime, devam ser julgados pe- 

lo respectivo CONSELHO DE JUSTICA (PERMANENTE ou ESPECIAL), em SES- 

SÃO DE JULGAMENTO (art. 431, e seguintes). 
Nessa SESSÃO DE JULGAMENTO, quando o processo 

está pronto - já ultrapassadas as inquiricöes. os exames. as peri- 

cias, as diligências últimas - são lidas algumas pecas (denúncia, 

exame e/ou perícias, e o interrogatório do acusado) além de outras. 

por requerimento das Partes (art. 432 e alíneas). 

Após, é dada a palavra às Partes, inicialmen- 

te por três horas cada uma, com direito a mais uma hora, se houver 

réplica e tréplica (art. 433 e parágrafos). 
Concluídos os debates, e decidida qualquer 

‹u questao de ordem levantada pelas Partes. o CONSELHO DE JUSTICA PAS- 

SARG A DELIBERAR EM SESSÃO SECRETA (art. 434). 

É na SESSÃO SECRETA que os JUÍZES MILITARES 

podem pedir ao JUIZ-AUDITOR esclarecimentos sobre questões de direi- 

to relacionadas ao processo em julgamento, após o que, verificadas 
as questões preliminares e o mérito da causa, passam a apresentar 
»seus votos. O primeiro a votar e o JUIZ-AUDITOR, seguindo-se os JUÍ- 

ZES MILITARES, por ordem inversa de hierarquia, até o JUIZ PRESIDEN- 

TE (art. 435). 

Decidindo, é reaberta a SESSÊO PÚBLICA e pro- 

clamado o resultado do julgamento pelo JUIZ PRESIDENTE. Aqui. e um 
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simples anúncio da decisão. A sentenca, redigida pelo JUIZ-AUDITOR. 
deverá ser lida em até oito dias, se não o for na SESSÃO DE JULGA- 

MENTO ‹art. 443) (569). 
' O que se discute é se a SESSÃO SECRETA, pre- 

vista especificamente no art. 434. do EPPN, continua a ter vida, em 

razão da nova CARTA, que determina que "a lei só poderá restringir a 

publicidade dos atos processuais quando a defesa da intimidade ou o 

interesse social o exigirem" (inciso LX, do art. S9). 

Depreende-se, pela LEI MAIOR, que os atos 
processuais são sempre públicos, mas podem deixar de ter esta carac- 

úv n . teristica por duas razoes - deiesa da intimidade ou exigencia do in 

teresse social. 
Considerando-se o caso normal, poderá a JUS- 

TICA MILITAR realizar ainda a SESSÃO SECRETA, quando de um julgamen- 
to? 

Adiante-se, logo, que ATOS PRDCESSUA15 são os 
na atos do processo. ou a relacao juridica processual que se contém no 

processo e que se reilete em atos, na lição de MDACYR AMARAL SANTOS 
(569) 

"São atos Processuais os atos que têm impor- 

tãncia juridica para a relação processual, o desenvolvimento, a mo- 
no ou na 1 rv dificacao ou cessacao da relacao processual", e eles, alem de nao se 

apresentarem isoladamente, estarem ligados pela unidade do escopo, e 

serem interdependentes, obedecem a quatro princípios: o da liberdade 
ou das {ormas, o da instrumentalidade das formas, o da documentacao, e 

o da publicidade, além da obrigatoriedade do uso do vernáculo ¿5?9¡. 

Para ROCHA (571), 0 aro PRUCESSUAL é "Q acon- 

tecimento previsto numa norma processual como capaz de produzir o 

nascimento, a conservação, a modificação, a transierência ou a ex- 
ru nu 1 tincao da relacao juridica processual". 
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Sobre a publicidade dos atos processuais, os 

doutrinadores ainda vacilam ou pelo menos divergem entre si. 
Há aqueles que dão ao conceito um entendimen- 

to o mais amplo possivel. e há outros que se acautelam. sem se defi- 
nirem com precisão. 

no Entre os primeiros, estao os que aiirmam que 
a publicidade dos atos. e especificamente dos atos jurisdicionais. 

atende ao interesse das partes e ao interesse público, protegendo o 

MQGISTRQDO contra insinuacões e maledicências, assim como as Partes 
contra um possivel arbítrio ou prepotência, além de conferir à cole- 

tividade, de um modo geral, a possibilidade de controle sobre atos 
que são praticados com a forca própria do ESTADO (573). 

Dizem que as audiências, as vistorias, a oi- 

tiva de testemunhas etc.. "têm que ser praticadas a portas abertas. 
sem impedimento do ingresso de quem quer que seja"; mesmo o acesso 

aos autos não poderá ser negado a ninguém, seja parte ou não, advo- 

gado ou não ¡573). 

Na outra corrente têm-se os intérpretes que 
afirmam que a publicidade dos atos processuais é a regra dominante, 
mas frisam que o CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL também abre exceções a tal 
publicidade, nos arts. 141, 155, 444, 915 E 945 (574). 

E advertem tais autores, relembrando EVfiNDRO 
LEITE, "que o sigilo não deve nem pode ser absoluto. porque os atos 
judiciais são complexos e envolvem direitos preextintos, como a con- 

sulta aos autos e o pedido de certidões, que, embora limitados às 

partes_ e a seus patronos, são direitos públicos subjetivos e de ca- 

ráter político, invadindo inclusive a esfera discricionária dos tri- 
bunais".(575) 

Há ainda outros doutrinadores que se aprofun- 
dam mais no tema. ressaltando "que a garantia da publicidade não se



traduz na exigência da efetiva presenca do público e/ou dos meios de 
comunicacão aos atos em que o procedimento se desenrola, não obstan- 

te reclame mais do que uma simples 'potencialidade' abstrata (como 

quando, por exemplo, não se tem conhecimento da data, horário, e do 

local da realizacão de determinado ato; a publicidade reduz-se, en- 
vu ‹ a II tao, a um nivel meramente teorico) , como ensinam TUCCI & TUCCI 
(576) 

Sem aceitar a irrestrita publicidade, a qual 

pode afetar o interesse público. a ordem social ou ferir a dignidade 
do acusado ou do litigante, os autores lembram que ela e o dever de 
motivacão dos atos decisórios são inseridos, pela doutrina contempo- 

rânea, na órbita dos direitos fundamentais, "como pressupostos do 

direito de defesa e da imparcialidade e independência do juiz". A 

finalidade primordial é "tutelar situações jurídicas dos particula- 
rn res perante o poder estatal, e, em especia1,`nas circunstancias em 

que É exigida a prestacão jurisdicionai“.Í5773 
É também a mesma LE] MAIOR que estabelece uma 

outra obrigatoriedade. qual seja, a de que "todos os julgamentos dos 
órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as 
decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei, se o interesse o exi- 

gir, limitar a presenca, em determinados atos, às próprias partes e 

a seus advogados, ou somente a estes" (inciso IX, do art. ?3). 

É a regra geral: publicidade dos atos proces- 
suais. 

De tudo, tiram-se duas conclusões: o legisla- 

dor constituinte não deixou ao arbítrio do JUIZ "a determinacão de 

ser imprimido o segredo quando reclamado por questões de interesse 

público ou social, ou em defesa da intimidade; a lei é que deverá 

impor o regime da publicidade restrita aos litigantes"; e, quanto ao 

inciso LX, do art. 59, por paradoxal que possa parecer à primeira 
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~ eu vista, essa disposicao constitucional “nao apenas reservou a publi 
cidade às partes e aos seus respectivos advogados, mas tão-somente a 

estes" (o realce é deste trabalho). 
Concluem TUCCI & TUCCI que, "em hipóteses que 

na nu provavelmente deverao ser tracadas pela legislacao infraconstitucio 
nal. a publicidade poderá sofrer ainda maior restricão“.‹57B) 

Has, sobre a SESSÃO SECRETA, quando do julga- 
nc mento na JUSTIÇA CASTRENSE. os doutrinadores nao chegam a abordar. 

ou são evasivos, exceto, por exemplo, TUBENCHLACH (579), o qual 

afirma, taxativamente, "que todos os julgamentos secretos foram re- 

vogados pela nova Constituicão, entre eles os julgamentos da Justica 
Militar". _ 

ou au n Aqui, ocorreu coníusao ou interpretacao erro- 
nea. 

Na JUSTICA MILITAR nunca houve JULGAMENTO SE- 
CRETO. Lá. todos os julgamentos SÃO PÚBLICOS. Na fase final de uma 
SESSÃO DE JULGAMENTO, PÚBLICA, e após concluídos os debates e deci- 

nz › dida qualquer questao de ordem levantada pelas PARTES, e que os mem 

bros do CONSELHO DE JUSTICA passam a deliberar em SESSÃO SECRETA. 
Portanto, SECRETA é a SESSÃO em que os JUÍZES 

DECIDEM sobre o processo, e não TODA A SESSÃO DE JULGAMENTO. 
Por isso, NÃO Hd NA JUSTICA MILITAR JULGAMEN- 

vv TO SECRETO, o que implicaria, sempre, a nao presenca do público nos 
atos processuais a serem desenvolvidos, como leitura de pecas, deba- 

tes etc. 
›u rn II O CPPM expressa a posicao: a instrucao cri- 

minal sera sempre pública. podendo. excepcionalmente. a juizo do 
vv Conselho de Justica, ser secreta a sessao, desde que o exija o inte 

resse da ordem e disciplina militares, ou a seguranca nacional" 
(art. 387). 
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É evidente que, nos dias atuais, em razão de 
"seguranca nacional" essa transformação não mais ocorrerá, por não 

ser mais a JUSTICA MILITAR a competente para o julgamento de *atos 
relacionados com esse campo (da Lei de Seguranca Nacional). 

Sobraria, em conseqüência, a Possibilidade de 
se ter uma sessão secreta. em razão da ordem e da disciplina milita- 

res, o que è um fato tão raro que dele ainda não se tem qualquer 

noticia de registro. ` 

Discute-se aqui a existência de SESSÃO SECRE- 
TA dentro da SESSÃO PÚBLICA DE JULGAMENTO. 

4.EE.- flä PTH5ICÚ5C).DF§ JLEBTICUQ P1ILQIT£H FTQEDTTE 
ÊN FWHBLIHÊG 

Entendem alguns JUÍZES~âUDITORES e mesmo JUi~ 
ou IES DE TRIBUNAIS DE JUSTIEâ MILITGR que. em razao desse dispositivo 

constitucional - seja o inciso LX, do art. 59, seja ainda o inciso 

IX, do art. 93 - não mais cabe a existência da SESSÃO SECRETA, nos 

moldes em que ela vinha sendo executada. 
Concluíram tais MQGISTRADOS que agora há uma 

imposição constitucional que impede a permanência da SESSÃO SECRETA. 
Qrgumentam que se todos os atos processuais 

devem ser PÚBLICOS. assim também devera ser na fase de deliberacão 
dos Juizes Do CQNSELHU DE JUSTICA (580). 

Dentre eles, há os que não mais realizam 
qualquer sessão para tomarem a decisão; ela é feita na seqüência da 
SESSÃO DE JULGAMENTO, na presenca de todos e no mesmo local. Outros, 

continuam a executar a SESSÃO SECRETA, só que para ela convidam as 

PARTES ‹PRomoToR DA Jusricê MILITAR E âDvoGâDos› ffiflil. 
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nv rs E há ainda os que nao vem necessidade de al 
teracão, eis que a nova CARTA não atingiu a SESSÃO SECRETA. 

ru ' A razao parece estar com estes últimos. 
Explica-se. 

Não se examina a possibilidade de um ato pro- 

cessual deixar de ser público, e sim de vários JUÍZES - no caso. 

cinco - tomarem uma DECISÃO. 
É um momento em que tais JUÍZES vão deliberar 

para que o CONSELHO DE JUSTICA. um órgão COLEGIADO. tome uma posi- 

cão, apresente um resultado que irá espelhar a manifestação única de 
CINCO JUÍZES. 

Não precisa ser, necessariamente, em público. 

Os JUÍZES podem se retirar do recinto e passar a uma outra sala. a 

Tim de recolherem seus votos, sem que isso possa ser traduzido como 
algo incompatível com a LEI MAIOR. 

PÚBLICA è a SESSÃO DE JULGAMENTO. e PÚBLICOS 
nem sempre serão os atos processuais. A CARTA MAGNA apresenta ela 
mesma casos de exceção - a defesa da intimidade ou o interesse so- 

cial. 

Além disso, a CARTA HAIOR, pela linha de pen- 

samento dos exegetas do seu conteúdo. frisa sempre sobre o amplo e 

irrestrito acesso das PARTES aos autos, e não propriamente da PRE- 

SENÇA DO PÚBLICO ou da PRESENÇA DAS PARTES, mesmo quando os JUÍZES 
DEVEM DELIBERAR SOBRE O PROCESSO. 

SIGILO a própria CONSTITUIÇÃO prescreve ao 

regular o TRIBUNAL DO JÚRI. garantindo aos JURADOS a possibilidade 

de apresentarem seus votos, numa urna, sem que seja possível identi- 

fica-1os.› 

Não sera porque os JURADOS se retiram para 
uma sala e lá deliberam - com a presenca das PARTES - que a CONSTI- 
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TUIÇÃO toi desrespeitada. Ao contrário. ela está sendo cumprida. 
E também não será pela existência desta sala 

e principalmente pelo sigilo dos votos que a decisão de um JÚRI será 
anulada. - 

Da mesma forma, os julgamentos da JUSTICA MI- 

LITAR podem ser definidos por decisões tomadas pelos JUÍZES numa sa- 
la especial, com ou sem a presença das PARTES. 

Lembra-se, a propósito, que esse momento é o 

mesmo em que um JUIZ SINGULAR tem para decidir sobre um fato, e nem 

por isso sua sala deve estar com a presenca, OBRIGATÓRIA, de quem 

quer que seja. 
Ora, quando um JUIZ SINGULAR tem que decidir 

num processo - criminal, para que haja correspondência - pode fazë- 
lo, ainda na SESSÃO DE INSTRUCÂO E JULGAMENTO, ou mais tarde, em seu 

GABINETE. Se sua opção for esta, ele decide e redige a sentença, sem 

que tenha que intimar e/ou convidar as PARTES. Momento que, pelo 

contrário, deve estar sozinho para que possa bem formular sua deci- 

são. 

Assim os JUÍZES do CONSELHO DE JUSTICA reti- 
ram-se para deliberar. Nas como são CINCO. e a JUSTICA deve formular 

:v vv apenas uma decisao, é nessa sessao que se resolve sobre os votos - 

se à unanimidade ou se por maioria - as razões, a pena, se for o ca- 

so. Podem, como JUÍZES que são, ter conceitos diferentes e portanto 
penas diferentes; dai, as regras processuais a respeito (art. 435 e 

parágrafo único) - o SURSIS, as condições de cumprimento, a execução 
da pena, o relaxamento de acusado preso, as razões da sentença - es- 

ta, é redigida pelo JUIZ-AUDITOR, o qual podera ser voto vencido. 

Por um ou outro motivo. deve este JUIZ conhecer toda a argumentação 
de cada membro do CJ para apresenta-la na sentença, que nao É sua, e 

sim, do CONSELHO DE JUSTICA. 
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Todas estas preocupacõoes perpassam pela ca- 
beca de um JUIZ. só que no caso são CINCO JUÍZES e. para isso. um 
momento e um local próprios são plenamente convenientes. Não se vê 

ou razao para que as PARTES tenham, obrigatoriamente, que estar presen 

tes nesse ato. Isso até pode acontecer, a convite do CONSELHO, o que 

seria uma atitude que não deixa de ser interessante. Estar-se-ia se- 

guindo a linha do JÚRI, só que sem o sigilo dos votos. 
Na verdade, o assunto está a merecer mais es- 

tudos, e mesmo os TRIBUNAIS comecam a se mani{estar sobre ele. Resta 
aguardar novas posições para se conhecer melhor as opiniões, mas de- 

fende-se a permanência da sessão em sala própria na qual o CONSELHO 
irá deliberar sobre os fatos de processo (582). 

Has, frisa-se novamente, a realização numa 

SESSAO DE JULGAMENTO de uma SESSÃO - chamada SECRETA ou não - onde 

os JUÍZES MEMBROS de um CONSELHO DE JUSTICA se reúnem para tomar o 

decisum sobre o fato em julgamento, não representa desrespeito às 

normas constitucionais contidas na CARTA de 1988. Basta que os atos 
processuais continuem públicos, com a ampla participacao das PARTES, 
como vem acontecendo na JUSTICA MILITAR. ' 

5.- SÍPWTEEHE DC) C€W°ÍT1H_D 

A CARTA de 1988 estabelece direitos e garan- 
tias individuais. os quais. confrontados com a LEGISLAÇÃO PENAL e 

PROCESSUAL PENAL MILITAR vigentes - principalmente estas - permitem 
concluir-se que o CPM e o CPPM devem sofrer alterações por conter 

disposicões inconstitucionais supervenientes. 
A prisão provisória, prevista no CPPM, possi- 

vel então de ser usada pelo ENCARREGADO DO IPM para retirar a liber- 
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dade de alguém por até 30 dias, dos quais 3 incomunicáveis, deve ser 

vista agora com restrições, face à nova CARTA. 
lncomunicável, ninguém mais poderá ficar, 

tendo em vista as diversas garantias que são dadas ao preso - atra- 
vés de seu art. 59 e incisos. Enquanto que a prisão - desde que não 
em FLAGRANTE DELITO ou por ordem escrita e fundamentada de AUTORIDA- 
DE JUDICIÁRIA - só ocorrerá em casos de CRIME PROPRIAMENTE MILITAR 
(DESERCÃO, MOTIM, REVOLTA e outros), isto é, só previsto no CPM ou 

nele previsto mas com redação diferente daquela que foi dada a› LE- 
ou GISLACÃO PENAL COMUM. Neste último caso, nao mais pelos 30 dias ini 

cialmente marcados no ESTATUTO ADJETIVO MILITAR, e sim, em no máximo 
EO dias, se se tratar de prisão decretada pelo ENCARREGADO DO IPM, 

após o que o preso estará somente à disposição da AUTORIDADE JUDI- 
CIÃRIA MILITAR (JUIZ~AUDITDR E/ou CONSELHO DE JUSTICA). 

Quanto ao HABEAS CORPUS, ele não pode ser 
eu aplicado em razao de transgressão militar. mas desde que esta tenha 

sido imposta nos limites legais, ou seja, sem ilegalidade ou abuso 

de poder. 
- Portanto, a regra estabelecida pela CARTA de 

1988 - o não cabimento do HABEAS CORPUS em TRANSGRESSEO MILITAR ~ 

não é absoluta, face aos termos da mesma LEI MAIOR, quando firmou o 

conhecimento do "remédio heróico" para quando houver o tolhimento de 
liberdade. Basta que a punicäo disciplinar tenha ocorrido sem se 

atender às normas legais e/ou com o Comandante Militar ultrapassando 
as esferas de sua competência. *

' 

A menoridade penal vinha sendo tratada na LE- 

GISLACÃO PENAL MILITAR de forma diferenciada da apresentada pela LE~ 
GISLACÃO PENAL COMUM, pois naquela o menor de 18 anos e maior de 16 
era ainda um imputável, assim como o MILITAR, qualquer que fosse a 

rw sua idade, e esta, seguindo a tradicao juridica brasileira, dizia 
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que o menor de 18 anos era inimputável. 
' Apesar do confronto, as decisões da JUSTIÇA 

MILITAR vinham obedecendo à LEI SUBSTANTIVA CASTRENSE. apesar de ma- 
nifestações contrárias, especialmente na doutrina. Mesmo que legis- 

vv laçao própria do MENOR, como o CÓDIGO DE MENORES, prescrevesse em 

contrário, - na linha do CP - obedecia-se ao CPM. 
Porém, a atual LEI FUNDAMENTAL firmou em de- 

finitivo e afastou qualquer dúvida que ainda houvesse, junto aos 

mais renitentes: o menor de 18 anos é inimputável. 
üã LEIS SUBSTANTIVA e ADJETIVA MILITARES cabe 

agora tão-somente a sua adequação aos termos constitucionais vigen- 
tes. 

, 
Por sua vez, a chamada SESSÃO SECRETA, um dos 

momentos finais da SESSÃO DE JULGAMENTO. contida no CPPH. sofre ago- 

ra forte resistência, sendo mesmo considerada por alguns - doutrina- 
dores e julgadores - como inexistente, ao confrontar-se com a CARTA 
de 1988, que reza que todos os atos processuais devem ser públicos. 

A 

Apesar disso, a SESSÃO SECRETA deve continuar 
a existir, por não ferir disposições constitucionais, por ser apenas 
um momento em que o CONSELHO DE JUSTICA, composto por cinco JUÍZES. 
se reúne para tomar uma decisão, assim como um JUIZ SINGULAR o faz 

em seu gabinete, sem necessariamente a presença de mais alguém, seja 

das Partes, seja do público em geral. 
Se todos os atos processuais na JUSTICA MILI- 

TAR são públicos. como o é a SESSÃO DE JULGAMENTO, nada impede que a 

decisão dos JUÍZES ocorra em particular, podendo, se for o caso, 

convidar-se as Partes para a ela assistirem. 
Ainda como reflexos da LEI MAIOR na JUSTICA 

CASTRENSE deve-se abordar alguns tópicos referentes à competencia. 

apresentando-se razões para novos processos, problemas quanto ao que 
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uv possa ser CRIME MILlTAR e definicao de quem julgaria os crimes dolo- 
t . d ... SDS CDH Fã 8 V1 8-, ä5'5UI"ItD'5 ESSES QUE C|CUPãY`‹3CJ O ESPBCC) CÍO PFÓXÍÍHD 

capitulo. 

é›.- |VCTTQE3 BIE¶_ICN3R£fl:I(2AE5 E EEXFN_I(2ê1`I\NäS 

DE! C$H°Í11JL£)'U 

- (500) - sobre o tema, em abordagem ampla, ver CORRÊA, Univaldo. A 

liberdade e a administração pública na Constituição Fede- 

ral. Egzigta Sggüšgcigz estudos jurídicos e políticos, 

Florianópolis, UFSC, CPGD, n. 18, p. 85-102, set./1989; 
na trechos sao aqui aproveitados. 

- (501) - MELO, Osvaldo Ferreira de. Qzciogázig gg Qizgigg ggligi- 
gg, cit., p. 38. 

- (502) ~ idem, p. 55. 

- (503) - ESTADO. 
ter a 

comum, 
toda a 

espaco" 

- (504) - RIVERO 
bl;ga5. 

~ (505) ~ idem, p 

tomado no sentido de "Instituição destinada a man- 
organizacao política de um povo e assegurar o bem 
utilizando mecanismos de controle coercitivo sobre 

nø sociedade e exercendo jurisdicao sobre determinado 
(MELO, op. cit., P. 46). 

apud CRETELLP- JR» Jflséz ~- 
Rio de Janeiro: Forense, 1986. p. E4. 

66. 
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- (506) - 

- (507) - 

- (508) - 

- (509) - 

- (510) - 

- (511) - 

ver CRETELLA JR., José. Dicionário de Direito Administra- 
Ligg. Rio de Janeiro: Forense, 1978. 3. ed. p. 308; o 

autor lembra que “o Estado não pode ter senão interesses 
públicos", pois "quando se reconhece que um interesse per- 
tence ao Estado, é preciso, por isso mesmo, considera-lo 
como interesse de uma coletividade em contraposição ao in- 

teresse particular". 

CRETELLA JR., Curso de liberdades Eúbligas, cit. p. 57. 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA é conceituada como "a atividade que 
o Estado desenvolve mediante atos concretos e executórios 

ru para a consecucao direta, ininterrupta e imediata dos di 
ferentes fins públicos" (CRETELLA JR., Dicionário de Di- 

reito Administrativo, cit. p. EO e E1; e ESTADO é a "ins- 
úu nz 1 tituicao destinada a manter a organizacao politica de um 

povo e assegurar o bem comum, utilizando mecanismos de 

controle coercitivo sobre toda a sociedade e exercendo ju- 
uv risdicao sobre determinado espaco" (MELO, op. cit., p. 

46). 

CRETELLA JR., Dicggpáfio ge Direigp Aqpinistggtivn, cit., 

p. E1. 

CRETELLA JR., Jose. Qprso de Qjrgiip figmiqistggtivg. 
Rio de Janeiro: Forense, 1977. 5. ed. p. 601. 

FERREIRA, Pinto. 
arts. EE a 53. São Paulo; Saraiva. 1990. v. E; comenta 
o autor que "o principio da legalidade ou da legitimida- 
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de significa que o administrador público só pode fazer o 

que está expressamente autorizado em lei", o principio 
da impessoalidade "signi{ica que o ato administrativo 

vv nao deve ser editado nem elaborado tendo por objetivo 

beneficiar a pessoa de alguém", o principio da moralida- 

de administrativa, "também conhecido pelo nome de prin- 

cipio da probidade administrativa", segundo HAURIOU, 
ou "'nao se trata da moral comum, mas sim de moral juridi- 

ca, entendida como o conjunto de regras de condutas ti» 
radas da disciplina interior da Administracão'"¡ e o 

principio da publicidade refere-se à publicidade dos 

atos administrativos, a qual "permite os competentes re- 

cursos administrativos e as acoes judiciais próprias" 

(p. 362 e 363). » 

r <51E'> - CRETEI-Lê JR.. ELf_@i.!=_0 aflfliinistratixe. cit. 

P. aaa. 

- (513) - LEGITIMIDADE e tratada como sendo o “conjunto de caracte- 
risticas com fundamentos na ética, na razão ou na justi- 

ca", que se harmonizam com os padrões de uma sociedade, 

determinada no tempo e no espaco, como quer MELO (op. 

cit., p. 73). 

- (514) - BASTOS, Celso Ribeiro & MARTINS, Ives Gandra. Cggegtérios ~~ Sãp Paulp: Saraiva. 1989. v. 

a. p. 291. 

- (515) - BLASI, Paulo Henrique. A descentralização como instrumen- 

to da justica social: tese nQ E7. Anais QQ IX Con{gfën¬ 
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- (516) - 

- ‹:-517) - 

- ‹51e› - 

cia flagigggl dos fldvggggps gp BrasíL. Florianópolis: 
1982. P. 585. 

ajustada aos termos do CÓDIGO PENAL MILITAR e CÓDIGO DE 

PROCESSO PENAL MILITAR, e à nova CARTA, deve-se mencionar 
ainda a PRISÃO TEMPORÁRIA, consoante as normas da MEDIDA 
PROVISÓRIA n9 111, de E4 de novembro de 1989; excluem-se, 
por isso, os crime de trafico de drogas da Lei n9 

6 368/76, mas não os arts. 290 e seguintes, do CPM), e os 

crimes contra o sistema financeiro (Lei n9 7.492/86), am- 

bos por não estarem tipificados na legislação penal mili- 
tar. 

PRATES, Homero. op. cit., p. 150. 

ru o prazo de quarenta dias para a conclusao de IPM com indi- 

ciado solto, prorrogável por mais vinte dias, representa 
› au ø-u av um tempo por demais elastico, nao se ve qualquer razao pa- 

ra que ele seja mantido; ao contrário, deve ser diminuído, 
no máximo retornando aos trinta dias para indiciado solto 
- com acréscimo de dez dias, a ser decidido por autoridade 

na militar superior, e sem nova prorrogacao na área militar, 
ficando agora sob o poder de AUTORIDADE JUDICIÁRIA (JUIZ- 

AUDITOR ou CONSELHO DE JUSTICA) - e dez dias, improrrogá- 

veis, quando o indiciado estiver preso, a alteração Teita 
pelo CPPM, em 1969, em relação ao que constava no CÓDIGO 
de 1938, deve-se à época em que foi elaborado, quando era 
comum a feitura de IPM para apurar *atos que envolviam de- 
litos da Lei de Seguranca Nacional; naqueles dias, a in- 

ou vestigacao poderia ter início num local do Pais e ter que 
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- (519) - 

- (520) - 

- (521) - 

percorrer diversas regiões, muitas vezes distantes entre 

si, nos atuais dias, sem competência para apreciar tais 
delitos, a apuração pode ser em prazo menor, a exemplo do 
que è dado ao INQUÉRITO POLICIAL COMUM. 

sobre o assunto, ver ainda os demais šš do art. 79, os ãã 

do art. 10, e o art. 15, tudo do CPPM. 

algumas organizações militares estaduais, em atendimento a 

normas administrativas internas, determinam que o IPM seja 
levado à JUSTICA MILITAR, após ter passado pelo seu último 
escalão, ou seja, o COMANDO GERAL; já outras, fazem com 

que o IPM vá diretamente da AUTORIDADE MILITAR à JUSTICA 
CASTRENSE; no caso das FORÇAS ARMADAS, a norma é o IPM 

chegar à AUDITORIA respectiva, mas ele deve percorrer, pe- 

lo menos, o canal de um GRANDE COMANDO, como por exemplo, 
o COMANDO AÉREO, o COMANDO DE BRIGADA (ou equivalente) 

etc; o CPPM nao autoriza expressamente uma ou outra medi- 
da, e nem proibe que assim seja feito. 

diz o š 19, do art. 22, do CPPM: "No caso de ter sido de- 

legada a atribuição para a abertura do inquérito, o seu 

encarregado envia-lo-á à autoridade de que recebeu a dele- 

gação, para que lhe homologue ou não a solução, aplique 
penalidade, no caso de ter sido apurada infração discipli- 
nar, ou determine novas diligências, se as julgar necessá- 
rias", o legislador não foi feliz nessa redação, ao men- 

cionar a palavra "solução", pois antes havia determinado a 

esse mesmo ENCARREGADO que ele deveria "concluir" o rela- 

tório (caput, do art.EE), e portanto, seria homologar ou 
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- (522) - 

não a sua "conclusão", "solução" quem deve dar é a AUTORI- 
DADE MILITAR, se delegou poderes para a feitura do IPM, e 

não somente sobre o que o ENCARREGADO apresentou como sua 
"conclusão", e sim sobre toda a investigação, tanto que o 

legislador chega a autorizar à AUTORIDADE DELEGANTE que 

determine novas diligências, se forem necessárias à eluci- 
dação do fato; tudo isso dificulta a compreensão exata dos 
termos, principalmente para quem está adentrando ao campo 
PROCESSUAL PENAL MILITAR, se se verificar ainda as dispo- 
sições do parágrafo que lhe seguem, o š E9: ”Discordando 
da solução dada ao inquérito, a autoridade que o delegou 

poderá avocá-lo e dar solução diferente"; é uma redação 
imprecisa, confusa e mesmo errônea, se confrontada com os 
demais termos do CPPM; a AUTORIDADE DELEGANTE, para dar 

SOLUÇÃO DISCORDANTE daquela a que chegou o ENCARREGADO DO 
IPM, não precisa avocar a si quaisquer poderes; ela, de- 

tentora dos PODERES DE POLÍCIA JUDICIÁRIA MILITAR, como 

tal, tem os poderes necessários para toda a investigação; 
e se ela não os exercita DIRETAMENTE, e sim ATRAVÉS DE UM 
SEU PREPOSTO, não perde, por isso, nenhuma possibilidade 
de se manifestar sobre os fatos, mesmo que de forma diver- 
sa àquela a que chegou o ENCARREGADO; com os seus próprios 
PODERES PODE CHEGAR A CONCLUSÃO DIFERENTE da do ENCARREGA- 
DO e, para isso, não precisa avocar nada, não chama a si 

(avoca) o que já possui (os poderes de POLÍCIA JUDICIÁRIA 
MILITAR). 

outro não tem sido o caminho adotado pelos tribunais Pá- 

trios, veja-se, como exemplo, mutatis mutandis, a decisão 
do STH, no HC nQ 32.484-4-RS, 17/O5/88, trazendo a seguin- 
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- (523) - 

te EMENTA: "HABEAS CORPUS. Paciente indiciado em Inquérito 

Policial Militar e preso preventivamente. Ultrapassado o 

prazo previsto no Art. 19 do Código Penal Militar, con{i- 
gura-se constrangimento ilegal, a teor do disposto no Art. 
467, alinea "T" do Código de Processo Penal Militar. Ordem 
concedida. Decisão unânime", ressalte-se que o julgador 
está se reierindo ao prazo do art. 18, do CPPM - trinta 

dias - o que se tem como ilegal, mesmo antes do advento da 

nova CARTA; por outro lado, uma passagem do corpo do Acór- 

dão deve ser destacada: "Entretanto, concluido o Inquérito 
Policial Militar deveria ter cessado a prisão do ora Pa- 

ciente, a menos que, por Juiz competente, tivesse sido de- 
cretada a sua prisão preventiva, devidamente fundamenta- 
da", deve-se entender por "Juiz competente", o próprio 
JUIZ-AUDITOR, ou o CONSELHO DE JUSTICA. 

o REGULAMENTO DISCIPLINAR PARA A MARINHA (RDHAR) Toi bai- 

xado pelo Decreto n9 88.545, de Eb de julho de 1983; o RE- 

GULAMENTO DISCIPLINAR DO EXÉRCITO (RDE) veio com o Decreto 
nQ 90.608, de 4 de dezembro de 1984; o REGULAMENTO DISCI- 
PLINAR DA AERONÁUTICA (RDAER) entrou em vigor em EE de se- 

tembro de 1975, pelo Decreto n9 7.382; e, entre as POLÍ- 

CIAS MILITARES, como exemplo, o REGULAMENTO DISCIPLINAR DA 

POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SANTA CATARINA (RDPHSC) Pas- 

sou a vigorar pelo Decreto n9 18.118, de 16 de setembro de 
1980; nos dias atuais, cada POLÍCIA MILITAR tem o seu RE- 

GULAMENTO DISCIPLINAR, mas anteriormente, na falta dele, 

usavam O do Exército - o RDE¡ basicamente, tais RDS des- 

crevem os principios gerais da hierarquia e da disciplina, 
da esfera de ação e da competência na aplicação do RD; das 
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- (524) - 

transgressões disciplinares - espécies, julgamento, clas- 

sificação, gradação e execução das punições disciplinares, 
normas para aplicação e cumprimento dessa punição, compor- 

uv tamento do militar, direitos e recompensas, e relacao de 

transgressões militares. 

O REGULAMENTO DISCIPLINAR para a MARINHA, chama a TRANS- 

GRESSÃO DISCIPLINAR de "CONTRAVENCÃO DISCIPLINAR", defini- 
do-a como "toda ação ou omissão contrária às obrigações ou 
aos deveres militares estatuidos nas leis, nos regulamen- 
tos, nas normas e nas disposições em vigor que fundamentam 
a Organização Militar, desde que não incidindo no que é 

capitulado pelo Código Penal Militar como crime" (art. 

69); o RD da AERONÁUTICA, a exemplo do RDE, também denomi- 
na de TRANSGRESSÃO DISCIPLINAR e a conceitua como "toda 

ação ou omissão contrária ao dever militar, e como tal 

classificada nos termos do presente Regulamento. Distin- 
gue-se do crime militar que é ofensa mais grave a esse 
mesmo dever, segundo o preceituado na legislação penal mi- 
litar" (art. 89); todos os três REGULAMENTOS DISCIPLINARES 
apresentam uma relação do que consideram ser TRANSGRESSÃO 
ou CONTRAVENCÃO DISCIPLINAR; o RDE apresenta 121; o RDHWR, 

B4, e o RDRER, 100; além de os três se acautelarem, acres- 
centando que também consideram TRANSGRESSÃO (ou CONTRAVEN- 
CÃO) MILITAR, todas as ações ou omissões, não especifica- 
das na relação, nem qualificadas como crime nas leis pe- 

nais brasileiras, que afetam a honra pessoal, o pundonor 

militar, o decoro da classe e outras prescrições estabele- 

cidas no ESTATUTO DOS MILITARES, leis e regulamentos, bem 

como aquelas praticadas contra normas e ordens de serviço, 
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emanadas de autoridade competente (RD, art. 13, n9 E; RD- 

HAR, parágrafo único, do art. 79; e RDHER, parágrafo úni- 

co, do art. 10), o RDPMSC, na seqüência do RDE, que lhe 

serviu de base, apenas adaptando-se à organização policial 
militar, reza que TRANSGRESSÃD DISCIPLINAR "é qualquer 
violação dos princios da ética, dos deveres e das obriga- 
ções policiais-militares na sua mani{estacão elementar e 

simples e qualquer omissão ou ação contrária aos preceitos 
estatuidos em leis, regulamentos, normas ou disposições, 

desde que não constituam crime" (art. 12); o RDPHSC traz 

188 transgressões disciplinares - Anexo I, ao art. 13 (De- 

creto nQ 18.112/BO); assim também o REGULAMENTO DISCIPLI- 
NAR DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS (RDPHS)- R-116, 

baixado pelo Decreto n9 23.085, de 10 de outubro de 1983. 
conceituando TRANSGRESSÃD DISCIPLINAR como "qualquer oien- 
sa aos princios da ética e do dever policial-militar, na 

sua manifestação elementar e simples. Distingue-se do cri- 
me militar que consiste na ofensa aos bens juridicamente 
tutelados pelo Código Penal Militar" (art. 11); este RD 
enumera 163 transgressões disciplinares. 

- (525) - TUCCI, Rogério Lauria & TUCCI, José Rogério Cruz e. 

Constitgigãp dg 1988 e prqgesggg regramentos e garantias 
constitucionais da processa. São Paulo; Saraiva, 1989. 

p. 13€. 

- (586) - MIRANDA, Pontes de. fljstõrja ç prätiga do habeas-cugpus. 
Rio de Janeiro: José Kon$ino Editor, 1951. 2. ed. p. 

178. 
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- (587) - idem, p. 178. 

- ‹52B› - ESPÍNDLA FILHO. Eduardo. ~- 
lgizghgggzggg, Rio de Janeiro: Editor Borsoi, 1955. 3. 

ed. v. 7, p. 69 e 70; o autor reproduz texto de AZEVEDO 
MARQUES - "flgpegg-çgrpus¿ seg objgtg e fim", nos “ginga 

gstudgg". 

- (529) - FERREIRQ, Pinto, DP. cit., p. 201. 

- (530) - PONTES DE MIRANDQ, op. cit., p. 436; quanto aos "Crimes 

(531) 

(538) 

(533) 

(534) 

(535) 

militares", faz a ressalva de que a justiça civil "não 

podia intervir na organização e funcionamento dos tribu- 
nais destinados à formação de culpa e julgamento de cri- 

ou mes militares (Constituiçao de 1891, art. 77)", acres- 

centando, ainda, que "nos casos de jurisdição estrita- 
ou m mente militar, nao se podia dar concessao de habeas-cor- 

pus" (op. cit., P. EEE). 

- idem p. 162.; 

- ESPÍNDLA FILHO, op. cit., P. 58. 

- FERREIRA PINTO, op. cit., P. 202. 

- PONTES DE MIRANDA, op. cit., P. 232 e 833. 

- PONTES DE MIRHNDH ãflud ESPÍNOLQ FILHO, OP. cit., P. 55 e 

56. 
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- (536) - 

- (537) - 

- (538) - 

NORONHA» E. Magalhães- - 

ru Sao Paulo: Saraiva, 1978. 10. ed. p. 405 e 406. 

o assunto está sendo abordado sob o enfoque da JUSTICA MI- 

LITAR; porém, o MAGISTRADO, qualquer que ele seja, tem po- 

deres para receber HABEAS CORPUS e decidir a respeito do 

que nele constar, seja JUIZ da JUSTICA COMUM, seja JUIZ da 
JUSTICA MILITAR; o poder que os MAGISTRADOS têm de aplicar 
o DIREITO decorre da JURISDIÇÃO, e os limites desta, con- 

cernente à matéria e ao lugar, é a COMPETÊNCIA; mas a COM- 
ru ` PETÊNCIA nao pode prevalecer sobre a JURISDIÇÃO, esta o 

poder de julgar que dimana da SOBERANIA DO ESTADO, ou de- 

corrente do imperium, pertencente ao ESTADO; dentro da 

idéia de que o objetivo maior do PODER JUDICIÁRIO é FAZER 
JUSTICA, DISTRIBUIR JUSTICA - ajustando cada um no seio da 
comunidade - o MAGISTRADO não deve ficar sem ação, em ra- 

no nu 1 nó zao de organizacao administrativa que aquele orgao tenha; 
o ESTADO, através do MAGISTRADO, deve se pronunciar de 

imediato sobre pedido de HABEAS CORPUS, de forma especial 

se alguém estiver com sua liberdade cerceada ou estiver 

so+rendo qualquer tipo de ameaça ou violência; se incompe- 

tente, encaminha para o MAGISTRADO competente, ou decide, 
discutindo-se, mais tarde, e já com a manifestação da JUS- 

eu TICA, sobre sua condicao de MAGISTRADO no feito. 

SAMPAIO, Luiz Augusto Paranhos. Qgmeggárips à nova çoggr 
tituigãp brasiLgjra. São Paulo: Atlas, 1989. v. 1. p. 

1&3. 
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- (539) ~ vu veja~se, neste sentido, a decisao do STH, no HE n9 

32.460-7-MG, 23/O2/BB, cuja EMENTA é a seguinte: "HABEAS 

CORPUS. Constricão resultante de transgressão disciplinar. 
Inafastável o controle jurisdicional mediante a perfluiri~ 
na cao, pelo menos, dos requisitos de validade do ato disci 
plinar (competência da autoridade, +orma, etc.), a vedacão 
constante do Art. 153, ã 29, in fine, da Constituição Fe~ 

deral, é de ser observada para que não se conheça do pedi- 
uu do nos casos em que evidenciada a legalidade na adocao da 

medida. Pedido não conhecido. Decisão majoritária" (JDU, 

Suplemento ao n9 79, 25/04/90, p. 18 e 19); este mesmo Su- 

plemento traz outra decisão do STN, agora no HE n9 

32.462-3-DF, O8/O4/BB, cuja EMENTA éz "Habeas-Corpus. 
no Transgressao disciplinar. Legalidade de quem al aplicou. 

Cumprimento de pena. Não conhecimento do pedido. Decisão 
por maioria" (p. 19 a 23); em sentido genérico, os tribu~ 

nais superiores pátrios vêm decidindo sempre na mesma li- 
: ru 1 nha: "Tratando se de materia disciplinar, nao e caso de 

'habeas corpus' (art. 17 do C.P.M.)" - (era o CPM de 1944, 
anterior ao atual) - STN: HC n9 23.974, Acórdão de 

O5/O4/48 - Boletim do Exército nQ 27, de 48, p. 1.664; HE 
nQ 24.042, AC. 14/O5/48, B.E. nQ 29, de 48, p. 1.808; H 
ng 24.137, Ac. 11/OB/48. B.E. n9 39, de 48, p. 2.398; HC 

nu ng 24.578, Ac. 14/O6/50, D.J. O4/10/51. p. 3.149; ou, "Nao 

cabe 'habeas-corpus' contra transgressão disciplinar" ~ 

STF, Rec.HC 30.372, Ac. 14/07/48, Revista Forense n9 

121/550; ou, também, "Não se toma conhecimento de HC para 
ou que cesse esse constrangimento proveniente de infracao 

disciplinar" 1- HC 24 532, Ac. 12/O4/50, DJ O1/10/51, p. 
nf 3.062; Du, ainda, "'Habeas-Corpus' nao é meio juridico 
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adequado à solução de assunto administrativo" - HC n9 

24.809, AC. E6/O9/51, DJ 30/O7/52, p. 3.486; ou, de forma 
especifica e em sentido contrário, na linha defendida nes- 

ou te trabalho: "Nos casos de punicao disciplinar, é admissi- 
fu vel o recurso de 'habeas-corpus' quando o tempo de prisao 

excede os limites prescritos no próprio Regulamento Disci- 
Plinar" - HE n9 84.813, Ac. E4/O9/51, DJ 30/O7/52, P. 

3.426, (extraído de MORAES, Oswaldo da Costa. Qiciggériu 

ge ,igrisgrudšgcip Eenal e Ezggessual militar. Porto Ale- 
gre; Livraria Sulina, 1955. p. 257, 859 e 860, de igual 

forma, aceitando o HABEAS CORPUS, ver, entre outros, ARRU- 

DA, João Rodrigues. Do cabimento do habeas corpus nas 

transgressões militares. Eggistg QQ ãgggzigz Tzjggnal flj- 

liggg, Brasilia, v. 10, n. 1, p. 871-304, 1988, ver, tam- 

bem, decisões do TRIBUNAL MILITAR DO RIO GRANDE DO SUL, 

antes da CARTA de 1988, a saber: "Não se conhece do pedido 
de habeas-corpus impetrado em favor de policiais milita- 
res, punidos pelo Comandante da Unidade, com prisão disci- 
plinar, baseada no Regulamento Disciplinar e dentro de 

seus limites" - H n9 484/88 (JPN/TH/RS, Jan/Jun 1988/104; 
no mesmo sentido, JPM/TM/RS, Jan/Jun 1986/EOS; JPM/TM/RS, 

Jul/Dez 1987/150 e 191; JPM/TM/RS, Jan/Jun 1988/111; e 

após a CARTA, ainda no mesmo sentido:JPM/TM/RS, Jan/Jun 
1990/814 e 816. 

já se tem negado HABEAS CORPUS em se tratando de Punição 
disciplinar militar; é o caso, por exemplo, do TRIBUNAL DE 
JUSTICA/RJ, nos E nQ 738/89, em E7 de outubro de 1989, e 

n9 7.864, em E9 de dezembro de 1982, especialmente o pri- 

meiro, julgado quando em vigor a nova CARTA, decidiu aque- 
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no la Corte de Justica pelo nao cabimento de HC, justamente 
¬ porque. "a Constituição em vigor manteve a tradicional ve- 

dação ao cabimento de habeas corpus em caso de transgres-
m sao disciplinar militar", em nenhum momento o julgador 
mencionou o constrangimento ilegal alegado pelo impetran- 
te, sob os aspectos de legalidade ou de ilegalidade, ou de 

au uso de poder, com abuso ou não; bastou a proibicao consti 
tucional encontrada no Capitulo concernente às FORÇAS AR- 

MADAS, para concluir que *oi mantida "a tradicão de que 

incabível a medida em caso de punição disciplinar" (Arqui- 

vos da A.J.M.E.R.J., Mar 1990/O5, Oó e O7). 

- (541) - TUCCI & TUCCI, op. cit.. P. 129. 

- (548) - idem, p. 130 e 131. 

- (543) - PONTES DE MIRANDA. op. cit., p. 420 e 465. 

- (544) - MARQUES, José Frederico. Elementos de Direito Processual 
Egggl. Rio de Janeiro: Forense, 1965. v. 4. p. 370 e 

371. 

- (545) - idem, p. 371, em nota de rodapé. 

- (546) - DIÁRIO DA ASSEMBLÉIA NACIONAL CDNSTITUINTE, Brasília: Se- 

nado Federal, v. E, nQ 297 a 303, de E3-8-B8 a 30-B-B8; a 

discussão referia-se ao art. 148, ã 29, do PROJETO DE 

CONSTITUIÇÃO, em votação no E9 TURNO; p. 13.351 e 13.352. 

- (547) - idem, P. 13.353. 
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- (548) - 

- (549) - 

- (550) - 

- (551) - 

- (552) -

Í 

ibidem, p. 13.358 e 13.353. 

MENAGEM é uma espécie de prisão provisória fora do cárce- 
re, levando-se em conta a natureza do crime e os antece- 
dentes do acusado, e cessa com sentença condenatória; se 

militar, a menagem poderá eíetuar-se em estabelecimento 
militar, e se civil, em lugar sujeito à administracao mi- 

litar ou na sede do juizo; a menagem cabe nos crimes cujo 
vv máximo da pena privativa da liberdade nao exceda a quatro 

anos (ver arts. 263 a 269, do CPPM). 

ver, por exemplo, PRATES, Homero, op. cit., p. 298-307. 

veja-se, por exemplo, o art. 36, VI, "b", da Lei n9 6.155, 

de 31 de dezembro de 1970 (Lei de Urganizacão Judiciária 
Militar do Estado do Rio Grande do Sul). VERBISz "Compete 

à Corte de Apelação da Justica Militar processar e julgar 
originariamente o habeas-corpus, nos casos previstos em 
lei". 

o procedimento do TJSC é semelhante àquele do SUPREMO TRI- 
BUNAL FEDERAL, visto na CONSTITUIÇÃO FEDERAL, onde esta 

CORTE processa e julga, originariamente, o habeas corpus, 
sendo paciente o Presidente da República, o Vice-Presiden- 
te, os membros do Congresso Nacional, os Ministros de Es- 
tado, o Procurador-Geral da República, os membros dos Tri- 
bunais Superiores e do Tribunal de Contas da União, e os 

chefes de missão diplomática de caráter permanente (art. 

108, I, "d"), ou quando o coator ou o paciente for TRIBU- 

NAL, autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos 
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diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime su- 

jeito à mesma jurisdição em uma única instância ("i"), ou 

ainda, em recurso ordinário, quando decididos em única 

instância Pelos TRIBUNAIS SUPERIORES, se denegatória a de- 

cisão (Il, "a"); na mesma linha, seguem 0 SUPERIOR TRIBU- 
NAL DE JUSTICA (art. 105, I, "C" e II, "a") e D5 TRIBUNAIS 
REGIONAIS FEDERAIS (art. 108, I, “d"). 

a competência dada ao JUIZ, como MAGISTRADO DE ië INSTÂN- 
CIA, Para julgar HABEAS CORPUS, é tradição no BRASIL, e 

consta, de forma abundante, da obra de PONTES DE MIRANDA, 
sobre "História e Prática do Habeas Corpus", cit.; em di- 

versos momentos cita o autor a Participação do JUIZ (sec- 

cional, federal etc.) para, dentro de sua jurisdição, ter 

competência Para conhecer da Petição de HABEAS CORPUS; 
lembra inclusive o CÓDIGO DE PROCESSO CRIMINAL, anterior 
ao atual, o qual regulamentava que "qualquer juiz... ou 

Tribunal, dentro dos limites da sua jurisdição, a vista de 

uma tal Petição (de habeas corpus), tem obrigação de man- 

dar e fazer Passar dentro de duas horas a ordem .."; (P. 

212, BBO, EBI, 384, 448, 453, entre outras); veja-se, tam- 

bém, ESPÍNOLA FILHO, Eduardo, op. cit., especialmente 
itens n9 1.356 (P. 156 a 158); n9 1.360 (P. 172 a 185), n9 
1.362 (P. 186 a EOS); e 1.374 (P. EE5 a EEB), ver, ainda, 

MARQUES, José Frederico, op. cit , especialmente P. 410 e 

seguintes, e NORONHA, E. Magalhães.~ 
gg§§g§l__Egflg1. cit., especialmente P. 403-417, de onde se 
extrai: "Juízes e Tribunais Podem (...) conhecer do Pedi- 

H: n na do", _e a competencia do juiz de direito quando a coaçao 
for exercida por autoridade Policial ou administrativa não 
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sujeita a outra jurisdição (p. 409)"; "o caso mais fre- 

qüente e normal é de impetração perante o juiz de primeira 
instância" (p. 418); e assim, inúmeros outros processua- 
listas. 

já nos ENCONTROS DE DIREITO PENAL MILITAR, realizados de 

1988 a 1990 (dois, em BRASÍLIA, e um em FORTALEZA (CE). 

SANTA MARIA (RS) e SÃO PAULO (SP), afora o XI ENCONTRO NA- 

CIONAL DE MABISTRADOS, em BALNEÁRIO CAMBORIÚ (SC)), discu- 

tiu-se o tema entre os MAGISTRADOS de ië e de Eë instân- 

cia, da JUSTICA MILITAR (FEDERAL e ESTADUAIS); alguns JUÍ- 
ZES-AUDITORES têm recebido petição de HABEAS CORPUS - não 
se tem noticia de manifestação do TRIBUNAL DE JUSTICA em 

contrário; o fato ganha contornos mais nitidos, em razão 
de em alguns ESTADOS a função de JUIZ-AUDITOR estar sendo 
exercida por JUIZ DE DIREITO, de carreira, os quais levam 

para a JUSTICA CASTRENSE os hábitos e as idéias inerentes 
à JUSTICA COMUM e, entre eles, o conhecimento de H; ainda 
não há uma posição única sobre o assunto, mas a reação até 
então demonstrada está a indicar que a tendência sera esta 
que neste trabalho é defendida; apesar da tendência e para 
ilustrar, veja-se a pergunta e a resposta em COSTA FILHO, 
Milton Menezes da. A Justiça Militar no contexto do poder 
judiciário do Brasil: aspectos especificos. flgz1§Lg__gQ 
Superior Tribunal Militar, Brasilia, v. 10, n. 1, p. 

B3-120, i98S, quando das comemorações do 1809 aniversário 
da JUSTICA MILITAR, dentro do ciclo de conferências e de- 
bates; nos debates da mencionada conferência, a PERGUNTA 
do DR. CARLOS ALBERTO MARQUES SOARES. Juiz-Auditor Substi- 

tuto da ië AUDITORIA DA MARINHA: "Gostaria que o conferen- 
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cista opinasse sobre a possibilidade do Juiz-Auditor, ao 
ru tomar conhecimento de uma prisao, calcada em evidente ile- 

galidade, mediante o direito de petição, decidir pelo re- 

laxamento da prisão. Não seria uma forma de habeas corpus 
ou uma válvula de escape à supressao do habeas corpus a 

ser apreciado na iä Instância? Mencionando que, no caso 
au vv citado, o Juiz toma conhecimento através de Peticao e nao 

através de comunicado da autoridade administrativa, por- 
pv que, neste caso, nao se tem questionado o tal procedimen- 

to", a RESPOSTA do Conferencista: "Eu não teria, como o 

presente, uma válvula de escape, no sentido de proporcio- 
nar ao Juiz, a concessão de habeas corpus neste caso. E 

n,? . . os vu por que. Primeiro porque, com toda venia, nao encontro, 

dentro do nobilitante jurisdictio do Auditor, competência 
para analisar, através de Petição, uma prisão. E por que 
não? Porque, ai sim, estaria a instância primeira arra- 
nhando o preceito expresso de competência do Tribunal, es- 

taria a iš Instância consagrando uma válvula de escape, 

usando a expressão do Debatedor, para conceder aquilo que 
não pode conceder. Afirma o nobre Debatedor '(...) que me- 

au 1 n ru diante Peticao, alguem comunica a evidencia de uma prisao 

evidente i1egal'. Quem a diz evidentemente ilegal? O Peti- 
cionário? Dra, se o Juiz, usando até uma expressão gros- 

seira - perdão - se arvora em analisar a evidência da ile-
~ galidade da prisao, ele está, a grosso modo, concedendo o 

que não lhe compete: o habeas corpus. E mais, ele estaria, 

como alude o debatedor, relaxando a prisão. Dra, -a lei 
vv processual quando se reiere a relaxamento de prisao, o ad 

mite a luz de elementos especificos que constituem o ins- 

tituto do relaxamento da prisão, nos casos concretos pre- 
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- (556) - 

ru 1 fu vistos em lei. Pode sim e isto nao e caso de concessao de 
habeas corpus, a autoridade judiciária singular, enfren- 
tando uma prisão para averiguacões, em razão da comunica- 
ção feita por autoridade policial, impedir, e não seria 
relaxamento de prisão, pois não estaria presente o insti- 

ou tuto do relaxamento da prisao, os e{eitos daquela custódia 
provisória, adentrando na ilegalidade daquela prisão. Se, 

vv evidentemente ilegal, porque a prisao só é legal quando em 
ilagrante ou mediante ato de autoridade competente, ele 

não a relaxará, mas toldará, cortará, os efeitos daquela 

custódia decretada pela autoridade policial. Se através de 

Petição, em que como diz o nobre Debatedor, o peticioná- 
rio sustente a evidência da ilegalidade da prisão, não fa- 

zendo parte esta medida de qualquer relacionamento proces- 
sual existente na Auditoria, o Juiz libera o preso, real- 

mente, ele usurpa, com toda vênia, com todo respeito, a 

competência do Tribunal. É o meu entendimento ..." (p. 107 
vv ou e 108); o conferencista defende opiniao que nao encontra 

amparo na linha deste trabalho, fixou-se no que poderia o 

JUIZ-AUDITDR fazer em razão do que esta previsto em lei, e 

não no que poderia ser 0 mais ajustado aos anseios de JUS- 
TICA; continua-se a esposar a possibilidade de 0 JUIZ-AU- 
DITUR conhecer de HABEAS CORPUS, desde que não seja ele a 

autoridade coatora. 

ESPÍNDLA FILHO, op. cit , p. EO4. 

NELSON HUNGRIA apud NOGUEIRA, Paulo Lúcio. Leis esgeciais 

Lg§EggLg§__ggggi§1, São Paulo: Livraria e Editora Uni- 

versitária de Direito, 1988, já havia proposto a redução 
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da idade para 16 anos, em seu Anteprojeto do Código Pe- 

nal, apresentado em 1963, onde seu art. 32 dizia; "U me- 

nor de 18 anos é penalmente irresponsável, salvo se, já 

tendo completado ió anos, revela suficiente desenvolvi- 
mento psíquico para entender o caráter ilícito do fato e 

governar a própria conduta. Neste caso a pena aplicável 
é diminuída de um terco até a metade", guarda muita se- 

melhança com a redação dada, mais tarde, ao art. 50, do 

CPM. 

a troca da expressão "penalmente irresponsáveis", por "pe- 

nalnente ininputáveis", foi saudada pelos doutrinadores; 
COSTA JR., Paulo José. QQQgflLá;1g§_gg_§ágiggLEgggL_ São 
Paulo: Saraiva, 1986, v. 1, diz que nesse ponto o legisla- 

dor pátrio andou bem, pois "imputabilidade é um pressupos- 
to, enquanto que responsabilidade é uma conseqüência. Por 

ser o agente imputável, vale dizer, por estar dotado de 

capacidade de culpábilidade, poderá ser responsabilizado 
por seus atos. Se for inimputável, isto é, incapaz, não 
poderá ser responsabilizado, por não possuir liberdades de 
escolha", acrescenta que a imputabilidade, por sua vez, é 

um pressuposto de culpabilidade, e que nesta está implíci- 

to um juízo de reprovação; "mas não poderá ser objeto de 

reprovação quem não tenha capacidade para tanto", con- 

cluindo que "o juizo de culpabilidade pressupõe um juizo 
de imputabilidade" (p. EO9). 

TEIXEIRA, Silvio Martins, op. cit., p. 110. 

r. 
'z 

tu .*.-z au 
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uv quase com a mesma redaçao, o CPM descreve o crime de IN 

SUBMISSÃO, no art. 183: "Deixar de apresentar-se o convo- 
cado à incorporação, dentro do prazo que lhe foi marcado, 
ou, apresentando-se, ausentar-se antes do ato oficial de 

incorporação", § 19: "Na mesma pena incorre quem, dispen- 

sado temporariamente da incorporaçao, deixa de se apresen- 
tar, decorrido o prazo de licenciamento". 

a partir do ano passado, os REGULAMENTOS MILITARES não 
mais foram aplicados em tais COLÉGIOS MILITARES, e sim as 

chamadas NORMAS REGULADORAS DO REGIME DISCIPLINAR NOS CO- 

LÉGIOS MILITARES (NRRD/DEPA), elas foram baixadas pelo MI- 

NISTÉRIO DO EXÉRCITO, atraves do seu DEPARTAMENTO DE ENSI- 
NO E PESOUISA, com a NOTA DE SERVICO nQ OE, de 11 de junho 
de 1990; nos moldes do RDE, essas NORMAS REGULADORAS tra- 
tam das transgressöes disciplinares a que os alunos desses 
colégios estão sujeitos,-com a aplicação de várias puni- 

ções, tais como ADVERTÊNCIA, REPREENSÃO PERANTE A TURMA. 

REPREENSÃO EM BOLETIM INTERNO, RETIRADA DO COLÉGIO, EXCLU- 

SÃO DISCIPLINAR etc; ver nota n9 EE1, do CAPÍTULO II. 

ate a edição do CPM, ver sobre MENORES, a seguinte legis- 
lação; Decreto n9 17.943-a, de 12 de outubro de 1927 (con- 

solidava as leis de assistência e proteção aos menores); 
Decreto-Lei n9 6.086, de E4 de novembro de 1943 (dispunha 
sobre as medidas aplicáveis aos menores de 18 anos pela 

prática de fatos considerados infrações penais); Lei n9 

2.852, de 19 de julho de 1954 (dispunha sobre a corrupção 
de menores), Lei n9 3.133, de B de maio de 1957 (atualiza- 
va o instituto da adoção prescrita no Código Civil), Lei 
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n9 4.513, de 19 de dezembro de 1964 (autorizava a criação 

da Fundação Nacional do Bem-Estar do Menor - FUNABEM)¡ De- 

creto n9 56.276, de 10 de maio de 1965 (instalava o Conse- 
lho Nacional da FUNQBEM); Decreto nQ 56.575, de 14 de ju- 

lho de 1965 (aprovava os Estatutos da FUNABEM), Lei n9 

5.258, de 10 de abril de 1967 (com as alterações da Lei n9 
5.439, de 88 de maio de 1968); Decreto n9 63.463, de 21 de 

outubro de 1968 (regulamentava o art. 10 da Lei 4 513, de 

19 de dezembro de 1964); Lei nQ 5.594, de 81 de julho de 

1970 (dava nova redação ao art. 18 e ao caput do art. 23 
da Lei nQ 4.513/64); Decreto n9 67.384, de 2 de outubro de 
1965 (alterava os Estatutos da FUNABEM); após a edição do 
CPM e ainda não referenciada neste trabalho; Decreto n9 

66.880, de 87 de $evereiro de 1970 (dispunha sobre condi- 

ções para o trabalho de menores de 18 a 14 anos); Lei nQ 

5.889, de 8 de junho de 1973 (estatuia normas reguladoras 
do trabalho rural, inclusive para menores); Lei n9 6.015, 

de 31 de dezembro de 1973 (dispunha sobre os Registros Pú- 
blicos); Lei n9 6.224, de 14 de julho de 1975 (regulava o 

exercício da profissão de propagandista e vendedor de pro- 
dutos farmacêuticos)¡ Lei n9 6.515, de 86 de dezembro de 
1977 (regulava os casos de dissolução da sociedade conju- 

gal e do casamento, seus efeitos e respectivos processos); 
Portaria n9 28, de 18 de março de 1980 (recomendava que a 

ru modificaçao do prenome, no caso de menores colocados em 

lar substituto, somente seja admitida na adoção plena); 
Decreto-Lei n9 8.318, de 30 de dezembro de 1986, (dispunha 
sobre +ontes de custeio da Previdência Social e sobre a 

admissão de menores nas empresas); Decreto n9 94.338, de 

18 de maio de 1987 (regulamentava o art. 49 do Decreto-Lei 
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(563) 

(564) 

(565) 

(566) 

n9 2.318, de 30 de dezembro de 1986, que dispõe sobre a 

iniciacäo ao trabalho do menor assistido e institui o Pro- 
grama do Bom Menino); Lei n9 7.644, de 18 de dezembro de 
198? (dispunha sobre a regulamentação da atividade de mãe 
social); e Lei ng 7.?1b, de 5 de janeiro de 1989 êdeíine 
os crimes resultantes de preconceito de raca ou de cor). 

LINHARES, Marcelo Jardim. Bg§ggQgaQ¿L¿gagg_Egg¿L. Rio de 

Janeiro: Forense, 1978. v. 1. p. E1 e EE. 

idem, p. EE. 

ANÍBAL BRUNO apud JESUS, Damásio E. de. Comentágios ag 

§§g;gg_EgggLú São Paulo: Saraiva, 1985. v. 1. p. 476. 

idem, p. 493. 

Prevê o art. 101, dO ESTATUTO Dê CRIANCA E DO QDOLESCENTE, 
entre outras: orientação, apoio e acompanhamento temporá- 
rios; inclusão em programa comunitário ou oficial de auxi- 
lio à familia, à crianca e ao adolescente; abrigo em enti~ 
dade; colocação em íamilia substituta, etc., "crianca", 

para o ESTQTUTU. é a pessoa até 18 anos de idade incomple- 
tos, e "adolescente" É aquela entre 12 e 18 anos de idade 
(art. EQ); sobre o ESTQTUTD Dê CRIQNCQ E DO âDOLESCENTE, 

ver, entre outros, CÚSTQ. Qntõnio Carlos Gomes da. & et 

alii. Brasil: criança, urgente; a Lei 8.069/90. São Pau- 

lo. Columbus Cultural Editora. 1999. 181 p. 
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~ (567) - sobre este enfoque, ver especialmente MAGQLHÃES, Délio. O 

menor no Direito Penal Militar. Egg1§Lg_gg_§ggg;;g;_1;¿ƒ 
QgggLJi1i§g;, Brasilia, v. 4, n. 4, p. 39-SE, 1978. 

- (568) - é tradiÇão na JUSTICQ MILITAR que na SESSÃO DE JULGAMENTO 
ru só ocorra a proclamacao do resultado, quando é anunciada a 

decisão - se absolutória ou se condenatória, e suas razões 
vv rw - a pena e/ou medida de seguranca, a concessao ou nao do 

SURSIS, a data para leitura da sentença; é nessa nova ses* 

são, para a leitura da sentença, que todas as formalidades 
são então completadas. 

- (569) - SANTOS, Moacyr Amaral. Primeiras linhas de Direito Pro- 
au cessual Civil. Sao Paulo; Saraiva, 1990. 14. ed. v. 1, 

p. 875. 

- (570) - idem, P. 275 a E79. 

- (571) - ROCHA, José de Albuquerque. Igoria Qgrqi do Processo. 
São Paulo: Saraiva, 1986. p. 196; para o autor, o ato 
processual é uma espécie do gênero ato juridico e daí, 

conceituar "ato juridico", em sentido amplo, da mesma 
forma que "ato processual", só que relacionando à "norma 
jurídica", e não à "norma processual". 

- (572) - é o pensamento exposto por BASTOS, Celso Ribeiro, & MQR- 

TINS, Ives Gandra. 

up. zit.. as V. P. 295. 

- (573) - idem, P. 286. 
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- (574) - o art. 141, do CPC, re$ere-se às incumbëncias do ESCRIVÃO 
e dentre elas, dar certidões de qualquer ato ou termo do 

processo, independentemente do despacho (inciso V); o art. 

155 prevê que os atos processuais são públicos, exceto 
quando houver segredo de justica, exigidos pelo interesse 
público e os que dizem respeito a casamento, {iliação, se- 

paração dos cônjuges, conversão desta em divórcio, alimen- 

tos e guarda de menores; ressalva o paragraío único o di- 

reito de consultar os autos e pedir certidões, só possível 

às partes e aos seus procuradores; o art. 144 frisa que a 

audiência será pública, menos nos casos de que trata o 

art. 155, quando será a portas {echadas; o art. 815 trata 
da justificacão prévia, em caso de arresto, podendo, a 

critério do JUIZ, ser em segredo e de plano; ainda dentro 

dos procedimentos cautelares, refere-se o art. 845 à exi- 

bição judicial, cujo procedimento, no que couber, far-se-á 

de acordo com outras normas processuais - art. 355 a 363 
(da exibição de documento ou coisa), e 381 e 382 (exibição 
de livros comerciais e de documentos de arquivo). 

- (575) - PINTO FERREIRA, op. cit., p. 186. 

- (576) - TUCCI & TUCCI, op. cit., P. 72. 

- (577) - idem, p. 76 e 77. 

- (578) - ibidem, P. B6. 

- (579) - TUBENCHLACH, James, op. cit., p. 118. 
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- (580) - 

~ (581) - 

- ‹5ae› - 

dentre as que logo adotaram o procedimento, está a JME do 
Estado _do Rio de Janeiro, a qual diz ser a primeira em to 
do o Brasil a abolir o "julgamento secreto" (]1;_¿fl3uggggí 

QQ fi,Q-fl-§,B,J.. mar. 1990. p. 14). 

uv convidar as Partes para assistir à sessao secreta já era 
posição deíendida quando do I CONGRESSO DE DIREITO PENAL 
MILITAR, em 1958. A sessão secreta foi considerada uma 

ru anomalia e mesmo excecao aos principios informadores do 
ou . nosso processo tradicional; a presenca dos "órgaos auxi 

liares" do Judiciário Militar naquele recinto, mesmo sem 

ingerência nas votações, seria providência de "melhor con- 
veniência no processo penal especializado" (ANAIS, cit., 

P. 273 e 274). 

tomando posição diferente, o TRIBUNAL MILITAR/RS vem deci~ 
dindo de forma a só aceitar a SESSÃO SECRETA com a presen- 
ca .obrigatória das PARTES, pelo menos que para isso sejam 
convidadas, sob pena de nulidade do julgamento, alegando o 

disposto no art. 93, IX, da CF; ver, no caso, JPM/TM/RS, 
jul./dez. 1989/57 e JPM/TM/RS, jan./jun. 1990/265. 
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1.- RÊÂZEHES IDPWQA IHCH/OE; PFUDCIESSHDS ÍQA ‹]UEYTICHã P4IL_IT1äR 

1. 1.- #3 RHNMIIMQDEÍ CIHHEWFITLMIICWWQL 

A perda do POSTO e da PATENTE (600) de um 

Oficial só poderá acontecer "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" (Ê 79, do art. 43, da nova Eñflfäë. 

Uma das maneiras de ncnrrer esse iuigamentd 
sera a condenação de Dficial. na JUSTIÇÊ H[L[TãR ou na EDHUH. a pena 
privativa de liberdade superior a dois anos, por sentença transitada 
em julgado (ã 89. do mesmo artigo). 

Esta garantia cunstifiuciunalh que vem descri- 

ta desde a CâRTã de IBE4, Faz com que os Dfieiais das FORÇAS äñflfiüâä 
só venham a ser destituídes do seu posto e de sua patente por deci- 
são de tribunal permanente; no caso. o SUPERIDR TRIBUNAL HILITQR. o 

Que resulta sempre num razoável número de processes especiais. 
Por outro lado, a perda do POSTO e da PATENTE 

dos Oíiciais das POLÍCIAS MILITARES, e da GRADUAÇÃO das Praças, será 

atribuída a “tribunal competente": o TRIBUNQL DE JUSTICÊ DD ESTADD. 
ou o TRIBUNAL DE JUSTICQ MILITAR, onde houver. 

Isto significa dizer que tais órgãos de se- 

gunda instãncia terão muito servico e será uma das razões mais ior- 
tes para que os ESTADOS que venham a possuir PDLÍCIÀ HILITHR com 
mais de vinte mi] componentes. criem logo o seu TRIBUNAL DE JUSTICA 
H[L[TñR.

_ 

Inda UFIEBfiL uu Pfiflüfi que. pur qualqwer ra- 

zão - condenação na JUSTICA. conduta indigna. etc., tenha que perder 

a sua PfiTENTE e, em conseqüência, o seu PUSTD, e a sua Efifiüüfifläü, ne 
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uv caso das PRAÇAS, deverá ser atraves de uma decisao de TRIBUNAL, e 

num Qrocesso específica, consoante manifestac§o"recente do SUPREMO 

TRIBUNAL FEDERAL (ver item 1.4. deste Capitulo). 

1.2.- D ENTENDIMENTD DE GRQDUQCÃU NQ HISTÓRIA DA 
8_EE5I51JãCÊH1 Pü1L_IT¢¶?- fã lhHHEF1FülCÍH3 

POSTO e GRADUAÇÃO têm, hoje, um entendimento 
mais ou menos aceito nas OM. POSTO, para o ESTATUTO DOS MILITARES 
(Lei nQ 5.BBO¡Bü). “é o grau hierárquico do oficial. conferido por 

ato do Presidente da República ou do Ministro de Forca Singular e 

confirmada em Carta Patente" (art. 16, ã 193. É D que consta do ES~ 
TATUTD DDS POLICIAIS MILITARES tem SANTA CATARINA, a Lei n9 

6.818/B3); "Posto é o grau hierárquico do Oficial. conferido Por ato 
do Governador de Estado e con§irmado em Carta Patente” (art. 16, 

ã 19). 

_ 

Hfiñflwfifläfl “é u grau hierárquicu da praca, 

conferido pela autoridade militar competente" (EH. art. lá. š 39), e 

é "o grau hierárquico da praca, conferido pelo Comandante~Gera1 da 

Polícia Militar” (art. 16, š E9, do EFHC). 
O Decreto Federal n9 88.777. de 30 de setem- 

bro de 1?B3 (Regulamento para ae POLÍEIAS MILITARES e EÚRPDB DE BON- 
BEIRDS HILITARE8 - R-E003, também da 0 mesmo tratamento: POSTO - 

grau hierárquico do oficial. e GRADUAÇÃO - grau hierárquico da praca 
img E8 e ÊB, du art. E9). 

Mas nem sempre foi assim que se pensou. 
Em certa época "posto" e “graduação” eram ti~ 

no \ uu dos como sinônimos, tanto que a legislacao referia-se a graduacao de 
oficial ou ao posto de sargento (5013. 
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O REGULAMENTO DE CONTINÊNCIAS, HDNRAS E SI- 

Nfilã DE REBPEITD üñã FãRCfiS'ARHâDâB €R-EENT) - Decreto n9 B 73á. de 
10 de fevereiro de 1942 - previa como GRADUADD o SUBTENENTE, os SAR- 

uu- EENTÚS e o CABO. mas nao o SOLDãDD, ou o equivalente na HfiRlNHfi e na 
âERÚMdUT!Cfi (Capítulo ll, n9 10, Quadro ng 13. 

U REEUL@HEM¶U flB§E¶PLlWñR HU EXÉREBÍH QRBEÊ, 
do mesmo ano de 1942 - Decreto n9 8.835, de E3 de fevereiro de 1948 
- acompanhando o tento legal anterior, mantinha o SOLDADO fora da- 

queles que considerava como GRÊDUADD (quadro de penas disciplinares, 
do art. 17). 

D ESTATUTO DDS MILITäRES, na versão de 1946 - 

Úecreto-Lei ng 9.&?B, de E de setembro de 1945 - via o SGLDADD como 
um MEU GRÂDUADD, isto para o EXÉRCITO e para a HãR]NHñ, já que a fiE- 

RDNdUTICfi o colocava como um graduado (art. 15). 

U ES¶ñ¶U¶U UHE HBLEYHRES posterior - baixado 
pela Lei nQ 5.774, de E3 de dezembro de 1971 - mudava a situacão do 
SDLDÀDÚ, deixando-o, agora, dentre os GRÊBUÀDDS (art. 17, quadro), o 

que se repetiu no ESTÀTUTD vigente (Lei ng 5.880/B0). 
Em 1%5@, pelas disposicães da Lei ng 1.@5?, 

de 11 de maio (ESTQTUTD Dñ PHSC) tinha-se o mesmo conceito de “Pos- 
to” - grau hierárquico dos oficiais. e "graduacão” - grau hierárqui- 

co das pracas (art. 13). Em 1969. também. pelo novo ESTâTUTD DA PMSC 
- Lei m9 4.375, de 9 de outubro de 1969 (art. 15). 

No entanto, entre esse tempo, em 1968, o SAR- 

GENTO teria POSTO e não GRADUAÇÃO, de acordo, por exemplo, com o 

texto da Lei ng 4.142. de B de Fevereiro daquele ano - sobre venci- 
mentos da FHBE. O seu art. 49, parágrafo único, assim era redigidof 
“Atendendo ao mesmo imperativo fica alterado para o nivel imediato o 

padrão-base dos vencimentos do PDSTD DE EQ SQRGENTD da Policia Mili- 

tar do Estado ..."(o destaque é deste trabalho). 
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Vê-se, através de levantamento histórico, que 

Q OFICIAL seria o HILITAR que ocuparia posição na escala hierárqui- 
ca, desde o TENENTE até o CORONEL, chegando aos GENERAIS. ALHIRANTES 
e BRIBADEIRDS. mas "PRACA" e “GRADUADD“. o passado. e mesmo o pre- 

n» sente. revelam uma constante con4usao. 
PRACA GRADUADO é aquele que tem "graduação", 

isto è, desde o CABO até o SUBTENENTE. passando neles SARGENTO5 (IQ, 

E9 e 39). O SOLDADO não tem ”graduaÇão". É o primeiro passo dentro 
da escala hierárquica de uma ORGANIZAÇÃO MILITAR. Daí ser denominado 
comumente de "raso", ou “soldado raso”. 

SOLDADO é a denominação dada àquele que ocupa 
o primeiro estágio da OH. Começa a ser "graduado", quando for promo~ 
vidü a Cfififl, EÊREENTÚ, Etc. 

Apesar deste entendimento, há discussão a 

respeito do assunto. com HAGIBTRADOS MILITARES, de lã e de Eë ins~ 

tãncias, e de MILITARES, tomando a expressão "graduado" inclusive 
para quem É SOLDADO. 

O ESTäTUTO DOS MlLlTfiRE5 das Fflfiflfiâ fififlfififiã 
prevê o soldado com graduação (anexo ao art. là). assim como vários 
ESTATUTOS DOS POLICIAIS MILITARES, exempliiicando-se com o de SANTA 
CATARINA ( art. 16, Anexo I). 

Éontesta~se tal entendimento pois o SOLBflHO, 
PRACA que é, ocupa uma posição na hierarquia militar sem que fleces~ 
seriamente disso decorra ter ele "graduacão".

\ 

vv Nao se pode dizer que o SOLDADO é um GRADUA 
DO, se comparado com o civil. Perante este, nenhum MILITAR terá POS- 

TO ou GRADUAÇÃO. ou qualquer outro diferencial. a não ser o Fato de 
um ser CIVIL e o outro ser HILITAR. 
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ou m A própria legislacao militar nao é clara a 

respeito. e hoje. a linguagem de caserna. em parte; igualmente está 

confusa. 
D ESTATUTO DDS MILITARES. re+erido, se de um 

lado diz que o SBLÚQÚD e um GRÊDUÂBO, em outro momento parece desdi- 
nn :er ta] aíirmacao. 

Veja-se o ã 29, do seu art. 144: "É vedado o 

casamento as pracas especiais, com qualquer idade enquanto estiverem 
um sujeitas aos regulamentos dos órgaos de íormacäo de oficiais, DE 

GRQDUADOS E DE PRAÇAS (o realce É deste trabalho), cujos requisitos 
para admissão exijam a condição de solteiro, salvo em casos excep- 

cionais. a critério do Ministro da respetiva Forca Armada". 
Ura, este mesmo E$TfiTUT@ já havia aíirmado 

que o SDLDADD Fazia parte do CÍRCULO Dâã PRäÇâ5, e que todas as PRQ- 

Cfiã têm GRflDUQEÃU (finexo ao art. 16), para agora registrar que exis- 

tem órgãos de formacäo de OFICIAIS. órgãos de formação de GRADUADDS 
e órgãos de formação de PRfiCfiS. 

iu Em outras palavras, numa Organizacao militar 
existem GRäDUâDDS. que não são PRëCâS, e PRAÇAS. que não são GRãDUâ- 
DDS, pois ora íormam GRàDUfiDDS num determinado curso, e ora íormam 
PRAÇAS, em outro curso. 

E o SULEÊDUT Estaria onde? âeria iormado no 
curso de formação de GRâDUfiDD5, ou no curso de formacão de PRACQB? 

Esta mesma incorrecäo é encontrada no ES¶fi¶U- 
TD DDS PDLIBIÊIB M[L[TäRE5 DD E5TäDD DE SGNTQ CÀTARINA, já referidoâ 
e também quando trata do "casamento”: "É vedado o casamento ao Alu- 
no-Dficial e DEMAIS PÊQCAS enquanto estiverem sujeitos aos regula- 
mentos dos órgãos de formação de Oficiais, DE GRADUÉDÚS ou DE PRACQS 
(o destaque ainda é deste trabalho) cujos requisitos para admissao 
exijam a condição de solteiro, ressalvados os casos excepcionais, a 
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critério do Cmt. Geral da Corporação" (ã 19, do art. 152). 

Vê-se que uma Pfltífilfi MILITAR também flaz dis- 
tinção entre o que seja GRADUADO e o que seja PRACA. 

Eera que existe um CURSO OE Fflflflfifläfl DE SOL- 
DAOOE e CURSOS DE FORHAEKO DE PRAÇAS (CARO, SARBENTOY? 

Parece que sim, pois em SANTA CATARINA aque- 
les que ingressam na POLÍCIA MILITAR o fazem “no quadro das pracas" 
e na ”9raduacão de soldado PH BÊ Classe”, sendo que "a promoção a 

soldado PM EQ Classe dar-se-á após a aprovação no CURSO DE FORMACKO 
DE SOLDADO...” (art. 13. § 19, do ESTATUTO). 

O Tato de se atribuir GRADUAÇÃO para a condi- 

ção de SOLDADO nem sempre aconteceu numa ORGANIZAÇÃO MILITAR, e até 

o CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR aceita a existência de PRAÇAS 
BRADUADO5 e PRAGAS NÃO BRADUADOS, bastando, como exemplo, verificar- 

se os termos do parágrafo único. do art. 73. quando o legislador 
tratava das prerrogativas do posto ou graduação de acusado, in ver- 

bis: "Em se tratando de PRACA QUE NÃO TIVER GRADUAÇÃO, será escolta- 
do por GRADUADO ou por praca mais antiga" (o destaque é deste traba- 
lho). 

E ainda, no mesmo CPPH, o Capítulo Ill* Titu- 
lo [I (DOS PROCESSOS ESPECIAIS). que vem assim nominadoz DO PROCESSO 
DE DESERCÃO DE PRACA CON OU SEM GRADUAÇÃO E DE PRACA ESPECIAL (texto 

da Medida Provisória nQ 871. de E3 de novembro de 1990, e do PROJETO 
DE LEI tramitando na CÂMARA DOS DEPUTADOS. mas o vigente não altera, 
só acrescentando no final “... NO EXÉRCITO“). O mesmo se repete na 
titulação do Capítulo lv. 

Aceitam, portanto, os legisladores, e bem re- 

centemente. que numa FORCA HELITAR se encontrem PRAÇAS GRADUADO5 e 

PRAÇAS NÃO GRADUADOS. 
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:u Na verdade, e após examinar-se a legislacao 
sobre uma ORGANIZAÇÃO fl[L!TAR - aqui exemplificada pela POLÍCIA HI- 
LITAR DE SANTA CATARINA - os termos GRADUAÇÃO, PRACA. SOLDADO, SAR- 

BENTO, nem sempre foram tomados com o significado que hoje, apesar 
de coníusamente, da-se a eles. 

1.3.- O ENTENDIMENTD DE GRADUQCÃD ND 
IICHHTÍEKÍWD f1[L.{TÍH 

A.: GRADUAÇÃO, quando da criacao da PMSC, era uma 

distinção dentro da escala hierárquica, pois a Lei nQ 12, de 5 de 
maio de 1835, que criou tal CORPORAÇÃO, já dizia que ela teria um 
“primeiro” e um "segundo" Comandante, mas "nunca o segundo Comandan- 
te será de graduação ou antiguidade superior á do Primeiro" (art. 

EQ. in fine). 
Já então se falava em "cabo", "soldado", 

"corneta".W e ainda, genericamente, em PRAÇAS e OFFICIAEB, subenten- 
do-se que aquelas seriam os CABOS, os SOLDADOS e o CORNETA DE INFAN- 
TARIA. 

O “sargento” surgiu, em texto legal, no pri- 
meiro REGULAHENTO da FC. baixado pela Lei nQ 31. de E de maio de 
1B3&. 

P. Mais tarde, em ÉHYE, admitia-se a existencia 
de PRACA GRADUADA e, por conseqüência, de PRACA QUE NEO FOSSE GRA- 

DUADA. Examinando-se o novo REGULAMENTO DA FORCA POLICIAL (saido pe- 

lo ACTO DE 18 DE JUNHO DE 1878), havia os OFICIAIS e as PRAÇAS (art. 

Eb), mas "nenhuma praca que tenha soffrido qualquer pena, poderá ser 
nomeada inferior ou cabo. e sómente poderá ser qualquer PRACA BRA- 
DUADA io realce è do trabalho) em sargento ou cabo, se tiver presta- 
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do relevantes servicos e servido na forca pelo menos dez annos com 

boa nota" (art. E7). 

Um outro REEUL%HEN¶U, já agora do EURPU BE 

PDLÉCIA como era chamado. dois anos mais tarde, baixado gelo ACTU de 
EE de junho de 1874, falava em MAJOR, CAPITÃO, TENENTE, ALFERES, 19 

SARGENTD, E9 SARGENTO, CABO D'ESQUADRA. GUARDA E CDRNETA, taxando-os 

de DFFICIAES e PRACA8, e chamando estas de PRACA8 DE PRET, como 

aquelas que teriam que Ficar no quartel - se solteiros e de Folga. 

e, como tal, constarem do "pré de diária" (art. 153). 

O CÓDIGO PENAL DA ARMADA - baixado pelo De- 

creto n9 18, de 7 de marco de 1891 - ialava em PRAGAS DE PRET, que 

seriam tais. os indivíduos estranhos ao servico da marinha que não 
gozarem de privilégios militares. para os efeitos da aplicação das 

penas em que incorrerem (art. 190). 
h 

¶ambém o REGULAHEM¶U PRUEESSUAL Cfilfllwfit Wl- 

LETAR baixado pelo BUPREHD TRIBUNAL KILITAR. datado de io de julho 

de 18?5, com base no Decreto Legislativo n9 149, de 18 de julho de 

1893 - igualmente mencionava a PRACA DE PRET (ver. por exemplo. os 
arts. 49, 14, 130, 146, 1à3 e 238) e reconhecia a existência de "DF- 

FICIAES e PRAÇAS, mas o MILITAR teria PDSTD ou GRADUAÇÃO. tomados 

como sinônimo: "Quando o posto ou graduação militar do indiciado for 

maior que o da autoridade militar 1ocal...“ (art. 10). Ou: “Todo o 

official de patente, e de qualquer posto ou graduação, que estiver 
...“ (art. 39). Du. ainda, “... por officiaes de igual posto ou gra- 
duacäo...” (É 19, do art. E38). 

Interessante, também, que não se perguntava 

ao "indiciado criminoso" qual a sua graduação ou o seu posto. e sim 

qual a sua PRACA. Ao se proceder à qualificação, o JUIZ INTERRDGAN- 

TE. nos CONSELHOS DE INVESTIGACäü E DE GUERRA. fazia o interrogató- 

rio perguntando logo de inicio: “Qual o seu nome, naturalidade, ida- 
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de, filiação, estado, praca e tempo deste, corpo ou companhia a que 
pertence" (art. 93 e ã 19). 

Naquele tempo, havia o OFICIAL COM e SEM PA- 
TENTE, sendo os primeiros os que recebiam um documento que compro- 
vasse ser ele um OFICIAL - seria, hoje, a CARTA PATENTE - e os ou- 

tros os MILITARES que eram comissionados como OFICIAIS. mas sem di- 
reito a esse título. já que não seriam permanentemente OFICIAIS. 

O REGULAMENTO PROCESSUAL CRIMINAL MILITAR, 
como outros regulamentos, distinguia os OFICIAIS DE PATENTE e SEM 
PATENTE, dando direitos mais amplos àqueles. Por exemplo, no caso de 

na › desercao, quando esse OFICIAL faria ele mesmo o inventario do deser 
tor, enquanto que se OFICIAL SEM PATENTE teria que nomear dois OFI- 
CIAIS DE PATENTE para essa tareía (art. 163. 164 e 165). O Capítulo 
X (arts. 171 e 178) era dedicado à deserção dos OFFICIAES DE PATEN- 
TE.

` 

A pena de prisão com trabalho. se aplicada a 

OFICIAL DE PATENTE, seria "convertida na de prisão simples com aug- 
mento na sexta parte" (art. 263), enquanto que os demais MILITARES a 

cumpriam, contorme estabelecido. 
Os OICIñES SEM PATENTE eram comumente chama- 

dos de OFFICIAES INFERIORES. 
Lá pelos idos de 1%1?, PRAÇAS seriam o Sfifl- 

BENTO AJUDANTE (então existia, e era colocado acima do 19 Sargento, 
e logo abaixo do Segundo Tenente), o PRIMEIRO SARGENTU, o SEGUNDO 
SARGENTO, o TERCEIRO SARGENTO (estes, denominados de SARGENTOS), e 

ainda do CABO, do ANSPECADA (chamados de BRADUADDS) e do SOLDADO 
‹6°3›. Todos, ao SARGENTU AJUDANTE ao sotnâno, eram chamadas ainda 
de PRAÇAS DE PRET <ö03>. 
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au ø A situacao perdurou ate 1931, quando SARGEN 
TOS ocupavam um quadro à parte; e os SOLDADOS E OS CABOS eram deno- 

minados Pfiêcês ¢¿04>. 

Em 3933 alguma coisa oudow pois agora os EAR- 
GENTU5 ido AJUDANTE ao 39). os CàBD5 e os SOLDADOS, passavam a ser 

PRAÇAS <ó05>. 

Mais tarde. em iäão, o Sfltflfiüfl era relacioma- 
do dentre aqueles que tinham GRADUAÇÃO. perdurando mais ou menos es- 

se entendimento por algum tempo (595). 

Em 1949, a PHBE parecia entender que as Pflfi- 
CAS teriam POSTOS, e não GRADUAÇÕES, pois justamente o ESTATUTO DA 

POLÍCIA MILITAR DO ESTADO. baixado pela Lei n9 346. de 10 de dezem- 
bro daquele ano, ao estabelecer normas para a "promoção de praças", 
regulava que “poderá obter alta de põsto. após um ano de bom compor- 

tamento, a praca rebaixada por tempo determinado em virtude de sen- 

tença ou decisão do Conselho de Disciplina" (art. 157. 

M comeco da década de SO, ~ mais precisaoen~ 
te em 1952, Fazia-se a distinção entre o que Fosse OFICIAL e SUBTE- 
NENTE, SARGENTOS e PRAÇAS, pois eram estas as classes reconhecidas 
na FHBC. 

A Lei n9 663, de 24 de janeiro de 195€, a 

qual dispunha sobre o Código de Vencimentos e Vantagens dos Oficiais 
e Pracas da Polícia Militar, de forma repetida, reíeria-se a OFI- 

CIAIS. SARGENTOS e PRAÇAS, como que a diferencia-los. Dá a entender 

que PRAÇAS seriam tão-somente os CABOS e os SOLDADOS (veja-se, como 

exemplo. os arts. 45, S1 e 810). Eraduacãb para esse Código de Ven~ 
cimentos e Vantagens, era o grau hierárquico das praças (art. 211). 

Como Pflñfifi e como Efiñüüfiflfl aparecia O 5OLDñ- 
DO. no outro ESTATUTO DA PMSC, este baixado pela Lei nQ 1.057. de 11 

de maio de 1954 (art. 11). 
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Com GRADUAÇÃO estava o SOLDADO, em 1964, na 

Lei n9 3.514. de E4 de setembro. e também integrante das PRAÇAS 
(art. 59, § 39). Has no texto desta mesma Lei - sobre aumento de 
vencimentos aos servidores públicos civis e militares - o legislador 

diferenciava o SARGENTO, de PRACA; PRACA não era o SARGENTO, dando a 

entender que seriam os CABOS e SOLDADOS (art. 18, “b“). 

Has em fl9&ü voltava a POLÊEBA MILITAR DO ES- 

TADO DE SANTA CATARINA a ter em seu meio PRAÇAS GRADUADAS e PRAGAS 
NÃO GRADUADAS, aqui expressamente chamadas de SOLDADOS, isto é, SOL- 

DADO não era GRADUADD (607). 

Was a Lei n9 3.929, de E6 de dezembro de 

1966, fixando o efetivo da FHBE para o exercicio de 1967, previa um 
total de 3.786 homens, dentre os quais 997 PRAÇAS GRADUADOS e 2.373 
SOLDADOS. 

Assim, em 1966¡67, a PHSC teria PRAÇAS GRA- 

DUADAS e SOLDADOS, ou PRAÇAS NÃO GRADUADOS; os primeiros seriam, por 

exclusão, os SUBTENENTES, os SARGENTOS e os CABOS. 
Continua em 1969 a mesma seqüência, quando se 

tem um QUADRO DE PRAÇAS GRADUADAS DE FILEIRA, onde estão o SUBTENEN- 

TE, os SARGENTOS e os CABOS, e um QUADRO DE PRAÇAS DE FILEIRA, quan~ 

do aparecem os SOLDADOS, então chamados de POLICIAIS HILITARES 
(608) 

Para o ESTATUTO DA PMSC de 1969 ~ baixado pe~ 

la Lei nQ 4.375. de 9 de outubro - não se Falava mais em PRAÇAS. e 
sim em PRAÇAS DE POLiCIA, seguindo o que determinava o art. 89 do 
Decreto-Lei nQ 667, de E de julho de 1969, que reorganizava as POLÍ- 
CIAS MILITARES. PRAGAS DE POLiC1A eram o SUBTENENTE. os SARGENTOS, o 

CABO e o POLICIAL (nova denominação do SOLDADO. e que não perdurou 
por muito tempo, tanto que o mesmo ESTATUTO ainda mencionava "Solda- 
do", como sendo a categoria mais elevada da classe de “Policial“). 
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O ESTATUTO DA POLÍCIA MILITAR de 1971 (Lei nQ 

4.5ä1, de 1? de janeiroi. apresentava entre as PRAÇAS DE POLÍCIA, 

COM GRADUAÇÃO, o SOLDADO PM (art. 25, letra "c"). 

Já no ano seguinte, pela Lei nQ 4.762, de Ó 

de julho de 1978 - regulava vencimentos dos policiais militares - 

estabelecia que na PHSC havia PRAÇAS GRADUADAS (SUBTENENTE. SARGENTO 
e CABO), e PRAÇAS NÃO GRADUADAS (o SOLDADO) (Tabela de Escalonamento 
Vertical. art. 120). 

Foi n tratamento dado meia Lei ng 5.Eflfi, de 
E5 de junho de 19?& - alterava disposicães da Lei ng 4.?bE!7E% - 

trazendo a mesma diferenciação de PRAÇAS BRADUADOS e PRAÇAS NÃO GRA- 
DUADOS (art. 39). ` 

Mais claramente, em 197?, volta a FEE a ter 
PRAÇAS GRADUADOS (SUBTENENTES, SARGENTOS e CABOS), e PRAÇAS NÃO GRA- 
DUADDS ‹soLDADos› ififigi.

_ 

Como demonstracão clara da confusão que se 
Faz no assunto, ainda em 19??, e dois meses após, os SDLDADOS esta- 
vam colocados dentre aqueles que tinham GRADUAÇÃO ‹¿iü). 

Passados dois anus. em fi979, com o ESTATUTO 
DAS POLÉCIAS MILITARES - baixado pela Lei nQ 5.583, de E8 de feve- 

reiro - dentre os GRADUADOS, estava o SOLDADO (511), quando já era 
pacífico o entendimento de que SOLDADOS, CABOS, SARGENTOS e SUBTE- 
NENTES compunham o QUADRO DAS PRAGAS. 

Tude isto ioi repetido no ESTATUTO seguinte - 

baixado pela Lei HQ &.E1B. de 10 de Fevereiro de 1983, como já men- 

cionado. 

Ainda em 1979, o tratamento dado ao SOLDADO 
era, expressamente. PRACA NÃO-GRADUADO. enquanto que os PRAÇAS GRA- 
Duênos eram Q SUBTENENTE, os 19, 29 e 39 SARGENTOS e os CABOS ¢fi19*. 
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Por outro lado, e mais uma vez para demons- 
trar' o que o legislador vem conceituando graduaçao. ou. melhor di 

zendo, o que ele vem chamando de "GRADUADO", tem-se também a legis- 

lação federal. 
Pode-se observar, por exemplo, o CÓDIGO DE 

JUST[Cä HILITÊR, de 1938, em seu art. E&3. o qual inicia assim: 

"Vinte e quatro horas depois de se veriíicar a ausência de alguma 

PRâCA (Cadete, sargento. GRADUADO OU SOLDADO) o comandante da res- 

pectiva sub-unidade apresentará uma parte circunstanciada...” (o 

destaque é do trabalho). 
ä diíerentiacäo e repetida mais adiante, no É 

49. do mesmo artigo; "Assim comprovada a desercão do Cadete, sargen- 
to, GRADUQDO OU SOLDADO, será ele imediatamente excluído do servico 
ativo...“. Ou também no ã 19, do art. Eâ4: “Reincluido que seja o 

cadete, sargento, BRADUãDO OU SOLDADO, desertor, o comandante da 
¡ na unidade responsável providenciará...“. Ou ainda no art. 265: 'Nao 

sendo o desertor Cadete, sargento, BRADUADO OU SOLDQDO, o processo e 

julgamento do mesmo Far-se-ão perante o...". 
Havia, então, dois grandes grupos que reuniam 

os HILITÊRES: o grupo dos DFICIQIS e o grupo das PRâÇAS DE PRET 
(5133. O primeiro, abrangia até o TENENTE, e o segundo, do SARGENTO 
QJUDANTE ao SOLDADO. E dentre as PRAGAS DE PRET estavam os Cadetes 

A; (älunos de Cursos de Formacao de Oficiais), os SARBENTOS (Sargento 

Ajudante, 19, E9 e 39 Sargentos), o GRADUADO (seriam os CâBOS - 19 e 

E9 Cabos, ou ainda 0 ANSPECADA, um militar superior ao Soldado e in- 
ferior ao Cabo, hoje não existindo mais nas forcas militares), e os 
SOLDADOS. Estes seriam os MILITARES SEM GRQDUACÃO. 

Posteriormente, a legislacão continuou a va- 

cilar no tratamento do que possa ser um "GRADUêDO“, como mostra 

claramente o atual CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITâR, no art. 73. Ca- 
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put e na titulação do Capítulo III do Título II (mencionado) do 

CPPH. 

Dra, pelo caput do art. 73. um acusado poderá 
ser OFICIAL ou um BRADUADO, ou ainda, um NÃO BRADUADU, pois se bas- 

tasse ao legislador que houvesse apenas DFICIQIS e GRADUQDDS, estes 

seriam chamados de PRAÇAS, como e a distinção básica que o próprio 
ESTATUTG DDS HILITQRES Faz no ANEXD do art. 15. 

Neste AHEXU tem~se o EÊRCULU BE UFICIÊIE e o 
EÍRCULÚ DE Pflâflãã. além do CÍRCULO DAS PRACÊS ESPEEIQIS (Aspirantes- 
a-Oficial. Cadetes etc.). 

No CÍRCULO DE OFICIAIS encontram~se desde os 
ÚFICEÉIS-GENERã[S iñlmirantes. Generais e Brigadeiros) até o CÍREULD 
DE OFICIAIS SUBQLTERNDS (TENENTES ~ 19 e 29),-e no CÍRCULO DAS PRA- 
ÇAS estão os SUBTENENTES. os SQRGENTDS. os CQBDS, e os SDLDADDS, es- 

tes últimos apresentados com GRADUQCEES. 
Portanto, GRADUADO, para o legislador de 

1969. não será sempre a PRACã. Esta poderá SER ou NÃO GRÊDUADA. 
Para efle. tem~se Pflfiüñ HUN Gflfiflüâfiäfl e Pfififlfi 

SEM GRâDUñCäD, tanto que a PRQCÊ QUE NED TIVER GRQDUAÇÃD será escol- 
tada por GRADUADO - de CABO em diante - ou por praca mais antiga - 

SDLÚÊDD mais antigo (parágrafo único. do art. ?3). 

Has também o legislador do CÔHIGD PENfiL HILI~ 
TAR segue a tradição da caserna, denominando o SULDQDD como um NED 
GRADUADD, ou, mais precisamente. vendo na ORGANIZAÇÃO MILITAR a 

existência de GRÊDUÊDGS e de NÃO GRÊDUADDS. 
Iome-se o caso do parágrafo único, do art. 

59. dessa LEI SUBSTQNTIVQ MILITAR: "Para efeito de separação. no 

cumprimento da pena de prisão, atender-se-á, também, à condição das 
praças especiais e à das GRADUADAS DU NÃO; e, dentre as GRQDUADâS, à 

das que tenham GRADUAÇÃO ESPECIAL." 
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Outra vez o legislador confirma que os MILI- 

TâRES têm PRQCAS GRàDUADëS e_PRfiCâS NEO GRãDUfiDë5. e a norma legal 

não se deve afastar do entendimento que as expressões têm na caser- 
ou na, no meio militar, sob pena de nao se fazer entender para o mundo 

militar, para o qual essas normas devem também se dirigir. 
Em resumo, e com base na legislação, ora o 

SOLDADO é GRADUQDD, ora não é. 

Tal situaräo está a merecer reparos. 
:u Expressões que no mundo civil nao seriam en 

tendidas ou até interpretadas de forma totalmente diferente, têm na 

área militar um sentido próprio, específico. Por exemplo: “a inclu- 

são do Soldado Tal cantou em boletim", significando dizer que a in- 
«z clusao desse Soldado foi publicada em boletim, este sendo o "diário 

oíicial" interno de uma ORGANIZAÇÃO MILITAR, onde são dados a conhe- 
cer para os comandados dessa D aqueles que estarão de servico, os 

assuntos referentes à instrução da tropa e os relacionados com a ad- 

ministracao do quartel e da tropa, e ainda a publicação que diz res- 

peito à Justica e à disciplina. Por isso, "cantar em boletim" é tão- 
somente "publicar em boletim”, e não a realização de um canto em al- 
gum lugar chamado “boletim".

_ 

Dutra: "Dei uma parte do Soldado Fulano de 
Tal" quer dizer que Fiz uma comunicacao. através de uma Folha de ta- 

manho de 1/4 de folha de papel almaco, e ali, em forma e termos re- 

gulados na correspondência militar, um Fato foi comunicado em que o 

Soldado é tido como um infrator de normas do REGULAMENTO DISCIPLI- 
NAR. Não seria, como a principio poderia parecer a um civil, que se 
tivesse presenteado alguém com algum pedaço do corpo desse Soldado. 

Dutra ainda: “Você deve entrar em forma", 

querendo afirmar que a pessoa indicada deve integrar a tropa, - ho- 

mens sob comando, perfilados - que já estavam em forma, num pátio, 
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ou seja, de molde a compor uma figura, normalmente um retângulo. E 

que não se deseja que essa pessoa tenha que realizar exercícios fi~ 
sicos, ou correr, ou andar, para "entrar em íorma”, para que adquira 

ou condicao fisica. ou perca o excesso de peso e volte a ter silhueta 

de atleta. 

Ou, mais ainda: "O soldado deve ficar na 

guarda e não avançar o rancho", que se traduz como sendo: um militar 
- Soldado - deve íicar no local do quartel onde estão alojados os 

militares que fazem o servico de protecao ao estabelecimento militar 
- guarda - não podendo ir alimentar-se no refeitório militar. A tra- 

ducão no mundo civil poderia ser a mais diversa, pensando-se talvez, 
que algum objeto que íoi soldado (unido com soldado) pudesse ser 

usado para empurrar uma casinha, um ranchinho. 
E assim inúmeras expressões poderiam ser lem- 

bradas. 
Por isso, os usos e costumes da caserna não 

devem provocar dúvidas. pois em decorrência deles permite~se ter a 

certeza de que SOLDADO è, e sempre foi, um NÃO GRADUADO. 
Dentro dos quartéis é corriqueiro dizer-se 

que aquele militar é um SOLDADO RABO, como a dizer o que nao tem 

graduacão, tanto que em seu uniforme não se encontra qualquer tipo 

de insignia ou distintivo referente a uma GRADUAÇÃO. 

SOLDADO aqui, não está com o sentido genérico 
de MILITAR, como algumas vezes se toma, e sim, como sendo MILITAR 
iniciante na carreira, a partir da primeira situação em que ele é 

encontrado na escala hierárquica. E SOLDADO RABO - chega a ser uma 

redundância - até os dicionários traduzem como MILITAR SEM GRADUA~ 

CÃO. 
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N _ Ainda na caserna é comum a expressao assen 

tar praca", ou seja, ingressar numa ORGñN[ZACëO HILITQR, talvez como 

reflexo daqueles tempos em que assim iria proteger a praca da cida- 
de, ou que PRAÇAS eram somente os SOLDADOS. 

fio “flSSENTfiR PRfiEfi“, aquele que ora e incor- 
porado a uma ORGANIZAÇÃO MILITAR passa a integrar seus quadros. SEM 
POR ISSO TER SIDO PROMOVIDO. já que a sua entrada se dá, geralmente, 
como SOLDADO. PROMOÇÃO, quando acontece, é a partir de CABO, como se 

tem na legislacão militar, sejam os ESTATUTOS, sejam normas reíeren- 
tes à promoção de PRAÇAS. 

Como curiosidade, veja-se, por exemplo. a de~ 

cisão do Acórdão de Ê9!06!19E7: “Nula a praca de um soldado. por ví~ 

cio substancial e insanável, volta o mesmo à condição de civil e, 

nesta qualidade, não poderá ficar sujeito à jurisdicão militar, com- 

petente somente para processar e julgar os militares de terra e mar 
e os individuos como tais considerados. O critério 'ratione loci' só 

se aplica aos civis, em tempo de guerra". (S14) 

Tambem na caserna nunca se trata um SÚLBADQ 
como possuidor de GRADUAÇÃO. tanto que a ele não se pergunta se tem 
graduação, pois isso todos sabem que não tem (515). 

Precisamente por ser SULUABÚ e RASO, e que 
está SEM GRADUAÇÃO, sem grau. 

ERflüUfiÇäO quer dizer divisão em graus, que 
tem as prerrogativas e honras de um POSTO ou GRAU, e ainda significa 
o BRADUADO, um diplomado. GRADUAÇÃO é o ato ou efeito de graduar, ou 

posicão social, ou POSTO MILITAR, ou HIERARQUIA, e POSTO também quer 
dizer GRADUAÇÃO HILITAP. 

Para DE PLÁCIDD E s1LvA (616) GRADUADO, no 

sentido acadêmico, e a pessoa que recebeu grau em curso universitá- 
rio e, na linguagem militar, é aquele que foi promovido de posto, ou 
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assim se diz o OFICIAL que é, honorificamente, promovido de POSTO, 

passando de POSTO INFERIOR a SUPERIOR. ,H

ä 

Fácil de se notar que o termo GRADUAÇÃO, com 
o sentido de posicão na escala hierárquica das PRAÇAS, conforme que- 
rem atualmente, não se mostra ajustado a essa designação expressa de 
posição hierárquica de militar. 

Deve-se ressaltar que os usos e costumes da 

caserna são muito respeitados entre os MILITARES e, dentro do espi- 
rito de disciplina que vige nos GUARTÉIS, os novos militares acompa- 
nham as atitudes dos seus camaradas com tempo na vida militar, não 
só na obediência aos regulamentos escritos, mas também naquelas nor- 
mas não escritas que resultam em condutas a serem seguidas por to- 

dos.
V 

Por exemplo, 0 local de iormatura, da parada 

diária, ou de onde o corneteiro executa os toques etc.. assim como 
as denominacões típicas militares - almoxarifado, casa das ordens, 
cantar em boletim, alojamento, guarda, sentinela, etc., tudo, mesmo 
que não previsto nos regulamentos, passa de geração de militares pa- 
ra geracão de militares, sem que eles discutam suas razões para is- 

so. 

Assim é o caso dos GRADUADO5. 
Hoje, mesmo que a legislação, vez por outra, 

preveja que o SOLDADO tem GRADUAÇÃO, na caserna, para os MILITARES. 

ele será um "RABO", um NÃO GRADUADO. ' 
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1.4.- D GRQDUADD E SUQS CUNSEOUÊNCIAS. 
._ FFNIE 23 CIMQETÍITIIICZSCD 

O STF, no julgamento do Recurso Extraordiná- 

rio n9 104,387-3 - RS, de E8 de abril de 1988 (publicado no Diário 
da Justica, de 9 de setembro de 1988) decidiu que a perda do POSTO e 

PATENTE e da GRADUAÇÃO depende de um novo julgamento, por TRIBUNAL 
MILITAR de caráter permanente, mediante representação do MINISTÉRIO 
PÚBLICO MILITAR. A declaracäo de indignidade ou incompatibilidade 
com o oficialato deve acontecer nesse outro processo, mesmo que o 

OFICIAL haja sido condenado, por TRIBUNAL CIVIL ou MILITAR, a pena 

privativa da liberdade superior a dois anos, em sentença transitada 
em julgado. Aplica-se idêntico entendimento, em se tratando de Ofi- 
cial de POLÍCIA MILITAR e decisão de TRIBUNAL MILITAR ESTADUAL. 

O mesmo caminho estão seguindo esses TRIBU- 
NAIS HELITÉRES para a perda da BRAOUAEKD de PRAÇAS. 

Ma vigência da nova CARTA, maniiestou-se 0 
STF' sobre o tema. decidindo, no RE ng 121.533-HG, de 86/04/90, que 
"o artigo 125, ã 49, in fine, da Constituição, subordina a perda de 
graduafião dos pracas das policias militares à decisão do tribunal 

competente, mediante procedimento especifico, não subsistindo, em 

conseqüência, em relação aos reíeridos graduados, o artigo 108 do 
Código Penal Militar, que a impunha como pena acessória da condena- 
ção criminal a prisão superior a dois anos". 

Para o STF a nova garantia constitucional dos 

GRADUADOS das POLÍCIAS MILITARES, prevista na parte final do š 49, 

do art. 185, "é de eficácia plena e imediata, aplicando-se, no que 

couber, a disciplina legal vigente sobre a perda de patente dos ofi- 
ciais e o respectivo processo" (EMENTA). 
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No corpo do Acórdão o Ministro Relator - SE- 

PÚLVEDA PERTENCE - comenta que a partir da “Carta de 19o?“ é que se 
vu passou "a exigir sempre o processo especial de declaracao de indig- 

nidade para o oficialato ou de incompatibilidade com ele, ainda 
quando o militar houvesse sido condenado, no juízo criminal, a pena 

uu de prisao superior a dois anos". 
No entanto, a perda de graduação das pratas 

ow de POLÍCIA MILITAR e de CDRPQ DE BDHBEIRD5 MILITAR. por decisao de 
na tribunal competente, em processo especifico, apresenta uma solucao 

"formalmente defeituosa e substancialmente inusitada". 
firgumenta o Ministro Relator; “Emb o aspecto 

formal. para manter simetria com a disciplina da situação dos ofi- 
ciais, à norma de competência, do art. 125, ë 49, deveria ter cor- 

respondido, no art. 48, norma substancial de outorga da garantia. 

Substancialmente, não se chega a compreender que a garantia prodiga- 
u ou lizada aos subalternos das corporacoes locais nao tenha sido conce 

dida aos seus correspondentes nas forças armadas". 
Inaplicáveis, por si, os arts. 99 e 102, do 

CÓDIGO PENAL MILITAR. VERBIS: “Art. 99. A perda de posto e patente 
resulta da condenação a pena privativa de liberdade por tempo supe- 

rior a dois anos, e importa a perda das condecoracões". "Art. 102. A 

condenação da praca a pena privativa de liberdade, por tempo supe- 

rior a dois anos, importa sua exclusão das forças armadas". Este úl- 

timo, sem atingir as PRAÇAS BRADUQDAS da POLÍCIA MILITAR, já que 
V Rd R4 aquelas das FORÇAS ARMADAS nao estao garantidas, neste aspecto, pelo 

texto constitucional, o que se torna um tratamento diferenciado e 

inaceitável. 
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Diferenciado e inaceitável, também, é essa 
garantia das PRAÇAS GRADUADAS de PDLiCIâ HILITâR. ao confrontar-se 
com normas que regem os CIVIS quanto à perda de íuncão pública em 
razão de condenação, pelo menos no que se refere ao foro competente 
ter que ser órgão de E9 grau. 

Viu-se que PRêCâS GRQDUADAS de POLÍCIA MILI- 

TAR. mesmo que condenadas, qualquer que seja o crime. a pena priva- 
tiva de liberdade superior a dois anos, não perdem sua GRADUAÇÃO, em 
lã instância. mas somente em EÊ instância, o que significa dizer que 
só poderão ser realmente excluídos das fileiras militares após deci- 
são do TRIBUNAL COMPETENTE. 

Já os CIVIS poderão perder cargo ou íuncäo 
pública. mas só se forem condenados a pena privativa de liberdade 

superior a quatro anos, e apenas nos crimes praticados com abuso de 
poder ou violação de dever para com a administracão pública (art. 

92, do CÓDIGO PENAL COMUM). Porém, esta decisão poderá ser proferida 
já em ië instância, sem necessidade de manifestação de TRIBUNÀL. 

Compreende~se que a garantia das PfiTENTEã e 
dos POSTOS, inerentes a OFICIAIS. possa ter respaldo ainda necessa- 
rio às suas atividades de comando, direção e chefia, e dai o cuidado 
maior com aquilo que o garante na DH. no pleno uso de seus direitos 
e prerrogativas. 

Ê extensão às Pfififlfiã não encontra ressonância 
com as atribuicöes legais que lhes são impostas. nem quanto aos seus 
deveres, nem quanto às suas responsabilidades, já que estão sob as 

ordens, sempre, de um Oficial. 

E, mais do que isso, não se aceita o trata- 

mento desigual para pessoas que integram a ADMINISTRÊCÃD PúBLICê, 

PRAÇAS e CIVIS, em niveis de atividades e responsabilidades que se 

equivalem em muitos aspectos. 
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Assim como as PRAÇAS poderiam ser excluídas 
das flfi, com pena superior a 4 anos. por decisão de lã instância, as- 

sim também os CIVIS poderiam perder cargo ou *unção pública somente 
por decisão de TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 

Pode-se e deve-se até procurar tratamentos 
iguais Para niveis semelhantes. mas acionar-se um órgão de segundo 
grau para decidir, originariamente, sobre a retirada de um titulo 
hierárquico, a GRADUAÇÃO - que o garante numa DH - é desnecessário, 
assim como chamar-se este mesmo órgão para retirar toda e qualquer 

função pública. 
Desta forma, os TRIBUNAIS DE JUSTIÇA MILITAR 

ou os TRIBUNAIS DE JUSTIÇA DOS ESTADOS estarão a receber, cada vez 

mais, processos para julgamento da perda de POSTO e da PATENTE de 
OFICIAIS, e da GRADUAÇÃO das PRAÇAS, o que representará um aumento 
significativo de trabalho @@fl7». 

Não se está cogitando simplesmente de se re- 
ou Futar a qualificacao do SOLDADO como um GRADUADO, pelo simples fato 

de serem em maior número numa FORÇA MILITAR e constituírem, em tese, 

um grupo maior nas decisões de TRIBUNAIS, e sim de se dar a esse es- 

calão militar titulo a que não tem direito. 
` A terminologia da caserna, apesar da confusão 

que os legisladores acabaram fazendo através dos tempos, deve ser 

respeitada. Além disso, essa má interpretação irá acarretar, sem dú- 

vida, um acréscimo de trabalho, num volume tal que os TRIBUNAIS logo 
perceberão ser dificil de enfrentar. 

Atribuir-se Eflfiüüfiüäfl ao SOLDADO - o patamar 
da escala hierárquica militar - é estender-se um direito a que não 

hn n faz jus, assim como a outros funcionários públicos, civis, nao vem 
asseguradas tais garantias, só por serem funcionários públicos. 
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A se manter esse direito, terá que ser esten- 
dido aos seus pares da FURCAS MILITARES FEDERAIS. Mas não é a melhor 
solução. 

A GRADUAÇÃO deve ser uma conquista na carrei- 
ra militar, alcançada por aqueles militares que. seja pela escolari- 
dade, seja por méritos profissionais, dela se fazem merecedores. 

E.- Í3DL_ICII€MIS P4IL_IT¢¶QEE5 Safl F1IL.ITCWUES 

E..1.- A IIEHZUEHBÃCJ ATHÉ Fã CCN¶S1`IT1JICÚ5O IDE 1€W3B 

A controvérsia mantida até a CONSTITUIÇÃO de 
1988, ora se interpretando que os integrantes das POLÍCIAS MILITARES 
eram "militares", e ora se dizendo que não, encerrou-se com os ter- 

mos do art. 42: "Säo servidores militares federais os integrantes 
das Forcas Armadas e servidores militares estaduais dos Estados, 
Territórios e Distrito Federal os integrantes de suas policias mili- 
tares e de seus corpos de bombeiros militares". 

Mesmo antes deste dispositivo, os componentes 
das PULÍCIAS MILITARES teriam que ser adjetivados como uílitares. 

Desde a criacao das POLÍCIAS MILITARES, essas 
Corporações foram constituídas em "ARMAS", de infantaria e de cava- 

laria. como uma organização militar tipica. 
Aqueles que a compunham ioram denominados de 

"comandante", "coronel", "capitão", "sargento". "cabo", "cabo de es- 
quadra", "soldado" etc., expressões usuais no meio militar gàflgw. 

Alem disso. apesar de serem criadas para 

ações de manutencao da ordem pública. estavam à disposição das auto- 

ridades constituídas, as quais, não raras vezes, as usaram em campa- 
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nhas militares, como, por exemplo, na REVOLUÇÃO _FARROUPILHA de 
1835-1845. na GUERRA-DO PARAGUAI (1864-1870). na GUERRA DO CONTESTA- 
DO e CAMPANHA DE CANUDOS, no inicio deste século; na REVOLUÇÃO CONS- 
TITUEIONALISTA em SED PAULO. em 1?3E, e outras. 

Os regulamentos usados por elas sempre esti- 
veram nos moldes dos das FORÇAS ARHADAS e até hoje suas sedes são 
"quartéis", sua organização prevê "batalhões", "companhias", "Pelo- 
tões“ etc. 

MILITARES, são tidas há muito tempo, pois já 
em 1917. a Lei nQ 3.216. de 3 de janeiro. a qual fixava as Forças de 
terra para o exercicio daquele ano, dizia que "a Brigada Policial do 

Districto Federal, o Corpo de Bombeiros desta Capital. as policias 
militares dos Estados. cujos governadores estiverem de accõrdo, pas- 

sarão a constituir forças auxiliares do Exército Nacional, ficando 
isentos os ofíiciaes e praças das ditas corporações das exigências 
do sorteio militar" (art. 79).

_ 

Dentre essas milícias e corpos de bombeiros 
seriam escolhidas apenas as “que tiverem organização efficiente, a 

juizo do Estado-Maior do Exército" (art. 89) (519). 

Desde 1917, e depois com a legislação poste- 
rior e principalmente as CARTAS MAGNA5, a partir da de 1934, as PO- 
LÍCIAS MILITARES foram mantidas como "forças auxiliares e reservas 
do Exército". Até o presente. elas guardam semelhança, em sua orga~ 
nização e denominações, com as do EXÉRCITO. 

Já o Decreto n9 3.351, de 3 de outubro de 

1917, determinava que “os delictos propriamente militares, quando 

praticados por officiaes ou praças das policias militarizadas da 

União ou dos Estados, serão punidos com as penas cominadas na lei 
u C) u '“ militar (art. 1"), e serao processados e julgados, na primeira 

instância, por um conselho sobre cuja organização proverão as leis e 
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regulamentos respectivos e, em grao de recurso, pelo Supremo Tribu- 

nal Militar" (art. EQ).
_ 

U Eecretu ng iE.?%ü, de E de janeiro de flëlfl, 
a teor da Lei nQ 3 816/1917, sustentava que as PDLÍCIÉS MILITARES 
constituíam as "forças auxiliares do Exército activo" (art. 79). 

A Lei nQ 198, de 17 de janeiro de 1936, que 
reorganizava, nos Estados e na União, as POLÍCIAS MILITARES, consi- 

derava estas “reservas do Exército", nos termos do art. 167. da 

CONSTITUIÇÃO de 1934 (art. ig). 

Dispunha o art. 19 dessa Lei que “os offi- 

ciaes, aspirantes a official, sargentos e praças das Policias Mili- 
tares, nos termos do art. 84 da Constituição Federal, terão fõro es- 
pecial nos delictos militares e serão punidos com penas estabeleci- 
das no Código Penal Militar pelos crimes que praticarem e ahi esti- 
verem previstos. na conformidade do Código de Justica Militar em vi- 
gor".

H 

O parágrafo único regulava que "cada Estado 
organizará a sua justica militar, constituindo como órgão de primei- 
ra instância os conselhos de justica, e, de segunda instância, a 

Cõrte de Apelacäo ou tribunal especial". ' 

Em 198€, com o Uecreto ng 4.E5?, de E8 de ja- 

neiro. mandava-se aplicar às PDLiCIêS HILITQRES o CÓDIGO PENÊL MILI- 
TAR. ` 

Portanto, apesar de o legislador constituinte 
federal. até 1937. ter deixado de tratar da JUSTICâ MILITAR ESTÉ- 
DUQL, deve-se reconhecer que a UNIÃO, com assiduidade e caracteris- 

4-\ ticas repetidas, ditou normas ordinárias fixando a competencia do 

FURO MILITAR para os componentes dessas organizações estaduais. 
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Essa lei só Toi revogada em 1967, pelo Decre- 
to-Lei n9 317. de 18 de marco. que também reorganizava as POLÍCIAS 
MILITARES e os CORPUS DE BOMBEIROS MILITARES dos ESTADOS. e este. 

por sua vez, foi revogado pelo Decreto-Lei nQ 667, de E de julho de 

1969, também reorganizando estas Corporações. 
A JUSTICA MILITAR ESTADUAL sempre mereceu 

citacão, a exemplo dos arts. 19 e EO, do Decreto-Lei nQ 667/69, de- 

terminando que “o foro militar é competente para processar e julgar 
o pessoal das Polícias Militares nos crimes de{inidos em Iei como 
militares" (parágrafo único, do art. 19). Voltava esse Decreto-Lei a 

fixar para a JHE} como órgãos de primeira instância. os CONSELHOS DE 
JUSTICA previstos no CÓDIGO DE JUSTICA MILITAR (de 1938), e de se- 

gunda instância um TRIBUNAL ESPECIAL ou o TRIBUNAL DE JUSTIÇA (art. 

EO). 

A CARTA de 1946, ao considerar as POLÍCIAS 
MILITARES como "forcas auxiliares. reservas do Exército" (art. 183). 

consagrou-as no TEXTO MAIOR como corporações militares. O mesmo deu- 
se com a CONSTITUIÇÃO de 1967 e EMENDA CONSTITUCIONAL nQ 1, de 1969. 

HILITARES sempre foram. inciusive com JUSTICA 
MILITAR - inicialmente como órgão seu e mais tarde do PODER JUDICIÁ- 
RIO - já que seus componentes estavam sujeitos a cometer CRIMES MI- 

LITARES, mesmo aqueles essencialmente militares, como os delitos de 
desercãb, insubordínacão, abandono de posto etc. 

Anteriormente à nova CARTA, as cortes de jus- 

tica do País já haviam se pronunciado no sentido de que 0 POLICIAL 
MILITAR era um "militar", e como tal sujeito à JUSTICA CASTRENSE. 
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Q mesma posição já vinha defendida por IVO 

D'êOUIND ífieüš. quando em 1969 escrevia que “a instituição da Justi- 

ça Militar estadual tem, por conseguinte, explicação não apenas de 
na ordem juridica, senao, da mesma sorte, de ordem lógica. É que, es- 

tando os membros das Policias Militares submetidos às mesmas normas 
de disciplina e hierarquia vigentes no Exército, em virtude da orga- 

‹v na ‹ na n. nizaçao a que estao afeiçoadas pela propria Constituiçao, podem eles 
praticar crimes tipicamente militares, como, por euemplo, motim, re- 

volta, insubordinaçäo, violência contra superior ou inferior, aban- 

dono de posto, deserção - crimes êstes não previstos no Código Penal 
ou comum e que, por isto, nao devem ser apreciados pela Justica civil". 

Rai, completa IVO D'fiüUlNfl. o fora especial 
resultante da "instituição da Justiça Militar estadual, para 0 pro- 
cesso e julgamento dos crimes militares cometidos pelos oficiais e 

praças integrantes de Policia ou Corpo de Bombeiros, militar". 
% CDMSTITUIEÊÚ de fl989 solidificou esse con- 

ceito. E encerrou a discussão judicante a respeito. 
Has e ainda interessante acrescentar-se que 

"as polícias militares realmente são corporações militarizadas, isto 

é, estruturadas com base na hierarquia e na disciplina, mas não são 
corporações treinadas para ações de guerra ou luta armada. São cor- 
porações eminentemente policiais, cuja destinação principal é a Dr- 

dem Pública. (...) Se em épocas passadas, as policias militares de- 
sempenharam também um papel tipicamente militar na História do Bra- 

sil, hoje, o exame minucioso do seu desempenho dá com toda evidên- 

cia, um caráter de forças, totalmente voltadas a uma profissionali- 
zação policial". (bei)

mMG Us latores hierarquia e distiplína vistos 
como "elementos valiosos de coesão e de postura profissional", apa- 

recendo na estrutura organizacional de uma POLÍCIA MILITAR "muito 
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mais como um farol a iluminar a trilha a ser seguida, no desenvolvi- 
mento de um caráter próprio daqueles cuja farda representa a majes- 
tade da Lei, o simbolo da autoridade e visualizacão do poder da jus- 

E.¡2.- ¿äS I°CH_ÍCIIFK5 P4IL_ITl¶EE5 CCNQETTITÍJEPQ 

[hH3T`IT1JIflfiEE5 fiIL.[T¶¶ÊEI5 

Além de MILITARES. as PÚLiC1AS MILITARES são 
ainda INSTITUICEES MILITARES. não com o sentido que em determinada 
época se pretendeu dar, mas como organizacões que tendem a permane- 
cer na sociedade, como produtos da evolução do povo, respeitadas por 
ele, até porque correspondem às suas aspiracões. 

Por um determinado momento, INSTITUIÇÕES MI- 

LITARES no BRASIL seriam só as FORÇAS ARMADAS, constituídas pela MA- 
RINHA DE GUERRA, EXÉRCITO e AERONÁUTICA MILITAR, consoante o Pará- 
grafo único, do art. 56, do Decreto-Lei nQ 898/69 (Crimes contra a 

Seguranca Nacional e a Ordem Politica e Social). Tal conceito, po- 

rém, não foi mais repetido na legislação posterior, sobre o mesmo 
tema. 

_ 

Na verdade, o legislador forçou o entendimen- 

to de que INSTITUICBES MILITARES só seriam as FORÇAS ARMADAS, pois 

ficavam sujeitos ao FORO MILITAR tanto os MILITARES como os CIVIS 
que cometessem os crimes definidos no Decreto-Lei nQ 898/69, assim 
como os perpetrados contra as "Instituições Militares” (caput do 

mesmo art. 56). 
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Não deve ser esta a interpretação correta. 
Instituicao, vem do latim institutio, de ins- 

tituere, que quer dizer fixar, estabelecer, dispor, formar, cons~ 

truir, ensinar. 

Íem vários sentidos, sendo um deles o de insr 
titutn, chegando a definir "a própria entidade jurídica, que por ele 

nz se fundou. (...) Assim, é que diz: é uma instituicao, para designar 
o estabelecimento ou a organizacão, que se fundou ou se instituiu". 

zw- :uu Has em sua principal significaaao ínstituican 
quer dizer "a criação ou a constituição de alguma coisa, que se per- 

sonaliza, segundo plano ou bases preestabelecidos, isto é, sob impo- 

sicão de regras, que passam a regê~1a, enquanto existe". 
Em outras palavras, "e a expressão empregada 

para designar a propria corporacao ou a organizacao instituida, nao 
importa o fim a que se destine, isto é, seja econômico, religioso, 
pio, educativo, cultural, recreativo, etc. Consideram-se pessoas ju- 
ridicas“.(ÕE3) 

Para SELZNICK <ö24>, "Q termo instituição 
aplica-se a grupos que, através da dinâmica de seu funcionamento, se 

revestem de significado especial para seus membros e para a comuni~ 
dade que constitui o seu ambiente. Passam a ser valorizados por eles 
mesmos e não apenas por sua funcionalidade como instrumento para a 

realizacão de dada tarefa". 
A caracteristica essencial, pois, da INSTI- 

TUIÇÃO, é o fim público, a realização do bem comum, no sentido dos 

fatores proporcionados pelo ESTADO com vistas ao bem-estar coletivo, 
e que formam o patrimônio social, como o objetivo máximo da NAÇÃO, 

ou, ainda como quer MELO Gàãfib, "a ordem social justa". 
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LEOPOLDO BRAGA <6EÔ>. eebre INSTITUIÇÃO, pre- 
' 

4 ou 1 1 ou leciona: “ Nao e porem, essa acepçao a que, de há muito se vem ela- 

borando em doutrina, nos campos do direito administrativo. do pró- 

prio direito civil e mui especialmente, do direito tributário, para 
vv conceituar e identi{icar a 'instituicao' stríctu sensu, e sim aque- 

loutra de conteúdo especiiico, adequada a distinguir e qualificar 
uma certa e especial categoria de pessoas jurídicas, que. por seus 
fins institucionais de eminente interesse público, a bem dizer, ór- 

gãos auxiliares da atividade estatal, em direta e imediata colabora- 
ru 1 an çao com o Poder Publico 

Pera IARA DANI <6E7> "e Relíeie Militar é eme 
'instituição', e tal não se discute. Instituição sem a qual, no di- 

zer do Eminente Desembargador V. AMORIM, os homens não poderiam vi- 
ver em sociedade". 

No julgamento do Recurso de HC n9 53.801-RJ, 
em certo momento, decidiu o STF que as PDLÍCIAS MILITARES não cons- 
tituiam "Instituições Militares", no sentido do art. 129, ã 19, da 

n* CARTA de 1967 ( A Justiça Militar compete processar e julgar, nos 
crimes militares definidos em lei, os militares e as pessoas que 

no lhes sao assemelhadas. Esse foro especial estender-se-á aos civis, 

nos casos expressos em lei, para repressão de crimes contra a segu- 

rança nacional ou as instituições militares"). 
Discordando da maioria, e interpretando a ex- 

øv as pressao instituicoes militares, contida na CONSTITUIÇÃO de 1967 (ã 

19, de ert. 1a9›, e Minietre MOREIRA ALvEs^<Ô29> eeentueu, merecendo 
transcrição integral, in verbisz "'Não há na Constituição, em meu 

juizo, um único dispositivo que dê base a essa distinção (institui- 
zu ções militares para certos fins, e instituições nao militares para 

outros. isto é, o 'eieito da extensão do foro militar ao civil que 

pratica crime contra essa instituição militar'). Com efeito, dizer- 

re 
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se que o art. 90, ao conceituar as Forças Armadas limita as insti- 

tuições militares a elas, é, no meu entender, uma petição (sic) de 

principios, pois se dá por demonstrado, o que se impõe demonstrar. 
Que as Forças Armadas são instituições militares, ninguém o nega, 

mas isso não quer dizer que sejam elas as únicas instituições mili- 
ou tares do pais, segundo a própria Constituiçao Federal, que, em parte 

alguma as identifica exaurindo pois este conceito - como 'institui- 

ções mi1itares'. Pelo contrário, parece-me inegável que, em face da 

Constituição, a Policia Militar seja uma instituição militar e que o 

policial militar seja um militar... É simples alusão na Constituição 
Federal à Justiça Militar dos Estados (art. 144, IV, d, e art. 192) 

ru em contraposiçao ao que ela denomina expressamente 'Justiça Militar 

da União (art. 195)', está a indicar que o âmbito dentro da qual 

atua essa justiça é militar, pais não teria senso admitir-se Justiça 
Militar para instituições civis (grifei). Aliás, é por ser a Policia 

na Militar uma instituiçao militar que, ainda no-campo do direito cons- 
titucional. o policial militar é militar, aplicando-se-lhe os Pre- 
ceitos constitucionais, ressalvados os concernentes aos militares do 
Exército, da Marinha e Aeronáutica. Em conclusão, entendo que POLÍ- 

› ru ow CIA MILITAR e instituiçao militar para a Constituiçao Federal; que a 

legislação ordinária não pode exclui-la (6393, em matéria de compe- 
tência, deste conceito e que a legislação ordinária, na extensão que 

ou faz do foro militar em geral aos civis, nao exclui, nem distingue 
§oro militar Federal e foro militar estadual"“.‹530) 

IARA DANI (531) conclui, dizendo que “o poli- 
cial militar é um soldado de carreira (militar), sujeito à hierar- 
quia e disciplina, Regulamentos, com leis penais próprias e foro 
próprio".
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_ 
Este também é o pensamento de ÁLVARO LAZZARI- 

NI (Õ3E*, mesmo reconhecendo que o ensino e a instrução de uma POLÍ- 

CIA MILITAR (o autor toma como referência a do ESTADO DE SÃO PAULO) 
"destinam-se às atividades policiais especificas da instituição", 

como "força operativa policial" e não como “força operativa mili- 
tar". 

Vê a "instituição policial paulista" (como 
ele chama a POLÍCIA MILITAR do seu ESTADO) como uma corporação hie- 
rarquizada e disciplinada, aspectos necessários para assegurar a 

harmonia e a eficiência do aparelhamento administrativo, cujo con- 

trole decorre do PODER DISCIPLINAR da ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, e que, 
“no dizer de Marcelo Caetano, tem o seu fundamento e razão de ser no 
interesse público e na necessidade de aperfeiçoamento progressivo do 
servico público".(Ô33› 

É de opinião o autor, que "o status de mili- 
tar do policial-militar não o torna híbrido ou incompatível com a 

função policial do cargo. Não se vê como considerar híbrida a desig- 

nação de policial-militar, porque. refere a expressão a um policial 
que tem o status de militar, nas suas prerrogativas e deveres que 
dele decorrem". 

"A acreditar-se em contrário”, completa LAZ- 
ZARINI. “levaria àquela indagação se o 'policial-civil' é 'policial' 

ou é 'civil', isto é, se há, para ele, hibridismo na designação do 

status de 'civil' para esse agente de po1icia".(5349 

Explica, finalmente. que, à luz da Teoria das 
Instituições. é a POLÍCIA MILITAR, uma instituição, por ser uma or- 

ganização produto da evolução de um povo. e por este efetivamente 
acatada, pois que corresponde às suas aspirações e à sua índole e, 

por isso, tende a permanecer, a despeito das modificações por que 
passam as normas jurídicas que a definem (635). 
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Assim também pensa AIRTON DE OLIVEIRA PINTO 
(535) para quem já em 1975 era indiscutível o “carater militar das 

Policias Militares, cujos nomes não deixam margem a dúvidas e cujas 
origens remotas afirmam a natureza militar de suas organizacões". Dá 

o autor, como nascimento jurídico das POLÍCIAS MILITARES, a data de 

13 de maio de 1809, quando da criação da hoje POLÍCIA MILITAR DO RIO 
DE JANEIRO, por ato do PRINCÍPE REGENTE, D. JOÃO, com o nome de DI- 

visäo MILITAR Dê euâaoâ REAL DA POLÍCIA Dê come W373. ' 

Vê-se, nas últimos anos - especialmente nos 
tempos do regime militar de 1964 - que houve um interesse da UNIÃO 
no sentido de aproximar cada vez mais as POLÍCIAS MILITARES do EXÉR- 
CITO, a fim de auxilia-lo em ações de defesa interna, no campo da 

Seguranca Interna. Em contrapartida, os ESTADOS, mais e mais, como 
exigência de sua população, queriam que as POLÍCIAS MILITARES esti- 

vessem efetivamente nas ruas, em ações de policiamento ostensivo, e 

não ocupadas com outras tarefas. 
E e que se nota é a preponderância desta úl- 

tima corrente. apesar da legislação que a UNIEO estabelece sobre as 
POLÍCIAS MILITARES ¢Õ393, numa constante forma de pressão, controle, 

coordenação e destinação destas Corporações, deixando os ESTADOS su- 

focados e mesmo impossibilitados de melhor dispor dos homens que ele 
farda, instrui, paga. 

Has o que deve ser ressaltado, apesar de tu- 

do, è que as POLÍCIAS MILITARES não são MILITARES em razão dessa 
aproximação ou, mais diretamente, de sua condição de "força Auxi- 
liar" e "reserva do Exército", sacramentada a partir de 1917. 

Elas já eram HILITÊRES, e foi exatamente por 
terem tal condição, aliadas às condições de seu estado de eficiên- 

cia, seus equipamentos - em tudo assemelhando-se à força terrestre - 

é que, de inicio, foram escolhidas dentre as melhores. Mais tarde, 

âäfi



já por imposição legal, tornaram-se, além de MILITARES, forças que 
podem ser integradas ao EXÉRCITO, em tempo de paz, como forças auxi- 
liares, em ações de policia militar, e em tempo de guerra, já agora 
na qualidade de reserva, mas mesmo assim atuando no campo policial, 
de polícia militar de uma força militar (539). 

Estudos a parte, o que importa agora É que, 
com a atual LEI FUNDAMENTAL, é MILITAR o integrante de POLÍCIA MILI- 
TAR e, em conseqüência, esta organização é também MILITAR. Assim co- 
mo säo as POLÍCIAS MILITARES, INSTITUIÇÕES MILITARES, em razão de 
sua história, de sua organização e de seu trabalho e reconhecimento 
perante a sociedade brasileira, mais diretamente, a dos respectivos 
ESTADOS em que elas atuam. 

3.- A LETRA "F", II, DO ART. 99, DO CÓDIGO PENAL 
H[LITAR.CDHD CRIME MILITAR 

3.1.- A EXCECÃD À REGRA 

Existe CRIME MILITAR quando o integrante de 

uma FORCA MILITAR, nessa qualidade, praticar delito tipificado na 

legislação militar. 
zu É a regra, mas ha uma exceçao. 

A letra "T", II, do.art. 99, do ESTATUTO 
SUBSTANTIVO MILITAR, constitui uma inovação do atual CPM: VERBI5: 

“Consideram-se crimes militares, em tempo de paz, os crimes previs- 

tos neste Código, embora também o sejam com igual definição na lei 

penal comum, quando praticados por militar em situação de atividade 
ou assemelhado que, embora não estando em serviço, use armamento de 
propriedade militar ou qualquer material bélico, sob guarda, fisca~ 
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ou nz lizacao ou administracao militar, para a prática de ato ilega1".› 
` E Assim, se um MILITAR, de iolga, mesmo que 

Fardado ou à paisana, por razões estritamente pessoais, resolve pra- 
ticar um crime, usando para isso um revólver de sua corporação mili- 
tar, tem-se ai um CRIME MILITAR. 

Ora, a JUSTICA MILITAR destina-se aos DELITOS 
MILITARES, assim de€inidos em lei, praticados especialmente pelos 

MILITARES, nessa qualidade, e não aos DELITOS desses MILITARES. 
RJ I Ad › Nao sera a condicao de componente de uma FOR 

CA MILITAR que irá determinar a competência, pois se assim fosse es- 
tar-se-ia aceitando essa competência somente em razão da pessoa (ra- 

tione personae), e não em razão do que a lei diz ser CRIME MILITAR, 
conforme é seguido pelo atual CÓDIGO PENAL MILITAR (ratione legis), 
em seus arts. 99 e 10, mais precisamente.

V 

Portanto, para que se conãigure um Iate como 
CRIME MILITAR, tem-se que preencher uma das condições impostas por 

esses artigos. Foi o julgamento do TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE 
SANTA CATARINA, no Conflito de Jurisdição n9 118, Florianópolis, de 

4 de outubro de 1982; "Crime praticado por policial militar. Inocor- 
rência dos requisitos do art. 99, do Código Penal Militar. Competên- 
cia da Justica Comum". 

Já está bem assente na jurisprudência pátria 
que “a Justica Militar destina-se a processar e julgar os integran- 
tes das Policias Militares que, nessa qualidade, cometerem delitos 

previstos no Código Penal Militar" (o destaque é do trabalho), con- 

forme decisão do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, de 19 de junho de 1978, 

no Recurso de Habeas Corpus n9 56.068-7-São Paulo. 

fi-if



Mas a qualidade de MILITAR no caso da letra f 

é abandonada. _

A 

Bestaque-se que, em principio, todos os deli- 
tos cometidos são da alcada da JUSTICA COMUM. Porém, se enquadrados 
no disposto no CPM, então sim, passam ao FORO CASTRENSE. 

A letra f exige que a ação seja desenvolvida 
por "militar em situacäo de atividade ou assemelhado". 

“Militar em situação de atividade" è o mili- 
tar da ativa, ou o da reserva convocado para o servico ativo. Ex- 
cluem-se, portanto, os reformados, que não podem ser chamados a re- 

tornarem ao serviço ativo. 
flssemelhadu è uma figura que desde 194? não 

mais poderia ser conceituada, como lembrou LOBÃO FERREIRA (640) e se 

isso não acontecesse, com a entrada em vigor da Lei n9 1.711, de E8 

de outubro de 1958 - ESTATUTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS DA UNIÃO 
- ela forçosamente teria obrigado a essa exclusão. Com ela, os pre- 

ceitos disciplinares a que civis estivessem sujeitos teriam que ser 
os descritos nessa lei, e não em REGULAMENTO militar, como se dava 
com os ASSEHELHADÚB. 

A CONSTITUIÇÃO de 1988 eliminou a expressão 

assemelhadu, e a LEGISLAÇÃO PENAL MILITAR e PROCESSUAL PENAL MILITAR 
terá que se adaptar. Enquanto isso, os MAGISTRADOS devem continuar a 

ignora-la, mais ainda em razão da nova CARTA. 
Continuando, a letra F exige duas outras con- 

dições: 1) usar "armamento de propriedade militar ou qualquer mate- 
rial bélico", e E) tudo isso deve estar "sob guarda, fiscalização ou 
administracão militar". 

Aceitar-se que o simples uso de uma arma de 
propriedade militar em um delito eventualmente praticado com ela - e 

ao que se deve entender por CRIME MILITAR - é um excesso à autoriza- 
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au cao constitucional dada ao FORD MILITAR, que então deixará de ser 

especial para atingir as raias de privilegiada, o que é inconcebível 

e inaceitável. 
A propósito, LUBÃO FERREIRA ifififlfi afirma que 

a letra f sem sombra de dúvida é um dispositivo "inconstitucional 
nz porque extravasa a permissao concedida ao legislador ordinário pela 

Lei Maior, ao definir a lei penal militar, como norma especial (art. 

129, Ê 19) que, no dizer de Clóvis Bevilacqua, se constitui em sis- 

tema repressivo localizado dentro das Forças Armadas a fim de impe- 
I\I

I 

dir a acao dissolvente do crime, conservando-se em melhor estado de 
exercer suas funções (Exposição de Motivos do Esboço do Código Penal 
da Armada)". 

Continuando, pondera 0 autor que "o principio 
expresso na Constituição, ao criar a Justica Militar, não pode tole- 
rar que o legislador ordinário coloque, sob a égide da lei especial, 

ou › na crimes praticados pelo cidadao comum (pois o militar o e quando nao 
está investido de função militar) contra outro cidadão, apenas aten- 

dendo ao instrumento, deliberada ou eventualmente usado, quando essa 
utilização, por si só, constituir-se crime especial, cuja repressão 
interessa à sociedade civil". 

firgumenta que a CONSTITUIÇÃO FEDERÉL enumera 
_ 4 «z ‹ uv «4 _ os orgaos do PUDER JUDICIQRID, orgaos esses que formam um todo har- 

mônico, atendendo às respectivas destinacões para as quais foram 
criados. Dentre esses órgãos ressalta a Justica Militar, com finali- 

dades próprias, finalidades essas que subordinam o legislador ordi- 
nário quando define o crime militar". 

Dessa forma, completa, “ae elaborar a lei pe- 

nal militar, a legislação comum não pode fugir da destinação dessa 
lei, que é a de tutelar a ordem jurídica militar, a de zelar pela 
sobrevivência das Forças Armadas, através da harmonia, segurança e 
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vv estabilidade que proporciona a essa importante instituicao nacional. 
Não possui o legislador ordinário o livre arbítrio de incluir, como 
crime militar, o que bem entender porque, assim, estaria indo além 

›» da autorizacao constitucional, como acontece com a referida alinea + 

do inciso II do art. 99 do CPM".(Ô4e) 

E, a se continuar a aceitação da letra f, es- 

tar-se-á até possibilitando ao sujeito ativo a oportunidade de esco- 
lher o foro pelo qual quer ser julgado: se usar uma arma de proprie- 

dade militar, sabe que irá para o FORD CASTRENSE; e se utilizar ou- 
tra arma qualquer, seurato será apreciado pela JUSTICA COMUM. 

Outra impropriedade desse dispositivo, é a 

expressão “armamento de propriedade militar ou qualquer material bé- 
lico". Dá a entender que armamento não e material bélico, mas justa-

~ mente dentro dessa expressao armamento está o que se poderia chamar 
de material bélico típico. Uma pistola 9 mm, por exemplo, é um arma- 
mento e, como conseqüência, um material bélico, pois todo armamento 
militar de uma organização militar poderá ser usado na guerra, sen-

a 

do, portanto, mterial bélico. 
ao G melhor redacao seria: "armamento de pro- 

priedade militar ou qualquer otro material bélico”. 
Necessário, também, que se observe o requisi- 

to seguinte desse mesmo dispositivo, quando alude a que o “armamento 

de propriedade militar ou qualquer material bélico" esteja "sob 

guarda, fiscalização ou administracäo militar". 
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3.2.- A INTERPRETAÇÃO QUE SE FAZ 

vu na Ma verdade, como se ve, nao basta que o arma- 
mento seja apenas “de propriedade militar". Além disso, ele deve es- 

tar, necessariamente, "sob guarda, fiscalização ou administracão mi- 
litar", já que essas condições complementam o inicialmente previsto. 

Se ao legislador restasse suficiente que o 

armamento ou material bélico fosse de “propriedade militar" apenas, 
ela não acrescentaria a parte final da letra f, quando esclarece, e 

mesmo determina, que o armamento ou o material bélico devem estar 

sob certas condicões, ou seja, "sob guarda, fiscalização ou adminis- 
tração militar". 

Arma de propriedade militar que esteja em 
mãos de um MILITAR, de folga, à paisana, em festa particular, e con- 
trariando ordens superiores quanto a essa posse - sujeitando-se, in- 

clusive, à sanção disciplinar - não mais estará "sob guarda". Esse 
MILITAR não é o responsável pela guarda de qualquer arma, e sim o 

ESTADO, através de sua CORPORACÃO MILITAR, e por sua vez, a fracão 
ru nu de tropa (Batalhao, Companhia, Pelotao etc.) que a recebeu em carga. 

Uma arma nunca é entregue pelo ESTADO diretamente ao MILITAR, e sim, 

à respectiva OM (EXÉRCITO, MARINHA, AERONÁUTICA, POLÍCIAS MILITA- 
az RES). O MILITAR usa a arma, mediante autorizacao de sua GH, e para 

fins determinados e exclusivos. 
Para que uma arma esteja sempre "sob guarda", 

ou “sob fiscalização", ou “sob administração militar", ela terá que 
estar na D, sob o controle dos funcionários responsáveis, sendo 
usada estritamente em servico, por MILITARES, como MILITARES, e nao 
como simples CIDADÃOS. ' 
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ou ~ ou Nao ocorrendo estas condicoes, o cordao umbi- 
lical" que estava ligando essa arma à GH, para os efeitos penais mi- 

litares, foi rompido, bastando que se desatenda às normas de uso, 

conservação, armazenamento, distribuicão, etc., Previstas na GH para 
ela. 

Não se pode aceitar que uma conduta fora das 
normas e ordens de uma UM seja ponto de apoio para que, apesar dis- 

so, se defina competência. A O deve ter contato constante sobre a 

arma, através de controle direto, e se, em determinado momento, não 

a tem ou não tem informacão sobre o seu paradeiro. ou o uso que dela 
se faz não é o previsto, é evidente que tal arma não mais estara, 

nem “sob guarda", nem “sob fiscalização", e nem “sob administração 
militar". 

Deve-se ressaltar, ainda, que: 

1.- a LEGISLAÇÃO PENAL MILITAR procura fazer 
com que as FORÇAS MILITARES sejam preservadas, para que elas possam 
estar permanentemente em condições de defender a Patria, de manter a 

ordem e a Lei, de proporcionar seguranca e tranqüilidade à Nação; 

8.- para isso, a mesma LEGISLAÇÃO PENAL MILI- 
TAR faz com que mais se respeite e se conserve a HIERAROUIA e a DIS- 

CIPLINA, colunas fundamentais dessas ORGANIZAÇÕES MILITARES e fato- 

res primordiais para que se firme o estado de eficiências delas, 

3.- no caso das POLÍCIAS MILITARES, a elas 
também cabe tais tarefas, como preservadoras da ordem pública nos 

respectivos Estados, Territórios e Distrito Federal, à luz do ã 59 

do art. 144, da nova CARTA. 
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De tudo isto se cuidou, para que, efetivamen- 
te. um' fato fosse alcancado pela JUSTICA CASTRENSE somente quando 
tivesse caracteristicas amplas de CRIME MILITAR, nas condições exa- 
tas do CÓDIGO PENAL MILITAR, ajustado, no que divergir, à CARTA de 

1988. 

Deve a JUSTICA CASTRENSE ser unicamente o fo- 

ro destinado ao CRIME MILITAR, e não constituir-se numa forma outra, 
talvez de esvaziar a JUSTICA COMUM, em suas VARAS CRIMINAIS. É o que 

pode parecer, face à interpretação que vem sendo dada a letra f, II, 

do art. 99, do CPM, de forma apressada, incompleta e fora do texto 
da LEI MAIOR e mesmo da própria LEI ORDINÁRIA. 

3.I3.- AES DIF:ICLH_D€HDEE5 BKÀ DETTINIIZÃCI Dfiä CCHWPEÉTÊBKIIQ 

Se assim não se entender, o CÔBIED PENAL CO- 
MUM podera ser transformado em diploma acessório do CÓDIGO PENAL MI- 
LITAR, "que, dessa íorma perde o caráter de lei especi$ica, genera- 
lizando-se para alcancar quase todos os delitos contra a pessoa, 

perpetrados por militares na qualidade de cidadão", como pondera LO- 

BKD FERREIRA. 
Pergunta esse autor: “qual interesse pode ter 

a sociedade militar na repressão penal de um militar que mata desa- 
feto civil, por motivos estranhos à vida militar, apenas porque o 

sujeito ativo, em vez de utilizar revólver calibre 38, preferiu a 

pistola 45?" (543). Ou mesmo o revólver calibre 38?
_ 

Pelas decisões dos tribunais, a começar pelo 

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, passando pelo SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR, e 

que tem servido de orientação para os demais, não se cogita de veri- 
~ 1. ~ Ticar se o armamento estava ou nao sob a guarda, ou a Iisca izacao 
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ou a administração militar. Suficiente tem se tornado que ele seja 
"de propriedade militar". 

iu. Eoncluindoz a interpretacao alargou ainda 
mais aquilo que já estava emtrapolado. 

Emempliíicandoz se um HILIÍAR de folga, por 

razões estritamente particulares. desfere um tiro em seu desafeto. 
provocando~lhe lesão ou morte, usando um revólver de sua corporação 
militar, tem-se ai um CRIME MILITAR, na esteira das decisões dos 

TRIBUNAIS.
_ 

Nas, geradores de muitas dúvidas e interminá- 
veis controvérsias, outros casos podem ser aventados. Por exemplo. 
se esse mesmo MILITAR, nessa mesma situação, desfere um tiro com o 

revólver de PROPRIEDADE MILITAR, mas usando balas de sua propriedade 
particular, ou ao contrário, o revólver seria particular e as balas 
pertencentes à ORGANIZAÇÃO MILITAR. Pergunta-se: é ou não CRIME MI- 
LITAR? 

Prepondera o instrumento que acaba provocando 
o ferimento (letal ou não). no caso o projetil? Ou deve prevalecer a 

qualidade daquele que impulsionou este, o revólver ou a arma, em si? 
Dificultando - se ainda é possivel - imagine- 

se que o autor do disparo tenha se utilizado de um revólver de pro- 
priedade militar, e nele colocado, alternadamente, projetis de sua 
propriedade e da sua corporação militar. Feito isto, girou o tambor 

nz e o fechou, disparando, entao, o tiro. 

üual o projetil que deve ser considerado como 
na instrumento do crime. se todos sao iguais e fabricados pela mesma 

companhia, a CBS (Companhia Brasileira de Cartuchos)? 
E se neste último caso, o revólver usado fos~ 

se particular, pertencente ao sujeito ativo desse delito? 
Qual o FORO competente para apreciar o feito? 
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Deve-se pesar que uma arma de fogo não pode 

ser instrumento ~de crime. quando de um tiro, sem o correspondente 
projetil, e este sem aquela não terá como causar ferimento. 

Assim, a competência seria da JUSTICA CAS~ 

TRENSE, por ser ESPECIAL - como orienta a LEI ADJETIVA COMUM e MILI- 

TAR? 
Basicamente, o crime e WILIIAR para qoe se 

enssa Falar já em competência do FURB MILIEWR? 
É evidente que a letra f e extremamente con- 

fusa, inadequada e . principalmente, inconstitucional.¿¿$m§ 
Mesmo que se estude caso a caso - à distân- 

cia. com fatos hipoteticos. a solução fica di{icil de ser encontrada 
- a supressão da letra "f", pelos motivos aventados, é passo a ser 

na vu dado, senao por revisao do CPM, pelo menos nos julgamentos dos TRI 

BUNAIS. 

Esse, e inúmeros outros íatos podem e devem 
ser cogitados. para se ter uma idéia das dificuldades que essa letra 

f tem provocado e, acima de tudo, da inconsistência que ela mostra 
por fugir totalmente das linhas traçadas pela CARTA MAGNA, seja a 

anterior, seja a atual. 
A revogaeäo pura e simples da letra f, inciso 

II, do art. 99, do CÓDIGO PENAL MILITAR, é o caminho a ser seguido 

na reforma da LEGISLAÇÃO PENAL e PROCESSUAL PENAL MILITAR que tem 

que ser Feita. mormente após a CARTA de 1988. 
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4.- C) TF?IBLHVêL_ DC) JCWQI, (DS CNQIFWEES DCH_DEH3S 
CCH¶TFHã Fã \?IEKä E ¿ä_JLfl3TI£2flzI¶IL_IT¿¶? 

4.J..- (3 TTQIBLHQAL. DC] JCHQI EZ SLHä CCNWPEYTÊNKIIQ 
hflä IIEHQSFÍITTJIIIZHJ IDE 1€ü3Eš 

A instituição do TRIBUNAL DO JÚRI, segundo 
TUBENCHLACH (645). teve como beree e INGLATERRA, "eepeie que e cen- 

vv cilio de Latrao aboliu as ordálias e os juízos de Deus, em 1815", 

espargindo-se o JÚRI, através da REVOLUÇÃO FRANCESA, por vários pai- 

ses, especialmente da EUROPA. 
No BRã5lL, a criacäo do TRlHUNäL DD JÚRI cou- 

be ao Senado da Câmara do RIO DE JâNEIRD. o qual. em 4 de fevereiro 
de 1882, sugeriu ao PRÍNCIPE REGENTE D. PEDRO a criacão de um JUÍZO 
DE JURABUS, que acabou com o nome de JUÍZES DE FÊTD. 

Yinha a competência restrita aos delitos de 
imprensa, cabendo somente recurso de apelação direta ao PRÍNCIPE. 
conforme ensinamento de TUBENCHLACH (545). 

_ 
Na CüN5¶lTU1Eäü DE 183%, o TRIBUNAL DO JÚRI 

aparece como JURADDS. em seu art. 151: "O Poder Judicial é indepen- 

dente, e será composto de Juizes, e Jurados, os quaes terão logar no 
Civel, como no Crime nos casos, e pelo modo, que os Códigos determi- 
narem. E voltam a ser mencionados no art. seguinte - 152; "Ds Jura- 
dos pronunciam sobre o facto, e os Juizes applicam a Lei". 

Eanhavak assim, competência para todas as in- 

Eraeöes penais e ainda para ratos cíveis. 
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Pela Lei de EO de setembro de 1830 surgiu o 

JÚRI DE QCUSACKU e o JúRI DE JULGAÇÃU, enquanto o DÓDIBU DE PROCESSO 
CRIMINGL DO IMPÉRIO, de 1838, "estabeleceu em vinte e três Jurados o 

número do 'Júri de Acusação' e em doze, o do 'Júri de Sentença'" 
(647) 

ñ Eflfilfi de lflgfl, na seçãe que tratava da “Ue- 
claração de Direitos", firmou: "É mantida a instituição do jury“ (ã 

31, do art. 72). D mesmo fez a Emenda Constitucional de 3 de setem- 
na bro de 1926, que manteve essa redacao. 

MANTER, nas paiavraâ de Ruv BARBOSA lfimfll, "é 

conservar o que está em condições que lhe não alterem a identidade. 

D legislador, nesta parte, não se limita a assegurar a instituição 
do Júri, à semelhança do que faz em relação a outras garantias libe- 

rais: manda respeitá-la na situação em que a encontrou. Isto é, não 
ru contente de lhe aiiançar a existencia, caracteriza o, procurando a 

duração da entidade preexistente“. 
Cunçluiz "essa cláusula tem, purtante, dupla 

ou ¡ valor de uma garantia e uma definiçao'. 
âá a CUNETEIUICÃU de 1934 passou essa insti- 

.v tuiçao para o PODER JUDICIÁRIO, e no Capitulo dele praticamente nada 
alterou quanto aos dizeres: "É mantida a instituição do jury, com a 

organização e as attribuições que lhe der a lei" (art. 72). 

Mada apresentem a Efifllfi de fi%3?. lalwee pelo 

seu art. 183. de forma indireta: "Continuam em vigor, enquanto não 

revogadas, as leis que, explícita, ou implicitamente, não contrariem 
as disposições desta Constituição". 

Was Q Deçrete-Lei ng l&?, de 5 de janeire de 
1938, aboliu a soberania dos veredictos do JÚRI, “ao ensejar recurso 
de apelação quanto ao mérito, nos casos de 'injustiça de decisão, 

por sua completa divergência com as provas existentes nos autos ou 
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produzidas em plenário'“ (549) (art. 92, letra "b"). 
' Possibilitava, ainda, esse Decreto~Lei n9 

167, pelo seu art. 96, que o TRIBUNAL DE APELAÇÃO, ao prover o re- 

curso, poderia “aplicar a pena justa ou absolver o réu, conforme o 

caso, se a decisao do Juri nao encontrasse nenhum respaldo nos au- 

to5»_(&50) 

A soberania dos vereditos do TRIBUNAL DD JÚRI 
foi recuperada~pe1a CONSTITUIÇÃO de 1946, no ã 88, do art. 141: “É 

mantida a instituição do júri, com a organização que lhe der a lei, 

contanto que seja sempre impar o número dos seus membros e garantido 
o sigilo das votações, a plenitude da defesa do réu e a soberania 
dos veredictos. Será obrigatoriamente da sua competência o julgamen- 
to dos crimes dolosos contra a vida". 

Aparecem, firmados na CARTA MAIOR, os Princi- 

pios básicos que irão nortear essa instituicão: o número impar de 
jurados, o sigilo das votações, a ampla defesa ao réu e à soberania 
dos veredictos (651), além de julgar os crimes dolosos contra a vida 
(552), num campo absolutamente criminal, em competência ratiane ma- 
teriae (653). 

ñ Cüflälllülfiäü de 1§à?. mesmo com a redação 
dada pela EE nQ 1/69, basicamente não alterou os suportes maiores: 
"São mantidas a instituição e a soberania do júri, que terá compe- 

tência no julgamento dos crimes dolosos contra a vida" (ã 18, do 

art. 150); e "é mantida a instituição do júri, que terá competência 
no julgamento dos crimes dolosos contra a vida" (ã 18, do art. 153). 

ll Ambos no Capitulo "Dos Direitos e Garantias Individuais . 
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No QNTEPRUJETD CUNSTITUCIUNQL da COMISSÃO DOS 
NDTÁVEIS também era mantida a INSTITUIÇED DD JÚRI, na forma prevista 
na CQRTA de 1946, acrescendo, ao final da expressão "... e dos cri- 

mes de imprensa". Era o retorno de uma competência, ao inicio do sé- 

culo. 

NG CONSTITUIÇÃO em vigor, "é reconhecida a 

instituição do júri. com a organizacão que lhe der a lei. assegura- 
dos: a) plenitude de deíesa, b) o sigilo das votações, c) a sobera- 
nia dos veredictos; d) a competência para o julgamento dos crimes 
dolosos contra a vida" (art. 5, inciso XXXVIII) ¿554). 

U Ifilflüwfit DO Jàfil é ainda regulado pelas 
normas processuais penais, estabelecidas no art. 406 a 497, do CÓDI- 
GO DE PROCESSO PENAL, tendo por competência, explicitando os termos 
constitucionais, "o julgamento dos crimes previstos nos arts. 181, ã 

19, 121, š E9, 122, parágrafo único, 123, 184, 125, 126 e 127 do Có- 

digo Penal, consumados ou tentados" (ã 19, do art. 74, do mesmo 
CPP), ou seja, homicídio doloso, em suas formas simples, privilegia- 

da e qualificada; participação em suicídio, infanticidio e aborto. 
U IRIEUWÊL DE JÚRI É composto por um JUI2 DE 

DIREITO, que o preside, e de sete cidadãos, de notória idoneidade. 
escolhidos dentre vinte e uma pessoas relacionadas, anualmente, pelo 
JUIZ PRESIDENTE DO JÚRI, em número que varia de oitenta a quinhentas 
pessoas, conforme a cidade. 

só após a PRoNúNcIê <Ô55> do MAGISTRADU do 

processo é que o fato será apreciado pelo TRIBUNAL DO JÚRI, e ela se 

dá quando Ioram percorridos todos os procedimentos, desde a denúncia 
do representante do MINISTÉRIO PÚBLICO até o seu PARECER DE PRÚNÚN- 
CIA ou DE IMPRUNÚNCIA, passando pela qualificacäo e interrogatório 
do (s) acusado (s), pelas inquiricões de testemunhas, pela produção 
de exames e perícias, pela juntada de documentos, enfim, pelas dili- 
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gëncias íinais. 
Perante o Ifilflüwät EH âúfil o interrogatário 

do acusado e as influiricões das testemunhas serão renovados, e só 

então íalarão as PARTES, com direito à RÉPLICA e TRÉPLICâ. 
' Compete aos JURADDS dizer se o acusado deve 

ser condenado ou absolvido; na primeira hipótese, com ou sem reco- 

nhecimento de qualificadora. 
Em outras palavras, o CDNSELHD DE 5ENTENCfi, 

nome pelo qual também e conhecido. “decide sobre a existência do fa- 
to tipico, antijurídico e culpável, e respectiva autoria, sobre as 

circunstâncias que modelam e deslocam o tipo fundamental para figu- 
ras especiais, bem como sobre circunstâncias que servem, apenas, pa- 

ra a fixacão da pena. A dosagem desta fica a cargo exclusivo do Juiz 
.vu Presidente, nao podendo este afastar-se do decidido pelo Júri", como 

ensina TUURINHO FILHO “=5¢°). 

iu 4-» Hantido o sigilo das votacoes, nao se *ala 

mais em "sala secreta“; o veredicto será dado pelos JURÉDDS. sigilo- 
samente, com voto depositado em urna. na presenca das PQRTES - De- 

fensores e MINSTÉRIO PÚBLICO. 
à sentença será redigida pelo JUIZ PRESEUEN- 

TE. consoante a conclusão dos JURãDDS. 
Be sua decisão; cabe recurso à segunda ins- 

tância, a qual apreciará se ocorreu nulidade posterior à pronúncia, 
se a sentença do JUIZ PRESIDENTE for contrária à lei expressa ou à 

decisão dos jurados, se houve erro ou injustica no tocante à aplica- 
cão da pena ou da medida de seguranca, ou se a decisão dos jurados 
for manifestamente contrária à prova dos autos (art. 593, III e ali- 

neas I, do CPP). 
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O TRIBUNAL AD QUEM não aprecia o mérito. Revê 
a _decisäo, sem modificar o essencial, que seria a absolvição ou a 

condenação, mas pode determinar que o réu vá a novo julgamento. 
Acredita TUBENCHLACH (657) que Q CPP 11m1tQu 

indebitamente a soberania do JÚRI, pois essa LEI ADJETIVA prevê o 

recurso de APELAÇÃO contra “decisões manifestamente contrárias à 

prova dos autos (art. 593, III, ”d”)", mas "a soberania do Júri não 
é de molde a tolerar ingerências da legislação ordinária, de vez que 
sua amplitude emerge da Carta Magna, de maneira expressa e irrestri- 
ta".

u 

4.2.- D TRIBUNAL DO JÚRI E OS CONSELHOS DE 
¿HJS1`IC€ä - ¿M_GLWfiAE5 CCH¶PF¶QACX5EE5 

Estas duas instituições - TRIBUNAL DO JÚRI e 

CONSELHOS DE JUSTIÇA - guardam semelhancas e diferencas, e devem ser 
analisadas, comparadas, em razão, principalmente, da competência da- 

da a elas: o julgamento dos crimes dolosos contra a vida, se CRIME 

COMUM ou se CRIME MILITAR. 
Esta competência de julgamento de ambas é ra- 

nz zao para comentarios. discussões e posições divergentes. especial- 
mente quando surgem aqueles que propugnam pela incompetência da JUS- 

TICA MILITAR para julgar crime 
plo, o homicídio, regulado no 
do art. 121. do CP. 

Has as 

tir quando do exame das NORMAS 

doloso contra a vida, 
art. 205, do CPM, nos 

semelhancas aparentes 
ADJETIVAS que regulam 

como, por exem- 
moldes do tipo 

deixam de emis- 
suas acões. 

A primeira grande diferenca é que os CONSE- 

LHOS DE JUSTICA são compostos por CINCO JUÍZES (um, o JUIZ-AUDITOR - 
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TOGADO, e quatro JUÍZES MILITARES), e o TRIBUNAL DO JÚRI é integrado 

por SETE JURADOS, além de UM JUIZ PRESIDENTE - TOGQDO. 

Q segunda maior diferenca é que os CONSELHOS 
DE JUSTICA processam e julgam TODOS OS DELITOS DO CPM, seja um homi- 

cidio,_ doloso ou nao, seja furto, roubo, estelionato, peculato, de 

sercão, insubmissão, violência contra superior ou iníerior, abandono 
de posto, desrespeito a superior etc. 

Já o IRIEUMRL DO JÚRI tem a sua competência 
Ill! restrita apenas aos “cries dolosus contra a vida . 

Além disso, os CONSELHOS DE JUSIIEÊ partici- 
pam do processo desde os seus primeiros Passos, exatamente após o 

recebimento da denúncia, quando da primeira audiência para qualifi- 
cação e interrogatório do acusado. E permanecem até o seu Iinal, 

mesmo que mude Parte de seus integrantes, como no caso dos JUÍZES 
MILITARES do CONSELHO PERMANENTE DE JUSTICA, ao findar o trimestre. 

Has o TRIHUMäL DO JÚRI sá vã a sua jurisdicšo 
ter inicio quando o JUIZ DO PROCESSO - normalmente o que será o JUIZ 
PRESIDENTE - já procedeu a uma triagem preliminar. 

Ou seja, só julga se o JUIZ DO PROCESSO en- 

tender que é caso da competência do TRIBUNAL DO JÚRI, se homicídio 
doloso. ou se infanticidio, ou se aborto etc., através da PRONÚNCIA, 
ou da IHPRONÚNCIAz pela primeira, o processo vai ao TRIBUNAL DO Jú- 

su RI; pela segunda, nao. decidindo ali mesmo o JUIZ DO PROCESSO, como 

JUIZ SINGULAR. 
De seu turno, os JUÍZES dos CONSELHOS DE JUS- 

TICA podem. e em alguns casos devem. se manifestar sobre todo e 

quaisquer incidentes - irregularidades, nulidades, decretacão de 

prisão preventiva. soltura, medidas de seguranca etc. - o que os JU- 

RQDOS estão impossibilitados. 
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Quando da decisão final. os JUÍZES DDS CONSE- 
LHOS DE JUSTIÇA apreciam da ABSULVICED ou da CUNDENACKD e em ambas. 
das razões para tal. Na CUNDENACÃD, não só devem estabelece-la, como 
as formas Pelas quais ela acontecerá - pena, cumprimento. com local. 
forma etc. - ou oferecimento do SURSIS: tempo, condicoes etc. 

Ainda no decorrer do PROCESSO, os JUÍZES MI~ 

LITARES têm atribuições de JUÍZES, tais como participar de todas as 
sessões, inquirir (através do JUIZ~AUDITDR) as testemunhas, levantar 
questões de ordem quando do interrogatório do acusado, decidir sobre 
questões apresentadas pelas PARTES e outras. 

U que um JUIZ SEMEULÊR tem como aüribmicäoi 
têm também os JUÍZES MILITARES como MEMBROS DDS CONSELHOS DE JUSTI- 
CA. Lembra-se que as decisoes devem ser representadas. no mínimo, 

pela maioria (4 a 1, ou 3 a E), Du à unanimidade. 
Agem, pois, como JUÍZES. 
A redação da sentença é tarefa do JUIZ-AUDI- 

TOR, a qual deve espelhar o decisum do CONSELHO DE JUSTIÇA. Em caso 
' ~ de voto vencido, o JUIZ pode redigir suas razoes de discordância. 

' Já o TRIBUNAL DO JÚRI é limitado à ABSOLVICÃD 
ou à CDNDENACÃD, pouco indo além, a não ser reconhecer possiveis 
qualificadoras. O estabelecimento do quantum da pena e a sua execu- 
cão, serão atribuições do JUIZ PRESIDENTE. 

¶ambèw das decisães dos EUWSELHUE ME JUS¶lCñ 
cabem RECURSOS ~ Recurso em sentido estrito. Apelacão. Revisão Cri- 
minal - e o órgão de segundo grau apreciará a decisão de primeiro 
grau integralmente, ou modificando a decisão - de ABSDLVIÇÃO para 
CDNDENACÃD, ou o contrário - seja alterando a pena ou a maneira de 

seu cumprimento, seja reconhecendo a possibilidade ou não de medida 
de seguranca, SURSIS etc. ' 
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ou Caberá a esse órgao de primeira instância o 

acatamento da decisão do TRIBUNAL COMPETENTE (TRIBUNAL DE JUSTICA DO 
ESTADO ou TRIBUNAL DE JUSTICA MILITAR, ou do SUPERIOR TRIBUNAL MILI- 

TAR, re{erentemente à JHF). 
E aqui a outra diferenca, já que a segunda 

instância do TRIBUNAL DO JÚRI - o TRIBUNAL DE JUSTICA BO ESTADO 
através da CÂMARA CRIMINAL - está limitado à veri+icacão de nulida- 
de, posterior à pronúncia, ou de erro na sentenca do JUIZ PRESIDEN- 

TE, ou na aplicação da pena ou da medida de seguranca, ou se a deci- 

são dos JURADOS for manifestamente contrária à prova dos autos. 
O órgão de segundo grau, nesses casos, não 

adentra no mérito do fato julgado pelo TRIBUNAL DO JÚRI. Se for o 

caso, deve, e por uma vez, fazer com que esse colegiado aprecie no- 
vamente o processo. 

Heve-se ressaktar um outro aspecto e pesar 
nas decisões de um outro colegiado. 

US CONÊELHUS HE JUSTICA são integrados por um 
JUIZ TOGADO e QUATRO JUÍZES MILITARES, competindo-lhes apreciar fa- 

tos que se revestem de CRIMES MILITARES 
Possuem eles, portanto, uma mescla de conhe- 

cimentos que os habilitam a melhor conhecer os acontecimentos sob 

julgamento. 
Por parte do JUIZ-AUDITOR, que, afora ser TO- 

GADO, é especializado no DIREITO MILITAR - PENAL E PROCESSUAL PENAL. 
E quanto aos JUiZES MILITARES, levam eles a sua experiência pro{is- 

sional, com os conhecimentos de caserna, da vida militar, dos deve- 

res e obrigações do militar, do fato e circunstâncias a serem apre- 
ciados etc. 

É a jwncäo dos WSAHREBW com a WTGAW. 

444



Por seu turno, no TRIBUNAL DU JÚRI, os JURA- 

DDS representam classe e/ou categorias às mais diversas da socieda- 
de. Não precisam ter, necessariamente, qualquer tipo de conhecimento 
prévio sobre possíveis qualificacöes do agente do crime, ou mesmo 
das circunstâncias do fato. 

Além disso, os JUÍZES dos CONSELHOS DE JUSTI- 

Dà em número de 4, são sorteados. dentre uma relação de DFICIâIS 
“prontos” (em condições de servico) na sede da AUDITORIA, assim como 

ou os JURADOS, inicialmente em número de E1, dentre uma relacao ini 

cial, de pessoas de reconhecida idoneidade, residentes na sede da 

COMARCA. 
Has os JUi2EE não podem ser recusados nelas 

uz na PARTES, a nao ser em casos de suspeicao e impedimento, como para 

qualquer JUIZ. Já os JURADUS sim, pois 3 deles podem ser reíutados 
na ou pelas PARTES, bastando tao somente manifestacao neste sentido, sem 

necessidade de apontar ou arrazoar os motivos, são as ”recusas pe- 

remptárias“. 
Na JU8TlKfi MBLlTfiR, se o momento da decisão, 

quando da Sessão de Julgamento, não é sempre público, a votacão en- 

tre os JUÍZES MILITQRES é aberta, cada um tomando conhecimento do 

voto e das razões que levaram aquele membro a assim se manifestar. 
No TR1HUMâL BB JÚRI, apesar de esse momento 

‹u também nao ser público e de ali estarem. obrigatoriamente. as Partes 

(Promotor e Defensor), há o sigilo dos votos, até por garantia cons- 
titucional (letra "b", do inciso XKXVIII). Um JURADD não sabe o que 
o outro decidiu (a não ser ao final, se houve decisão unânime). 

Aqui, ha JURADUS, com urnas e cédulas, e lá 

há JUÍZES decidindo abertamente entre eles. 
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Não se pretende discutir se tudo isso é ou 
* não um fator positivo. Apenas tais dados são relatados com o objeti- 

› ru vo de se mostrar as caracteristicas especiais que um e outro orgao 

apresentam. 
às idéias contra ou a ãavor. especialmente do 

TRIBUNêL DD JÚRI - inclui-se precisamente a condição dos JURQDDS e o 

rito seguido - não constituem preocupação precipua deste trabalho. 

4.3.- HÁ CONFLITO DE COMPETÊNCIA ENTRE O 
TF?IEHJhfl§L.`DC) JCHQI E (351 CÍQEHELFHIS 

EEE JLM5l`[E33? 

, 
Esta é uma dúvida que, no passar do tempo, de 

vez em quando vem à tona, de íorma especial quando a JUSTICA MILITQR 
é o tema central do assunto. 

fimboã, O TRIBUNÊL DU JÚRI E os CONSELHOS DE 
«4 JUSTICA. da JUSTICA MILITQR. acabam recebendo jurisdicao para julgar 

"crimes dolosos contra a vida". 

Inicialmente, deve-se recordar que dentre 
uz tais "crimes dolosos contra a vida". os CONSELHOS DE JUSTIÇA nao 

apreciam os delitos de INFANTICÍDIO e aqueles relacionados com o 
nz 1 ou øu ABORTO, com a participacao da gestante, ja que tais tipos nao sao 

encontrados no CÓDIGO PENAL MILITQR. 
ru Sem estar tipificado, ou definido em lei, nao 

se deve cogitar de CRIME MILITAR, mesmo consoante a norma constitu~ 
cional vigente (art. 124, e art. 125, š 49). 
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Estar-se-ia, assim, analisando tão-somente o 

HOMICÍDIO SIMPLES. PRIVILEGIADO e QUALIFICADO (art. EDS. ãã 19 e E9. 

do CPM, e art. 181, šš 19 e E9, do CP), e a PROVOCACÃO DIRETA OU AU- 
XÍLIO A SUICÍDID (art. 807, do CPM, e art. LEE, do CP). 

Através da CARTA MAGNA infiere-se que o TRIBU- 
NAL DO JÚRI tem competência para o julgamento dos CRIMES DDLOSDS 
CONTRA A VIDA. 

É a regra geral. 
Mas quem decide, preliminarmente, é o JUIZ DO 

PROCESSO relativo ao Tato criminoso. 
E a mesma CARTA MAGNA também estabelece que à 

JUSTICA MILITAR compete processar e julgar os CRIMES MILITARES DEFI- 
NIDOS EM LEI. 

"Deíinidos em lei” estão o HOM1CiDIO DOLOSO, 
SIMPLES. PRIVILEGIADO ou QUALIFICADO. assim como o de PROVOCACEO DI- 

RETA OU AUXÍLIO AO SUICÍDIO, de acordo com o atual CÓDIGO PENAL MI- 

LITAR (Decreto-Lei n9 1.001, de E1 de outubro de 1969, em vigor des- 

de 19 de janeiro de 1970). 
Desta forma, o CONSTITUINTE atribuiu a dois 

órgãos distintos o julgamento de CRIMES DDLOSOS CONTRA A VIDA: ao 

TRIBUNAL DO JÚRI e aos CONSELHOS DE JUSTICA. 
Mesmo à época em que a CARTA MAIOR de 1946 

dizia que seria obrigatoriamente da competência do TRIBUNAL DO JÚRI 
o julgamento dos crimes dolosos contra a vida" (o grifo é deste tra- 

balho), a JUSTICA MILITAR continuou a julgar tais delitos, normal- 
mente, desde que CRIMES MILITARES. 

Não se encontra nenhuma decisão de TRIBUNAL 
sobre inconstitucionalidade de decisão da JUSTICA CASTRENSE. neste 
aspecto. 
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Como exemplo, tem-se o do Processo nQ 272/68, 
da JW£?SB, em fato ocorrido em E7 de outubro de 1962, com denúncia 
recebida em 10 de dezembro do mesmo ano, referindo-se a HOMICÍDIO 
DOLOSO, qualificado, em concurso material (art. 181, ã E9, incisos 

II e IV, c/c o art. bb, ambos do CÓDIGO PENAL MILITAR de 1944). o 

sujeito ativo era um Cabo da POLÍCIA MILITAR e as vitimas eram SOL- 

DADOS. Tudo na vigência da CARTA de 1946. 
Outros exemplos podem ser aventados, em jul- 

gamentos da JHEYRS: na Apelação HQ 980. de 19 de outubro de 1967, e 

Apelação nQ 1.073, de E6 de outubro de 1966. Os dois julgamentos di- 

zem respeito a homicídio qualiFicado e a homicídio por excesso dolo- 

so, a título de defesa, respectivamente, enquadrados no art. 181, š 

E9, incisos II e IV, c/c o art. Óó (preâmbulo), e art. LB1, ã 39, 

c/c o parágraío único do art. 32, tudo do CPM de 1944. Os acusados 

eram integrantes da BRIBADA MILITAR daquele Estado, e a CARTA MAGNA 
em vigor era ainda a de 1946.

O 

Mesmo antes da CARTA de 1988, nenhuma dúvida 
havia, tanto que era essa a posicao adotada por MARCO ANTÔNIO R. NA- 

HUM (558), o qual escrevia em 1985 que "não há qualquer restrição 
para que a Justica Militar estadual trate dos crimes dolosos contra 

a vida de natureza militar". 
Contestava o autor "a tendência recente do 

TJSP no sentido de entender como de exclusiva competência da Justica 
comum estadual o julgamento dos crimes dolosos contra a vida de na- 

tureza militar, embora também não mereça endosso a forma como vêm 

sendo julgados naquela Justica Especial". 
Diz que tanto o preceito constitucional que 

mantém o Tribunal do Júri (na CARTA de 1?&7), quanto aquele que es- 

tabelece a competencia da JHE sao pertencentes às "normas constitu- 
cionais de principio institutivo“, as quais tracam esquemas gerais 
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fu na 1 zw . de estruturacao e atribuicoes de orgaos, para que o legislador ordi 

nário os organize em definitivo mediante a lei. Esta "lei integrati- 
va”, na JUSTIÇA MILITAR, está enunciada no CPM e no CPPM. 

Resolve o impasse, achando que se deve apli- 
car "a regra da especialidade, para dirimir concurso entre a compe- 

tência da Justica comum e da JUSTICA MILITAR, assim como entre a 

competência do Tribunal do Júri e do juiz singular ou do Conselho de 
Justica“. 

Eoncflui, porém, com akon inédito: moer a 

criação de um TRIBUNAL DD JÚRI, na forma da lei processual penal. 

dentro da JUSTICA MILITAR, como uma ação "imperiosa, sob pena de in- 

constitucionalidade de todos os julgados da Justica Militar esta- 
duafl, mo que tange aos crimes doüosos contra a wida“.¿@5g) 

É uma soluaão atravessada. ia wue de um lado 
aceita a competência da JH para julgamentos dos crimes dolosos con- 
tra a vida, nos crimes de natureza militar, mas ao mesmo tempo acaba 
aceitando que só um TRIBUNAL DO JÚRI teria tal comPetência.¶ 

Não explica o autor como seria íormado esse 
TRIBUNAL DD JÚRI na JUSTICA CASTRENSE, se com CIVIS ou não. 

Eonsidera-se uma posição muito estranha e de- 
sacompanhada de lógica ou fundamento outro no campo juridico. já que 
tornaria a JUSTICA MILITAR. nesses crimes, uma continuação da JUSTI- 
CA COMUM. pelo menos quanto a ter JURADDS, nos moldes de um TRIBUNAL 
DO JÚRI. 

Sem JUÍZES e sem CONSELHOS DE JUSTICA, ela 

seria uma JUSTICA COMUMI 
Hera que esse “tribunal do júri”, se resol- 

vesse desclassificar um delito de homicídio doloso para homicídio 
culposo, mandaria o processo para a JUSTICA COMUM, ou para um dos 
CONSELHOS DE JUSTIÇA agora dado como competente ? Então seriam duas 
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instâncias, numa só ? Poderia o CONSELHO DE JUSTICA se negar a co- 

nhecer do processoM?. .. ,T 

Afaste-se totalmente tal proposição, apesar 
de se concordar que não há nenhuma divergência entre a competência 
do TRIBUNAL DO JÚRI - para os crimes dolosos contra a vida, de natu- 

reza comum - e a JUSTICA MILITAR (FEDERAL ou ESTADUAL) - quanto aos 

mesmos crimes, mas de natureza militar. 
A atual CARTA, de 1988 (assim como a ante- 

rior, de 1?á7. e Emendas). não menciona mais a obrigatoriedade. li- 

mitando-se à definicão de competência do TRIBUNAL DO JÚRI. 
Ora, se a própria CONSTITUIÇÃO Tirma a exis- 

tência da JUSTICA MILITAR, cometendo a ela a atribuição de julgar 
CRIMES MILITARES DEFINIDOS EM LEI, não se deve retirar dela tal com- 

petência, sob pena de se ferir a LEI MAIOR. 

Se ao CONSTITUINTE interessasse passar TODO E 

QUALQUER CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA para a alcada do TRIBUNAL DO Jú- 
RI, definiria ele, no capitulo da JUSTICA MILITAR, expressamente, a 

exceção: "À Justica Militar compete processar e julgar os crimes mi- 
litares definidos em lei, exceto os da competência do Tribunal do 
Júri". A 

Além disso, o preceito relativo ao TRIBUNAL 

DO JÚRI aplica-se aos CIVIS e aos MILITARES, réus nos CRIMES COMUNS. 
E mesmo assim, deve-se logo acrescentar, em- 

cetuando-se a competência nos crimes dolosos contra a vida, de natu- 
reza militar, ainda o TRIBUNAL DO JÚRI não estará com sua competên- 
cia plena, bastando recordar-se aqueles cometidos por membros do 

Tribunal de Justica estadual, ou por membro do Ministério Público 
estadual, ou ainda por outros ocupantes de cargos públicos para cu- 

jos delitos a CARTA MAIOR já estabelece a competência originária pa- 

ra órgãos de instância superior. 
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Mesmo que se acompanhe o pensamento exposto 
por HERMÍNIO A. M. PORTO (550), no sentido de que "no concurso entre 
a competência do Júri e a de outro órgão de Jurisdicão Penal Comum 
ou Ordinária, prevalente será a competência do Tribunal do Júri. as- 

4¬ ø sim ampliando a sua esfera de competencia", esta sera sempre relati 

va e até limitada. Sendo o CRIME MILITAR ou tendo o agente foro em 
instância superior ao primeiro grau, não se deve cogitar do TRIBUNAL 
DO JÚRI, mesmo que se trate de crimes dolosos contra a vida. 

Portanto, se o fato constituir HOMICÍDIO DO- 

LOSO, na Torma SIMPLES, PRIVILEGIADA ou OUALIFICADA, ou se se tratar 

do chamado AUXÍLIO OU INDUZIMENTO AO SUICÍDIO, e ainda, se o fato se 

revestir das características de CRIME MILITAR, na íorma do precei- 

tuado no art. 99 e incisos, do CPM, a competência para apreciar o 

{eito será da JUSTICA MILITAR. e não do TRIBUNAL DO JÚRI. 
A partir do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL tem sido 

este o entendimento. 
äeja-se, a titulo de exemplo, o Julgamento 

dessa CORTE MAIOR no RE`nQ 93.478-3-PB. de 10 de novembro de 1981: 

EMENTA: “Crime de homicídio praticado por integrantes da Policia Mi- 

litar, com desvio do dever funcional, contra preso recolhido à Ca- 

deia pública sob a guarda e seguranca dos mesmos - Competência da 

Justica Militar Estadual”. 
Ou, o julgamento do HE ng 58.¿&3-5-PB, também 

do STF, em 17 de marco de 1981, cuja EMENTA é a seguinte: “Habeas 

Corpus - Competência, Crime praticado por policial militar, em ser- 

vico e com emprego de arma da corporacão - Competência da Justica 

Militar Estadual - Nulidade do processo - Crime instaurado perante a 

Justica Comum". 
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Ou, especialmente este, do TRIBUNAL DE JUSTI- 

CA DD ESTADO DE 550 PAULO, no Recurso nQ 7401-3-Santo André, em 84 

de novembro de 1981, onde a EMENTA registra: "O julgamento de poli- 
ciais integrantes da Policia Militar dos Estados pela Justica Cas- 

trense quando cometerem delitos dolosos contra a vida, além de não 
violar o principio do juiz natural, não implica ofensa a qualquer 
direito garantido pela CF, desde que membro da Policia Militar e co- 

meta crime definido como militar pela lei respectiva. Não há como
n deixar de se reconhecer a competencia da Justica Castrense para o 

processo e julgamento". 
Esta É a linha que vem orientando os TRIBU- 

NAIS pátrios, tanto que o TRIBUNAL DE JUSTICA DE SANTA CATARINA pre- 
vê que "o Tribunal do Júri funcionará em cada comarca com a compe- 

tência para julgamento dos crimes dolosos contra a vida, consumados 
ou tentados e definidos na Código Penal" (o destaque É deste traba- 
lho) (art. 114, da Lei nQ 5.684, de 9 de novembro de 1979 - e alte- 

racöes - que baixou o CÓDIGO DE DIVISÃO E ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIAS DO 
ESTADO DE SANTA CATARINA). 

A Está o TJSC, de forma expressa, excluindo da 
alçada do TRIBUNAL DO JÚRI, todos os crimes dolosos contra a vida 

que não estiverem assim definidos no CÓDIGO PENAL. A lembrar, aque- 

les do CÓDIGO PENAL MILITAR. 
‹¬ O TJSC tem apreciado, em segunda instancia, 

vários recursos oriundos da JME/SC. em processos que relatam crimes 
de homicídio doloso, aceitando a caracterização de CRIME MILITAR e, 

em conseqüência, a competência da JUSTICA MILITAR ESTADUAL, onde os 
agentes eram componentes da Corporação militar estadual qfiflfiy. 

Bastante elucidativa íoi a decisão do SH, em 
E4 de novembro de 1988 - após, portanto, a promulgação da CARTA vi- 

gente - no HABEAS CORPUS nQ 32.522-O-Distrito Federal, Publicada no 
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DJU de O3/O3/89, cuja EMENTA é a seguinte: "Habeas Corpus. Crimes 
dolosos contra a vida - júri - competência constitucional. I - A 

competência constitucional assegurada ao júri, para julgar os crimes 
dolosos contra a vida, não elide outras competências, igualmente 

atribuídas na própria constituição, porquanto não ressalvada nestas 
n 1 . últimas a competencia do juri popular. II Por outro lado, existin 

do crime militar, compete à jurisdição castrense, conhecer e julgar 
- Inteligência do art. 185 da Constituicão Federal, não podendo o 

júri avocar tal jurisdição. III - Ordem denegada. IV - Decisão unâ- 
nime." 

› nu- H äcordao eonderawa que o legislador consti 
tuinte. "embora tivesse assegurado a competência do júri para julgar 
os crimes dolosos contra a vida, assegurou, por outro lado, a compe- 

tência de outros órgãos jurisdicionais, no que tange ao julgamento 
de crimes que, embora dolosos contra a vida, tenham sido praticados 
por pessoas, as quais por prerrogativa de forun. estejam sujeitas a 

julgamentos naqueles Órgãos". Exempliiicava com o julgamento dos 
membros do CONGRESSO NACIONAL, nos crimes comuns, no julgamento do 
PRESIDENTE DA REÚBLICA, nos crimes comuns, dos MINISTROS DE ESTADO, 
PROCURADOR-GERAL Dê REPÚBLICA, CHEFE DE MISSÃO DIPLDMÁTICA PERMANEN- 

TE etc. 

Frisava ainda o mesmo ficórdão que a jurisdi- 
cão do FORD CQSTRENSE havia sido preservada, sem restrição. pelo 
art. 125 da atual CQRTA, "cabendo ao legislador ordinário elencar o 

ou fu rol de competência e definicao dos crimes que ficarao sob esta ju- 

risdicão", aduzindo que "a melhor hermenêutica, no que concerne à 
nz interpretacao do texto constitucional, estabelece que onde o legis 

lador quer excepcionar o faz âäfiër. 
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Nada mais estão fazendo os TRIBUNAIS PÁTRIOS 
do que seguir um caminho traçado, expressa e oficialmente. desde os 
tempos da instalacão da REPÚBLICA, quando foi determinada a elabora- 

cão, por uma comissão, dos ANTEPROJETOS de um CÓDIGO PENAL MILITAR - 

no que resultou no CÓDIGO PENAL DA ARMADA - e de um CÓDIGO DE PRO- 

CESSO PENAL MILITAR em 1891 ~ surgindo o REGULAMENTO PROCESSUAL CRI- 
MINAL MILITAR. em 1895. 

Nessa ocasião, com 0 Decreto nQ 847, de 11 de 

outubro de 1890. que promulgou o CÓDIGO PENAL (DOS ESTADOS UNIDOS DO 
BRAZIL) ocorria a exclusão da competência do JÚRI do julgamento dos 

«z MILITARES por CRIME MILITAR. pois aquele CÓDIGO nao compreendia "os 

crimes puramente militares, como 
vas" (art. 69, “b“). O que acabou 
DA ARMADA, o qual trouxe, em seu 
DA PESSOA E VIDA, e dentre eles o 

o individuo ao servico da marinha 
A.: na de prisao com trabalho por dez 

Em resumo, 

taes declarados nas leis respecti- 
sendo confirmado pelo CÓDIGO PENAL 
bojo, os CRIMES CONTRA A SEGURANCA 
HOMICÍDIO. VERBI5z “art. 150. Todo 
de guerra que matar outro...", pe- 

a trinta anos. 

se a CONSTITUIÇÃO vigente previu a 

existência da JUSTICA MILITAR para o julgamento de CRIMES MILITARES 
DEFINIDOS EM LEI. e do TRIBUNAL DO JúRI para os CRIMES DOLOSOS CON~ 

vu TRA A VIDA, devem ambos os_órgaos ser respeitados no campo de juris- 
«4 dicao dado a cada um, sem que isso signifique desrespeito à NORMA 

CONSTITUCIONAL. Ao contrário. 
Será do TRIBUNAL DO JÚRI o julgamento de CRI~ 

ME DOLOSO CONTRA A VIDA que não se revista da caracteristica de CRI~ 
ME MILITAR, como contraponto ao critério RÊTIÚNE LEBI5 adotado pelo 
CÓDIGO PENAL MILITAR. 
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5.- SSÍNTTESEÍID (2AF°ÍTLfl_D 

Hom a nova CARTA a JUETIEA MILITAR vê-se na 
‹¬ na 4 contingencia de modificar a aplicacao da Pena acessoria em processos 

a que responderem agora OFICIAIS das FORÇAS MILITARES (Federais e 

Estaduais) e PRAÇAS (das FORÇAS MILITARES ESTADUAIS), Por forca de 

dispositivo constitucional que determina que a perda de POSTO e PA- 

TENTE e de GRADUAÇÃO só ocorrerá por decisão de TRIBUNAL - MILITAR, 
onde houver, e de JUSTICA, nos demais ESTADOS. 

Para isso terá que se formar um processo es- 
;- na Pecial na segunda instancia, ficando sem aplicacao os arts. 99 e 103 

do CÓDIGO PENAL MILITAR. 
Pela legislacäo vigente ~ ESTATUTO DOS MILI- 

TARES e ESTATUTOS DOS POLICIAIS MILITARES ~ GRADUADOS seriam os MI- 

LITARES que se encontram na escala hierárquica do SUBTENENTE ao SOL- 
DADO, ou seja, todas as PRAÇAS, e por isso a perda de GRADUAÇÃO - 

assim já era para os OFICIAIS em relação à PATENTE e ao POSTO - terá 
que ocorrer, necessariamente, por Torca da CARTA de 1988, somente 
através do TRIBUNAL COMPETENTE, se pertencer a uma FORCA MILITAR ES- 
TADUAL - POLÍCIA MILITAR e CORPO DE BOMBEIROS MILITAR. 

nú Mao è esse o entendimento de caserna, quanto 
à condição de PRACA GRADUADA para o SOLDADO. Este sempre foi um MI- 

LITAR sem qualquer GRADUAÇÃO, tanto que é costume chamá-Io de "raso" 

ou “soldado raso" já que não tem nenhum grau na hierarquia militar. 
A Iegisflacão, no entanto, desatende a essa 

praxe vigente nos quartéis. o que não é correto. cabendo a ela em- 
pregar em seus textos as palavras com seus significados usuais no 

meio militar. 
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Num levantamento histórico da legislação so~ 

bre os MILITARES denota~se que o SOLDADO normalmente foi tido como 

um MILITAR sem GRADUAÇÃO, apesar de não ser uma constante. 
Com tais normas vigentes na lei ordinária, os 

TRIBUNAIS de EQ GRAU das Jfls ficam com maior volume de trabalho, em 

razão de os SOLDADOS constituírem o maior contingente nas FORÇAS MI- 
LITARES. 

As PÚLiCIAS MILITARES são MILITARES. desde 
que Toram criadas, no século passado, quando já receberam organiza~ 
ção e instrução tipicamente militares, além de serem constantemente 
empregadas em operações também militares, mesmo que instituídas como 
"corpos policiais", destinados à segurança pública dos respectivos 
ESTADOS. 

Alem de MILITARES, são também as PmLíEIAS WI- 
LITARES IMETITUICÊE HILITHRES. com principios, normas. costumes de 
caráter permanente e aceitos Pela sociedade. 

A CARTA em vigor consagra expressamente essa 
condição de MILITAR para os integrantes de POLÍCIA MILITAR. afastan~ 
do completamente a posição que alguns defendiam em sentido contrá~ 

rio. Mesmo que em ações policiais, os POLICIAIS MILITARES eram e são 
MILITARES, e como tal, poderiam, nessa Qualidade, cometer CRIMES MI- 
LITARES, da competência das JUSTICAS MILITARES ESTADUAIS. 

Hontinuando a JUSTICA MILITAR com competência 
para processar e julgar os CRIHES MILITARES DEFINIDOS EH LEI. e es~ 

tes estando na atual LEI SUBSTANTIVA MILITAR, permanecerá o contido 
na letra f do inciso II, do art. 99, pelo qual há CRIME MILITAR se 

MILITAR em situação de atividade cometer um delito tipificado na LE~ 

GISLACÃO PENAL MILITAR, com o uso de armamento de propriedade mili~ 
tar, quaisquer que sejam o lugar, as circunstâncias do fato e o 

agente. 
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Tal dispositivo é inconstitucional, pois ex- 

travasa a permissão que o LEGISLADOR MAIOR deu para que se definisse 
CRIME MILITAR na LEI ORDINÁRIA, afora a interpretação que vem sendo 
dada nos TRIBUNAIS, igualmente por demais abrangente e indo além dos 
limites que seu texto permitiria. 

A CARTA MAIOR de 1988 acabou, como as ante- 

riores, mantendo a instituição do JÚRI para os crimes dolosos contra 
a vida, assim como deixou para a JUSTICA MILITAR os CRIMES MILITARES 

definidos em lei, e, entre eles, o HOMICÍDIO e a PROVOCACÃO DIRETA 

OU AUXÍLIO A SUICÍDIO, também sendo crimes contra a vida, na forma 

dolosa, o que, a principio, suscitaria alguma dúvida, com aparente 
conílito. 

Mas não há qualquer conflito de competência 
entre o TRIBUNAL DO JÚRI e os CONSELHOS DE JUSTICA, da JUSTICA MILI- 
TAR. Ambos têm a sua competência estabelecida pela própria LEI 

MAIOR, cabendo a esta JUSTICA ESPECIAL o julgamento dos delitos con- 
tra a vida, dolosos, se considerados CRIMES MILITARES, e ao JÚRI a 

«‹ apreciacao dos demais fatos que atentem contra a vida. 

Ó.- FHJTFHB BIf¶_ICN3R!fl:ICPE5 E IEXF¶_IEDQTI\HQS 
ENE EIfl§”ÊE¶J&J iii 

- (600) - segundo o ESTATUTO DOS MILITARES (cit.), POSTO "é o grau 

hierárquico do oficial, conferido por ato do Presidente da 
República ou do Ministro de Forca Singular e confirmado em 
Carta Patente" (š 19 do art. ló); GRADUAÇÃO "é o grau hie- 
rárquico da praca, conferido pela autoridade militar com- 
petente“ (ã 39 do art. 16); é um dos direitos dos milita- 
res "a garantia da patente em toda a sua plenitude, com as 
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- (601) - 

vantagens, prerrogativas e deveres a ela inerentes, quando 
oficial, nos termos da Constituição" (art. 50, inciso I). 

ou como ilustraçao, cita-se trecho de um parecer (número de 

referência 38-X, assinado por THEMÍSTOCLES BRANDÃO CAVAL- 

CANTI, datado de 3 de junho de 1955: "A primeira questão a 

ser resolvida diz com a natureza da graduação, isto é, se 

constitui promoção e, portanto, se se deve ter o oficial 
como pertencente ao pösto em que se acha graduado e, por- 

tanto, gozando das prerrogativas dai decorrentes e das 
obrigações a êle impostas, ou se, pelo contrário, a gra- 

duação constitui apenas medida imposta pela hierarquia mi- 

litar e pela necessidade de completar os quadros, sujeitos 
a eíetivaçao e condições previstas na própria lei" (Pl- 

NHEIRO, Antônio Florêncio de Lima. O código de vencimen- 
tos e vantagens dos militares. São Paulo; Editora Guia 
Fiscal, 1956. p. 280; outro trecho de Parecer, também da 
lavra de THEMÍSTOCLES CAVALCANTI - datado de E1 de julho 

uu de 1955: "O Capitao de Mar e Guerra (...) requer a sua 

graduação no põsto de Contra Almirante, em virtude da 
au agregaçao do Contra Almirante (...). O seu direito à gra- 

duação seria em conseqüência de ocupar o nQ 1 (um) da es- 

cala de seu põsto, já que a lei o atribui ao oficial que 
tenha essa posição na escala de seu põsto...“; (op. cit., 

p. 314); portanto, GRADUAÇÃO seria o resultado de sua po- 

sição na escala hierárquica, fosse esse MILITAR Oiicial ou 

Praça, diferente do sentido hoje dado: POSTO é o grau hie- 

rárquico do OFICIAL, e GRADUAÇÃO o grau hierárquico da 

PRACA. 
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- ‹óoa› - 

- ‹óo3› - 

- ‹óo4› - 

- ‹óo5› - 

- ‹óoó› - 

- ‹óo7› - 

é o que consta do art. 39, da Lei n9 1.150, de 17 de se- 
na ‹ : tembro de 1917; esta Lei dava nova denominacao a FORCA PU 

BLICA, até então denominada POLÍCIA MILITAR, além de tor- 

na-la, por disposicao legal, "auxiliar do Exército Nacio- 
nal. como reserva de ië linha". 

ver Tabela n9 E. da Lei nQ 1.151, de mesma data; por essa 
"Tabel1a“, todos teriam graduacan; esta lei fixava a Forca 
Pública para o exercício de 1913. 

ver Decreto n9 191, de 30 de dezembro de 1931, o qual fi- 

xava o efetivo da Fbrca Pública do Estado para o exercício 
financeiro de 1938; o Oecreto vinha assinado pelo Inter- 

ventor Federal, General Ptolomeu de Assis Brasil. 

ver Decreto n9 449 B, de 30 de dezembro de 1933, o qual 

estabelecia normas para a Fôrça Pública, no exercício fi- 

nanceiro de 1934; vinha assinado pelo Interventor Federal, 
Coronel Aristiliano Ramos. 

ver Lei nQ 84, de 14 de setembro de 1936; esta lei criava 
o posto de major no quadro "A" da Forca Püblica, estabele- 
cia gratificações para OFICIAIS e PRAÇAS da mesma corpora- 
ção e dava outras providências. 

ver Lei n9 3.575, de E2 de dezembro de 1964, a qual fixava 

o efetivo da POLÍCIA MILITAR para o exercicio financeiro 
de 1965, e dava outras providências; especificamente, 
atentar-se para o art. 69, alíneas "c" e "d"). 
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- (608) - 

- (609) - 

- (610) - 

- (611) - 

- (612) - 

- (613) - 

ver Lei n9 4 E71, de E7 de janeiro de 1969, a qual fixava 
o efetivo da POLÍCIA MILITAR para o exercicio› financeiro 
de 1969, em seu art. 59. 

ver Tabela de Escalonamento Vertical, da Lei n9 5.310, de 

31 de maio de 1977, quando o soldo do pessoal militar do 

Estado era reajustado. 

ver Tabela, anexa ao Decreto n9 3.045, de E7 de julho de 
zu 1977, quando era fixado o valor da diaria de alimentacao 

para o pessoal militar do Estado. 

ver Anexo I, do art. 16, e art. 96, dessa mesma Lei n9 

5.522/79. 

ver Tabela de Escalonamento Vertical, da Lei n9 5.645, de 

30 de novembro de 1979, esta Lei, com alterações dos indi- 
ces da referida tabela, é a que está ainda em vigor. 

PRAÇAS DE PRET, eram aqueles militares que recebiam PRÉ de 
diária, quando tinham que ser movimentados; prés de diá- 

rias eram os documentos que os militares, geralmente pra- 

ças, encaminhavam para solicitar a diária antecipada, an- 

tes de viajarem, dai o nome dado a eles: pracas de pré, 
“pret", do francês, eis que a terminologia militar da épo- 
ca era impregnada de expressões francesas, em decorrência 
da divulgacão de uma lingua, e da vinda da Hissãb Hilitar, 
para o Brasil, a comecar no ano de 1906, e de inicio, para 

São Paulo, a fim de reorganizar e instruir a Forca Füblica 
daquele Estado; os militares franceses - à época conside- 
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rado o melhor EXÉRCITO do mundo - transformaram essa Cor- 
poração na mais bem estruturada organização militar de dé- 
cadas tanto que o Exército, quando da Revolução Constitu- 
cionalista de 1938, ficou impressionado com a Força Públi- 

ca, concluindo que havia então "dois exércitos" no Brasil; 
toda a instrução do inicio do século, até 1942, ministrada 
em forças militares do Brasil, era a instrução francesa, a 

partir de 1948, em razão da entrada do Brasil na II Grande 
Guerra, instrutores do exército norte-amaricano para cá 

vieram e, dai em diante, até hoje, basicamente o que se 

tem é a instrução militar norte-americana; a expressão 

praças de pret passou a constar, inclusive, de textos le- 

gais; veja~se, por exemplo, o CÓDIGO DE JUSTICA MILITAR, 
baixado pelo Decreto n9 17.231-A, de E6 de fevereiro de 

1986, já com a redação do Decreto nQ 84.803, de 14 de ju- 

lho de 1934, no Ê 19, do art. 857: "Reincluido que seja o 

desertor, se este fôr praça de pret ...“ (PRATES, Homéro, 

op. cit , p. 289); também no EXÉRCITO estiveram militares 
franceses, de 1920 a 1948; sobre o assunto, ver MALAN, Al~ 

fredo Souto. Missão militar francesa de instrução junto 
ao exército brasileiro. Rio de Janeiro; Biblioteca do 

Exército Editora, 1988. 267 p.; mas, antes da vinda da 

MISSÃO MILITAR FRANCESA ao BRASIL, a terminologia do exér- 
cito francês já havia atravessado o Oceãno Atlântico, o 

CÓDIGO PENAL DA ARMADA, de 1891, dela fazia menção (ver, 

entre outros, o art. 190), assim como o REGULAMENTO PRO- 

CESSUAL CRIMINAL MILITAR, de 16 de julho de 1895 (ver, en- 

tre outros, os arts. 49, 14, 130, 14ó, ióa, e3e›, ou a 

Lei n9 3.061, de Ó de junho de 1962 (dispunha sobre vanta~ 
gens da Policia Militar SC), em seu art. 59, parágrafo 
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- (614) - 

- (615) - 

:u único; "A contribuicao das praças de pré será calculada... 
“¡ ou antes, na Lei nQ 159 (dava nova redacão a alguns ar- 

tigos do Estatuto da Policia Militar do Estado - baixado 
pela Lei nQ 1.057, de 5 de maio de 1954), no art. 99: "... 

As pracas de pré da Polícia Militar do Estado reformadas 
como Sargentos"; ainda hoje as organizações militares usam 
palavras originadas da lingua irancesa, como resquicio e 

iniluência da doutrina militar írancesaz BONNET (boné)¡ 

PINGUELIN (pingue1inho); BAUDRIER (Bodriê); TALABART (ta- 

labarte)¡ CASSE-TÊTE (cassetete); CARTUCHE (cartucho)¡ GA- 

BQRDINE (gabardina); FLEURET (florete); ESPINGARDE (espin- 

garda); HÉPI (quepi); OUARTIER (quartel); CORPORATION 
(corporacão); GALOP (galope); DRAGONNE (dragona)¡ DÉVISE 
(divisa); BAIONETTE (baioneta);FUSTIL (fuzil)¡ SABLE (sa- 

bre); COMBLAIN (comblen - tipo de sabre-baioneta); PROJEC- 

TILE (projetil); BALLE (bala)¡ COLONEL (coronel); MAJEUR 

(major); SERBENT (Sargento); CADET (cadete); RECRUTE (re- 

cruta); GROMET(grumete); MITRAILLE (metralha); MITRAILLER 
(metralhar); JAOUETTE (jaqueta)¡ OBUS (obus) etc.; 

citado por PRQTES. Homero, op. cit.. p. 291. 

obras escritas por militares podem dar o exemplo; entre 

outras, (veja-se: SANTIAGO, Ruy. Guia para a instrucçäo 

militar. Rio de Janeiro: Livraria Francisco Alves, 1938. 

7. ed. 782 p.; o autor era Capitão do Exército, e o seu 

livro era destinado "para uso dos Tiros de Guerra e Esco- 

las de Instrução Militar, dos monitores e GRADUQDOS do 

Exército e das Polícias Militarizadas"; a instrução mili- 

tar era baseada ainda na escola francesa (veja-se, por 
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ou exemplo, a posicao de descansar, com o pé esquerdo afasta- 
do, e à írente da linha do pé direito (p. 371); HELLO, 
Waldyr Jansen. Manual do candidato à graduadg. Curitiba: 
Editora Cartaz, 23. ed. 298 p., o autor era Major do 

Exército e a obra era destinada, basicamente, ao recruta e 
no à formacao do graduado de fileira, ou seja, àquele que se- 

rá SOLDADO, após realizar a Escola de Recrutas, e para os 

que, sendo SOLDADOS, desejam continuar na carreira mili- 

tar, íazendo cursos para ser CABO, SARGENTO etc., de In- 

fantaria ({ileira); quando ele escreve sobre a hierarquia 
militar, entre os GRADUADOS NÃO INCLUI O SOLDADO (p. 33 e 

34); MIRANDA, Expedito Hermes Rego, & MOTA, Orlando Fer- 

reira da. Guia de instrução militar. Rio de Janeiro: Es- 

tabelecimento General Gustavo Cordeiro de Farias, 1968. 

554 p., os autores eram Capitão e 19 Tenente, respectiva- 
mente, ambos de Infantaria, do Exército, e a obra +oi au- 

na torizada por essa corporacao militar, através do Boletim 
Interno n9 251, de 30 de dezembro de 1966, do Estado Maior 

A.: do Exército; na Introducao os autores mencionam que o li- 

vro se destina a Instrutores e Instruendos, dos Corpos de 

Tropa e de Escolas, principalmente as de Tormacão de GRA- 

DUADOS e de Oficiais Subalternos, na hierarquia das Forcas 
Armadas, apresentada através de um quadro, o SOLDADO NÃO 

APARECE COMO UM GRADUADO, restringindo do CABO ao SUBTE- 
NENTE, e todos, inclusive os SOLDADOS, chamados de PRAÇAS 

no (p. 530); as três obras aqui mencionadas sao famosas no 

meio militar, há muitos anos, de forma especial entre os 

integrantes do Exército e das Policias Militares; por ou- 

tro lado, mesmo um regulamento militar pode incorrer em 

"deslizes", veja-se, por exemplo, o RISE (Regulamento In- 
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terno e dos Servicos Gerais), chamado de "R-1", do EXÉRCI- 

TO, que prevê, dentre as atribuições de um Comandante, 

"reintegrar no seu primitivo pôsto a praca que, rebaixada 
por efeito de sentença, for absolvida em grau de recurso", 
(n9 52, do art. 76) aqui, o RISE acaba reconhecendo que 

uv m PRACA tem POSTO, o que nao corresponde com a legislacao 
predominante; o mesmo RISE reconhece, de outra feita, a 

existência de graduada metãnico de auto encarregado de 

viaturas, como um auxiliar do subtenente na execução e ad- 

ministração da subunidade, na parte relativa a material 

bélico (art. BOB); deve existir, portanto, mecânico que 

não seja graduado, e todo mecânico, do RISE, è sempre PRA- 
CA, e PRACA, para este REGULAMENTO, é o grupo que envolve 
desde o SOLDADO ao SUBTENENTE. 

DE PLÁCIDO E SILVA, Vocabulário jurídico. Rio de Janei- 
ro: Forense, 1975. 4. ed. v. E. p. 744. 

por exemplo, só de SOLDADOS, a POLÍCIA MILITAR DO ESTADO 
DE SÃO PAULO (FHESP), demitiu, em 1990, 235 componentes; 
no mesmo ano de 1990, foram instaurados 4.365 INOUÉRITOS 
POLICIAIS MILITARES (Jornal FOLHA DE S. PAULO, edição de 

E8 de fevereiro de 1991, dando como fonte a própria FEBP 
e a JUSTICA MILITAR desse Estado); mas não se deve confun- 

dir a perda de GRADUAÇÃO, na forma prescrita pela CARTA 

MAIOR, quando ela é retirada do MILITAR por decisão de 

TRIBUNAL - o que causará a exclusão automática desse MILI- 
nu TAR das fileiras de sua O com a condicao de reservista 

que um cidadão tem ao prestar o Servico Militar; prestando 
nz o Servico Militar, ao final do tempo, recebe o cidadao um 
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Certificado de Reservista, de ië ou de EÊ Classe; não 

prestando o Servico Militar, por razões justas (incapaci-Í 
dade fisica, insuficiência física temporária, arrimo de 
familia, excesso de contingente etc.), recebe o Certifica- 
do de Dispensa de Incorporação, prestando o Servico Mili- 

tar, mas nesse periodo sendo expulso - ou por incompatibi- 

lidade para integrar as Forças Armadas, ou estar cumprindo 

sentença por crime doloso - obtém o Certificado de Isen- 

ção, após ser excluído (se já não o foi); só se reabilita- 
do fará jus ao Certificado de Dispensa de Incorporação ou 
de Reservista, conforme o grau de instrução alcançado; até 

então, não teria documento comprobatório de serem reser- 
vista e assim, quando convocado para o servico ativo, ocu- 

par o pasta ou a grauacãb correspondente; na mesma linha, 

os integrantes da POLÍCIA MILITAR - Forca Auxiliar e Re- 

serva do Exército - se excluídos de suas fileiras, perdem 
o grau hierárquico que tiverem - pasto ou graduacãb, não 
sendo nem da reserva da PH, e nem da reserva (ou reservis- 
tas) de Forca Armada; sobre o tema, ver a LEI DO SERVICO 
MILITAR - Lei nQ 4.375, de 17 de agosto de 1964, alterada 
pela Lei ng 4.754, de 18 de agosto de 1965, Decreto-Lei n9 

549, de 84 de abril de 1969, Decreto-Lei n9 715, de 30 de 

julho de 1969, Decreto-Lei n9 899, de 89 de setembro de 

1969, e Decreto-Lei n9 1.786, de EO de maio de 1980), e 

REGULAMENTO DA LEI DD SERVICO MILITAR (baixado pelo Decre- 
to n9 57.654, de 89 de janeiro de 1966, alterado pelo De- 

creto n9 58.759, de E8 de junho de 1966, Decreto n9 

76.324, de 88 de setembro de 1975, e Decreto nQ 90.670, de 

9 de dezembro de 1986). 
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- (618) - para exemplificar, tem-se a forma como foi criada a POLÍ- 
CIA MILITAR DE SANTA CATARINA: pela Lei nQ 12. de 5 de 

maio de 1835, era criada uma Forca Policial, a qual sería 
composta por "hum Primeiro e hum segundo Comandante. de 

hum Cabo e oito Soldados de Cavallaria, montados á sua 

custa, e de quatro Cabos, trinta e seis soldados e hum 
Corneta de Infantaria" (art. 19); o seu primeiro REGULA- 
MENTO, baixado pelo Lei nQ 31, de E de maio de 1836, Pre- 

via penas, tais como repreensão particular, repreensão na 
frente do Corpo (com ou sem servico dobrado), prisão sim- 

nú ú ples e prisao techada, servico dobrado, alem de estabele 
cer que "os individuos da Forca Policial ficão sujeitos ás 
decretadas no Codigo, e Leis Criminaes, pelos excessos, 
abusos, e faltas de que devão ser responsabilisados; e 

tendo de ser processados por isso, serão logo excluídos; 
~ no mas poderao ter nova admissao se sahirem exemptos de cul 

pa” (arts. 69, 79 e 89); e, como mais um sinal da organi- 

zação militar em que se deu a criação da PHC, previa o 
Iv mesmo Regulamento que "a Instruccao da Forca Policial, que 

lhe sera dada pelo seu Commandante, e segundo a Ordenanca, 
adoptada para os Corpos de Caçadores do Exército, se limi- 

tará á posição do soldado, ao manejo da arma, aos fogos, e 

ás Evolucões, que se ensinão na escola de pelotão” (art. 

13); a mesma constituição MILITAR perdurou Pelos anos se- 
guintes, como se demonstra ao examinar o novo REGULAMENTO 
DA FORCA POLICIAL, baixado pelo ACTO de 18 de julho de 

1872, onde, a par de uma organização militar, com "infan- 

taria" e "cavalaria" e da obrigatoriedade do uso de uni- 

formes militares, impunha missões policiais, como prender 
criminosos em flagrante, dispersar ajuntamentos ilícitos, 
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acudir aos incêndios, prender as pessoas em quem se encon- 

trarem armas proibidas ou instrumentos próprios para a 

perpetração de qualquer delito etc. (art. 14), um outro 
REGULAMENTO, baixado pelo ACTO de EE de junho de 1874, bem 
mais completo, igualmente a organizava em infantaria (duas 
companhias) e em cavalaria (uma secção), além de instruir 
sobre o uniforme, escrituração, armamento, equipamento, 
mas desde o seu art. 19 advertia que o CORPO DE POLÍCIA - 

nome da POLÍCIA MILITAR - destinar-se-ia a "auxiliar a 

justica, manter a ordem e seguranca pública na Provincia, 
e acudir aos incêndios, sempre que tenha delles conheci- 
mento", a destacar, ainda, os seus Capítulos XIII e XIV, 

verdadeiros códigos penal militar e de processo penal mi- 
litar, prevendo crimes, como: deserção, injúria, ameaças, 

offensas physicas (lesões e homicídios), furto e roubo, em 

quartel ou contra camarada, faltas e delitos contra o ser~ 
viço (faltar ao serviço ou embriagar-se, desamparar a 

guarda ou ronda ou patrulha, dormir ou abandonar o seu 
posto, desobedecer ordens de superiores); havia penas 
(prisão, com ou sem fazer serviço, expulsão do Corpo, bai- 
xa' de posto, limpeza dos quartéis, de armamento etc.) e 

CONSELHOS, sendo: o CONSELHO DE DISCIPLINA, para os crimes 
de DESERCÃO, composto de CAPITÃO mais antigo como PRESI- 

DENTE, e de mais dois OFICIAIS, como VOGAIS, servindo o 

mais moderno como SECRETÁRIO apenas na fase policial; o 

CONSELHO DE INVESTIGAÇÃO, para a fase processual, também 
composto por três OFICIAIS, a exemplo do anterior, e um 

CONSELHO DE JULGAMENTO, para a pena de demissão de Ofi- 

ciais e a correspondente aos crimes de deserção e, em ge- 
ou ral, a de prisao que exceder de 3 meses, sendo composto 

5.- fi? Í7



- (619) - 

por um PRESIDENTE, um AUDITOR e três VOGAIS; o PRESIDENTE 
e os VOGAIS seriam tirados dentre os Oficiais do CORPO, e 

o AUDITOR seria o PROCURADOR FISCAL DA THESOURARIA PROVIN- 
CIAL ou ALGUM OFFICIAL DO CORPO, respeitava-se a hierar- 

quia, pois se o réu fosse um OFICIAL, o PRESIDENTE "sera 

sempre um official superior, e os vogaes pelo menos de pa- 

tente igual á do réo"; o CONSELHO DE JULGAMENTO se regula- 
va, "quanto á fórmula do processo, interrogatórios e in- 

quirição de testemunhas, garantias e recursos do réo, 

funcções do Auditor e mais membros do Conselho, pelo que 
se acha disposto no Alvará de 4 de setembro de 1765 e mais 
leis, usos e disposições que regem os Conselhos de Guerra 
e não se oppozerem ao presente Regulamento" (ver arts. 85 

e s.). 

no ESTADO DE SANTA CATARINA, em resultado a essa Lei nQ 

3.216/17, o GOVERNADOR EO ESTADO, FELIPE SCHMIDT, recebeu 
em 5 de janeiro de 1917 um ofício do MINISTRO DA GUERRA 
propondo a assinatura de ACORDO, cujo teor foi remetido em 
19 de março daquele ano; aceitando, o GOVERNADOR FELIPE 

SCHMIDT sancionou a Lei que tomou o n9 1.150, datada de 17 
de dezembro de 1917, dando nova organização e garantias à 

FÕRCA PUBLICA - nome pelo qual passou a ser chamada a en- 
tão POLÍCIA MILITAR; por essa lei, também a corporação 
passava à condição de força auxiliar do EXÉRCITO NACIONAL. 
como reserva de lê linha, e procurava aproximar, O quanto 
possivel, a sua organização nas diferentes armas de INFAN- 

TARIA e CAVALARIA, da adotada no EXÉRCITO, o fato teve ex- 

celente repercussao na FORCA PÚBLICA DO ESTADO, saudado 
como "providência acertadissima", que deu a ela "maior ef- 
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ficácia para sua nobre e elevada finalidade", tudo está 

relatado com detalhes e transcrições do ACORDO e da Lei, 

no ÁLBUM DO CENTENÁRIO * 1835/1935 (mais Conhecido COmD 
ALMANAOUE DO CENTENÁRIO), da POLÍCIA MILITAR DO ESTADO, P. 

50 a 54; a idéia da militarizacão e unificação das POLÍ- 

CIAS MILITARES e, em conseqüência, da federalizacão delas, 
integrando-as ao EXÉRCITO, foi defendida por muitos poli- 
ciais militares das décadas de 1910, 1920 e 1930; neste 

sentido, ver, entre outros, RÉGIS, Cantidio Quintino. 

Idéia em marcha.-. Florianópolis: 1941. BO p.; o autor 

foi Comandante Geral da PHSC, de 1935 a 1948. 

D'AQUINO, Ivo. A conceituação politica da Justica Militar 
nas constituições do Brasil. Revista Eleitoral da Gua- 
nabara, Rio de Janeiro, v. E, n. E, p. 117-188, 1969; 

foi também o autor do anteprojeto do novo CÓDIGO PENAL 
MILITAR, que resultou na edicão de 1969, ora vigente. 

POLÍCIA MILITAR DE SANTA CATARINA. Polícia Militar e 

constituinte: Las contra-razões. Florianópolis: Policia 
Militar de Santa Catarina, s/d. p. 14 e 15; trabalho 
apresentado no III Congresso Brasileiro de Policias Mi1i~ 
tares, em Belo Horizonte. MG - Fev/1987. 

idem, p. 25 e 26, 

DE PLÁCIDO E SILVA, v. E, op. cit., p. 840 e 841. 
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- (625) - 

- (626) - 

- (627) - 

- (628) - 

- (629) - 

- (630) - 

SELZNICK apud SILVA, Benedicto. Dicionário de ciências 
uu sociais. -Rio de Janeiro: Fundacao Getúlio Vargas, 1987. 

2. ed. p. 612. 

MELO, Osvaldo Ferreira de, op. cit. p. 12. 

LEOPOLDO BRAGA apud DANI, Iara A. Os tribunais militares 

e sua competência, cit., P. 43 e 44. 

idem, p. 44. 

MOREIRA ALVES apud DANI, op. cit. P. 45 e 46. 

referia-se o Ministro MOREIRA ALVES ao contido no Decreto- 

Lei n9 898/69, sobre o conceito dado às INSTITUIÇÕES MILI- 

TARES, como sendo a Marinha de Guerra, o Exército e a Ae- 

ronáutica Militar. 
discorda-se desta última colocação; a CARTA MAIOR de 1967 
(E.C./69), é bastante clara quanto à sujeição do civil pe- 

rante o FORO CASTRENSE; quando ela tratou dos TRIBUNAIS E 

JUÍZES MILITARES, na Seção V, do CAPÍTULO VIII, estava 
dentro da organização do PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO e ali, 
no art. 129 e š 19, estendeu esse FORO MILITAR aos civis. 
"nos casos expressos em lei, para repressão de crimes con- 
tra a segurança nacional ou as instituições mi1itares"; já 

no momento em que definiu a JUSTICA MILITAR ESTADUAL, na 

Seção VIII-do mesmo CAPÍTULO, dizia o legislador consti- 
tuinte que esta se destinava aos crimes militares, defini- 

dos em lei, cometidos pelos INTEGRANTES DAS POLÍCIAS MILI- 

TARES o RECURSO DE HABEAS CORPUS n9 53.801- RJ é encontra- 
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- (633) - 

- (633) - 

~ (634) - 

- (635) - 

do na RTJ 79/56-68. 

DANI, op. cit. p. 47; a autora lembra ainda, como reforco 
à sua conclusão,'que a POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL 
tem seus processos e julgamentos operados pela AUDITORIA 
MILITAR da ilë CGH, com sede em BRASÍLIA, e aqui não se 
levantava, ou se deixava de cogitar da condicao.de militar 
de seus integrantes. 

LAZZARINI, Álvaro. A instituição policial paulista. Bgƒ 
vista Justitia, São Paulo, v. 47, v. 130, p. 50, 

jul./Set. 1935. 

idem, p. 58, 53 e 54. 

ibidem, p. 55; sobre o assunto polícia militar e polícia 
civil, ver, entre outros, BRANDÃO, Alaor Silva. Ensaio 
sobre. a unificacao policial - Policias Militar e Civil. 

Anais do III Congresso Brasileiro de Polícias Militares: 

campo jurídico. Belo Horizonte: Polícia Militar de Minas 
Gerais, 1987, v. 1, p. 9-56; este artigo è referenciado, 
também, por LAZZARINI, Álvaro. A instituição policial 
paulista. cit. 

ibidem, p. 57 e 58; o autor usa o conceito de instituítãb 
de COELHO, Luiz Fernando. In; FRANCA, R. Limongi. Eggiƒ 
clogédia Saraiva de Direito. Coord, de LIMONGI FRANCA, R. 

Az Sao Paulo: Saraiva, v. 44, p. 518; - sobre o tema “carater 

militar das Policias Militares", ver ainda SANTO, José do 

Espirito. O caráter militar dos integrantes das Po- 
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- (637) - 

- (638) - 

na licias Militares, para *ins de aplicacao do CPM. 

Revista O Alferes, Êelo Horizonte, Policia Militar 

de Minas Gerais, n. 4, set /out./nov./dez., p. 

9-21,‹1984, o autor na época era MAJOR da PHHB. 

PINTO, Airton de Oliveira. Justiga Militar: elementos de 
Direito Penal Militar, cit., p. 19. 

sobre a origem da POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JA- 

NEIRO, ver, entre outros, NEVES, Carlos Alberto Fernandes 
& CARVALHO, Erasto Miranda de. Polícia Militar do Estado 
do Rio de Janeiro: resumo histórico. Rio de Janeiro: Jo- 

tanesi Edições, 1988. E. ed. 32 P. 

como amostra, a UNIÃO baixou, nos últimos anos, os seguin- 

tes textos legais sobre POLÍCIA MILITAR, usando da facul- 

dade que as CARTAS MAGNAS vêm lhe dando; Lei n9 192, de 17 

de janeiro de 1936 (reorganizava pelos Estados, e pela 

União, as Policias Militares, sendo consideradas reservas 
do Exército); Decreto-Lei n9 317, de 13 de marco de 1967 

(reorganizava as Policias e os Corpos de Bombeiros Milita- 
res); Decreto-Lei n9 667, de E de julho de 1969 (substi- 

tuia o Decreto-Lei nQ 317/67); Decreto-Lei n9 1.078, de 30 

de dezembro de 1969 (dava nova redação ao art. 39, "a", do 

Decreto-Lei n9 667/69), Decreto n9 66.862, de B de julho 

de 1970 (aprovava o Regulamento para as Policias Militares 
e Corpos de Bombeiros Militares - R-EOO); Decreto-Lei nQ 

1.406, de E4 de junho de 1975 (alterava disposições do De- 
creto-Lei n9 667/69), Decreto nQ 82.080, de EO de julho de 

1978 (introduzia modificações e criava novas disposiüões 
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- (640) - 

no Decreto n9 66.868/70); Portaria Ministerial n9 1.815, 

de 16 de agosto de 1978, do Exército (aprovava instruções 
gerais para a nomeação e exoneração de Comandantes das Po- 
licias Militares e Corpos de Bombeiros Militares); e De- 

creto n9 88.777, de 30 de setembro de 1983 (aprovava o no- 

vo Regulamento Para as Policias Militares e Corpos de Bom- 
beiros Militares - R-EOO, substituindo o Decreto n9 

66.862/70). 

sobre o tema, ver, entre outros, DIAS, Jair José. Consti- 
tuição federal e manutenção da ordem pública: uma propos- 

ta. Anais do III Congresso Brasileiro de Polícias Hilita- 
res: Canna Juriáica. Belo Horizonte: Policia Militar de 

Minas Gerais, 1987, v. 1. P. 57-71; SOUZA, Benedito Celso 

de. Um ensaio sobre a Policia Militar no campo do Direito 
Constitucional. ANAIS, cit., p. 73-138; o primeiro é CORD- 
NEL da PMB e o segundo é MQJDR da PHESP¡ e BASTOS JÚNIOR, 
Edmundo José de. A organização policial e 0 combate á 

eu criminalidade. Florianópolis: UFSC/CPGD (dissertacao de 

mestrado), 1984. 164 P. 

LOBÃO, Ferreira, Código Penal Militar, cit., P. 27; o tema 

foi tratado no Capitulo V deste trabalho. 

- (641) - idem, p. 15. 

- (648) - ibidem, p. 16. 

- (643) - ibidem, P. 15. 
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- (644) - em sentido contrário ao aqui exposto, ver, entre outros: 
' - JPH/TJHYRS: jan./jun. 1984/388; 1980/138; 1981/219; 

jan./jun. 1989/135; jan./jun. 1988/129, jul./dez. 

1988/127; 
- JC: 32/559; 35/511; 48/413; 
- STF; CJ ng 6.285-1~MG, E2/O5/81; HC nQ 58.131-5-MG. 
,O9/O9/80; HC nQ 55.512-4-PR; RHC n9 57.276-6-SP, 
O4/O9/79; HE nQ 57.663-SP, RTJ 93/580. 

- E.:/tmn/ms 1999/eó E 27. . 

- (645) - TUBENCHLACK, James. Tribunal do juri: contradicoes E su~ 
Iucäes. Rio de Janeiro: Forense, 1990. E. ed. p. 3. 

- (646) - idem, p. 5. 

- (647) - ibidem, p. 6. 

- (648) - RUY BARBOSA apud FRANCO, Ary Azevedo. O júri e a Consti- 
twigän de 1946. Rio de Janeiro: Forense, 1956. E. ed. 

p. 381. 

- (649) - ibidem, p. 7. 

- (650) - TUBENCHLACH, op. cit., P. 7. 

- (651) - a respeito do JÚRI, e mais precisamente da SDBERÊNIÊ DUB 
WEHEDICWUS, recorre-se a FRANCO, op. cit., de onde se des- 

taca o ACÓRDÃO do STF, no C 30.066-PR, de 28 de janeiro 
de 1948, em que era Relator o Ministro Edgar Costa, do 

corpo longo do Acórdão, alguns trechos, relacionados dire- 
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tamente com o art. 593, do CÓDIGO DE PROCESSO PENAL (reda- 

cão dada pela Lei n9'2ó3, de 23 de fevereiro de 1948); "O 

Júri nunca foi soberano nos seus vereditos. Quando quise- 
ou ram, de modo expresso, estabelecer que a decisao do Júri é 

soberana, vêm os próprios legisladores admitir uma sobera- 

nia de que há apêlo, ou que se submete a outro poder, que, 

assim, lhe é superior ! (...) No caso em exame, o princi- 

pio benfazejo e democrático era o da irrecorribilidade do 

veredito, porque é êle soberano. Prefere-se a interpreta- 
na 1 cao de desmarcado rigor, porque se foge, ate, ao signifi 

cado da palavra - soberania - e isto para sujeitar a deci- 

são do Júri à supervisão do tribunal togado. 'Soberania' é 

vocábulo consubstancial à idéia de inapelabilidade. De ou- 
›u :u tra coisa nao se cuida a soberania, senao ser absoluta, 

suprema, e, portanto, é superioridade, é primazia. E o 

texto quis, precisamente, em consonância com a idéia da 
av ru emenda, que a jurisdicao do tribunal togado nao se imis- 

cuisse nesses assuntos afetos à soberania do tribunal po- 
uu pular" (p. 810 e Bii); "Mandar a novo Júri nao é reformar 

o veredito? Porque se submete o réu a novo julgamento? 
Precisamente, porque entendera o tribunal togado que o 

tribunal popular andara em briga com a justica, divorcia- 
ou ra se da prova, nao fõra bom julgador, decidira com evi- 

dente desacêrto. Manifesta-se óbvio aos nossos olhos a 

missão de emenda, de correção, de censura, do tribunal to- 
ou gado em relacao ao veredito do Júri. (...) Se o segundo 

Júri é quem vai proferir o definitivo veredito, que poderá 
ser no sentido de restaurar o do primeiro Júri, ou, con- 

trariamente, acolher o pre-julgamento do tribunal togado e 

decidir contra o que antes fôra julgado, por sem dúvida, 

»§'== `*~é í



isto corresponde a fazer-se do segundo Júri um supervisor 
do primeiro" (p. 318 e 319); citando o Ministro LAFAYETTE 
DE ANDRADA: "'O veredito é soberano, não pode ser alterado 
para melhor ou para pior, mas as nulidades podem ser reco- 
nhecidas e o Tribunal pode mandar a novo julgamento o acu- 
sado'" (p. 354); MAGALHÃES NORONHA também tece criticas, 

ou 1 1 ou nao so ao TRIBUNAL DO JURI ("Nao se compreende também que, 
numa era em que se reclama do próprio juiz criminal espe- 
cializacão, (...) que se confie um julgamento a homens que 
não possuem quaisquer desses conhecimentos, nem deles, 

talvez, tenham ouvido falar"), como ao aspecto da existên- 

cia da soberania do júri¡ diz que não se deve confundir 
soberania com onipotência, pois a primeira expressão, como 
o poder incontestável, sem limites e absoluto, não impede 
que o VEREDICTO DO JÚRI possa ser inteiramente reformado 
pelo TRIBUNAL DE JUSTICA, na REVISÃO (art. 626), substi- 
tuido por outros no PROTESTO POR NOVO JULGAMENTO (art. 

607), ambos do CPP), e na APELAÇÃO; concorda, no entanto, 
qme "em matéria de Justica Criminal, nao pode haver deci- 

são inatingivel" (Curso de Direito Processual Penal, cit , 

p. 837, E3? e 240); defensor da instituição do JÚRI, POR- 

TO, Hermínio Alberto Marques. QQLÁ; procedimento e aspec- 
tos do julgamento- Questionários. São Paulo: Editora Re- 
vista dos Tribunais, 1988, 3. ed., diz, a respeito de so- 
berania,` na licão de JOSÉ FREDRICO MARQUES, que ela "deve 

ser entendida como a 'impossibilidade de os juizes togados 
na se substituirem aos jurados na decisao da causa'"; para 

PORTO, quanto à revisão criminal, "a soberania dos vere- 

dictos tem seu sentido impossibilidade de outro orgao 
jurisdicional modificar a decisão dos jurados, para absol- 
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- (652) - 

~ ‹ó53› - 

~ ‹ó54-› - 

ver o réu condenado, ou condenar o réu absolvido pelo Tri~ 

bunal do Júri - e seus efeitos restritos ao processo en- 
A.: 1 ~ quanto relacao juridico-processual_nao decidida" (p. 34 e 

41, e 42). 

OROZIMBD NONATO é destacado por FRANCO, Ary Azevedo, op. 

cit , em julgamento do HE n9 30.364, de 5 de maio de 1948: 
“Não me parece haja o dispositivo constitucional, ã EB do 

av art. 141, eliminado a possibilidade da absolvicao sumária 
pelo juiz togado. (...) O que ao Júri compete, obrigato- 

riamente, é o julgamento de crimes dolosos contra a vida 

de que sejam acusados réus pronunciados pelo juiz togado. 
Este, porém, não é obrigado a pronunciar o réu, quando se 
convencer da existência de circunstância que exclua o cri~ 

me ou isente de pena o réu (art. 411, do Cód,. de Proc. 

Penal)" (p. 110 e 111). 

ver, ainda, sobre o tema Tribunal do Júri na Carta de 
1946, LIMA, Alcides de Mendonca. O poder judiciário na 

Constituição de 1946. Arquivos do Ministério da Justiça e 
Negócios Interiores, Rio de Janeiro, v. Ó, n. E7/28, p. 

78-98, set./dez. 1948. 

FERREIRA, Wolgran Junqueira. Comentários à Constituição 
de 1988. Campinas; Julex Livros, 1989, v.1, discorda da 
redação dada. Diz ele: “parece~nos que não foi {eliz, o 

Constituinte usando o verbo recohecer para iniciar este 
inciso. A Constituicao nao reconhece ou desconhece coisa 
alguma. Institui ou não institui alguma coisa" (p. 175).



- (655) - PRONÚNCIA para ARY AZEVEDO FRANCO, "é a decisão pela qual 
o juiz estabelece a existência de um crime e quem seja o 

seu autor", e IMPRONÚNCIA, "ou não pronúncia, definiu BOR- 

GES DA ROSA, 'é a decisão judicial motivada, que julga im- 

procedente a queixa ou denúncia, e absolve o réu da acusa- 

cão contra êle intentada" (op. cit., p. 78 e 92); TOURINHD 
FILHO, Fernando da Costa. Processo Pegal, v. 4, cit., diz 

que “IMPRONÚNCIA ocorre quando o magistrado não se conven- 
ce da existência do crime ou de indicio suficiente de que 
seja o réu o seu autor, e julga a peca acusatória improce- 
dente, e PRONÚNCIA, ao contrário, acontece se o JUIZ se 

convence da existência do crime e de indícios de que o réu 

seja o seu autor, proferindo, então, a SENTENÇA DE PRONÚN- 
CIA" (p. 50 e 53); NORONHA também vê PRONÚNCIA como uma 

SENTENÇA, e a conceitua como "a decisão pela qual o juiz 
estabelece a existência de um crime e quem seja o seu au- 
tor", e IMPRUNÚNCIA é quando não está provado o fato típi- 
co, ou não há indicios suficientes da autoria, quando o 

JUIZ julgará improcedente a queixa ou denúncia (op. cit., 

p. 247 e 251). 
- (656) - TOURINHD FILHO, Fernando da Costa. Processo Eenal, v. 4, 

cit., p. 59. 

- (657) - TUBENCHLACK, op. cit., p. 159 e 160. 

- (658) - NAHUM, Marco Antônio. R. Justica comum estadual ou justi- 
` ca militar estadual. Bevista dos Tribunais, São Paulo, 

v. 74, n. 593, p. 472 e 473, mar. 1985. 

- (659) - idem, p. 473 e 474. 
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- (660) - PORTO, Hermínio Alberto Marques. Júri: procedimwtu e as- 

- (661) - ver, entre outros: JC-38/559, 35/511, 40/539, 42/413, na 

partos da julgamento: questíuáris, cit , p. 45. 

mesma linha: no STM - fin. n9 45.448~9-SP (DJU nQ 19/O5/89) 
e R CR nQ 5.670-5-M8 (DJU - Suplemento ao nQ 18, 

EB/O1/B7); no TJH/HB c EJÍTJHFHE: 1989/41, 42, 43 e 44; 
- na vigência da CARTA de 1946, a JUSTICA MILITAR conti- 

nuava a julgar crimes dolosos contra a vida (homicídio): 

Apel. n9 16.968, Ac. de 13/12/48, DJ 31/O8/49, P. 8.516; 

Apel. nQ 18.850,›Ac. O4/O1/50, DJ E6/O1/51, P. 36 (MO- 

RAES, Oswaldo da Costa. Dicionário de jurisprudência 
penal e processual militar, cit., p. 144) e no STM: Rev. 

Cr. n9 874 - Capital Federal (DO - Parte III, Apenso ao 
na 54, oe/os/ó1›z ` 

também na vigência da CARTA de 1967: no TH/RS: 

JFH/TH/R5: 1981/843; 1988/88; 1988/831; 1988/303; 

1988/317; 1983/43, 1983/88; 1983/110, 1983/875; 

1984/171; 1985/40; 1986, jan./jun./88; 1986. 

jan./Jun./171, 1997, jan./jun./9, 1999, jan./jun./13, 
1988, jan./jun./E7; 1988, jul./dez./11; 1988, 

jul./dez./115; 1989, jan./jun./9; 1989, jan./jun./E8; no 

STF: Conflito de Jurisditão n9 6.733-O-SP (JPHITH/RS. 

jul./dez. 1988/189); HC nQ 65.768-1-PE (RT 635/399-set. 

19883, 

no chamado "Caso Matupá" (MT), quando três assaltantes 
foram queimados vivos por moradores dessa cidade, em 
E3/11/90, após tentativa de assalto à casa da família 
Masonetto, o PROMOTOR DA JUSTICA MILITAR da JHEIHY, em 3 
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- (662) - 

de maio deste ano, denunciou 7 policiais militares. por 

homicídio qualificado, pela morte dos assaltantes, mas 
admite a hipótese de requerer a incompetência da JUSTICA 
MILITAR, pela possibilidade de ser o íato da esfera do 

TRIBUNAL DO JÚRI, face à CONSTITUICÃO; 
- ainda recentemente, o STJ decidiu pela COMPETÊNCIA DO 

TRIBUNAL DO JÚRI, por duplo homicídio praticado por PO- 

LICIAL MILITAR, mas SEM RELACÃO COM O SERVICO MILITAR e 

SEM EMPREGO DA ARMA DA CORPORACÃO (RHB nQ 472-SP (DJU nQ 
53- 19/O3/90); e o mesmo SEJ deu competência para a 

JH/SP em caso de homicídios dolosos, com agente sendo 
integrante da POLÍCIA MILITAR daquele Estado, e usando 
ARMA DE PROPRIEDADE MILITAR (Conf). Comp. nQ 1.621-SP, 

de O7/O3/91); o mesmo fez o TRIBUNAL DE JUSTICA de SÃO 

PAULO, em decisão proferida no R. Er. n9 25.363-3 (RTJ- 

ESP-89/353); o STJ, Ebnfli Cbmp. n9 1 ÓBO-SP, apresentou 
decisão dando por competente o TRIBUNAL DO JÚRI, por en- 

tender que a arma de propriedade militar, utilizada na 

execução e não considerada na acusação, somente será re- 
levante para eventual desc1assi{icacão do crime (DJU nQ 

124 - 01/07291). 

ainda do STH, outros julgados em crimes dolosos contra a 

vida (homicídio doloso) após a atual LEI MAIOR: Apel. nQ 

45.187-O-DF - E4/11/BB DJU de E8/O3/B9; Apel. nQ 45.537-0- 
MG - 18/12/89 DJU de 15/OE/90: Apel. nQ 46.032-2- 
DF-85/O9/90 (DJU 18/O1/91). 
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"Qualquer empresa realmente 

grande não se realiza sem pe- 

rigo e, como se diz, as coisas 
belas são difíceis". 
(PLATÃD. A Regública, cit.. 

P. 210) 

1) O DIREITO não é. Está sendo. 
ë LEI é, se aceita e cumprida. 
Mas a JUSTICA sempre será, ou melhor, deverá 

ser. Deverá ser o objetivo maior, a suprema virtude, o elo de liga~ 

cão das PÊRTES com o TDDD. do HÚHEH com a SDCIEDàDE. 
.l 

g 

E a Jüäílfifl. quando materializada num àrgäo 
do PUDER JUDICIÁRIO chamado de JUSTICQ MILITAR. torna-se algo mais 

concreto, mais próximo do homem e, portanto, mais sujeito às falhas, 
desde que movimentada pelo próprio HÚHEH. 

Ê Jüãílüã HILIYÊR tem sua existência iormal a 

partir da própria LEI MAIOR, mas sua aceitacäo definitiva ultrapassa 
até mesmo essa CARTê de 1988, principalmente se se lembrar que tal 

documento legal pode estar com seus dias contados, sujeito a uma re- 

visão em 1993. 
A relatividade das coisas parece assomar e 

tomar um lugar de proa. 

À existência da JUSTICQ NILITÊR, assim como 
de outros órgãos previstos na CARTA de 1988, e/ou de suas normas re* 

guladoras, está como que sob a espada de DÃMOCLES, podendo, de um 

momento para outroü desaparecer do mundo jurídico. 

Âfii



Pode não ser tão simples assim, se se verifi- 

car que essa JUSTICA CASTRENSE vem de centenas de anos, e foi utili- 

zada pelos mais diversos povos do mundo e nas mais diferentes épo- 

cas. Quer no seio de um povo guerreiro, conquistador, como o ROMANO, 
quer no de um povo mais conquistador e menos guerreiro, como o POR- 

TUGUÊS, o fato é que a JUSTICA MILITAR teve sua vida cristalizada 
nos ordenamentos jurídicos desses povos. 

«4 Nao será. portanto, a índole guerreira ou a 

situacão politica do momento que irá delimitar, por si só, sobre a 

Continuidade ou não da JUSTICA MILITAR. E nem o fato de que ela se 

encontra inserida num texto constitucional parece ser fator decisivo 
para a manutencão de sua existência. 

- Tudo irá depender da vontade da SOCIEDADE, 
ou, melhor dizendo, da vontade daqueles lideres que irão conduzi-la 
a uma manifestação nesse sentido, ou que, por representa-la num CON- 
GRESSO CONSTITUINTE, ou órgão com poder para tal, irão tercar armas 
para que ela seja mantida, alterada, ou que desapareça! 

A CARTA de 1988, quando foi redigida, os seus 
redatores - chamados de CONSTITUINTES ~ acabaram deixando-a com uma 
vida curta, numa auto-limitação inconcebível se aceitar-se que uma 
LEI MAIOR deve ser feita para regular a conduta de uma sociedade por 
um largo espaco de tempo. 

Fatores emocionais e mesmo ocasionais in- 

fluenciaram no aparecimento das normas constitucionais ora em vigor, 
não só porque os CONSTITUINTES eram antes membros do CONGRESSO NA- 

CIONAL e não pessoas investidas com poder para redigir uma LEI 

MAIOR, tão-somente, mas porque O BRASIL estava saindo de um longo 
periodo de regime militar, iniciado em 1964 e que se foi encerrando 
no final da década de 1970 e inicio da de 1980. 
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No caso da JUSTICA MILITAR ocorreu uma forte 
ligação entre ela e esse regime militar, senão porque ambos eram mi- 
litares, mas, e de forma especial, em razão de julgamentos de CRIMES 
POLÍTICOS que lhe íoram impostos. 

Esse fato ainda hoje pesa contra a JUSTICA 

CASTRENSE, mesmo que no novo texto constitucional tal competência 
não mais esteja prevista. e até, desde 1934 para a JMF ou 1946 para 
as JMEs integre o PODER JUDICIÁRIO, como efetivamente um de seus ór- 
uu no nú gaos, sem qualquer lígacao e/ou dependencia das FORÇAS MILITARES, às 
quais antes pertenciam. 

Com a possibilidade de revisão constitucional 
marcada para após cinco anos contados da promulgação da CONSTITUIÇÃO 
de 1988 - ou seja, 5 de outubro de 1993 - naturalmente deverão ailo- 
rar ressentimentos e/ou opiniões desfavoráveis à permanência da JUS- 

› no n eu TICA MILITAR ou a reduçao de sua competencia, e entao mais facilmen- 
te irão pesar ainda palavras sobre o passado recente do que a argu- 

f» mentacao mais sólida, como, por exemplo. a que foi exposta neste 
trabalho. 

- Nessa mesma linha de raciocínio. pode-se até 
dizer que a CONSTITUIÇÃO de 1988 não é. Ela está sendo. Pelo menos 

até 1993. 

2) Com os dados aqui reunidos pretendeu-se, não 

a simples manutencao da JUSTICA MILITAR, porque vem ela de longa da- 
ta, mas a apresentação de informações sobre esse assunto, tendo como 
base maior o teor da CARTA de 1988. 

Uesde o inicio, a intenção foi uma só: procu- 

rar fazer com que se tivesse uma visão sobre a JUSTIÇA MILITAR, pelo 

menos basica, a partir da qual outros estudos pudessem ser efetuados 
a respeito desta mesma temática. 
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øu ou Dai, a preocupaçao de se ter uma nocao ampla 
sobre JUSTICA MILITAR, trazendo ao debate um retrato de outras épo- 

cas onde já se tinha detectado essa JUSTICA ESPECIAL. 
Por isto, também, a necessidade de se mostrar 

os primeiros passos da JUSTICA no BRASIL, vinda de PORTUGAL, e de 

forma particular, da JUSTICA MILITAR, passando-se pelos anos afora e 

chegando-se aos dias atuais. 
As CONSTITUICBES do BRASIL mereceram desta- 

que, até como uma Forma de se ver a evolução do tratamento dado à 

JUSTICA MILITAR nos diversos momentos do País. O mesmo quanto aos 

diversos CÓDIGOS MILITARES - SUBSTANTIVOS e ADJETIVOS - que vigora- 

ram em todos esses anos. 
Para tudo isso, não se dispensou a opinião de 

ou qualquer autor que pudesse trazer algum tipo de contribuiçao, pois, 
volta-se a dizer, a preocupação seria a junção do maior número de 
dados. Mas isso não impediu - pelo contrario - de se dar ao trabalho 
uma linha claramente definida, voltada preferencialmente à manuten- 

ção da JUSTICA MILITAR no BRASIL, na esfera FEDERAL e nos ESTADOS. 
Tornou-se evidente que ajustes devem ser iei- 

tos para um melhor funcionamento da JUSTICA MILITAR e com o objetivo 
central de que ela seja mais um elo de ligação entre o HOMEM e a SO- 
CIEDADE, todos buscando JUSTICA.

À 

Tomando-se por base o teor da atual LEI 

MAIOR, as NORMAS PENAIS MILITARES e PRDCESSUAIS PENAIS MILITARES - 

além de alguns acertos na ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA MILITAR - deverão 
ser reestudadas, e sofrer modificações, não só aquelas apontadas 
neste trabalho, mas, e também, outras que não chegaram a ser mencio- 
nadas em decorrência de limitação desta dissertacão. 

Dentro dessa esquematica, a JUSTIÇA MILITAR 
deve ser mantida para o julgamento dos CRIMES MILITARES. definidos
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em lei, e nunca para os CRIMES DE MILITARES. No primeiro caso, ela 

continuaria a ser uma JUSTIÇQ ESPECIQL, destinada ao DELITU MILITAR, 
cujos agentes poderiam ser o MILITAR ou o CIVIL, e, no segundo, 
ela tornar-se-ia, obrigatoriamente, uma JUSTICA DE EXCECÃO, eis que 
abrangendo apenas os CRIMES DOS MILITARES, numa clara e abusiva com- 

petência que estaria privilegiando ou prejudicando apenas uma classe 
da sociedade. 

voltada para o CRIME HlLlTëR, jamais a JUSTI- 

CA CASTRENSE deverá ser requisitada para o julgamento de CRIME POLÍ- 
TICU. 

Q sociedade brasileira está evoluindo e com 

ela as regras jurídicas vão sofrendo transformacöes. Estas, devem 
estar submetidas, nao a emoções momentaneas, ou a situações passa- 

geiras. mas sim aos interesses de todos, desde que elas reflitam 

mais uma aproximacao do HDMEH no seio da SOCIEDADE. De um ajustamen- 

to da PARTE com o TODO. 
Para isso, deve a JUSYIEA NlLlTflH trazer a 

sua contribuição. com a sua especialização no julgamento de CRIMES 
MILITARES, baseada nas decisões de JUÊZES TOGADDS e JUÍZES MILlTñ- 

RES, somando o conhecimento técnico-juridico com o conhecimento téc- 
nico-militar, isto é, saber juridico com saber militar. 

Por outro lado, a experiência dos SABRES com 

as TOGAS, de bons resultados demonstrados em muitos anos, Pode e de- 

ve ser vista como uma Forma de se distribuir JUSTIÇâ. 

3) Como últimas palavras, e oportuno que se res- 
vv nz salte a necessidade da valorizacao do HOMEM, e nao do PODER. 

Nessa visão, o DIREITO e a LEI não poderão 
ser instrumentos de manutenção do PODER, e sim servir à sua natural 

limitação. Por outro lado, terá que ocorrer uma melhor deiinição dos 
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DIREITOS e dos DEVERES do HOMEM. 
i “ Eis ai um objetivo para o DIREITO, começando 

com a LEI, e culminando com a JUSTICA. 
us» › Por tudo isso, experiencias que ate agora de 

ram certo. como a JUSTICA MILITAR, devem ser apreciadas com mais 
cuidado. Mudar por mudar, sem se ter a noção exata do resultado a 

zu ser obtido, é um passo que nao deve ser dado. No limiar do terceiro 
milênio, o HOMEM não se pode mais permitir tais aventuras. 

Mude-se, portanto, o que nao mais servir ao 
HOMEM. Elimine-se, até, o que só causa transtorno e dificuldade na 

caminhada em direção ao seu aperfeiçoamento, no MUNDO SENSÍVEL e no 
MUNDO DAS IDÉIAS, como diria PLATKO. 

Um passo nesse sentido, por nequeno que seja, 
dará a TODOS a possibilidade de avistar no horizonte do MUNDO DAS 
IHÉIQS, as LUZES que irão orientar o HOMEM no seu aprimoramento. 
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