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“A disciplina militar prestante 
Não se aprende, senhor, na fantasia, 

Sonhando, imaginando ou estudando, 
Senão vendo, tratando e pelejando”. 

 
 

Camões, Os Lusíadas, Canto X, 153. 
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RESUMO 
 
 
 

A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 traz 

expressamente vários dispositivos relativos aos direitos e garantias fundamentais 

que estão distribuídos por toda Constituição. São direitos e garantias que vão ao 

encontro da satisfação da dignidade, igualdade e liberdade da pessoa humana, que 

consubstanciam-se em situações jurídicas, objetivas e subjetivas, definidas no 

direito positivo e assegurados por uma ordem constitucional vigente. 

 

A liberdade de expressão constitui parcela nuclear da manifestação 

humana de liberdade, nesse sentido, a Constituição da República Federativa do 

Brasil de 1988 assegura a todos a liberdade de expressão e de manifestação de 

pensamento. Porém, é verdadeira a assertiva de que não há nenhum direito 

absoluto, por mais fundamental que seja, já que todo direito tem como 

correspondente um dever. 

O Regulamento Disciplinar do Exército, não obstante a falta de 

consenso jurídico quanto a sua constitucionalidade, possui entre os seus propósitos 

a manutenção e regulamentação da hierarquia e a disciplina, queestão presentes 

em qualquer instituição militar e são imprescindíveis para a sua estruturação, 

eficiência e eficácia, nos moldes que determina a Constituição Federal/88. Dessa 

forma, a liberdade de expressão e de manifestação do pensamento e opinião não 

pode ser objeto de censura. 

Todavia, tais princípios constitucionais não são absolutos, haja vista 

que a hierarquia e disciplina, basilares nas Organizações Militares das Forças 

Armadas, também radicam no texto Constitucional e que, embora possua 

dispositivos que impeçam a plena liberdade de expressão não significa, contudo, 

que a liberdade que foi “tomada”, mas que houve, em parte, renúncia voluntária dos 

cidadãos integrantes da instituição para o bem da Nação.  
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A liberdade de manifestar-se poderá ser realizada até o momento em 

que não causará prejuízos diretos e evidentes a demais indivíduos, sendo dever de 

o Estado coibir e/ou punir as ações que transgridam este limite. 

Palavras-Chave: Direitos Fundamentais - Liberdade de Expressão – 

Regulamentos Disciplinares – Forças Armadas. 

Área de Conhecimento: Direito Constitucional, Direito Administrativo, 

Direito Militar. 
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INTRODUÇÃO 

O presente estudo tem por escopo realizar uma abordagem acerca do 

direito constitucional à Liberdade de Expressão prevista na Constituição da 

República Federativa do Brasil de 1988, sobretudo no contexto de um direito 

fundamental da pessoa humana em paralelo com os dispositivos constantes nos 

Regulamentos Disciplinares das Forças Armadas, especificamente no Regulamento 

Disciplinar do Exército.  

O desenvolvimento do estudo abordará, ainda, a análise da 

constitucionalidade da edição dos Regulamentos Disciplinares quanto a sua 

recepção pela Constituição do Brasil de 1988 e o princípio da reserva legal do artigo 

5º, LXI, da nossa Constituição de 1988. 

Por fim, será enfocado que a liberdade de expressão no texto da Carta 

Magna não a torna como direito fundamental ilimitado, imune a restrições, daí sendo 

cabível que tal direito possa ser mitigado por dispositivos infraconstitucionais em prol 

do interesse público-democrático consubstanciado nos objetivos e valores das 

instituições militares visando o fiel cumprimento de sua missão constitucional. 
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1. Princípios Constitucionais: 

1.1 – Direitos Fundamentais: 
 

Os direitos e garantias fundamentais são representados por um amplo 

número de dispositivos que acabam relacionando os direitos do cidadão frente ao 

Estado, este muitas vezes opressor e não cumpridor das normas criadas e 

instituídas pelos seus representantes. 

De uma forma mais sintética, as gerações de direitos fundamentais são 

assim expressas por Ferreira Filho: “a primeira geração seria a dos direitos de 

liberdade, a segunda, dos direitos de igualdade, a terceira, assim, complementaria o 

lema da Revolução Francesa: liberdade, igualdade, fraternidade.” 

Ainda nesta seara, segundo Ferreira Filho, sobre a Declaração dos 

Direitos do Homem e do Cidadão de 1789, assim define: 

[…] que sua importância decorre do fato de ter 
servido, por um século e meio, como modelo de 
excelência para a elaboração de outras 
declarações, e ainda hoje ser merecedora do 
respeito e da reverência dos que se preocupam 
com a liberdade e com os direitos do homem.1 

Esse quadro inicial sobre os direitos fundamentais sofreu uma forte 

evolução ao longo do tempo, evoluções essas que dizem respeito à intensa 

necessidade de enfrentar novas ameaças e novos desafios durante os séculos XIX, 

XX e XXI. Esses direitos, segundo Bastos, ditos como clássicos, não se perderam 

com a história, perderam, tão somente, o seu caráter absoluto para adquirir uma 

dimensão mais relativa para compatibilizar o direito com outros princípios 

constitucionais.2 

                                                 
1FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Direitos do Homem e do Cidadão, 1999, 3. ed. São Paulo: 

Editora Saraiva, 1999, p.15 
2BASTOS, Celso Ribeiro. Curso de Direito Constitucional. 21. ed. São Paulo: Saraiva, 2000, p. 72 
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A Constituição Federal do Brasil de 1988 aponta a presença de vários 

dispositivos que fazem alusão aos direitos e garantias fundamentais, não se 

restringindo, somente, aos dispostos no Título II, nos artigos 5º ao 17º. 

Na referida Carta Magna podem ser encontrados vários trechos ou 

dispositivos, como por exemplo, o artigo 60, parágrafo 4º, inciso IV. 

“Art. 60.A Constituição poderá ser emendada mediante 
proposta: 
(...) 
§ 4o Não será objeto de deliberação a proposta de 
emenda tendente a abolir: 
(...) 
IV - os direitos e garantias individuais; 
(...)”

3
 

 

Contudo, pode-se dizer que o artigo 5º não possui um rol taxativo, 

existindo outros direitos e garantias absorvidos pela Constituição de 1988 através de 

tratados internacionais e de diversos princípios que norteiam a nossa esfera jurídica. 

Portanto, são considerados por vários doutrinadores como dispositivos meramente 

de cunho explicativo, onde os direitos fundamentais estão infestados por toda 

Constituição. 

Existem dispositivos fundamentais entranhados na nossa Constituição 

Federal que são ditos como imodificáveis, ou seja, não podem ser alvos ou motivos 

de discussão no Brasil nem mesmo pelos seus parlamentares, estes dispositivos 

são chamados de “Cláusulas Pétreas”. 

Desta forma, é correto afirmar que os direitos fundamentais protegidos na 

Constituição por uma “Cláusula Pétrea” são portadores de uma qualidade específica 

que lhes remete a um status especial.4 

Os direitos fundamentais insuscetíveis de modificação são considerados 

“ergaomnes”, ou seja, os efeitos atingem a todos os indivíduos sem exceção, assim, 

                                                 
3BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm . Acesso em: 11 de novembro de 
2016. 
4MARTINS NETO, João dos Passos. Direitos Fundamentais - Conceito, Função e Tipos.  São 
Paulo: Revistas dos Tribunais, 2003. p 45 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L6880.htm
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refletem nos brasileiros e estrangeiros residentes no país, incluindo, também, os 

cidadãos brasileiros que residem fora do Território Nacional. 5 

Os direitos fundamentais representam a incorporação constitucional dos 

conhecidos direitos do homem. Portanto, constituem parte de uma série de direitos 

criados pelo próprio Estado, onde, o mesmo, é responsável por garantir a tutela, 

proteção e o dever de garantir a sua real efetivação. 

Observa-se que os direitos fundamentais pulverizados ao longo da 

Constituição de 1988 formam uma complexa unidade que representam os desejos e 

os anseios da sociedade brasileira, já que são confeccionados pelo Legislador 

Constituinte, eleito pelo povo e em nome de quem legisla através de uma 

assembleia constituinte para tal tarefa, afinal, conforme a Carta Magna: „todo o 

poder emana do povo”. 

Ao Legislador Constituinte, no que tange a categoria conhecida como 

“fundamental”, não é lhe dado a livre escolha, pois decisões nesse sentido refletem 

as necessidades de uma sociedade em um determinado momento histórico. É 

possível verificar estas necessidades em processos de formação de normas e nas 

decisões proferidas na Corte Suprema, Guardiã do Texto Constitucional. Logo, são 

direitos que fundam o Estado e, portanto, anteriores e superiores a criação do 

mesmo que por fim, simplesmente, os reconhece. 

A fim de buscar um entendimento ante as considerações quanto ao 

presente estudo, apresentam-se algumas conceituações e enunciados de Direitos 

Fundamentais alcançados nas doutrinas. 

Rocha6, encontra expressão do seguinte modo: 

A Constituição tem alma de Direito e forma de Lei, 
formulando-se como seu coração – órgão 
dominante e diretor de suas ações – os direitos 
fundamentais do homem. Direitos que são 
fundamentais em duplo sentido jurídico: de um lado, 
são eles essenciais aos homens em sua vivência 
com os outros, fundando-se neles, em seu respeito 

                                                 
5PINHO, Rodrigo César Rebello. Teoria Geral da Constituição e Direitos Fundamentais. 9. ed. São 
Paulo: Saraiva, 2009, p 79 
6NUNES, Anelise Coelho. A Titularidade dos Direitos Fundamentais na Constituição Federal de 
1988.  Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2007, cit. pp. 27-28 
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e acatamento, as relações de uns com os outros 
homens e com o próprio Estado; de outro lado, são 
eles que dão os fundamentos da organização 
estatal, dando as bases sobre as quais as ações da 
entidade estatal se desenvolvem, em cujos limites 
se legitimam (determinantes de limites negativos) e 
para a concretização dos quais se determinam 
comportamentos positivos do Estado 
(determinantes positivos). 

Segundo entendimento de Rothenburg assim define os direitos 

fundamentais: 

Os direitos fundamentais constituem a base 
(axiológica e lógica) sobre a qual se assenta um 
ordenamento jurídico. Nesse sentido, pode-se a 
aludir também à originalidade, para dizer que os 
direitos fundamentais são os primeiros a se levar 
em conta na compreensão do sistema jurídico.7 

Alexyao enunciar a respeito da Teoria dos Direitos Fundamentais, se 

pronuncia nesses termos:  

Direitos fundamentais são aquelas posições 
jurídicas que, por sua importância e significado, não 
podem ficar ao livre arbítrio do legislador. 
Obedecem aspectos de tempo e lugar e relevam a 
vontade da maioria.8 

José Afonso da Silva também esclarece: 

Direitos fundamentais do homem são situações 
jurídicas, objetivas e subjetivas, definidas no direito 
positivo, em prol da dignidade, igualdade e 
liberdade da pessoa humana. Desde que, no plano 
interno, assumiram o caráter concreto de normas 
positivas constitucionais, não tem cabimento 
retomar a velha disputa sobre seu valor jurídico, 

                                                 
7NUNES, Anelise Coelho. A Titularidade dos Direitos Fundamentais na Constituição Federal de 
1988.  Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2007, cit. Pg28 
8NUNES, Anelise Coelho. A Titularidade dos Direitos Fundamentais na Constituição Federal de 
1988.  Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2007, cit. Pg28 
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que sua previsão em declaração ou em preâmbulos 
das constituições francesas suscitava.9 

 

 

Por derradeiro, entende-se que os direitos fundamentais são direitos 

próprios do indivíduo assegurados por uma ordem constitucional vigente. Portanto, 

admite-se variações conforme cada Direitos Constitucional Positivado, em outras 

palavras, conforme o Direito Constitucional próprio de cada Estado. Isto se deve, no 

que tange a uma concepção formal por se apresentarem sob forma de norma 

constitucional. 

 

Não obstante a esse entendimento, a dignidade da pessoa humana 

constitui a essência ou o núcleo dos direitos fundamentais, não podendo deixar de 

ser citada em virtude de sua vinculação aos direitos fundamentais. 

Nesse sentido, Nunes afirma: 

[…] todo direito fundamental não previsto como 
norma em nossa Constituição, em razão da 
essencialidade de dignidade, encontra abrigo em 
nosso ordenamento jurídico diante da abertura 
possibilitada pela norma do § 2° do art. 5° do texto 
constitucional pátrio e, em conseqüência, tem lhe 
conferido o status de direito fundamental integrante 
do Direito Constitucional positivo.10 

Dessa forma e por tudo que foi afirmado, em se tratando de elemento 

essencial à democracia, os direitos fundamentais concedem legitimidade ao regime 

político e asseguram a vigência do Estado Democrático de Direito. 

 
 
 

                                                 
9SILVA, José Afonso da.Curso de Direito Constitucional Positvo. 37ª Ed., São Paulo: 2014. 
Malheiros Editores, citPg75 
10NUNES, Anelise Coelho. A Titularidade dos Direitos Fundamentais na Constituição Federal de 
1988.  Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2007, cit. Pg29 
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1.2 – Liberdade de Expressão (Art 5º, Art 220): 
 
1.2.1 – Conceito: 
 

A liberdade de expressão constitui parcela substancial da manifestação 

humana de liberdade.  

Manifestar-se criticamente por meio de gestos, por discursos e pela 

arte, é uma característica intrinsecamente humana e que, por isso, merece 

dedicação não apenas para regulamentação legal, mas também para reflexões 

filosóficas.  

Diversos questionamentos ganham espaço quando se trata dos 

conflitos entre liberdades individuais. 

A Constituição da República assegura a todos a liberdade de 

expressão e de manifestação de pensamento, conforme seus artigos 5º e 220, a 

saber: 

“Art. 5º 
(...) 
IV - é livre a manifestação do pensamento, sendo 
vedado o anonimato; 
(...) 
IX - é livre a expressão da atividade intelectual, artística, 
científica e de comunicação, independentemente de 
censura ou licença; 
(...) 
Art. 220. A manifestação do pensamento, a criação, a 
expressão e a informação, sob qualquer forma, processo 
ou veículo não sofrerão qualquer restrição, observado o 
disposto nesta Constituição. 
(...) 
§ 2º - É vedada toda e qualquer censura de natureza 
política, ideológica e artística.”

11
 

 

Segundo José Afonso da Silva, ao direito positivo interessa cuidar 

apenas de liberdade objetiva, ou seja, liberdade de fazer, de atuar.  

                                                 
11BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm . Acesso em: 11 de novembro de 
2016. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L6880.htm
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Há uma nítida distinção entre formas de liberdade, como por exemplo, 

liberdade da pessoa física, liberdade de pensamento, liberdade de expressão 

coletiva e liberdade da ação profissional. 

Portanto, todos têm a liberdade de fazer e de não fazer o que bem 

entender, salvo quando a Lei determine em contrário, dessa forma, a liberdade 

só poderá ser condicionada por um sistema de legalidade legítima.  

É verdadeira a assertiva de que não há nenhum direito absoluto, por 

mais fundamental que seja, já que todo direito tem como correspondente um 

dever. Nem o direito a vida se coloca absoluto, já que este direito é relativizado 

quando se admite a pena de morte nos casos de guerra declarada. 

O direito de liberdade, todavia, tem suas limitações de direitos 

individuais com cabimento na extensão requerida pelo bem-estar social, pois fora 

daí seria arbítrio, conforme leciona Edilson Nobre:  

(...) 
Assim, afigura-se como ponto interessante – e que se 
apresenta primordial para nossa análise – o de que a 
previsão da liberdade de expressão no texto magno não 
a torna como direito fundamental ilimitado, imune a 
restrições. 
(...) 
Isso sem contar a advertência de que os direitos 
fundamentais, por força de seu conteúdo aberto, 
expõem-se a limites, seja em função de sua delimitação 
pela complementar atividade legislativa, seja pela 
hipótese, muitas vezes presente, de colisão frente a 
direitos de igual porte.

12 
 

 

Os direitos concernentes à livre manifestação do pensamento são de 

eficácia plena, não admitindo qualquer tipo de contenção por lei ordinária a não 

ser meramente confirmativa das restrições que a própria constituição menciona 

nos incisos do artigo 5º. Assim se há limites à liberdade de informação eles 

decorrem necessariamente da Constituição que são o direito à intimidade, direito 

à imagem, direito à honra e os valores éticos sociais. 

                                                 
12

NOBRE JÚNIOR, Edilson Pereira. Liberdade de expressão versus direitos da personalidade. 

Revista CEJ –Conselho da Justiça Federal. Brasília. Ano XIII, n. 45, p. 4-13, abr./jun. 2009. 
Disponível em: < 39 http://www.jf.jus.br/ojs2/index.php/revcej/article/viewFile/1163/1257>. Acesso em: 
9 de maio 2017. 
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Ferreira Filho, defende que “o Estado democrático defende o conteúdo 

essencial da manifestação de liberdade, que é assegurado tanto sob o aspecto 

positivo, ou seja, proteção da exteriorização da opinião, como sob o aspecto 

negativo, referente à proibição da censura”13. 

Os direitos individuais têm hierarquia constitucional e, por conseguinte, 

só podem ser limitados por expressa autorização legal com fundamento na 

própria constituição. Assim, os direitos fundamentais ou são limitados pela 

própria constituição ou por lei criada por determinação constitucional. 

No caso dos direitos de liberdade de expressão, incluído, a 

manifestação do pensamento, a atividade intelectual, artística, científica e de 

comunicação, a relativização é permitida apenas através da própria constituição.  

 
 
 
 
1.2.2 – Aplicação ao RDE: 
 

O artigo 47 do Estatuto dos Militares (Lei 6.880/1980), determina que 

os regulamentos disciplinares especificarão e classificarão as transgressões 

disciplinares e estabelecerão as normas relativas à amplitude e aplicação das penas 

disciplinares. Portanto, o artigo 47 do Estatuto dos Militares é a fonte dos 

Regulamentos Disciplinares, os quais, via de regra,proíbem aos militares 

manifestações públicas sejam elas singulares ou coletivas. 

Em relação à manifestação pública a respeito de assunto de natureza 

político-partidária, o Regulamento Disciplinar do Exército relaciona tal fato como 

transgressão disciplinar quando cometido por militar da ativa. Vejamos o texto do 

RDE:  

“DECRETO N º 4.346, DE 26 DE AGOSTO DE 
2002” 
Aprova o Regulamento Disciplinar do Exército (R-4) 
e dá outras providências. 

                                                 
13FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Direitos humanos fundamentais, 3. ed. São Paulo: Editora 
Saraiva, 1999. Pg 125 

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/111984056/estatuto-dos-militares-lei-6880-80
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/11282116/artigo-47-da-lei-n-6880-de-09-de-dezembro-de-1980
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/111984056/estatuto-dos-militares-lei-6880-80
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O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da 
atribuição que lhe confere o art. 84,inciso IV, da 
Constituição, e de acordo com o art. 47 da Lei nº 
6.880, de 9 de dezembro de 1980,D E C R E T A : 
CAPÍTULO I 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
Seção I 
ANEXO I 

RELAÇÃO DE TRANSGRESSÕES 

57. Manifestar-se, publicamente, o militar da ativa, 
sem que esteja autorizado, a respeitode assuntos 
de natureza político-partidária;”14 
99. Censurar ato de superior hierárquico ou 

procurar desconsiderá-lo seja entre militares” 

O Regulamento Disciplinar do Exército trás como transgressão 

disciplinar o fato deo militar manifestar-se publicamente a respeito de assuntos 

políticos-partidáriosapenas aos militares da ativa, não alcançando os militares da 

reserva e inativos.  

A Lei nº 7.524 de 17/Jul/1986, de maneira cristalina, confere aos 

militares inativos (reserva ou reformado) o direito de externarem opiniões políticas 

individuais ou em grupos. Conforme extrato do comandamento legal: 

Lei nº 7.524, de 17 de julho de 1986 - Dispõe 
sobre a manifestação, por militar inativo, de 
pensamento e opinião políticos ou filosóficos.  

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, faço saber que o 
Congresso Nacional decreta e eu sanciono a 
seguinte lei:  

Art 1º Respeitados os limites estabelecidos na lei 
civil, é facultado ao militar inativo, 
independentemente das disposições constantes 
dos Regulamentos Disciplinares das Forças 
Armadas, opinar livremente sobre assunto político e 
externar pensamento e conceito ideológico, 
filosófico ou relativo à matéria pertinente ao 
interesse público. 

                                                 
14

BRASIL. Decreto nº 4.346, de 26 de agosto de 2002 - RDE. Disponível 

em:http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/2002/D4346.htm, Acesso em: 22 de outubro de 2016. 
 



 

 

A LIBERDADE DE EXPRESSÃO PREVISTA NA CF/88 E O REGULAMENTO 

DISCIPLINAR DO EXÉRCITO (Decreto NR 4.346, DE 26 DE AGOSTO DE 2002) 

Aluno: HUGO GOMES DA SILVA 

 

18 
 

Parágrafo único. A faculdade assegurada neste 
artigo não se aplica aos assuntos de natureza 
militar de caráter sigiloso e independe de filiação 
político-partidária. 

Art 2º O disposto nesta lei aplica-se ao militar 
agregado a que se refere a alínea b do § 1º do art. 
150 da Constituição Federal. 

Art 3º Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Art 4º Revogam-se as disposições em contrário. 

Brasília, 17 de julho de 1986;” 

Seu parágrafo único dispõe que a faculdade assegurada no artigo não 

se aplica aos assuntos de natureza militar de caráter sigiloso e independe de filiação 

político-partidária.  

A referência à filiação partidária é por demais importante visto que nos 

termos do art. 142, §3, inciso V, da CF/88, “o militar, enquanto em serviço ativo, não 

pode estar filiado a partidos políticos”, o que pressupõe, sem sombra de dúvida que 

o militar inativo pode filiar-se, e isto vem reforçar a faculdade prevista na Lei 

7.524/86, qual seja, a livre manifestação de pensamento político dos militares 

inativos, o que não os isenta da responsabilidade pelo eventual dano civil causado 

ou cometimento de algum crime com sua manifestação, o que aliás, ocorre com 

qualquer cidadão que pretenda se manifestar sobre qualquer assunto. 

No que tange aos militares inativos, as ameaças de sanções 

disciplinares são absolutamente inócuas, desprovidas de qualquer respaldo 

regulamentar, em face do diploma legal que confere aos autores do pronunciamento 

público, confortável garantia de legalidade. 

Assegurada pela Constituição Federal de 1988 (artigos 5º e 220), a 

liberdade de expressão e de manifestação do pensamento e opinião não pode ser 

objeto de censura. Contudo, não é princípio absoluto. A hierarquia e disciplina, 

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/128189/lei-7524-86
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basilares nas Organizações Militares, também radica no texto constitucional (artigos 

42 e 142).  

Um dos instrumentos para garantir esses preceitos é o crime de 

publicação ou crítica indevida (art. 166, CPM), que sofreu temperamentos nos 

acórdãos do Supremo Tribunal Federal no Inquérito n. 2.295-1-MG (imunidade 

material de parlamentar) e no Habeas Corpus 106.808-RN (a crítica deve questionar 

ordem específica). 

A lei federal nº 7.524, de 17 de julho de 1986, constitui hipótese legal 

de exclusão da ilicitude deste crime e de transgressão disciplinar. Aplica-se somente 

a militares inativos ou agregados. A exceção é a de que não podem tratar de 

assuntos militares de caráter sigiloso.  

É ressalva ao artigo 14, § 3º, do Estatuto dos Militares, a seguir 

transcrito, uma vez que se pondera a liberdade de expressão com o respeito à 

hierarquia e à disciplina, sobretudo, com responsabilidade, bom senso e respeito às 

instituições. 

“LEI Nº 6.880, DE 9 DE DEZEMBRO DE 1980.” 

Dispõe sobre o Estatuto dos Militares 

Da Hierarquia Militar e da Disciplina 

        Art. 14. A hierarquia e a disciplina são a base 
institucional das Forças Armadas. A autoridade e a 
responsabilidade crescem com o grau hierárquico.  

        (...) 

        § 3º A disciplina e o respeito à hierarquia devem ser 
mantidos em todas as circunstâncias da vida entre 
militares da ativa, da reserva remunerada e reformados. 
15 

 

                                                 
15

BRASIL. Lei nº 6.880, de 9 de dezembro de 1980. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L6880.htm. Acesso em: 22 de outubro de 2016. 
 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%206.880-1980?OpenDocument
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L6880.htm
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2. Hierarquia e Disciplina: 

2.1 – Conceito: 

O poder disciplinar é atividade administrativa regida pelo Direito 

Administrativo segundo normas do processo administrativo visando à punição de 

condutas qualificadas em Estatutos ou Leis admitidas como infrações ou ilícitos, com 

a finalidade de preservar, de modo imediato, a ordem internado serviço, para que as 

atividades do órgão possam ser realizadas sem perturbação, dentro da legalidade e 

da lisura. 

A diferença entre as duas atuações possibilita sua concomitância ante 

a mesma conduta do servidor, ensejando a imposição conjunta da sanção 

administrativa e da sanção penal, sem que possa ser invocado o bis in idem.  

Porém, segundo Odete Medauar,  

(...) “hão de ser adotados parâmetros de objetividade no 

exercício do poder disciplinar para que não se ensejem 

arbítrio e subjetividade”
16

. 

 

O poder disciplinar vem se exercendo sob moldes processuais, 

justamente para impedir arbítrios e subjetivismos.  

Os paradigmas processuais são incompatíveis com atuações livres e 

desvinculadas de preceitos legais, como reflexo disso está na garantia do 

contraditório e ampla defesa nos processos administrativos e aos acusados em geral 

em Sindicância ou qualquer outro procedimento acusatório. 

A hierarquia e a disciplinaestão presentes em qualquer instituição 

militar esão imprescindíveis para a sua estruturação, eficiência e eficácia, nos 

termosdo que determina a Constituição Federal. 

A hierarquia é entendida como ordenação progressiva de 

autoridadenecessária para fixar funções e responsabilidades, enquanto que a 

                                                 
16

MEDAUAR, Odete. Direito Administrativo Moderno, 19 ed. – Revista dos Tribunais, 2014. Pg 144 
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disciplina, é entendida como obediência às funções que se deve desempenhar, é 

fundamental para o desenvolvimento regular das atividades.  

Em todas as instituições públicas, independentemente do grau de 

complexidade, existe uma ordenação hierárquica de funções e a necessidade de 

observância fiel das funções por cada servidor para concretização dos fins que se 

destinam. 

A ordenação de autoridade ou hierarquiarepresenta a graduação 

escalonada entre superiores e subordinados, em que cada integrante das Forças 

Armadas ocupa uma posição de autoridade, devendo respeitar superiores e tratar 

com lealdade os subordinados. Cada posição na escala hierárquica corresponde à 

atribuição de competências para o cumprimento da missão constitucional das 

Forças, em que cada integrante exerce a sua função conforme a sua destinação 

legal.  

A disciplinaé a atitude esperada de cada militar, no sentido de se 

observar e acatar todas as normas reguladoras da instituição e do país em que ele 

vive.  

Espera-se do militar uma atitude modelo de submissão plenaao 

ordenamento normativo vigente, incluindo o cumprimento célere e eficaz de todas as 

ordens legais emanadas de seus superiores hierárquicos.  

 

O Decreto nº 4.346, de 26 de agosto de 2002 – Regulamento 

Disciplinar do Exército (R-4) – conceituou hierarquia e disciplina nos seguintes 

termos: 

“Art. 7º A hierarquia militar é a ordenação da 
autoridade, em níveis diferentes, por postos e 
graduações. 
 
Art. 8º A disciplina militar é a rigorosa observância 
e o acatamento integral das leis, regulamentos, 
normas e disposições, traduzindo-se pelo perfeito 
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cumprimento do dever por parte de todos e de cada 
um dos componentes do organismo militar”.17 
 

2.2 – Necessidade da Hierarquia e Disciplina nas Forças Armadas: 

A hierarquia e a disciplinaestão presentes em qualquer instituição 

militar esão imprescindíveis para a sua estruturação, eficiência e eficácia, nos 

termosdo que determina a Constituição Federal: 

“Art. 142. As Forças Armadas, constituídas pela 
Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica, são 
instituições nacionais permanentes e regulares, 
organizadas com base na hierarquia e na disciplina, 
sob a autoridade suprema do Presidente da 
República, e destinam-se à defesa da Pátria, à 
garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa 
de qualquer destes, da lei e da ordem.”18 
 

As Forças Armadas, as Polícias Militares e os Corpos de Bombeiros 

Militares são instituições públicas organizadas com base na hierarquia e disciplina, 

conforme dispõe, expressamente, a Constituição Federal de 1988, em seus artigos 

44 e 142. 

Os membros das instituições militares, desde seu ingresso e até 

mesmo na inatividade, participam ativamente do espírito de corpo militar, ou seja, do 

cumprimento irrestrito dos deveres éticos e dos valores militares, de maneira que, 

inclusive a vida privada do militar fica condicionada ao cumprimento destes deveres.  

A hierarquia e a disciplina militares são princípios constitucionais de 

caráter fundamentalista, pois constituem a base sólida das organizações militares. E 

como princípios fundamentalistas, aglutinam os valores militares, como o respeito à 

dignidade da pessoa humana, o patriotismo, o civismo, o profissionalismo, a 

lealdade, a constância, a verdade real, a honra, a honestidade e a coragem. São 

princípios que pretendem dar máxima eficácia às instituições militares, pois é 

                                                 
17BRASIL. Decreto nº 4.346, de 26 de agosto de 2002 - RDE. Disponível 
em:http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/2002/D4346.htm, Acesso em: 22 de outubro de 2016 
18BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm . Acesso em: 11 de novembro de 
2016. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L6880.htm
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inconteste que a hierarquia e a disciplina militares conferem melhor eficiência às 

instituições que lidam com o controle da violência.  

A disciplina militar é o que se pode denominar de "disciplina 

qualificada" se tomada em relação à disciplina exigida de servidores não militares, já 

que as Forças Armadas são detentoras de institutos próprios, com a imposição de 

comportamentos absolutamente afinados aos imperativos da autoridade, do serviço 

e dos deveres militares, o que em regra, não se exige do serviço público civil. 

De tal imperativo podemos comprovar conforme voto proferido pelo 

relator Ministro Ayres Britto, da 2ª Turma do STF no julgamento do HC 107.688/DF: 

 

“A hierarquia e a disciplina militares não operam 
como simples oumeros predicados funcionais das 
Forças Armadas brasileiras, mas, istosim, como 
elementos conceituais e vigas basilares de todas 
elas. Dados daprópria compostura jurídica de cada 
uma e de todas em seu conjunto, demodo a 
legitimar o juízo técnico de que, se a hierarquia 
implicasuperposição de autoridades (as mais 
graduadas a comandar, e as menosgraduadas a 
obedecer), a disciplina importa a permanente 
disposição deespírito para a prevalência das leis e 
regulamentos que presidem pormodo peculiar a 
estruturação e o funcionamento das 
instituiçõescastrenses. Tudo a encadeadamente 
desaguar na concepção e prática deuma vida 
corporativa de pinacular compromisso com a ordem 
e suasnaturais projeções factuais: a regularidade, a 
normalidade, a estabilidade,a fixidez, a colocação 
das coisas em seus devidos lugares, enfim, 
segundopautas legais e constitucionais 
antecipadamente lançadas. Como nãopode deixar 
de ser, no âmbito de instituições que se definem 
pelopermanente uso de armamentos”19. 
 
 
 

                                                 
19HABEAS CORPUS. CRIME MILITAR. POSSE DE REDUZIDA QUANTIDADE DE SUBSTÂNCIA 

ENTORPECENTE EM RECINTO SOB ADMINISTRAÇÃO CASTRENSE. INAPLICABILIDADE DO 
POSTULADO DA INSIGNIFICÂNCIA PENAL. INCIDÊNCIA DA LEI CIVIL 11.343/2006. 
IMPOSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO DO CASO PELO CRITÉRIO DA ESPECIALIDADE DA 
LEGISLAÇÃO PENAL CASTRENSE. ORDEM DENEGADA. 
BRASIL, Supremo Tribunal Federal. 2ª Turma. Pesquisa de Jurisprudência. Disponível em: 

http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/visualizarEmenta.asp?s1=000184887&base=baseAcordaos. 
Acesso: 22 de março de 2017. 
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As Forças Armadas estão a serviço da nação, não como instrumentos 

de governo, mas como um instituto de garantia da Pátria, são dessa forma 

preparadas para a defesa da Pátria, sendo os militares treinados inclusive para 

combater em guerra, portanto, a hierarquia e a disciplina constitui fator decisivo para 

o bom cumprimento dos deveres constitucionais das Forças Armadas, sobretudo 

nas operações de guerra e durante a vigência do estado de sítio ou de defesa, 

oportunidade em que podem tornar-se uma atividade de risco para profissionais 

despreparados que não tenham clareza e consciência de sua importância para a 

integridade organizacional de uma sociedade livre e soberana, em que a 

manutenção da lei e da ordem seja primordial para a busca do bem comum e da 

democracia. 

 

As Forças Armadas são um corpo especial da administração, oposto 

ao setor civil por sua militarização, isto é, pelo enquadramento hierarquizado de 

seus membros em unidades armadas e preparadas para o combate.  

As Forças Armadas são as detentoras, portanto, da força pública, nelas 

se deposita a coação irresistível com que deve contar o Estado para manter a 

unidade de seu povo e de seu território sob uma ordem pacífica e justa. 

3. A (In)Constitucionalidade do Regulamento Disciplinar do 

Exército: 

A constitucionalidade dos Regulamentos Disciplinares das Forças 

Armadas vem constantemente sendo questionada, principalmente diante da 

obrigatoriedade, ou não, de sua edição dar-se por meio de Lei, visando à adequação 

ao texto constitucional, e não por meio de ato do poder Executivo, como vigora 

atualmente. 

Pelo Decreto nº 4.346, de 26 de agosto de 2002 – Regulamento 

Disciplinardo Exército (RDE ou R4), o Presidente da República especifica as 

transgressõesdisciplinares e estabelece normas relativas a punições militares, 
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comportamentomilitar das praças, recursos e recompensas. Tal norma regula o 

artigo 47 daLei 6.880/80 – o Estatuto dos Militares – que estabelece: 

“LEI Nº 6.880, DE 9 DE DEZEMBRO DE 1980.” 

Dispõe sobre o Estatuto dos Militares 

SEÇÃO III 

Das Contravenções ou Transgressões Disciplinares 

Art. 47. Os regulamentos disciplinares das Forças 
Armadas especificarão e classificarão as contravenções 
ou transgressões disciplinares e estabelecerão as 
normas relativas à amplitude e aplicação das penas 
disciplinares, à classificação do comportamento militar e 
à interposição de recursos contra as penas 
disciplinares.

20 

 

Contudo, acirrada discussão doutrinária surgiu envolvendo a 

constitucionalidadedo RDE em virtude da reserva legal do artigo 5º, LXI, da nossa 

Constituição de 1988que expressa:  

 

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO 
BRASIL DE 1988 
 
“Art. 5º 
(...) 
LXI - ninguém será preso senão em flagrante delito ou 
por ordem escrita e fundamentada de autoridade 
judiciária competente, salvo nos casos de transgressão 
militar ou crime propriamente militar, definidos em lei;

21
 

 

A falta deconsenso jurídico quanto à constitucionalidade do RDE 

envolveu a ação direta deinconstitucionalidade (ADI) nº 3.340-9, quando, em 

                                                 
20

BRASIL. Lei nº 6.880, de 9 de dezembro de 1980. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L6880.htm. Acesso em: 22 de outubro de 2016. 
 
21

BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm . Acesso em: 11 de novembro de 
2015. 
 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%206.880-1980?OpenDocument
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L6880.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L6880.htm
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novembro de 2004, o Procurador-Geral da República (PGR) propôs perante o 

Supremo Tribunal Federal, Ação Direta de Inconstitucionalidade contra o ato do 

Presidente da República que aprovou o Regulamento Disciplinar do Exército. 

 

A PGR alegavaque a citada norma continha vício formal de 

inconstitucionalidade, uma vez que o art. 5º, LXI da Constituição Federal reservou à 

“lei”, em sentido formal, a competência para dispor sobre as transgressões 

disciplinares militares. 

 

Porém, o STF não conheceu daquela ação sob o seguinte argumento: 

 

(...) cabe ao requerente demonstrar, no mérito, cada um 

dos casos de violação. Incabível a análise tão-somente 

do vício formal alegado a partir da formulação vaga 

contida na ADI. 6. Ausência de exatidão na formulação 

da ADI quanto às disposições e normas violadoras deste 

regime de reserva legal estrita. 7. Dada a ausência de 

indicação pelo decreto e, sobretudo, pelo Anexo, 

penalidade específica para as transgressões (a serem 

graduadas, no caso concreto) não é possível cotejar 

eventuais vícios de constitucionalidade com relação a 

cada uma de suas disposições. Ainda que as infrações 

estivessem enunciadas na lei, estas deveriam ser 

devidamente atacadas na inicial.
22

 

 

O RDE anterior à CF/88 era estabelecido pelo Decreto nº 

90.608/1984,que foi recepcionado como lei pela Norma Maior.Para revogar lei, 

somente outra lei poderia fazê-lo. O Decreto 4.346/2002 – o RDE vigente - revogou 

o anterior, pelo artigo74, contrariando a reserva de lei estatuída pelo artigo 5º, LXI da 

CF/88. 

 

Embora não tenha sido expressamente declarada constitucional, em 

que remanesçaalguma discussão no campo doutrinário, a doutrina e a 

                                                 
22BRASIL, Supremo Tribunal Federal. 2ª Turma. Processos Andamento. Disponível em: 
<http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoAndamento.asp?numero=3340&classe=ADI&codig
oClasse=0&origem=JUR&recurso=0&tipoJulgamento=M>. 

http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoAndamento.asp?numero=3340&classe=ADI&codigoClasse=0&origem=JUR&recurso=0&tipoJulgamento=M
http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoAndamento.asp?numero=3340&classe=ADI&codigoClasse=0&origem=JUR&recurso=0&tipoJulgamento=M
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jurisprudêncianão têm, até agora, suscitada nova discussão quanto a sua 

constitucionalidade. 

 

O Regulamento Disciplinar do Exército (RDE) tem por finalidade, 

segundo oDecreto nº 4.346/02, especificar as transgressões disciplinares e 

estabelecernormas relativas a punições disciplinares, comportamento militar das 

praças, recursose recompensas. Trata-se de uma base de valores, que tutela a 

hierarquia ea disciplina, norteadora da atividade da Força Terrestre e dos seus 

componentes. 

Estão sujeitos ao RDE os militares da ativa, da reserva e reformados 

do Exército.Os ministros militares do STM são regidos por legislação própria. Os 

militaresagregados sujeitam-se “às obrigações disciplinares concernentes às suas 

relaçõescom militares e autoridades civis” (artigo 2º, §2º). 

Os sustentáculos das Forças Armadas, como já afirmado antes, são a 

hierarquia e a disciplina, as quais vêm definidas no Estatuto dos Militares, e 

possibilitam que as Instituições Militares cumpram sua destinação constitucional.  

Para possibilitar a manutenção da hierarquia e da disciplina, faz-se 

necessário a regulamentação das chamadas transgressões disciplinares para que a 

Administração possa apurar a falta cometida e aplicar a sanção disciplinar cabível ao 

infrator, o que se dá através dos Regulamentos Disciplinares da Marinha, do 

Exército e da Aeronáutica. 

Os Regulamentos Disciplinares das Forças Armadas regulamentam as 

transgressões disciplinares e delimitam as sanções e o modo de aplicação das 

mesmas.  

Conforme o princípio da recepção das leis, considerando que as 

normas jurídicas encontram-se hierarquizadas dentro do sistema normativo,em 

relação às normas infraconstitucionais editadas antes da nova Constituição, desde 

que não contrariem a nova ordem serão recepcionadas, inclusive com o statusditado 
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pela Norma Maior, sendo exigido, então, que sua alteração ou revogação se dê 

através de Lei de mesma hierarquia.  

No caso dos Regulamentos Disciplinares das Forças Armadas, 

instituídos através de Decretos editados pelo Poder Executivo, por força da nova 

Constituição, foram recepcionados com status de Lei Ordinária, somente podendo 

ser alterados ou revogados através de outra Lei oriunda do Poder Legislativo. 

No caso do Regulamento Disciplinar da Aeronáutica, cujo Decreto 

instituidor é datado de 22 de setembro de 1975, não há qualquer dúvida acerca de 

sua constitucionalidade, uma vez que foi recepcionado pela Constituição Federal de 

1988 com o status de Lei Ordinária, coadunando-se com a nova ordem jurídica. 

Já os Regulamentos Disciplinares da Marinha e do Exército, os quais 

haviam sido recepcionados pela atual Constituição, padeceriam de certeza quanto a 

sua constitucionalidade, pois, o da Marinha foi alterado e o do Exército foi revogado, 

após sua recepção no novo ordenamento jurídico, ambos através de Decreto do 

Poder Executivo, embora detivessem o status de Lei. 

Conforme o princípio da reserva legal e segundoJosé Afonso da Silva:  

“É absoluta a reserva constitucional de lei quando a 

disciplina da matéria é reservada pela Constituição à lei, 

com exclusão, portanto, de qualquer outra fonte 

infralegal, o que ocorre quando ela emprega fórmulas 

como: a lei regulará, a lei disporá, a lei complementar 

organizará, a lei criará, a lei definirá, etc.”
23

 

Ao tratar da regulamentação das Organizações Militares, seus 

Regulamentos versam sobre a caracterização das transgressões disciplinares e 

sobre a amplitude e aplicação das sanções disciplinares cabíveis, o que, segundo o 

disposto no artigo 5º, inciso LXI, da CF/88, deve dar-se através de lei. 

                                                 
23SILVA, José Afonso da.Curso de Direito Constitucional Positvo. 37ª Ed., São Paulo: 2014. 
Malheiros Editores, citPg246 
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Existem, portanto, posicionamentos de juristas e doutrinadores 

favoráveis e contrários à constitucionalidade dos Regulamentos Disciplinares, em 

especial, ao do Exército. 

Os juristas e doutrinadores contrários defendem que os Regulamentos 

Disciplinares possuem vício formal de inconstitucionalidade, que contamina o ato 

normativo como um todo, ou seja, tudo que nele “habita” é inconstitucional, visto que 

não se observou requisitos impostos pela Constituição para a sua formação, uma 

vez que houve violação de regra de competência para dispor sobre a matéria, 

tornando o ato viciado nos seus pressupostos, no seu procedimento de formação e 

na sua forma final. 

 

Defendem ainda que somente o Poder Legislativo, por meio de lei em 

sentido formal, poderá especificar e classificar as contravenções ou transgressões 

disciplinares e estabelecer as normas relativas à amplitude e aplicação das penas 

disciplinares, à classificação do comportamento militar e à interposição de recursos 

contra as penas disciplinares. 

Nesse diapasão, afirma Gilmar Mendes: 

Os vícios formais traduzem defeito de formação do ato 

normativo, pela inobservância de princípio de ordem 

técnica ou procedimental ou pela violação de regras de 

competência. Nesses casos, viciado é o ato nos seus 

pressupostos, no seu procedimento de formação, na sua 

forma final.
24 

O tema vem sendo enfrentado pelo Poder Judiciário, sendo que ainda 

não há um entendimento unânime acerca da constitucionalidade dos Regulamentos 

Disciplinares que sofreram alteração ou revogação, após o advento da Constituição 

de 1988, através de Decretos editados pelo Poder Executivo. 

                                                 
24

MENDES, Gilmar Ferreira; COELHO, Inocêncio Mártires; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso 

de Direito Constitucional. São Paulo: Saraiva, 2007.Pg 961 
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Na verdade o Direito militar necessita de meios eficientes 

paracombater aindisciplina militar,adotando, porvezes,inclusivemedidas privativas de 

liberdade, como a detenção e a prisão disciplinar. Observe que a essência da 

discussão não é quanto à necessidade de tais medidas no meio militar e sim a forma 

que tais punições disciplinares foram inseridas no mundo jurídico. 

 

Conforme escreveu Daniel Accioly:  

“Assim como a prática de um injusto penal pode 
desencadear uma resposta estatal – pena, a prática de 
uma transgressão disciplinar militar também exige uma 
resposta estatal no intuito de preservar os Princípios 
Constitucionais da Hierarquia e da Disciplina. Esta 
resposta é conhecida como sanção disciplinar militar. 
Assim, tanto a sanção disciplinar militar (prisão e 
impedimento ou detenção) e a pena (restritiva de 
liberdade - reclusão e detenção), podem vir a cercear o 
direito de ir e vir do militar. 
Logo, toda a gama de princípios que regem o ilícito penal 
devem ser aplicados aos ilícitos administrativos 
disciplinares militares como, por exemplo, a Legalidade e 
a Taxatividade. Isto porque, está “em jogo” o direito 
sagrado e fundamental à liberdade, um dos pilares de 
sustentação do Estado democrático de direito. 
Ademais, se evitaria eventuais injustiças e abusos por 
parte da Administração Militar através do acúmulo de 
poder, pois ao mesmo tempo definiria, julgaria e aplicaria 
as sanções disciplinares militares.”

25
 

 

É importante que o Supremo Tribunal Federal analise o mérito da 

questão constitucional controvertida (RE 603116 – RS), afim de que, se for o caso, 

os regulamentos disciplinares se adaptem a nova ordem constitucional, acabando 

com o cenário de insegurança jurídica, que se instaurou desde 1988 e ainda hoje 

não se tem uma decisão definitiva sobre o caso. 

De qualquer forma, seria prudente que as organizações militares que 

adotam regulamentos disciplinares, inseridas no ordenamento jurídico, através de 

decretos do Chefe do Poder Executivo se precavessem e buscassem a aprovação 

de lei em stricto sensu, na definição de transgressões disciplinares e nas suas 

respectivas punições. Mesmo porque não há muitas controvérsias sobre a 

                                                 
25

Daniel Accioly.Advogado. Disponível em:http://direitocastrense.blogspot.com.br/2013/05/a-
inconstitucionalidade-formal-do-regulamento-disciplinar-do-exercito-brasileiro.html. Acesso em: 
9/05/2017. 

http://direitocastrense.blogspot.com.br/2013/05/a-inconstitucionalidade-formal-do-regulamento-disciplinar-do-exercito-brasileiro.html
http://direitocastrense.blogspot.com.br/2013/05/a-inconstitucionalidade-formal-do-regulamento-disciplinar-do-exercito-brasileiro.html
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constitucionalidade das punições privativas de liberdade no mundo militar, inclusive 

há respaldo constitucional nesse sentido, que prevê a prisão de militar nos casos de 

transgressão militar ou crime propriamente militar (CF-88, art. 5°, inciso LXI). 

Observamos que até então ainda não foi discutido o mérito da 

controvérsia na Suprema Corte. Entretanto o caso voltou a ser debatido e, ao que 

parece, agora vai ser enfrentado o mérito do caso, porque foi reconhecida a 

repercussão geral do caso. Confira-se: 

 

Ementa constitucional. Estatuto dos militares das Forças 

Armadas. Contravenções e transgressões disciplinares. 

Acórdão que declarou não recepcionado o artigo 47 da 

lei n. 6.880/80 pelo ordenamento constitucional vigente à 

luz do art. 5º, inciso LXI, da CF. Tema eminentemente 

constitucional e que não se confunde com a ausência de 

repercussão geral fixada no REnr 610.218/RS (tema 

270). Repercussão geral reconhecida.(RE 603116, 

Relator(a): Min. Dias Toffoli, julgado em 06/03/2014, 

acórdão eletrônico DJE-053. )  

Decisão pela existência de repercussão 

geral.PLENÁRIO VIRTUAL - STF 

  

Decisão: O Tribunal, por maioria, reputou constitucional 

a questão, vencido o Ministro Marco Aurélio. Não se 

manifestaram os Ministros Gilmar Mendes, Joaquim 

Barbosa e Roberto Barroso. O Tribunal, por maioria, 

reconheceu a existência de repercussão geral da 

questão constitucional suscitada, vencido o Ministro 

Marco Aurélio. Não se manifestaram os Ministros Gilmar 

Mendes, Joaquim Barbosa e Roberto Barroso. 
26

 

                                                 
26

Na origem do caso está um habeas corpus concedido pela Justiça Federal do Rio Grande do Sul a 
um militar lotado em Santa Maria (RS), ante a iminência de ser preso em função de punições 
disciplinares. Ao analisar o caso, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4) reconheceu como 
não recepcionado pela Constituição o artigo 47 da Lei 6.880/1990. Aquela corte entendeu que o 
dispositivo, ao possibilitar a definição dos casos de prisão e detenção disciplinares por transgressão 
militar pela via de decreto regulamentar a ser expedido pelo chefe do Poder Executivo, é incompatível 
com o inciso LXI do artigo 5º da CF, pois tais restrições ao direito de locomoção somente poderiam 
ser definidas por meio de lei. Em consequência, assentou que “o fato de presidente da República ter 
promulgado o Decreto 4.346/2002 (Regulamento Disciplinar do Exército), com fundamento em norma 
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Esse Recurso Extraordinário foi interposto pela União, com fundamento 

na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão da oitava Turma do 

Tribunal Regional Federal da 4ª Região, com sede em Porto Alegre-RS, que chegou 

a conclusão num julgamento de Habeas Corpus que as sanções de detenção e 

prisão disciplinares, por restringirem o direito de locomoção do militar, somente 

podem ser validamente definidas através de lei stricto sensu (CF, art. 5º, LXI).  

O acórdão recorrido entendeu que o art. 47 da Lei nº 6.880/80:“Os 

regulamentos disciplinares das Forças Armadas especificarão e classificarão as 

contravenções ou transgressões disciplinares e estabelecerão as normas relativas à 

amplitude e aplicação das penas disciplinares, à classificação do comportamento 

militar e à interposição de recursos contra as penas disciplinares”, restou revogado 

pelo novo ordenamento constitucional, pois que incompatível com o disposto no art. 

5º, LXI: “ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e 

fundamentada de autoridade judiciária competente, salvo nos casos de transgressão 

militar ou crime propriamente militar, definidos em lei”. 

 

4 – Relativização dos Princípios Constitucionais e o Interesse 

Público: 

Quando homens e mulheres se juntam às forças 

armadasvoluntariamente concordam em subordinar suas ações individuais para o 

bem maior, que são os interesses nacionais vitais.  

                                                                                                                                                         
não recepcionada pela Constituição, viciou o plano de validade de toda e qualquer disposição 
regulamentar contida no mesmo plano pertinente à aplicação das referidas penalidades, notadamente 
os incisos IV e V de seu artigo 24”. O recurso extraordinário foi interposto ao Supremo pela União, 
que questiona o acórdão do TRF-4 sustentando que o dispositivo da Lei 6.880/1980 estaria em 
perfeita harmonia com a ordem constitucional vigente e teria sido por ela recepcionado.  
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Além de ser “cidadão”, são também “soldados” por juramento, e como 

tal, de forma voluntária desistem de algumas liberdades que os civis podem 

desfrutar, entre elas a plena liberdade de expressão.  

Isso não quer dizer que há renúncia de um direito fundamental 

irrenunciável - significa que limitam o seu discurso público de respeito pela disciplina 

do serviço e a obrigação de subordinação voluntária à autoridade legítima. Não 

significa uma liberdade que lhe foi “tomada”, mas que houve, em parte, renúncia 

voluntária para o bem da nação. 

Os membros das Forças Armadas respeitam e obedecem a autoridade 

do superior hierárquico sendo, desta forma, uma virtude militar essencial e, sobre 

esta relação, os líderes militares devem lembrar-se e repousar sua autoridade e 

comando. O respeito pela autoridade constituída está no coração da tradição militar, 

é uma responsabilidade fundamental da liderança militar para modelar este respeito 

em todos estes momentos e para exigi-lo de seus subordinados. 

Responsabilidade tem a ver com a tomada de posse de suas 

obrigações; manter-se sujeito e não assujeitado; significa aprender com a 

experiência, se estiver errado, admitir e corrigir. Já a disciplina, a obediência e o 

respeito à autoridade habilitam o militar para agir de forma eficaz e são a garantia da 

nação que as Forças Armadas atuarão apenas em seu interesse e da nação.  

Estar em discordância com o superior toma várias formas. Neste 

sentido, esta oposição pode ser sobre questões de valor ou interpretação ou sobre 

política. Estas distinções são diferentes e muitas vezes se sobrepõem. A regra é que 

as questões de ordem pessoal devem ser preservadas, como por exemplo o apoio 

público de natureza religiosa, honra, vida privada e intimidade. 

Sendo assim, desenvolve-se a ideia do princípio do dano dentro do 

âmbito da liberdade de expressão e conclui-se que a liberdade de manifestar-se 

pode ser realizada até o momento em que não causará prejuízos diretos e 
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evidentes a demais indivíduos, sendo dever de o Estado coibir e/ou punir as 

ações que transgridam este limite. 

Nesse sentido, leciona Edilson Nobre: 

(...) 
O que, na atualidade, afigura-se mais importante é a 

preocupação com as responsabilidades posteriores à 
divulgação do pensamento. Melhor explicando, a 
maneira como esteja disciplinada a responsabilização 
daquele que expôs o pensamento, seja no campo 
criminal, civil, ou administrativo, poderá, caso seja 
desmesurada e injustificada, implicar efeitos idênticos 
aos produzidos com a censura prévia.  

Desse modo, o texto constitucional, ao proclamar a 
liberdade de expressão como direito fundamental, 
haverá de assegurar que as sanções decorrentes do seu 
exercício, acaso abusivo, possam resultar proporcionais 
e razoáveis.

27
 

Desacordo sobre questões de compreensão vai acontecer com 

frequência, inclusive estas discordâncias devem ser incentivadas, com todas as 

partes conscientes, de que as pessoas podem ter opiniões divergentes a partir de 

perspectivas heterogêneas. O discurso honesto, envolvendo o pensamento crítico e 

a abertura da diferença do ponto de vista, amplia a compreensão de todas as partes 

e possivelmente uma ação mais inteligente e entusiasmada por parte dos 

subordinados que entendem o processo e as intenções de pensamento do superior. 

Desta forma há momentos e formas de discordar na discussão pública, 

sem parecer desafiar a autoridade do superior. A discussão é capaz de conceder 

àqueles que decidem uma suposição de intenções honestas e, após as 

apresentações dos melhores argumentos e evidências, para assim, respeitar o 

direito do superior a discordância honesta e, em última instância resolver e 

comandar. 

                                                 
27

NOBRE JÚNIOR, Edilson Pereira. Liberdade de expressão versus direitos da personalidade. 

Revista CEJ –Conselho da Justiça Federal. Brasília. Ano XIII, n. 45, p. 4-13, abr./jun. 2009. 
Disponível em: < 39 http://www.jf.jus.br/ojs2/index.php/revcej/article/viewFile/1163/1257>. Acesso em: 
9 de maio 2017. 
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Os superiores possuem, na maioria das vezes, uma visão mais global e 

muitas vezes de longo prazo enquanto que os subordinados estão mais próximos da 

práxis, ou seja, com a perspectiva do problema de forma imediata. Os subordinados 

devem ser encorajados a exprimir suas opiniões quanto às conclusões de seus 

superiores e, quando possível, introduzir novos fatos e interpretações alternativas 

para serem consideradas, ou seja, um incentivo valioso para a tomada da decisão. 

Por óbvio, que na guerra as escolhas são mais críticas e a oposição a 

um plano estratégico pode levar a falha da missão, perda de materiais e de vidas. 

Uma questão que merece absoluta consideração é: um subordinado pode ter a 

obrigação moral de se opor, mas não desobedecer. As ideias devem ser expressas 

com cautela, pois podem provocar uma desestabilização. Ideias bem intencionada, 

mas mal embasadas podem ameaçar a execução da atividade militar.  

Uma questão que não pode deixar de ser considerada é que o valor do 

serviço militar deve ser abnegado, imaculado por partidarismo. O lugar do 

profissional no quadro do decisor repousa em partes iguais sobre a integridade de 

suas ações, a qualidade de seu conselho profissional e seu desinteresse político.  

Todos os membros da força estão garantidos constitucionalmente 

quanto ao direito fundamental de liberdade de expressão, que é relativa, como todo 

e qualquer direito. A instituição precisa garantir, em todos os níveis, a compreensão 

e o significado do juramento constitucional e a reflexão da natureza sobre o papel de 

“militar”, servos jurados do povo neste sistema representativo de governo. 

E esta é uma obrigação que deve ser compartilhada na guerra e na 

paz. 
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CONCLUSÃO: 

Apesar dos questionamentos sobre a inconstitucionalidade dos atuais 

Regulamentos Disciplinares das Forças Armadas, indiscutível é o fato de que se faz 

indispensável a existência de tais normas reguladoras de condutas capazes de 

abalar os pilares das Organizações Militares, consubstanciados na hierarquia e na 

disciplina. 

Os profissionais militares precisam refletir os limites da decência à 

crítica explícita e este é o espírito constitucional do juramento, a reputação que o 

serviço militar altruísta exige.  

É intolerável para a disciplina e o espírito profissional a crítica explícita 

agressiva, oportunizando a forma de denegrir os próprios companheiros, a própria 

instituição e os seus princípios fundamentais: hierarquia e disciplina. Direitos e 

responsabilidades, muitas vezes, conflitam com as responsabilidades que 

circunscrevem este exercício. Ademais a liberdade de expressão no texto da Carta 

Magna não a torna como direito fundamental ilimitado, imune a restrições, nem 

isenta o profissional militar da responsabilidade pelo eventual dano causado ou 

cometimento de algum crime com sua manifestação, o que, aliás, ocorre com 

qualquer cidadão que pretenda se manifestar sobre qualquer assunto. 

Todos os militares devem orientar suas ações sobre o bem-estar, a 

moral, a ordem e a disciplina, pois além de servir aos quadros das Forças Armadas, 

estão sob o braço da Nação que servem.Portanto, a crítica explícita dirigida ao 

superior e o direito fundamental de liberdade de expressão deve estar voltada para 

centrar-se em avaliações profissionais militares de custos, viabilidade, riscos, 

resultados etc. Pode haver casos em que os valores nacionais fundamentais são 

percebidos e que a consciência profissional deve prevalecer. Poucas coisas são 

mais vitais para uma organização do que alguém que tenha coragem moral para 

questionar a direção de uma organização e, em seguida, possuir a força e o caráter 

para apoiar as decisões finais que são tomadas. 
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