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RESUMO 
 
 
 



Este trabalho tem por escopo a garantia do controle jurisdicional das punições disciplinares 
restritivas de liberdade nas Forças Armadas brasileiras, mediante habeas corpus e mandado 
de segurança. Em que pese a aparente vedação do §2º do art 142 da Constituição Federal de 
1988: "Não caberá habeas corpus contra punições disciplinares militares"; o que se levanta 
para questão é que uma interpretação sistemática, à luz da garantia do inciso LXVIII  do art 
5º: "Conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer 
violência ou coação  em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder"; 
associada ao princípio da inafastabilidade do acesso ao Judiciário, a liberdade do cidadão 
militar pode ser defendida com o emprego deste Writ Constitucional, bem como, na sua 
inaceitação, pelo mandado de segurança. A pesquisa adota como marco inicial a 
caracterização do Estado democrático de direito inaugurado pela atual Carta Magna com a 
constitucionalização de direitos fundamentais; prossegue caracterizando o regime e as 
peculiaridades da administração militar; aponta a necessidade de mudanças nos 
regulamentos disciplinares das Forças Armadas, que estão em descompasso com a nova 
ordem constitucional; concentra-se no estudo do controle jurisdicional das punições 
disciplinares e conclui pelo cabimento do habeas corpus e do mandado de segurança como 
instrumentos eficientes de seu controle. 
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Abstract 

 
 
 
This work has its focus on the assurance of jurisdictional control over disciplinary 
punishment within Brazilian Armed Forces by habeas corpus and security mandate.Despite 
the apparent restriction stated in paragraph 2, article 142, of the Federal Constitution of 
1988: “There will not be habeas corpus against disciplinary punishment in the military”; 
what is in question is na sistematic interpretation of item LXVIII, article 5: “Habeas corpus 
will be granted whenever someone suffers or is threatened with suffering violence or 
coercion in his/hers freedom of movement, by illegality or abuse of power”; associated to 
the principle of broad judicial access, the freedom of a citizen, under the military system, 
can be protected by this constitutional writ, as well as, in the case of its rejection, by 
security madate. Initially, the research adopts a characterization of the Democratic Estate 
inaugurated by the current Federal Constitution and the constitucionalization on the  
fundamental rights; it goes on identifying the regime and peculiarities of military 
administration; it points out the need for change in the disciplinary regulations of the 
Armed Forces, which are in disarray with the present constitutional order; it concentrates 
on the study of the jurisdictional management of military punishments and concludes by the 
appropriateness of habeas corpus and security mandate as efficient instruments of its 
control.   
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1  A DEFESA DA LIBERDADE NA NOVA ORDEM 
CONSTITUCIONAL DIREITOS FUNDAMENTAIS – 
CONTEXTUALIZAÇÃO DO TEMA 
 

 

Esta dissertação tem por escopo a garantia do controle jurisdicional das 

punições disciplinares restritivas de liberdade nas Forças Armadas Brasileiras, 

mormente a prisão e a detenção, as quais tratam-se de sanções restritoras da 

liberdade de ir e vir - direito à liberdade de locomoção — e, demonstrar, mediante 

interpretação sistemática dos Direitos e Garantias Fundamentais e dos Princípios 

Fundamentais estatuídos na Nova Carta Política Brasileira, a admissibilidade, 

exeqüibilidade e viabilidade do habeas corpus e do mandado de segurança como 

remedium juris. 

A despeito  doutros instrumentos de controle jurisdicional dos atos 

administrativos, consoante o objetivo deste trabalho, limitar-nos-emos apenas ao 

habeas corpus  e ao mandamus, mormente como sendo instrumentos de exercício 

eficientes e eficazes de controle jurisdicional das punições disciplinares militares. 

Pretende-se, de igual sorte, tratar da possibilidade da concessão de 

habeas corpus contra punições disciplinares militares, demonstrando que não há 

conflito  entre o inciso LXVIII do art 5º “Conceder-se habeas corpus sempre que 

alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua 

liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder”. E o § 2º do art 142 

da Carta Magna “Não caberá habeas corpus em relação a punições disciplinares 

militares”. 

A carta cidadã inaugurou uma nova ordem jurídica, criou um novo Brasil e 

institucionalizou o Estado Democrático de Direito. No que diz respeito às garantias 

institucionais de defesa desses direitos, guindou ao nível hierárquico superior 



regras positivadas em nível infraconstitucional, exemplitia gratia: o devido 

processo legal, o contraditório, a ampla defesa aos acusados em geral, com todos 

os meios e recursos a ele inerentes, em processo judicial ou administrativo. 

Uma nova interpretação dos institutos – garantias do habeas corpus e do 

mandado de segurança é imprescindível a toda aplicação do texto constitucional, 

não somente para se conquistar a efetiva implantação  de um  Estado de Direito, 

como para emprestar a essas novas regras uma interpretação constitucional 

sintemática. 

A evolução dos direitos fundamentais se confunde com a história da 

humanidade. Assim considerados, sob a luz do entendimento da cooperação e da 

solidariedade entre os homens, designam, portanto, direitos que se erguem 

constantemente diante do poder estatal, limitando a ação do Estado. Por isso, 

pode-se afirmar que têm como fonte a vontade soberana de cada povo, quando 

transportada a questão para o âmbito interno de cada país. 

No entanto, há de se dizer que os direitos fundamentais não são 

estabelecidos pelas Constituições políticas, as quais apenas os certificam, 

declaram e garantem, já que sua realidade é anterior à formalização da existência 

do Estado, porquanto aqueles direitos encontram sustentação na vontade 

soberana do povo. 

Expressando a unidade política de um povo frente a outros povos, o 

Estado, que é um simples instrumento a serviço da coletividade, tem, no mínimo, o 

dever de respeitar os direitos fundamentais erguidos pelos homens que integram a 

população de um país e, conseqüentemente, de proporcionar as condições para o 

seu exercício. 

Os direitos fundamentais do homem estabelecem faculdades da pessoa 

humana que permitem sua breve classificação do seguinte modo: os direitos de 

liberdade, como por exemplo, a liberdade de consciência, de propriedade, de 

manifestação do pensamento, de associação, etc; os direitos de participação 

política, tais como a igualdade de sufrágio, o direito de voto e de elegibilidade, o 

direito de petição entre outros tais como, os direitos de iniciativa popular, iniciativa 



de leis que cabe aos sociais, que abrangem os direitos de natureza econômica, 

como por exemplo, o direito ao trabalho, de assistência à saúde, à educação, etc; 

os direitos chamados de quarta geração, por exemplo, o direito ao meio ambiente 

preservado (obviamente, ao mesmo corresponde a obrigação de preservação dos 

bens que a natureza do planeta concedeu aos homens) e à qualidade de vida. 

O homem sempre lutou e lutará por sua liberdade e a dos seus, pois ela é 

um bem supremo, um valor que dá conteúdo à vida, e o desfrutar desse bem traz 

paz e alegria aos corações. Cabe aqui, nesses momentos em que a defesa da 

liberdade do cidadão militar é o epicentro do tema desta dissertação, comungar 

com o pensamento do humanista González Pecotche para quem a liberdade é 

fundamento essencial da vida, formando o vértice do triângulo cuja base descansa 

no dever e no direito. Frente a esse ternário, que plasma a síntese da 

responsabilidade humana, haverá que alçar a consciência dos homens e fazer que 

ela se manifeste em todo seu esplendor. O futuro da humanidade depende dessa 

realização.  

Essa imagem do triângulo é eloqüente e ela está estampada, bem a 

propósito, na bandeira da inconfidência. A liberdade é um bem que dá conteúdo à 

vida. Ela è o  fruto de uma conquista que o homem fez ao cultivar sua inteligência, 

elevar sua moral e estender a cultura por todos os pontos da terra. 

O homem e os povos nasceram para serem livres e quando forças 

estranhas ou alheias a suas vontades ameaçam extinguir essa liberdade, a alma 

humana se sobrepõe a todas as contingências e a todos os sacrifícios para que 

ela seja como deve ser; como é: um bem supremo do qual ninguém poderia 

renegar sem prejudicar seriamente sua natureza humana e seu destino. 

Não restam dúvidas que a licenciosidade, desbaratamento e desperdício 

das prerrogativas que a liberdade confere foram os fatores que comprometeram o 

conceito de liberdade, e é isso que deve ser evitado, para que de uma vez por 

todas voltemos pelos caminhos da ordem e da limpeza moral, mas sem prejudicar 

os nobres fins da liberdade em sua mais pura expressão de plenitude. 

Lutar pela liberdade é lutar, enfim, em defesa da própria vida, porque uma 



não existe sem a outra. A vida sem a liberdade perde todo seu conteúdo moral e 

espiritual. 

A Magna Carta de 1988 inaugurou nova ordem na realidade jurídica e 

política do País: uma democracia mais humanista e voltada a assegurar direitos 

fundamentais. Toda mudança demanda tempo, a fim de que haja a intenalização 

do novo e a conseqüente exclusão do antigo. Torna-se obrigatória a revisão de 

velhos conceitos, antigos institutos, paradigmas, com vistas a verificar se eles 

continuam os mesmos ou se foram alterados. Dessa forma, as inovações trazidas 

no bojo da Constituição Federal de 1988 têm sido implementadas até hoje, por se 

traduzirem em processo bastante complexo. 

Dentre as premissas fundamentais de garantia dos direitos individuais 

desta nova ordem jurídica, encontra-se o de que “a lei não excluirá da apreciação 

do Poder Judiciário lesão ou ameaça ao direito”, bem como “conceder-se-á 

habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer 

violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de 

poder”, conforme preceitua o art. 5º incisos XXXV e LXVIII, respectivamente, da 

Lex Magna. Não obstante tais garantias individuais, o art. 142, § 2º, da 

Constituição Federal, traz uma aparente vedação pela qual “Não caberá habeas 

corpus em relação a punições disciplinares militares”. 

A exata compreensão da força e da eficácia dos dispositivos que serão 

abordados e estudados, só poderão ser obtidas mediante uma prévia fixação de 

princípios e conceitos, insertos nos Direitos Fundamentais. E verificar-se-á, 

depois, que não terá sido despiciendo repassá-los. 

Deveras, as noções de Estado de Direito, de Direitos e Garantias 

Fundamentais e de interpretação da validade das normas e princípios 

constitucionais são imprescindíveis no trato de matéria tão delicada e cara como 

esta, mormente por ser relativa ao direito, inalienável e fundamental que é a 

liberdade do indivíduo e que o Estado de Direito oferece, assegura e garante 

mediante os seus remédios constitucionais heróicos, para a defesa de seus 

interesses e direitos, se ameaçados ou lesionados. 



Para o desenvolvimento do tema, identificam-se no texto magno as 

diversas disposições que dizem respeito, mediata e imediatamente aos Direitos e 

Garantias Fundamentais e princípios concernentes à legalidade, à liberdade, à 

igualdade, ao direito à defesa e acesso ao judiciário, para, em seguida, consoante 

o espírito da atual ordem político-jurídica brasileira, fazer uma interpretação 

dessas regras aplicáveis aos servidores públicos militares, enquanto cidadãos, 

quanto à legalidade e legitimidade dos poderes regulamentar, hierárquico, 

disciplinar, o due process of law e os pressupostos das transgressões e punições 

disciplinares fundadas em decretos, atos administrativos restritores da liberdade, 

para então estudar o controle jurisdicional  das punições disciplinares e o 

cabimento dos writs do habeas corpus et mandamus, mormente quanto às regras 

de concessão e exceção desses writs, passando em revista alguns dos 

renomados publicistas brasileiros. 

Trata-se de tema controverso, posto que não se desfazem facilmente os 

paradigmas institucionalizados, quanto ao  cabimento do habeas corpus nas 

prisões e detenções disciplinares militares ilegais; renomados doutrinadores e 

publicistas como Francisco Cavalcante Pontes de Miranda, Egberto Maia Luz, 

Manoel Gonçalves Ferreira Filho e Antonio Pereira Duarte, em suas obras, a 

serem visitadas, admitem a possibilidade de controle jurisdicional das punições 

disciplinares militares, a despeito da aparente vedação constitucional ao habeas 

corpus nas transgressões disciplinares militares, cuja plausibilidade resulta tão 

somente na obediência e cumprimento dos pressupostos formais e materiais da 

sanção disciplinar, desde que respeitados os requisitos básicos e inolvidados o 

due process of law, e, principalmente, que haja lei disciplinar tipificando e 

definindo tal e tais transgressões, punições, meios e modos de apuração regular 

da falta. 

Contrario sensu, haverá balda de legalidade, abuso de poder e excesso 

punitivo. Em assim sendo, qual o remedium de que dispõe aquele que sofre a 

violência ou a ameaça de lesão ao seu direito de liberdade, senão o controle 

jurisdicional do habeas corpus e do mandado de segurança? 



Ademais disso, diga-se en passant, é de supina importância relatar que, 

em decorrência dessas ilegalidades, diversas são as reintegrações de militares às 

Corporações, mais das vezes, por inexistir o contraditório, ampla defesa, motivo e 

motivação dos atos administrativos, sanções dessarazoadas e desproporcionais. 

É o que se demonstrará, mediante os métodos e processos de 

interpretação sistemática da Constituição, pelo cabimento do habeas corpus et 

mandamus nas prisões e detenções disciplinares ilegais nas Forças Armadas.  

Compulsando o escólio luminar do inolvidável jurisconsulto Francisco 

Cavalcante Pontes de Miranda, quanto aos Direitos Fundamentais, assim se 

expressa:  

O Estado antigo não conhecia o direito de liberdade. A 
Cosmogenia, a Antropogenia e a Epistemologia daqueles 
tempos não permitiam a política da oposição indivíduo - 
comunidade. No século XVI, apenas se substituem à idea do 
universalismo a imprecisa idea de Igrejas nacionais e a 
menos imprecisa de nacionalidade. Não sendo igualmente 
clara a distribuição, a religião pôs-se, desde então, em frente 
ao Estado. Operada a individualização, (porque o indivíduo é 
que se manifestava a defrontação religiosa - política), surgiu 
o conceito de liberdade religiosa1. 

E, nesse sentido, continua o mestre:  

|...| As declarações de direitos de natureza contratual 
começam com a Magna Carta de 1215, o Habeas Corpus Act 
de 1679  e o  Bill  of Rights. Mas a concepção de direitos 
fundamentais tem suas raízes em terreno filosófico.  
Sustentou G. Jellinek, em Die Erklärung der Menschen - und 
Bürger recht, que a idea dos direitos fundamentais proveio da 
liberdade religiosa2. 

Entretanto, dando seguimento ao mister e ainda fundado no luminar 

ensinamento do jurisconsulto retrocitado, sob à égide legislativa, 

|...|Legislativamente, o primeiro texto é a declaração do 
Estado de Virgínia , de 12 de Junho de 1776, a que se  
seguiram a da Pensilvânia (11 de novembro de 1776) e 
outras.  A Constituição  Federal de 1787 não continha 

                                                 
1 MIRANDA, Francisco Cavalcante Pontes de. Comentários à Constituição de 1937 e 1946.  Rio de Janeiro: 

José Konfino, 1951, p. 61. 
2 Ibid. p. 61. 



declaração de direitos: só os Ameadments de 1789-1791 
inseriram alguns preceitos de direitos fundamentais3. 

Entrementes, ainda segundo leciona Pontes de Miranda, grassam em ledo 

engano aqueles que pensam e atribuem à: 
 

|...| Magna Carta de 1215, ou Habeas Corpus Act. de 1679 
ou Bill of Rights de 1788 como as primeiras Declarações de 
Direitos. Crisálidas de tais Declarações sim, porém não 
Declarações de Direito no sentido de liberdade individual . 
Normas obtidas por Barões, por mais que seus termos 
servissem a todos os homens, não podiam constituir 
preceitos de direitos fundamentais, tantas vezes ditos 
individuais, para que se ressalte o caráter de direito do 
Homem como Homem.  A Democracia e o movimento 
libertário é que conseguem levar os espíritos a cristalização 
de princípios em que se traduz, no terreno jurídico  e no 
terreno político,  a simetrização a que  levou a mecânica 
social no século XVIII. À América, por influxo , é certo, do 
levedo das  tradições liberais inglesas,  coube  elaborar  a  
primeira  delas:  a de Virgínia, a 12 de Junho de 1776. 
Seguiram-se-lhes outras, sendo a segunda a da Pensilvânia, 
12 de Novembro de 17764. 

No entanto, os direitos fundamentais eclodiram com maior ênfase de 

vocação à universalidade, os direitos da liberdade, propriedade, segurança e 

resistência em face da opressão. Com a proclamação na França, em 26 de Agosto 

de 1789, da Declaração de Direitos de Homem e do Cidadão, passam daí por 

diante a fazer parte das Cartas Políticas, disseminando-se pelo mundo e, aos 

poucos, adotados pelos demais Estados, de então até os nossos dias, no ramo do 

Direito Público. 

Evolvendo-se, nesse sentido, aos nossos dias verificou-se que: 

|...| a liberdade não  é mais princípio absoluto, axioma de 
doutrina política, que se insira nas Constituições sem se lhe 
preverem as conseqüências (...). O homem fêz-se livre, 
integralmente livre, aprioristicamente livre. Mas muito cedo 
se verificaram que eram preciso novas receitas declaratórias 
de liberdades deviam ser entendidas até onde um homem 
livre as julgasse benéficas ao homem.  (...) As liberdades 

                                                 
3 Ibid. p. 61. 
4 Ibid. p. 61. 



individuais não existem por si e para si, não são 
incompressíveis, ilimitáveis, em seus enunciados 
apriorísticos.  O indivíduo é que é livre; a liberdade existe 
para o indivíduo. Por isso mesmo, quando se verifica que o 
indivíduo é lesado por ela, o Estado ampara, protege, vela 
pelo indivíduo5. 

Para o iluminado autor, os direitos fundamentais não se confundem com 

os outros direitos assegurados ou protegidos pela Constituição, posto que estes 

valem perante o Estado e não pelo acidente da regra constitucional. Há, pois, por 

assim dizer, preeminência dos Direitos das Gentes ( Direito do homem, das 

pessoas humanas e, portanto fundamentais), que, não obstante a sua imperfeição, 

é o direito humano no mais alto grau. E faz observar que “as Constituições fazem 

fundamental  o que não é (ou ainda não é)  supra-estatal; daí a possibilidade de 

direitos fundamentais não-supra estatais”6, destacando, contudo, a liberdade 

pessoal, a inviolabilidade do domicílio e da correspondência como direitos 

fundamentais absolutos, portanto, impostergáveis e inalienáveis. 

Dentre os direitos fundamentais que a técnica da democracia tem 

transformado consagram-se os seguintes, a saber: o direito da igualdade perante 

a Lei; liberdade pessoal ou física de que as prisões e detenções arbitrárias são só 

exemplos;  liberdade de consciência, etc. 

E, sobre o primeiro, assim se expressa o jurisconsulto Pontes de Miranda: 

|...| Na evolução Técnica de Direito público o que se observa é a revelação 

do verdadeiro conteúdo do princípio, assaz ligado ( se não proposição tautológica) 

à noção mesma de lei regra  geral.  Porém, existem, como vimos, leis só em 

sentido formal; ora,  

 

a lei só em sentido formal é lei que não é geral,  o que  traria graves dificuldades 

se o art. 113,1 , 1ª parte, fosse riscado como tautológico7- esse é o comentário do 

                                                 
5 MIRANDA, Francisco Cavalcante Pontes de. Comentários à Constituição de 1937 e 1946.  Rio de Janeiro: 

José Konfino, 1951. p.71. 
 

6  Ibid. p. 63. 
7 MIRANDA, Francisco Cavalcante Pontes de. Comentários à Constituição de 1937 e 1946.  Rio de Janeiro: 

José Konfino, 1951. p. 76. 



ilustre   mestre ao preceito insculpido no Artigo retrocitado da Constituição de 

1934, qual seja: “Todos são iguais perante a lei”. - Princípio Jurídico da Igualdade. 

Todos são iguais perante a lei, proposição que enuncia um juízo de 

existência, no dizer do não menos ilustre publicista José Cretella Júnior: 

O princípio da isonomia, princípio de igualdade perante a lei, 
também denominado de princípio de igualdade formal - não 
material , não substancial - porque, na verdade, “ não nivela,  
não iguala” a todos, pelo que esse princípio deve ser 
entendido de modo relativo, pois a igualdade absoluta é 
impossível8. 

Todavia, a despeito  da  impossibilidade da  “igualdade absoluta”,  a 

Revolução Francesa - a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, 

disseminou perante o mundo o conceito de que todos os homens nascem livres e 

iguais em direitos e obrigações perante a lei - o princípio da igualdade e da não 

distinção de qualquer natureza ou outras formas de discriminação, porquanto 

precedendo a fraternidade, colocou a igualdade, lado a lado com a liberdade. 

Dessarte, citado por Cretella Júnior, não só a própria monarquia  francesa, 

como também as de todo mundo, inclusive a brasileira, originada da lusitana, 

possuíam classes sociais e bastantes estratificadas, decorrendo daí tratamento 

jurídico diferençado, diverso e desigual, onde ainda prevaleciam as prerrogativas e 

privilégios dos senhores, lordes e nobres, “o que foi desfeito pela República, 

responsável pelo princípio da isonomia, como prerrogativa de homem livre e igual 

perante a lei”9. 

Vale dizer: legislativa e juridicamente institui-se, portanto, o princípio da 

isonomia, ou seja, o da igualdade de todos perante a lei, que há igualdade de 

todos perante o juiz e diante da autoridade administrativa.  E, com efeito, aliado a 

este exsurge o princípio da liberdade de ir, vir, permanecer ou ficar e de fazer ou 

não fazer apenas o que a lei determine. 

                                                 
8 CRETELLA JÚNIOR, José. Comentários à Constituição de 1988. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 

1992. p. 179. 
9 Ibid. p. 180. 



Desse modo, instituídos e disseminados referidos princípios, os princípios 

de direitos e cláusulas fundamentais, guindados axiologicamente como valores 

supremos da sociedade, erige-se, portanto, o Estado Liberal e, ao depois, o 

Estado Social à transição do Estado de Direito e, hoje, o Estado Democrático de 

Direito Contemporâneo, cristalizando assim os Direitos concernentes à vida, à 

liberdade, à igualdade, etc. Todos estes valores são consolidados nas mais 

diversas Cartas Políticas dos Estados, sempre buscando a simetrização da social 

dinâmica. 

E, dessa forma, acompanhando esse processo dinâmico evolutivo  social, 

o Brasil não fica à margem da história, desde o Império até os dias atuais e tem 

trazido no bojo de suas Cartas Políticas, independentemente das formas de 

elaboração destas (se promulgadas ou outorgadas ), senão todos, mas pelo 

menos os mais importantes princípios fundamentais de direitos do homem e do 

cidadão, consoante já citamos acima, dentre os quais destacamos: o da igualdade 

de todos perante a lei; o da liberdade pessoal ou física (de que as prisões e 

detenções arbitrárias são só exemplos); e o da liberdade de consciência, etc. Mas, 

indiscutivelmente, é a atual  Carta Política que pontifica e melhor especifica esses 

princípios fundamentais, além de estabelecer o Estado Democrático de Direito, ou 

seja, de respeito e subordinação do Estado à lei - Princípio da Legalidade, 

consoante se verá mais adiante. 

Desde a Revolução de 1789, há mais de duzentos anos, portanto, o 

regime constitucional é associado à garantia dos direitos fundamentais. Não é 

despiciendo recordar que a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão (art. 

16) condicionou à proteção dos direitos individuais a própria existência da 

Constituição. 

Dessarte, com o passar dos tempos operou-se mudança no modo de 

encarar as relações entre o indivíduo e o Estado com o reconhecimento de novos 

direitos em prol do indivíduo pelo próprio Estado, direitos esses com conteúdo 

positivo que o Estado estaria jungido a prestar. Vejamos, pois, a lição: 



Por outro lado, com o desprestígio do individualismo, foram 
também aos grupos reconhecidos direitos fundamentais com 
o mesmo caráter de   inalienabilidade, imprescritibilidade e 
irrenunciabilidade, que aos indivíduos. Sempre, porém, o 
reconhecimento desses direitos permaneceu inabalado como 
uma das metas do constitucionalismo. Tanto assim é que, 
fosse qual fosse a inspiração, editavam, como editam ainda, 
as constituições, declarações de direitos, às vezes, de 
garantias10.  

Nesse sentido, assevera o mestre em epígrafe:  

|...| Dentre as declarações, há distinguir, por outro lado, as 
que se contentam em enumerar os direitos reconhecidos 
como anteriores ao Estado e superiores a ele - direitos de 
certo modo naturais - e as que se preocupam em acrescentar 
ao rol dos direitos e das garantias, em sentido estrito.11. 

Dando seguimento ao escólio do iluminado mestre, que questiona e 

adverte:  

|...| Que são esses direitos? É mister antes de mais nada não 
confundí-los com os remédios, isto é, com medidas ou 
processos especiais,  previstos na Constituição, para a 
defesa de direitos violados. As garantias, ao contrário dos 
remédios, buscam prevenir, não corrigir12. 

E, nesse sentido, arremata o ilustrado publicista: 

A expressão garantias constitucionais é, todavia, também 
tomada no sentido de “remédios constitucionais. Há neste 
caso uma figura de linguagem, pois, “rigorosamente falando 
esses remédios são a garantia das garantias, são a via 
judicial destinada à proteção das regras que protege os 
direitos fundamentais13. 

Nesse passo, a nossa Carta Política Cidadã, de 05 de outubro de 1988, 

instituiu o Estado Democrático, “destinado a assegurar o exercício dos direitos 

sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a 
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11 Ibid. p. 251-252. 
12 Ibid. p. 246-247. 
13 Ibid. p. 248. 



igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna...”14, que, 

mediante o Poder Constituinte e em Assembléia Nacional Constituinte, 

promulgaram a Constituição da República Federativa do Brasil. 

E, diferentemente das Constituições anteriores, a Constituição Federal 

(CF) de 1988 trata em seu Título I, Dos Princípios Fundamentais, e tem como 

fundamentos a cidadania, a dignidade da pessoa humana (art. 1º, II e III), 

enunciando como objetivos fundamentais: 

 “I - construir uma sociedade livre, justa e solidária; II - garantir o 

desenvolvimento nacional; III - erradicar a pobreza e marginalização e reduzir as  

desigualdades sociais e regionais; IV - promover o bem de todos, sem 

preconceitos de origem, raça, cor, sexo, idade e quaisquer outras formas de 

discriminação.” (art. 3º). 

Há uma sintonia simétrica com o art. 5º caput primeira parte -, enfatizando 

que regerá suas relações internacionais com “a prevalência dos direitos humanos” 

(art. 4º, II). 

Assim, logo no Título II, trata dos Direitos e Garantias Fundamentais, e, já 

no Capítulo I, fala dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos, deixando claro e  

patente  

que estes constituem, aprioristicamente, direitos prevalentes e supra-estatais, ou 

seja, têm valoração axiológica superior à Organização do Estado e de seus 

Poderes, posto que o indivíduo precede ao próprio Estado, outro não é o espírito 

da Lex Magna e a vontade do constituinte.  

A Constituição em vigor refere-se a Direitos e Garantias Fundamentais 

(Título II), cujo Capítulo I enuncia direitos e deveres individuais e coletivos e, o 

Capítulo II,  Direitos Sociais. O art. 17, no entanto, faz referência a  direitos 

fundamentais da pessoa humana, enquanto o art. 60, § 4º, IV, a direitos e 

garantias individuais. É importância ressaltar que, aqui, o constituinte sequer 

                                                 
14 Brasil. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil : texto constitucional 

promulgado em 5 de outubro de 1998, com as alterações adotadas pelas emendas constitucionais n. 1/92 a 
30/2000 e pelas emendas constitucionais de revisão n. 1 a 6/94.  Brasília: Senado Federal, 2001. 403 p. 



admite proposta de emenda constitucional tendente a abolir tal e tais direitos e/ou 

garantias individuais, donde se infere o cerne pétreo dessas cláusulas. Vale dizer: 

jamais poderão ser modificados quaisquer dos Direitos e Garantias Individuais 

insculpidos no Título II., Capítulo I. 

É inconteste que o art. 5º da CF em nenhum momento vedou aos militares 

a possibilidade de interposição de habeas corpus, que é uma garantia do cidadão 

em sede de questões disciplinares. 

A liberdade é um direito do cidadão, que é assegurado a todos os 

brasileiros e estrangeiros residentes no país. Negar ao militar esse direito 

fundamental, que pode ser amparado por habeas corpus significa negar vigência 

ao art 5º da CF. 

A construção de um Estado de Direito exige o respeito às garantias 

fundamentais do cidadão, que são essenciais para o desenvolvimento da 

sociedade e o fortalecimento das instituições. No Estado de Direito, a liberdade é 

a regra e a prisão uma medida de exceção. 

No caso de prisão ilegal ou abusiva desprovida de fundamento para o 

cerceamento da liberdade, a CF prevê a possibilidade de interposição de habeas 

corpus, que é uma garantia constitucional e que poderá ser assinada por qualquer 

pessoa. O art. 5º, LXVIII, da CF, diz que, ‘conceder-se-á habeas corpus sempre 

que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua 

liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder”. Em nenhum 

momento, o art 5º LXVIII faz qualquer ressalva em relação aos brasileiros 

naturalizados estrangeiros ou militares. 

O art. 5º, caput, da CF. preceitua que: “Todos são iguais perante a lei, sem 

distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros 

residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à 

segurança e à propriedade, nos termos seguintes”. Novamente, a CF não faz 

nenhuma ressalva quanto à igualdade prevista no art. 5º, caput, em relação aos 

militares, que também são cidadãos e responsáveis pela preservação do Estado 

de Direito. 



O regime jurídico dos servidores militares é diverso do regime jurídico 

assegurado aos servidores civis, que atualmente são regidos pela Lei n.º 

8.112/90. No campo do direito administrativo militar, existe a possibilidade do 

servidor (federal ou estadual) ter a sua prisão administrativa decreta por uma 

autoridade militar sem qualquer autorização judicial neste sentido. O art. 5º, inciso 

LXI, diz que, “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” 

A possibilidade da prisão administrativa ser decretada sem qualquer 

autorização judicial não significa que o militar tenha perdido o seu status de 

cidadão ou que os direitos e garantias fundamentais assegurados pela CF 

perderam a sua eficácia. O Estado apenas concedeu a possibilidade de 

cerceamento da liberdade por ato de autoridade diversa da autoridade judiciária 

nos casos expressamente previstos em lei como crime militar ou transgressão 

disciplinar militar. 

Deve-se observar, ainda, que os regulamentos disciplinares das Forças 

Armadas são decretos do poder executivo que em tese foram recepcionados pela 

nova ordem constitucional. Entretanto, uma plêiade de dispositivos violam 

frontalmente a Carta Magna e devem ser considerados tacitamente revogados. 

A prisão administrativa encontra-se sujeita a controle jurisdicional em 

atendimento ao art. 5º, inciso XXXV, da CF. segundo o qual, “a lei não excluirá da 

apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”. O militar preso sob a 

acusação de ter praticado uma transgressão disciplinar ou contravenção militar 

poderá, sim, interpor habeas corpus na forma do art. 5º. inciso LXVIII. da CF, 

conforme se comprovará no desenvolvimento deste trabalho. 

Destaque-se ainda que, o § 2º, do art. 5º da CF, diz expressamente que 

“os direitos e garantias expressos na Constituição não excluem outros decorrentes 

de tratados que a República Federativa do Brasil seja parte”. Por meio de decreto 

legislativo e decreto provindo do poder executivo, o Brasil ratificou a Convenção 

Americana de Direitos Humanos (CADH), Pacto de São José da Costa Rica, que 



passou a ser norma interna de conteúdo constitucional por tratar de direitos e 

garantias fundamentais asseguradas aos cidadãos da América, que deve ser 

observada pelos operadores do direito. 

O art. 7º, nº 06, da CADH, preceitua que, “Toda pessoa privada da 

liberdade tem direito a recorrer a um juiz ou tribunal competente, a fim de que este 

decida, sem demora, sobre a legalidade de sua prisão ou detenção e ordene sua 

soltura se a prisão ou detenção forem ilegais. Nos Estados Partes cujas leis 

prevêem que toda pessoa que se vir ameaçada de ser privada de sua liberdade 

tem direito a recorrer a um juiz ou tribunal competente a fim de que este decida 

sobre a legalidade de tal ameaça, tal recurso não pode ser restringido nem  

abolido. O recurso pode ser interposto pela própria pessoa ou para outra pessoa”. 

Em nenhum momento, a Convenção Americana de Direitos Humanos fez qualquer 

distinção entre o cidadão civil ou militar ou mesmo vedou a possibilidade de 

interposição de habeas corpus nas transgressões disciplinares militares. 

Para fundamentar o não cabimento de habeas corpus nas transgressões 

disciplinares,  os estudiosos se apoiam no art. 142, § 2º da CF, integrante do 

capítulo II da Seção III, do Título V, da CF, que trata da Defesa do Estado e das 

Instituições Democráticas segundo o qual: “Não caberá habeas corpus em relação 

a punições - disciplinares militares”. Esse dispositivo está, aparentemente, em 

conflito com o art 5º. inciso LXVIII da CF e com o art. 7º, nº 06, da Convenção 

Americana de Direitos Humanos. Repito, aparentemente. 

Os militares por força de disposições regulamentares encontram-se 

sujeitos aos princípios de hierarquia e disciplina, mas isso não significa que os 

direitos e garantias fundamentais possam ser desrespeitados. As instituições no 

Estado de Direito devem se submeter aos princípios que regem os direitos e 

garantias dos cidadãos, que devem ser preservados pelo Estado sob pena de 

responsabilidade em atendimento ao art. 37. § 6º, da CF. 

Demonstra-se-á à luz de interpretação sistemática que não há conflito 

entre o inciso LXVIII e o § 2º do Art 142 da CF/1988, como podem e devem ter 

vigência ao mesmo tempo. 



 O militar que se sinta constrangido em seu direito de ir e vir está 

legitimado a interpor habeas corpus, que é uma garantia assegurada a todos os 

brasileiros e até mesmo aos estrangeiros residentes no país ou que estejam de 

passagem no território nacional, em atendimento às regras da Convenção 

Americana de Direitos Humanos e Declaração Universal de Direitos Humanos. 

Em outros países, o cabimento de habeas corpus nas transgressões 

disciplinares é uma medida prevista expressamente como direito dos militares, 

que são responsáveis pela manutenção da ordem pública e da segurança externa 

e soberania nacional. 

A Constituição da República de Portugal, promulgada no dia 02 de abril de 

1976, no art. 31, n.0 01, preceitua que: “Haverá habeas corpus contra o abuso de 

poder por virtude de prisão ou detenção ilegal a interpor perante o tribunal judicial 

ou militar consoante os casos”. 

O militar português tem expressamente assegurado o direito de propor 

perante o Tribunal Militar o pedido de habeas corpus contra prisão ou detenção 

ilegal decorrente de transgressão disciplinar, que será apreciado pela autoridade 

judiciária competente, na forma das leis de organização judiciária. 

Outra questão relevante a destacar é o fato de os auditores militares da 

Justiça Militar da União ou dos Estados não possuirem competência para 

conhecerem do pedido de habeas corpus. Se a autoridade coatora for militar 

federal, o pedido deverá ser distribuído diretamente ao Superior Tribunal Militar - 

STM, que possui competência originária para apreciar a matéria conforme Lei de 

Organização Judiciária.  

A hierarquia e a disciplina devem ser preservadas por serem princípios 

essenciais das Corporações Militares, mas os direitos e garantias fundamentais 

previstos no art. 5º, da CF, são normas de aplicação imediata (art. 5º, § II da CF), 

que devem ser asseguradas a todos os cidadãos (civil ou militar, brasileiro ou 

estrangeiro), sem qualquer distinção na busca do fortalecimento do Estado de 

Direito, que foi escolhido pela República Federativa do Brasil, art. 1º, da CF.O 



militar das Forças Armadas é um cidadão e deve ser tratado como tal. As 

garantias constitucionais aplicam-se integralmente aos servidores militares. 

Nos processos administrativos militares as garantias constitucionais têm 

sofrido limitações em nome da hierarquia e da disciplina. Esses princípios 

fundamentais das Organizações Militares podem ser observados, não sendo 

necessário violar os preceitos insculpidos na Constituição Federal. O 

administrador deve entender que a partir de 05 de outubro de 1988, o direito 

administrativo passou por profundas modificações e estas alcançam a área militar 

Em nenhum momento busca-se suprimir da administração militar seu 

legítimo direito de punir o militar faltoso, que viola os princípios de hierarquia e 

disciplina. Mas, a punição não deve ser arbitrária, sendo necessário assegurar ao 

militar a ampla defesa e o contraditório, em atendimento ao art.5º, inciso LV, da 

Constituição Federal: “ Aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos 

acusados em geral são assegurados o contraditório e a ampla defesa, com os 

meios e recursos a ela inerentes”. 

O ônus da prova, como vem entendendo a doutrina, pertence à 

Administração Pública que é titular do jus puniendi. A Administração Militar precisa 

ter em mira  que cabe a ela demonstrar que seu servidor é culpado e não a este 

provar a sua inocência. Na dúvida, o servidor não deve ser sancionado, não 

cabendo ao administrador suprir provas ou buscar suprir as deficiências da 

acusação. 

Em respeito ao princípio da legalidade, que também foi consagrado pelo 

Pacto de São José da Costa Rica, não se pode admitir a amplitude das 

transgressões disciplinares, que levam à prática do arbítrio, da intolerância, do 

abuso de autoridade; o rigor da disciplina militar não deve afastar a efetiva 

aplicação dos preceitos constitucionais. O infrator deve ser punido e quando 

necessário afastado dos quadros militares, mas em conformidade com a lei, com 

observância do devido processo legal. 

As autoridades militares, assim como as autoridades administrativas civis, 

encontram-se sujeitas aos princípios  explícitos consagrados no art. 37,caput da 



Constituição Federal: legalidade, moralidade, impessoalidade, publicidade e 

eficiência, e aos implícitos: razoabilidade e proporcionalidade. Esses princípios 

devem reger os processos administrativos na busca da efetiva aplicação da 

justiça. 



 

 
 
2  PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS CONCERNENTES AOS 

DIREITOS E GARANTIAS FUNDAMENTAIS E SUA 
INTERPRETAÇÃO CONSTITUCIONAL APLICADA AO 
PROCESSO DISCIPLINAR MILITAR 
 

 

2.1 APLICAÇÕES DOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS 

CONCERNENTES AOS DIREITOS E GARANTIAS 

FUNDAMENTAIS NO PROCESSO ADMINISTRATIVO 

DISCIPLINAR MILITAR 

 

Toda a sociedade é regida por determinados valores, que constituem os 

postulados originários e primários do agrupamento coletivo. Para que exista uma 

sociedade, é fundamental uma comunhão mínima de valores que propiciem as 

diretrizes de como pretende se conduzir. O direito, em seu propósito de realizar a 

justiça, buscará operacionalizar esses valores. A partir daí, surge o ordenamento 

jurídico como um conjunto de normas que expressam os valores de uma 

sociedade. 

Os princípios jurídicos representam os valores materiais que a sociedade 

elegeu, a justiça nos mostra como alcançá-los. Dworkin os define como um 

"standard" que há de ser observado por ser uma exigência da justiça, da eqüidade 

ou de alguma outra dimensão da moralidade15. Constituem as proposições 

primárias do direito, estão vinculados àqueles valores fundantes da sociedade, 

que exprimem o que foi por ela eleito como sendo o justo. 

Neste sentido, nos ensina Zagrebelsky: 
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Desde su punto de vista, el positivismo jurídico tenía razones 
para preocuparse, aun cuando los princípios establecidos por 
la Constitución no son, desde luego, derecho natural. Tales 
principios representan, por el contrario, el mayor rasgo de 
orgullo del derecho positivo, por cuanto constituyen el intento 
de "positivizar" lo que durante siglos se había considerado 
prerrogativa del derecho natural, a saber; la determinación de 
la justicia y de los derechos humanos. La Constitución, en 
efecto, aunque trasciende al derecho legislativo, no se coloca 
en una dimensión independiente di la voluntad creadora de 
los hombres y, por tanto, no precede a la experiencia jurídica 
positiva. La separación de los derechos y de la justicia 
respecto de la ley no significa, en consecuencia – como 
ocurre, en cambio, en todas las manifestaciones del 
jusnaturalimo – su fundamentación en la esfera de un orden 
objetivo, intangible para la voluntad humana: los derechos 
encuentran su base en la Constitución y la Constitución es, 
por definición, una creación política, no el simple reflejo de un 
orden natural; más aún, es la máxima de todas las 
creaciones políticas16. 

Os princípios constitucionais traduzem os direitos do homem e os grandes 

princípios de justiça. Eles impõem ao legislador, à jurisprudência, à administração 

e aos particulares, a interpretação do Direito de acordo com os valores por eles 

espelhados. 

Em virtude de sua generalidade e caráter prima facie , os princípios 

obrigam a adequação das normas secundárias e das condutas aos valores que 

incorporam. As regras jurídicas estabelecem o dever ser, ou seja, regulam 

especificamente o comportamento e a conduta social, dizem-nos como devemos 

agir em determinadas situações específicas, previstas por estas regras. Já os 

princípios estabelecem direções em que deveriam situar-se as normas. Assim, 

cabe aos princípios, enquanto proposições fundamentais, orientar concretamente 

o direito, qualificando as normas dentro de determinados padrões axiológicos. 

Sobre o papel dos princípios no ordenamento jurídico, nos ensina 

Zagrebelsky: 

La realidad, al ponerse en contacto com el principio, se 
vivifica, por así decirlo, y adquire valor. En lugar de 
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presentarse como materia inerte, objeto meramente pasivo 
de la aplicación de reglas, caso concreto a encuadrar en el 
supuesto de hecho normativo previsto en la regla – como 
razona el positivismo jurídico - , la realidad iluminada por los 
principios aparece revestida de cualidades juridicas proprias. 
El valor se incorpora al hecho e impone la adopción de 
"tomas de posición jurídica conformes com él ( al legislador, 
a la jurisprudencia, a la administracion, a los particulares y, 
en general, a los interpretes del derecho). El "ser" iluminado 
por el principio aún no contiene en sí el "deber ser", la regla, 
pero sí indica al menos la dirección en la que deberia 
colocarse la regla para no contravenir el valor contenido en el 
principio17.  

As regras e os princípios são caracterizados dentro do conceito de norma 

jurídica. A distinção entre um e outro é uma distinção entre dois tipos de normas. 

Ambos dizem o que deve ser, ainda que tenham por base razões muito diferentes. 

A principal diferença entre regras e princípios, é que os princípios impõem 

a realização de algo na maior medida possível, dentro das possibilidades jurídicas 

e reais existentes. Fazendo uso de uma expressão de ALEXY, os princípios são 

mandados de otimização, que se caracterizam pelo fato de que podem ser 

cumpridos em diferentes graus, de acordo com as possibilidades reais e jurídicas. 

Os princípios e regras opostos é que irão determinar o âmbito das possibilidades 

jurídicas. Já as regras somente podem ou não ser cumpridas, contêm 

determinações no âmbito do fático e juridicamente possível. Se uma regra é válida 

deve-se fazer exatamente o que ela exige.  

Outro ponto muito claro para a distinção entre regras e princípios, é 

quanto à ocorrência de uma colisão de princípios ou um conflito de regras. 

Quando ocorre um conflito de regras, este só poderá ser solucionado, ou 

introduzindo-se em uma das regras uma cláusula de exceção para eliminar o 

conflito , ou declarando inválida , pelo menos uma das regras. Não podem existir 

duas regras jurídicas que impõem dois juízos concretos de dever contraditórios e 

que sejam ao mesmo tempo válidas. Para DWORKIN, as normas ( regras) são 

aplicadas diretamente; há casos em que a regra pode ter exceções, devendo-se, 
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nesses casos, listá-las uma a uma, pois é teoricamente possível enumerá-las em 

enunciado normativo e, quanto mais listarmos, mais completa será a proposição. 

Por exemplo, se uma norma (regra) afirma que um testamento para ser 

válido deverá ser assinado por três testemunhas, não poderá ser válido um 

testamento assinado por duas. Se houver exceções a essa norma (regra) estas 

deverão ser listadas no próprio corpo do enunciado normativo, o que é, ao menos, 

teoricamente possível. Assim, uma das exceções para a presente norma poderia 

ser : O testamento deve ser assinado por três testemunhas. Se o testador estiver 

hospitalizado em estado grave de saúde, o testamento deve ser assinado por 

duas testemunhas. Agora, se uma outra norma prescrever que o testamento deve 

ser assinado por cinco testemunhas, uma das duas normas será inválida.  

As colisões entre princípios são solucionadas de maneira totalmente 

distinta. Quando um princípio entra em colisão com o outro, significa que um deles 

deverá ceder ao outro, ou seja, frente a determinadas circunstâncias, um dos 

princípios irá preceder ao outro. O que não significa que um deles será declarado 

inválido ou que se introduzirá uma cláusula de exceção, mas simplesmente que, 

frente a determinadas circunstâncias aplicar-se-á um princípio; quando forem 

outras as condições será outro o princípio a ser aplicado. O conflito entre regras 

ocorre na dimensão da validez; a colisão entre princípios se dá na dimensão do 

peso, uma vez que só podem entrar em colisão princípios válidos. 

Um exemplo de colisão de princípios dado por Alexy, trata-se de um 

programa de televisão ( ZDF), que projetava a emissão de um documentário: " O 

assassinato de soldados em Lebach". Este documentário informaria sobre o crime 

de quatro soldados do grupo de guarda de um depósito de munições do Exército 

Federal perto de Lebach que foram assassinados enquanto dormiam. Os 

assassinos tinham por objetivo o roubo de armas com as quais se pensava 

realizar outros atos delitivos. Uma pessoa que havia sido condenada por 

cumplicidade a este crime, e que estava para abandonar a prisão, entendeu que a 

emissão deste documentário, em que era expressamente mencionada e aparecía 

fotografada, violava seu direito fundamental, sobretudo porque comprometeria a 



sua ressocialização. Aqui se verifica um conflito entre a proteção da 

personalidade, e da liberdade de informação. Este conflito não será solucionado 

declarando-se inválido um dos princípios, mas através de uma ponderação, uma 

vez que não há uma precedência básica entre eles, nenhum possui uma 

precedência absoluta. O Tribunal Constitucional Alemão decidiu no sentido de que 

a repetição de uma informação sobre um delito grave, que não responde mais a 

interesses atuais de informação, e que põe em perigo a ressocialização do autor 

possui precedência à proteção da personalidade, frente à liberdade de informação, 

e que esta, neste caso , está proibida. 

Os princípios não contêm mandados definitivos, mas somente prima facie. 

Um determinado princípio pode valer para um caso concreto, frente a 

determinadas circunstâncias e para outro caso não. Quando um princípio não 

prevalecer para um determinado caso, não significa que não pertença ao sistema 

jurídico, porque num outro caso, quando inexistirem tais considerações contrárias, 

ou quando estas não tiverem o mesmo peso, este princípio poderá ser decisivo. 

Caso totalmente distinto é o das regras , que contêm uma determinação no âmbito 

das possibilidades jurídicas e fáticas. Esta determinação somente não será 

aplicada quando se verificar impossibilidades jurídicas ou fáticas, que podem 

conduzir à sua invalidez. Se não ocorrer tal caso, aplica-se exatamente o que diz a 

regra. 

Neste sentido, nos esclarece Alexy: 

 Los principios ordenan que algo debe ser realizado en la 
mayor medida posible, teniendo en cuenta las posibilidades 
jurídicas y fácticas. Por lo tanto, no contienen mandatos 
definitivos sino sólo prima facie. Del hecho de que un 
principio valga para un caso no se infiere que lo que el 
principio exige para este caso valga como resultado 
definitivo. Los princípios presentam razones que pueden ser 
desplazadas por otras razones opuestas. El princípio no 
determina cómo há de resolverse la relación entre una razón 
y su opuesta. Por ello, los principios carecen de contenido de 
determinación com respecto a los principios contrapuestos y 
las posibilidades fácticas. 
Totalmente distinto es el caso de las reglas. Como las reglas 
exigem que se haga exactamente lo que en ellas se ordena, 



contienen una determinación en el ámbito de las 
possibilidades jurídicas y fácticas. Esa determinación puede 
fracasar por imposibilidades jurídicas y fácticas, lo que puede 
conducir a su invalidez; pero, si tal no es el caso, vale 
entonces definitivamente lo que la regla dice18. 

Para se aplicar os princípios jurídicos a um caso concreto , torna-se 

necessário fazer-se uma ponderação dos interesses em jogo. Deve-se analisar os 

valores que cada princípio representa, as condicionantes de fato que lhe 

permeiam e buscar a solução através da ponderação realizada pelo intérprete. Em 

virtude de que os princípios não nos fornecem respostas prontas, a 

responsabilidade dos juristas frente à concretização da justiça vê-se ampliada, 

pois valoriza-se o seu potencial argumentativo.  

Zagrebelsky acrescenta a necessidade da razoabilidade na realização dos 

princípios: 

En el lenguaje que hoy suele usarse, esta atención a lo 
posible en la realización de los principios se denomina 
razonabilidad, una discutible expresión para aludir a lo que 
clásicamente se conocía como la prudencia en la tratamiento 
del derecho.  
Está claro que este modo de situarse frente al derecho 
constituye solamente una actitud, una predisposición hacia 
soluciones dúctiles que tomen en consideración todas las 
razones que pueden reinvindicar buenos principios en su 
favor. No es, en cambio, la "clave" para resolver todo 
problema jurídico, como si tratase de una fórmula que 
permitiera obtener la solución de un problema matemático. 
Busca la respuesta más adecuada para las expectativas 
legítimas y, por ello, está abierto al efrentamiento entre todas 
las posiciones que remiten a principios vigentes en el 
derecho... supone que hay que poner en marcha 
procedimientos leales, trasparentes y responsables que 
permitan confrontar los principios en juego y que hay que 
selecionar una clase jurídica ( en los órganos legislativos, 
judiciales y forenses, administrativos etc.) capaz de 
representar principios y no sólo desnudos intereses o meras 
técnicas. Éstas son las condiciones para el triunfo de la 
prudencia en el derecho19. 
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Cabe acentuar que, a partir da preponderância dos princípios jurídicos, os 

operadores do direito devem agir atendendo à razoabilidade, que significa nada 

mais que prudência e bom senso. Ao mesmo tempo que se concede um maior 

espaço de liberdade e argumentação ao jurista, exige-se deste que haja com 

responsabilidade na luta pelo maior objetivo e razão de ser do direito – a 

concretização da justiça. 

A maior parte dos princípios do Direito Administrativo encontra-se 

positivado, implícita ou explicitamente, na Constituição. Possuem eficácia jurídica 

direta e imediata e exercem a função de diretrizes superiores do sistema, 

vinculando a atuação dos operadores jurídicos na aplicação das normas ao 

respeito dos mesmos. Funcionam como diretrizes superiores do sistema, 

objetivando a correção das graves distorções que ocorrem no âmbito da 

Administração Pública e que impedem o efetivo exercício da cidadania. 

O sistema constitucional do Direito Administrativo funciona como uma rede 

hierarquizada de princípios, regras e valores, que exige não mais o mero respeito 

à legalidade estrita, mas vincula a interpretação de todos os atos administrativos 

ao respeito destes princípios. A função administrativa encontra-se subordinada às 

finalidades constitucionais e deve pautar as suas tarefas administrativas no 

sentido de conferir uma maior concretude aos princípios e regras constitucionais, 

uma vez que estes não figuram como enunciados meramente retóricos e distantes 

da realidade, mas possuem plena juridicidade. 

Antes de procedermos à analise da aplicação dos princípios 

constitucionais a serem observados nos processos disciplinares militares, cabe 

novamente acentuar, que estes princípios se constituem mutuamente e não se 

excluem, não são jamais eliminados do ordenamento jurídico. Destaca-se, ainda, 

a sua função programática, fornecendo as diretrizes situadas no ápice do sistema, 

a serem seguidas por todos os aplicadores do direito. 

 
 

2.1.1  Do Princípio do Devido Processo Legal 



 

Com o advento da Constituição Federal de 1988, os militares acusados da 

prática de ilícitos penais ou administrativos não podem mais ser punidos sem que 

sejam assegurados os direitos previstos no texto constitucional. Além dessas 

garantias, os militares ainda se encontram amparados pelos instrumentos 

internacionais subscritos pelo Brasil, como a Convenção Americana de Direitos 

Humanos e o Pacto de São José da Costa Rica. 

A importância da garantia constitucional do due process of law é 

reconhecida no Direito Internacional, estampada na Declaração Universal dos 

Direitos Humanos de 1948, das Nações Unidas, segundo dispõem os seus art. 80 

e 10 expressamente: toda pessoa tem direito a receber dos tribunais nacionais 

competente recurso efetivo para os atos que violem os direitos fundamentais que 

lhe sejam reconhecidos pela constituição ou pela lei; e toda pessoa tem direito, em 

plena igualdade, a uma audiência justa e pública por parte de um tribunal 

independente e imparcial, para decidir de seus direitos e deveres ou do 

fundamento de qualquer acusação criminal contra ela. 

Consagrados na Declaração Universal do Direitos Humanos - 1948, se 

inicia no Brasil a marcha para definitivamente assegurar, de forma imutável, frente 

à Constituição Federal, os princípios da ampla defesa, do contraditório e do devido 

processo legal. Os art. 5º , incisos LIV e LV da Constituição Federal, estabelecem, 

que ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo 

legal, bem como aos litigantes, em processo judicial e administrativo, e aos 

acusados em geral são assegurados o contraditório e a ampla defesa, com os 

meios e recursos a ela inerentes. Antes do advento da Constituição de 1988, 

imperava, por meio da discricionariedade do julgador administrativo, o 

procedimento da verdade sabida, pelo qual a autoridade que tomava 

conhecimento direto de possível infração disciplinar cometida pelo militar, aplicava 

de imediato a punição, sem que lhe fosse propiciado direito de defesa. 

O devido processo legal não significa apenas e tão somente a observância 

do procedimento disciplinado para a realização de um ato, para se evitar a 



ocorrência de uma nulidade, e as conseqüências provenientes dessa declaração. 

Mas, o devido processo legal possui uma abrangência muito maior, que pode ser 

traduzida pelas garantias constitucionais e processuais da ampla defesa e do 

contraditório, da igualdade entre as partes, da legalidade das provas, da 

imparcialidade do julgador, do duplo grau de jurisdição, da presunção de 

inocência, entre outras. 

José Afonso da Silva ao tratar do direito ao devido processo legal diz que: 

“Combinado com o direito de acesso a justiça (art. 50, XXV) e o 

contraditório e a plenitude de defesa (art. 50, LV), fecha o ciclo das garantias 

processuais"20. 

O contraditório e a ampla defesa são garantias do agente público militar, 

enquanto cidadão, e têm por base o princípio da igualdade. Por ampla defesa, 

entende-se o asseguramento que é dado ao réu de condições que lhe permitam 

trazer para o processo todos os elementos que tendentes a esclarecer a verdade 

ou mesmo de omitir-se ou calar-se, se entender necessário, enquanto o 

contraditório é a própria exteriorização da ampla defesa, pois a todo ato produzido 

pela acusação, caberá igual direito da defesa de opor-se-lhe ou de dar-lhe a 

versão que melhor se apresente, ou, ainda, de fornecer uma interpretação jurídica 

diversa da que foi dada pela outra parte. O princípio do contraditório é decorrência 

de um antigo brocardo latino audiatur ei altera pars, que significa que ninguém 

pode ser acusado sem ser ouvido. O processo (latu sensu), como conjunto de 

atos, deve ser estruturado contraditoriamente, como imposição do devido 

processo legal que é inerente a todo sistema democrático onde os direitos do 

homem encontrem garantias eficazes e sólidas. Clara manifestação do Estado 

Democrático de Direito, a garantia do contraditório traduz-se na ciência bilateral 

dos atos e termos do processo, com a possibilidade de contrariedade, ou seja, 

possibilitando a atuação  das partes na formação da convicção do julgador. 

O militar não deve ser punido sem defesa, não bastando para tanto ouvi-lo 

em declaração; é imprescindível à ampla defesa, prazo razoável para a prática de 
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atos em favor de seus interesses revestindo o ato de legalidade, dando certeza ao 

transgressor que a punição imposta foi justa. A prova testemunhal, a acareação, a 

diligência de toda natureza, a prova técnica em todos os sentidos, a prova 

laboratorial, enfim, toda e qualquer prova que, no entender da defesa (ou da 

Comissão Processante) possa ocorrer para influir, beneficamente para o 

esclarecimento da verdade do fato argüido tem agora proteção21. É sempre 

importante lembrar que, devido ao rigor do sistema disciplinar militar, a 

Administração Pública, ao impor sanção disciplinar, atinge o agente público militar 

desde seu direito à liberdade de ir e vir (detenção e prisão), até o seu patrimônio 

(licenciamento e exclusão). 

Com relação ao rigor da disciplina castrense, em que a repressão 

disciplinar será tanto mais eficaz, quanto mais oportuna, não se pode permitir a 

inobservância da cláusula Due Process of Law, mesmo em transgressões de 

pouca gravidade. A aplicação do devido processo legal, no âmbito da punição 

disciplinar militar, deve considerar e respeitar a base constitucional das instituições 

militares de hierarquia e disciplina, para que não sejam criados mecanismos de 

protelação da punição, distanciando o cometimento da transgressão da aplicação 

da punição, com conseqüente comprometimento do objetivo educacional da pena 

imposta e o enfraquecimento da hierarquia e disciplina. 

Finalmente, a importância do respeito ao Due Process of Law se destaca 

para evitar a transformação de um ato legal em um ato ilegal, causando nulidade 

da decisão administrativa, como vem decidindo reiteradamente nossos Tribunais, 

fato que, acarreta o desgaste do Comandante responsável, afetando diretamente 

o moral da tropa e atingindo a hierarquia e a disciplina, sustentáculos da 

instituição militar, como já foi visto. 

Todos estes princípios (devido processo legal, ampla defesa e o 

contraditório) constituem cláusulas pétreas da Constituição Federal e o exercício 

de um destes direitos não exclui o do outro. 

A aplicação de pena privativa de liberdade, em caso de transgressão 
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militar, só terá validade obedecendo à realização do devido processo legal, 

assegurando-se ao acusado a ampla defesa e o contraditório. Os regulamentos 

das Forças Armadas são, em regra, silentes quanto ao processo administrativo. O 

CPPM (Código de Processo Penal Militar) disciplina o processo judicial. 

 
 
 
 
 
 

2.1.2  Do Princípio da legalidade 

 

Desde logo, ressaltamos que as transgressões e punições disciplinares 

militares estão definidas e especificadas em regulamentos, via decretos, portanto 

meros atos administrativos, e não em lei. Entendemos, desse modo, conflitam-se 

e contrapõem-se ao princípio constitucional da legalidade: “ninguém será obrigado 

a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei” (inciso II do art. 5º 

da  Constituição Federal de 1988). Não são as transgressões militares previstas 

ou definidas em lei, como se verificará no estudo dos regulamentos disciplinares. 

A autonomia do direito disciplinar em face do direito penal não conduz, 

necessariamente, à incompatibilidade daquele com este.  Em face dos demais 

ramos do direito público e privado, o direito penal se caracteriza pela legalidade 

estrita, pela exigência de previsão rigorosa de certa conduta para que a pena 

prevista seja aplicável. Isto em razão da maior gravidade das sanções penais. De 

modo algum se pode afirmar que os demais ramos do direito fiquem na absoluta 

atipicidade. 

No campo administrativo, a exigência de tipicidade de conduta ilícita, para 

imposição de sanções mostra-se menor, mas não de todo ausente. O rígido rigor 

das sanções disciplinares militares exorbita, em muitos casos, até mesmo o jus 

puniendi do Estado. O militar, exempli gratia, se cometer uma transgressão  por 

faltar à verdade poderá ter seu direito de locomoção cerceado por até trinta dias, 

recolhido à prisão da caserna.  



Não vislumbramos supedâneo jurídico para admitir um decreto como 

instrumento legítimo de repressão às transgressões disciplinares. Por que um Ato 

Administrativo teria poderes de tolher garantias e direitos fundamentais, cerceando 

a liberdade de um cidadão? Não é olvidar o princípio da legalidade? 

Este é o princípio mais importante dentre os outros, na opinião de quase 

todos os publicistas e constitucionalistas, “ninguém será obrigado a fazer ou deixar 

de fazer alguma coisa senão em virtude de Lei” (Inciso II do art. 5º da CF 1998) 

O mestre Pontes de Miranda, sobre o mister, assim se expressa:  

[...] O só ser constrangido a fazer ou  não  fazer  em  virtude  
de  lei constitui a época de transição, em que parte do 
elemento despótico se eliminou. (...)  São limitações ao 
direito do Estado, melhor - ao poder do Estado, mas 
limitações ao direito de ordenar sem ser por lei, no que se 
diferençam das limitações à própria lei. Essa distinção que é 
essencial. Algumas liberdades são de ordem democrática, - 
limites ao poder do Príncipe; outros limites a todos os 
poderes do Estado. (...) é preceito de alta importância, e não 
é válido só segundo a lei. Note-se o seu conteúdo, que é 
inconfundível: não se diz que alguma coisa é assegurada 
segundo a lei, o que diz é que só a lei - e não o acto do 
Poder Executivo, Judiciário ou Legislativo, que não seja lei - 
pode limitar a liberdade dos indivíduos. Lei, aí, é direito 
porque a constituição mesma prevê que a lei (no sentido 
estrito, lei ( ius ) seja insuficiente, lacunosa, e que o juiz 
decida, criando direito que não está no texto22. 

É de se ressaltar que constituinte originário está a falar de lei, tanto no 

sentido material quanto, principalmente, no sentido formal, e não de decretos, 

regulamentos, portarias, etc., os quais, não passam de simples Atos 

Administrativos.  

O vocábulo “lei” não abrange os atos administrativos”, o decreto, o 

regulamento, a portaria, o aviso, a instrução, a circular. “No regime da Constituição 

de 1946, como, agora, no da de 1988, a lei, só a lei é ato normativo primário, 

                                                 
22 MIRANDA, Francisco Cavalcante Pontes de. Comentários à Constituição de 1937 e 1946.  Rio de Janeiro: 

José Konfino, 1951, p. 78-80. 



princípio quebrado em 1967 e em 1969, com o decreto - lei , que se equiparava à 

lei"23. 

Resta-nos indagar como punições disciplinares reguladas por decretos, 

atos meramente administrativos, são instrumento legal a cercear a liberdade dos 

cidadãos, um direito fundamental protegido por dispositivo constitucional. 

Os processos administrativos disciplinares permitem a prisão disciplinar 

sem atender à indispensável publicidade, são precariamente regulados quanto aos 

procedimentos garantes da ampla defesa, permissivos inclusive, da prisão 

incomunicável (prisão em separado). 

O Decreto nº 76.322 de 22 de setembro de 1975 aprova o Regulamento 

Disciplinar da Aeronáutica (R DAER) e no seu art 10 são apontads cem tipos de 

transgressões disciplinares, seguidas do Parágrafo Único que dispõe: São 

consideradas também, transgressões disicplinares, as ações ou omissões não 

especificadas no presente artigo e não qualificadas como crimes nas leis penais 

militares, contra os Símbolos Nacionais; contra a honra e o pundonor militar; 

contra o decoro da classe, contra os preceitos sociais e as normas da moral; 

contra os princípios de subordinação, regras e ordens de serviço, estabelecidos 

nas leis ou regulamentos, ou prescritos por autoridade competente. 

Estampa o art. 15 do referido Decreto as punições disciplinares previstas, 

dentre as quais elenca o nº 3.” Prisão: a) fazendo serviço, ou comum, até 30 dias; 

b) sem fazer serviço, até 15 dias; c) em separado, até 10 dias.  

Observa o Párágrafo Único que: A prisão, em separado, aplicável, em 

casos especiais, será sempre sem fazer serviço. 

O nº 5 do art. 34 do mesmo R DAER diz que: os detidos para 

averiguações podem ser mantidos incomunicáveis para interrogatório da 

autoridade a  cuja disposição se acham. A cessação da incomunicabilidade 

depende da ultimação das averiguações procedidas com a máxima urgência, não 
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podendo, de qualquer forma, o período de incomunicabilidade ser superior a 

quatro dias. 

Um decreto que prevê cominações de cerceamento da liberdade, podendo 

ser até em separado, ou mesmo incomunicável, deixa ao talante do superior criar 

um tipo disciplinar não apontado pelo regulamento, parece-nos urgente a 

necessidade de elaboração de Lei stricto sensu para reparar tamanhas violações 

ao Princípio da Legalidade. 

Deve ser apontada, ainda, uma absoluta desproporção na punição a ser 

aplicada nas diferentes Forças, enquanto o Decreto nº 88.545 de 26 de julho de 

1983, que aprova o Regulamento Disciplinar da Marinha prevê no seu art. 14 o 

limite máximo de dez dias de “prisão rigorosa” para o militar; no Exército e na 

Aeronáutica a pena pode atingir trinta dias, três vezes superior. 

Ademais, as penas cominadas aos subordinados de baixo escalão, as 

chamadas praças, são extremamente mais rigorosas do que as cominadas aos 

oficiais, podendo chegar à exclusão do serviço ativo a bem da disciplina. Avilta  o 

princípio da isonomia, fere de morte o princípio da razoabilidade. 

Tratando-se de subordinados, aqueles que estão à mercê do poder de 

mando, do poder hierárquico, do poder funcional, do poder disciplinar, que é 

imposto de há muito nas corporações castrenses, inadmitindo sequer o direito da 

palavra, da manifestação do pensamento e da contestação ou da explicação de 

uma ordem obscura, dúbia ou até mesmo manifestamente ilegal e dimanada de 

seu superior  hierárquico - “Ordem dada é ordem cumprida”- é, ainda, a retórica da 

caserna. 

Doutra parte, as prisões e detenções, espécies, portanto, de punições 

disciplinares, medidas cerceadoras da liberdade física, individual e pessoal do 

cidadão militar, para serem legais, legítimas e lidimamente justas, necessária e 

urgentemente, prescindem ser definidas, especificadas, estabelecidas e tipificadas 

em Lei Formal e Legítima, em lei originada do povo, através dos seus legítimos 

representantes parlamentares (Poder Legislativo), mormente por tratarem essas 

restrições às liberdades públicas, ou seja, a direitos e garantias individuais (o 



inalienável, impostergável, imprescritível e fundamental  direito à liberdade de 

locomoção), face à imperatividade e à inamovibilidade do cerne pétreo dessas 

cláusulas previstas no art. 60, § 4º, IV em combinação conjunta com o art. 68, § 

1º, II e com Art. 22, XXI, todos da CF/1988. 

Logo, descartada está a figura do decreto como “norma regulamentar” de 

direitos e garantias e deveres; é, pois, imprescindível uma Lei Disciplinar. 

Entretanto, não basta apenas ser Lei Disciplinar, há de ter-se, no seu bojo, 

assegurado, respeitado, cumprido e disciplinado o due process of law, a apuração 

regular da falta, qualquer que seja esta, com o contraditório e a garantia da ampla 

defesa, com todos seus meios e recursos e, principalmente, sendo esta exercida 

por alguém habilitado e capacitado para assim proceder, por um advogado, face 

ao disposto no art. 5º, LIV, LV c/c os art. 133 e 134 da CF/1988. 

Em atendimento ao princípio da recepção, os regulamentos disciplinares 

aprovados por meio de decretos foram recebidos pela nova ordem constitucional, 

como ocorreu com o Código Penal,  Código Processual Penal, Código Penal 

Militar, Código de Processo Penal Militar e outros diplomas legais. O fato destes 

diplomas legais terem sido recepcionados não significa que possam sofrer 

modificações em desacordo com o previsto na Constituição Federal. 

Nesse sentido ensina Michel Temer:  

A ordem consticucional nova, por ser tal, é incompatível com 
a ordem constitucional antiga. Aquela revoga esta. A 
Constituição nova recebe a ordem normativa que surgiu sob 
o império de Constituições anteriores se com ela  forem 
compatíveis. É o fenômeno da recepção que se destina a dar 
continuidade às relações sociais, sem necesidade de nova, 
custosa, difícil, e quase impossível manifestação legislativa 
ordinária24. 

A Constituição Federal no art. 5º, inciso LXI, diz que, ninguém será preso 

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

competente, salvo nos casos de transgressão militar ou crime propriamente militar, 

definidos em lei. Definidos em lei, não decretos. Claro está no dispositivo 
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constitucional, que os regulamentos disciplinares só podem ser madificados por 

lei, ou seja, por norma do Poder Legislativo. Negar esta interpretação é negar a 

existência do Estado Democrático de Direito. 

Outrossim, se à sanctio disciplinar militar, ato administrativo que é, faltar 

qualquer de seus requisitos ou pressupostos deste como investigaremos, inquina-

a de ilegalidade ou abuso de poder (excesso, desvio ou arbítrio), mormente se 

houver incompetência da autoridade ou exorbitância do poder punitivo, posto que, 

desse modo, há a incidência dos pressupostos do mandamus e, in casu, tratando-

se de prisão ou detenção arbitrárias, do habeas corpus. Exemplificando: um 

Capitão Cmt de Cia pune seu subordinado, com 10 (dez) dias de prisão, quando é 

ressabido que só poderia puni-lo com até 08 (oito) dias de prisão; pune 

subordinado hierárquico pertencente a outra Unidade Militar, ou; ainda, quando o 

militar foi punido, mas, no local de confinamento em que está recolhido, sofre ou 

está para sofrer qualquer tipo de violência, etc.  

Entrementes, é mister frisar, que o mandado de segurança, in casu, 

prestar-se-á a coibir as punições disciplinares militares outras que não as 

restritivas de liberdade, desde que haja a eiva de ilegalidade ou abuso de poder; 

enquanto o habeas corpus é o remedium juris adequado às detenções e prisões 

de que decorram ilegalidade ou abuso de poder, porquanto inexistindo estas não 

há falar em mandamus ou  habeas corpus.  
 

2.1.3  Do Princípio da Ampla Defesa e do Contraditório. 

 

Previsto no art.5º, inciso LV da CF/1988, estabelece, aos litigantes, em 

processo judicial e administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o 

contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes. 

Segundo Odete Medauar: 
Em essência, o contraditório significa a faculdade de manifestar o próprio 
ponto de vista ou argumentos próprios ante fatos, documentos ou 
argumentos apresentados por outrem. O contraditório possibilita 
tecnicamente contradizer a posição contrária25. 
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No sentido de Nelson Nery Júnior: 
Por contraditório deve entender-se, de um lado, a necessidade de dar-se 
conhecimento da existência da ação e de todos os atos do processo às 
partes, e, de outro, a possibilidade de as partes reagirem aos atos que 
lhes sejam desfavoráveis26. 

Desta forma, no contraditório pressupõe-se, além da citação do acusado, 

contendo a informação sobre as acusações que contra ele pesam, para que possa 

contraditá-las ou contestá-las, a comunicação ao mesmo de todos os atos 

processuais para que possa acompanhá-los. 

Moacyr Amaral Santos, analisando este princípio, antes do advento da 

atual Carta Magna, afirma que: “No princípio do contraditório se agasalha o direito 

de defesa, de natureza constitucional, e segundo o qual ninguém pode ser julgado 

sem ser ouvido"27. 

Na seqüência, citando conceito de Liebman, o mesmo Professor afirma 

que: 
Por isso, imprescindível é que se dê ao réu, no processo, oportunidade 
para defender-se. Oferecida essa oportunidade, respeitado está o 
princípio. Entende-se que o princípio é respeitado quando se dá a todas 
as partes a possibilidade de defender-se; que o façam, efetivamente, que 
compareçam a juízo e ofereçam as suas razões, ou permaneçam 
inativas, ou mesmo sejam contumazes, depende de sua livre 
determinação28. 

Vê-se, pois, que o contraditório, caminha lado a lado com a ampla defesa, 

mas não se confunde com esta. A Professora Ada Pellegrini Grinover, citada por 

Odete Medaur, explica adequadamente esta diferença, muito sutil, quando assim 

fala: 
Num determinado enfoque, é inquestionável que é do contraditório que 
brota a própria defesa. Desdobrando-se o contraditório em dois 
momentos — a informação e a possibilidade de reação — não há como 
negar que o conhecimento, ínsito no contraditório, é pressuposto para o 
exercício da defesa. Mas, de outro ponto de vista, é igualmente válido 
afirmar que a defesa é que garante o contraditório, conquanto nele se 
manifeste... Defesa, pois, que garante o contraditório, e que por ele se 
manifesta e é garantida: porque a defesa, que o garante, se faz possível 
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graças a um de seus momentos constitutivos — a informação — e vive e 
se exprime por intermédio de seu segundo momento — a reação. Eis a 
íntima relação e interação da defesa e do contraditório29. 

Na lição de José Carlos Peres de Souza e Leu Odete Campos Izumida de 

Almeida, “O exercício da ampla defesa, nos moldes estabelecidos pela 

Constituição Federal, não se limita ao princípio do contraditório, pois, se traduz na 

ampla participação do administrado, no processo, segundo os princípios do direito 

processual”30. 

José Cretella Júnior31  preleciona que “o princípio da ampla defesa se 

contrapõe ao principio inquisitorial, em que é repelido o contraditório, 

impossibilitando ao acusado produzir provas ou carrear para o processo 

elementos que lhe provem a inocência.” Ao final, assevera o Professor a nulidade 

do ato que a cerceia, que poderá ser revisto pelo Poder Judiciário. 

 

O princípio da ampla defesa é aplicável em qualquer tipo de processo que 

envolva o poder sancionatório do Estado sobre as pessoas físicas e jurídicas. 

O princípio do contraditório, que é inerente ao direito de defesa, é 

decorrente da bilateralidade do processo: quando uma das partes alega alguma 

coisa, há de ser ouvida também a outra, dando-se-lhe oportunidade de resposta. 

O principio do contraditório supõe o conhecimento dos atos processuais 

pelo acusado e o seu direito de resposta ou de reação. 

Ele exige, notificação dos atos processuais à parte interessada;  

possibilidade de exame das provas constantes do processo;direito de assistir á 

inquirição de testemunhas; direito de apresentar defesa escrita. 

Em que pese a acentuada dicotomia entre os principios do contraditório e 

da ampla defesa na lição de Edgard Silveira Bueno Filho, garante que “O 
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entrelaçamento do exercício da ampla defesa com o do contraditório é tão gritante 

que não se pode imaginar a existência de um sem o outro"32. 

A aplicação do princípio constitucional da ampla defesa  na Administração 

Militar tem sido pouco expressivo. A Constituição Federal, quiçá, por seu 

desconhecimento, tem sua aplicabilidade prática limitada. A origem desse 

comportamento castrense é difícil precisar. O Estatuto dos Militares, no parágrafo 

2º, do artigo 14, traz configurada essa hipótese: 

“Art. 14. (Omissis). 

§ 2ª Disciplina é a rigorosa observância e o acatamento integral das leis, 

regulamentos, normas e disposições que fundamentam o organismo militar e 

coordenam seu funcionamento regular e harmônico, traduzindo-se pelo perfeito 

cumprimento do dever por parte de todos e de cada um dos componentes desse 

organismo.” 

Ora, e as que estão fora desse contexto, são letras mortas? – A 

inobservância dos direitos e garantias constitucionais na aplicação de sanções 

disciplinares tem  

 

ensejado vários recursos ao douto Poder Judiciário Federal,  que as tem anulado, 

por julgá-las eivadas de ilegalidade. Até hoje, o direito de defesa é privilégio das 

praças estabilizadas e dos oficiais de carreira, quando submetidos a Conselho de 

Disciplina e Conselho de Justificação, respectivamente. Reversamente, a vigente 

Constituição Federal em seu artigo 5º, inciso LV, assegura-o aos “acusados em 

geral”, sem destingui-los. Aliás, ressaltou Seabra Fagundes sobre a necessidade 

da interpretação em termos largos, dos dispositivos constitucionais, assim 

expressa: 

O critério de interpretação à letra, já por si o menos valioso de quantos se 
podem adotar no entendimento das regras jurídicas, ainda mais 
desvalioso se torna quando estas são preceitos de Direito Público e do 
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Direito Privado na sua mais eminente expressão social e política, que é o 
Direito Constitucional33. 

Por conseguinte, mostra-se inconstitucional que parte dos militares sejam 

privados dos direitos e garantias fundamentais que sem distinção alguma, a todos 

são assegurados. Todos os atos emanados da Administração Militar devem ser 

vazados com cautela e na estrita observância da Lei Maior. 

O direito  de defesa, remonta aos tempos  imemoriais, não obstante, essa 

garantia constitucional no Regulamento Disciplinar do Exército, é subtraída como 

se nota: 

“Art. 10. (Omissis) 

§ 6º A autoridade, a quem a parte disciplinar é dirigida, deve dar a solução 

no prazo máximo de oito dias úteis, podendo, se necessário, ouvir as pessoas 

envolvidas, obedecidas as demais prescrições regulamentares.” 

Essa suposta facultatividade, atribuída à autoridade militar é 

inconstitucional, não pode indicar uma mera faculdade, mas um poder-dever 

destinado a assegurar o impostergável  direito de defesa do administrado.  

É licito inferir que são manifestamente violadores do princípio da ampla 

defesa os regulamentos disciplinares militares das Forças Armadas, revogados 

tacitamente na maior parte de seus dispositivos pela Carta Magna de 1988. 

 

2.1.4  Do Princípio da Igualdade 
 

 

O caput do art. 5º da CF/1988 dispõe que:"todos são iguais perante a 

Lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e 

estrangeiros (...) a inviolabilidade à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 

propriedade nos termos seguintes:  

                                                 
33 FAGUNDES, Seabra. A nova constituição e o mandado de segurança. Revista de Direito Administrativo, 

Rio de Janeiro, v. 89. jul./set. 1967,  p 5. 



Igualdade perante a lei, significa exatamente isonomia ou princípio de 

isonomia, juridicamente falando, id est, sobre o "Conteúdo Jurídico do Princípio da 

Igualdade", inolvidável o escólio de Celso Antonio Bandeira de Melo:  

| ...| Com efeito, por via do princípio da igualdade, o que a ordem jurídica 
pretende firmar é a impossibilidade de desequiparações fortuitas e 
injustificadas. Para atingir este bem, este valor absorvido pelo Direito, o 
sistema normativo concebeu fórmula hábil que interdita, o quanto 
possível, tais resultados, posto que, exigindo igualdade, assegura 
preceitos genéricos, os abstratos e atos concretos colham a todos sem 
especificações arbitrárias, assim proveitosas que detrimentosas para os 
atingidos34  

E mais ainda, cita Pimenta Bueno:  

| ...| A lei deve ser uma e a mesma para todos; qualquer especialidade ou 
prerrogativa que não for fundada só e unicamente em uma razão muito 
valiosa de bem público será uma injustiça e poderá ser uma Tirania. 35  

Doutra parte, o princípio da isonomia se consagra como o maior dos 

princípios garantidores dos direitos individuais. Praeter Legem, a presunção 

genérica e absoluta é a da igualdade, porque o texto da Constituição impõe, sob 

pena de incompatibilidade com o preceito igualitário, posto que, contrario sensu, 

longe de se concorrer para a justiça social, tende-se a fugir dela.  

Assim sendo, sobre o mister, não é despiciendo citar Antônio Pereira 

Duarte - que assim se expressa:  

| ...| Importante aspecto a ressaltar é que o 
administrador militar deve se nortear pelo princípio 
da igualdade de todos perante a lei, de tal forma a 
não criar situações de privilégios ou favorecimento 
para esse ou aquele servidor (...). Se a lei previu o 
direito para todos os que estivessem em tal ou qual 
situação fáctica, o direito é extensivo a todos e não 
a uma dada categoria exclusivamente36. 

A liberdade e a igualdade dos homens não são um dado de fato, mas um 

ideal a perseguir; não são uma existência, mas um valor; não são um ser, mas um 

dever-ser. Enquanto teorias filosóficas, as primeiras afirmações dos direitos do 
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homem são pura e simplesmente a expressão de um pensamento individual: são 

universais em relação ao conteúdo, na medida em que se dirigem a um homem 

racional fora do espaço e do tempo, mas são extremamente limitadas em relação 

à sua eficácia, na medida que são (na melhor das hipóteses) propostas por um 

futuro legislador. 

A igualdade, proclamada na Declaração Universal dos Direitos do Homem 

e em todas as cartas constitucionais, apresenta uma interpretação completamente 

diversa em um modelo garantista de Direito, aparecendo não como tese descritiva, 

mas como um princípio normativo, não como asserção, mas como prescrição, não 

no sentido do ser, mas do deve-ser, como expõe Ferrajoli na sua Teoria 

Garantista do Estado de Direito no trabalho Derecho y Razón.  

A partir dessa idéia de igualdade (não como fato, mas como valor), surge 

a primazia axiológica do ponto de vista externo, ou seja, do valor das pessoas, 

bem como do respeito às suas diversas identidades. E nesta acepção, está 

inserida a moderna tolerância, ou seja, o respeito por todas as diferenças 

existentes entre as pessoas. Neste contexto, a diferença sexual pressupõe um 

valor baseado nesta tolerância, postuladora das diferenças.  

O princípio da igualdade está implícito em todos os direitos fundamentais, 

que por sua vez são postulados como valores extra-jurídicos, e por essa razão, as 

garantias democráticas cabíveis devem ser idôneas de tal modo que, sobre esses 

princípios não possam recair a regra da maioria, pelo fato de serem legitimadores 

dos direitos fundamentais, considerados historicamente invioláveis.  

Ronald Dworkin considera o direito a ser tratado como igual, um direito 

fundamental, onde a igualdade é referida a todos os seres humanos, sem haver 

distinção de qualquer gênero. Neste contexto, Dworkin deduz todos os outros 

direitos do sistema de referência ao direito de todos os homens possuírem igual 

consideração e respeito. No entanto, este conceito não pode ser generalizado pelo 

fato de que o respeito como valor fundante não está inserido apenas no valor da 

igualdade, mas também em outros vários princípios, como o da dignidade 

humana.  



Ao ser postulado como um critério de justiça, o princípio da igualdade 

incorpora diversas dimensões,com uma distinta formulação: por um lado através 

de um modelo social, que concerne à igualdade material, e por outro, um modelo 

liberal que considera a igualdade através dos méritos e de iguais oportunidades a 

todos. Assim , John Rawls, através da formulação de princípios de justiça, em 

Theory of Justice, admitirá, primeiramente a exigência de igualdade através de 

uma democracia liberal, bem como uma liberdade política ( como o direito de votar 

e desempenhar cargos públicos) e, conseqüentemente, havendo desigualdade de 

oportunidades, através de vantagens econômicas e sociais, deve-se tentar 

amenizá-las em face da existência de menos bens a repartir.  

Neste contexto, é realmente questionável formular critérios de justiça 

acerca da igualdade, pelo fato de tal princípio incorporar valores meta-jurídicos, 

inseridos em uma acepção normativa e prescritiva, mas que, no entanto, deve ser 

considerado o alicerce para todo e qualquer ordenamento jurídico que tenha como 

primordiais valores aqueles inseridos nos direitos fundamentais.  

O princípio da igualdade constitui-se em um princípio normativo e 

dinâmico a partir do qual é possível a realização de juízos de valor que justifiquem 

determinadas opções jurídicas pelos mesmos, considerando-se o valor da 

igualdade como um dever-ser, termo normativo e prescritivo.  

Luigi Ferrajoli, partindo de uma análise do ponto de vista externo, postula 

que a primazia axiológica deste eqüivale à primazia da pessoa como valor, ou 

seja, do valor da pessoa e de todas as suas identidades e pluralidades de pontos 

de vista externos. Dessa forma, sobre esse valor irá basear-se a tolerância, que 

corresponde ao respeito de todas as identidades pessoais e de pontos de vista. A 

tolerância pode ser definida como a atribuição de idêntico valor a cada pessoa, 

opondo-se, assim, à intolerância que postula a violação dos direitos fundamentais, 

bem como a desigualdade.  

A igualdade jurídica , assim, possui por corolário a tolerância, que por sua 

vez constitui-se em um princípio complexo, que inclui as diferenças pessoais e 

exclui as diferenças sociais. Assim, o valor da igualdade pode então ser analisado 



através de duas acepções: a primeira consiste no igual valor correspondente a 

todas as diferentes identidades que fazem de cada pessoa um indivíduo diferente 

dos demais e de cada indivíduo uma pessoa como as demais. Neste contexto, a 

tolerância reside na admissibilidade de violações destas identidades. Em uma 

segunda acepção, a igualdade desvaloriza o gênero das diferenças econômicas e 

sociais, que constituem privilégios e discriminação social, capazes de erradicar as 

identidades e determinar as desigualdades, estas intoleráveis.  

A partir destas duas acepções, o princípio da igualdade possuirá uma 

dupla estrutura, que consiste na igualdade formal e política e na igualdade 

substancial e social.  

O princípio da igualdade assumirá na primeira acepção a centralidade, a 

tolerância e a intangibilidade das diferenças pessoais e identidades estendidas 

como pressupostos da pluralidade de pontos de vista pessoais que conformam o 

ponto de vista externo, constituindo-se em uma igualdade formal e política, onde a 

igualdade e as diferenças não só não são antinômicas, senão que se implicam 

reciprocamente. O fato de excluir as diferenças sociais e econômicas conserva as 

diversas identidades pessoais, assim como condena os privilégios e 

discriminações sociais que deformam a identidade e determinam as 

desigualdades, sendo nesta acepção inserida a igualdade substancial e social.  

Em ambas as acepções, o princípio da igualdade não é uma tese 

descritiva, senão um princípio normativo, não um juízo de fato, mas um juízo de 

valor, ou um valor mais precisamente, postulado porque se reconhece a distinção 

existente entre os homens.  

A igualdade jurídica seria um dos primeiros princípios consensuados no 

pacto social, de onde são deduzidas prescrições na forma de normas precisas e 

critérios de validade e legitimidade de modelos jurídico- político determinados, 

pressupondo que todos os homens são , por natureza iguais e livres, e o pacto de 

união é firmado por indivíduos igualmente livres, em todas as suas identidades e 

pontos de vista, deduzida de uma relação de paz que deve se concretizar na 

condição política.  



A partir da formulação de igualdade no modelo garantista, é possível 

definir os direitos fundamentais, assim como as técnicas mediante as quais a 

igualdade esteja garantida. Dessa forma, as garantias dos direitos de liberdade - 

direitos de - asseguram a igualdade formal e política, bem como os direitos sociais 

- direitos a - asseguram a igualdade substancial e social. Os direitos de liberdade 

correspondem, então aos direitos à diferença, onde cada pessoa difere das 

demais preservando suas identidades. Já os direitos sociais são aqueles direitos 

que pretendem compensar e minimizar as desigualdades.  

A essencial relação entre a tolerância e a igualdade com os direitos 

fundamentais, justificará uma peculiar natureza jurídica dos direitos com o centro 

do ordenamento, expressando um valor, condicionando um modelo de Estado de 

Direito que garanta a igualdade, e ao mesmo tempo, incorporando limites precisos 

aos poderes públicos, tanto negativos, como positivos, assim como fins que 

pressupõem garantias, através de toda atividade jurídica.  

Na base do paradigma do Estado de Direito, bem como na democracia 

tanto formal quanto substancial, há uma estipulação de direitos fundamentais - 

políticos, civis, de liberdade e sociais - enquanto fonte de legitimação e justificação 

externa, bem como limitação interna dos poderes públicos e privados, atuando 

como parâmetros de igualdade dos sujeitos enquanto pessoas e cidadãos.  

Tais direitos fundamentais apresentam pelo menos três diferenças 

estruturais com outros direitos, que, não obstante, respeitam os direitos 

patrimoniais.  

Primeiramente, é evidente a universalidade de tais direitos, que 

materializam o princípio da igualdade baseado em uma igualdade en droits, dado 

que, tanto os direitos de liberdade e os direitos civis, como os políticos e os 

sociais, pertencem a todos em igual medida.  

Em segundo lugar, enquanto os direitos fundamentais são indisponíveis, 

inalienáveis e invioláveis, sendo raramente alterados pelo seu exercício, os 

direitos patrimoniais possuem natureza alienável e transferível, pelo fato de não 



haver subtração tanto da decisão política quanto do mercado, distintamente dos 

primeiros.   

E, finalmente, enquanto os direitos patrimoniais podem produzir efeitos 

através dos atos negociais, os direitos fundamentais são sempre ex lege, a nível 

constitucional, e seu exercício é passível de produção de efeitos, exceto nos 

direitos civis e políticos.  

No entanto, a concepção liberal postula que a própria igualdade de 

apropriação constitui-se em uma classe específica de direitos fundamentais: os 

direitos civis da capacidade de agir e a autonomia privada, assim como o direito 

de voto e da autonomia na esfera pública são direitos universalmente 

reconhecidos a todos os sujeitos de maior idade enquanto cidadãos. Dessa forma, 

esses direitos não podem ser confundidos com os direitos de propriedade e outros 

direitos patrimoniais, que se baseiam na liberdade e esfera econômica, protegidas 

pela Constituições liberais.  

Na verdade, a universalidade da qual fala Ferrajoli está sustentada por 

essa igualdade en droits, baseada em um traço estrutural e formal determinado 

pela quantificação universal da esfera de seus titulares: liberdade pessoal, habeas 

corpus , direito à vida, bem como os direitos políticos, civis e sociais, pertencentes 

igualmente a todos os cidadãos. E neste contexto, os direitos patrimoniais são 

naturalizados como exclusivos, pela quantificação existencial de seus titulares, 

enquanto os direitos fundamentais são inclusivos, através da igualdade en droits.  

Quanto à igualdade no sentido de “tratamento igual perante a lei”, este 

outro é apenas um direito de igualdade, e por sua vez, um direito fundamental por 

causa da quantificação universal de seus titulares.  

Os direitos fundamentais, de fato formam a base da moderna igualdade, 

que é precisamente uma igualdade en droits , na medida em que exibem duas 

características estruturais que os diferenciam de todos os outros direitos, a 

começar pelo de propriedade: antes de mais nada, a sua universalidade, pois 

respeitam a todos em igual medida, contrariamente aos direitos patrimoniais, que 

são direitos excludendi alios, dos quais um sujeito pode ser ou não titular e dos 



quais cada um é titular com exclusão dos outros; em segundo lugar, a sua 

indisponibilidade e inalienabilidade, quer ativa , quer passiva, que os subtrai ao 

mercado e à decisão política, limitando a esfera do decidível de um de outra e 

vinculando-se à sua tutela e satisfação. 

O valor da igualdade postulada na Constituição de qualquer Estado 

Democrático de Direito pressupõe uma generalidade de direitos que são 

universalizáveis, ou seja, estão implícitos em todas as pessoas, sem haver 

distinção.  

A afirmação de que “todos são iguais perante a lei”, denota uma exigência 

de igualdade na aplicação do Direito, e ao constituir-se numa das dimensões 

básicas do princípio da igualdade constitucionalmente garantido, assume, dessa 

forma, relevância no âmbito da aplicação igual da lei pelos órgãos da 

administração e pelos tribunais militares.  

Ser igual perante a lei não significa apenas aplicação igual da lei. A 

própria lei deve tratar de forma igual todos os cidadãos. O princípio da igualdade 

dirige-se ao próprio legislador, vinculando-o à criação de um Direito disciplinar 

igual para todos os postos e graduações.  

 

2.1.5. Do Princípio da Razoabilidade e da Proporcionalidade 

 

O princípio da razoabilidade é um valioso fundamento de realização da 

justiça do caso concreto. Cuida-se da superação da rigidez do normativismo da 

nossa tradição por um princípio que não refoge à dogmática tradicional, mas que 

oferece a ela o temperamento da busca da melhor solução para o conflito em 

julgamento. 

O princípio da rozoabilidade tem-se mostrado um versátil instrumento de 

proteção de direitos e do interesse  público contra o abuso de discricionariedade, 

tanto do legislador quanto do administrador. De fato, por força do princípio, 

excepciona-se a regra tradicional de que os atos públicos sujeitam-se apenas ao 

controle de legalidade. 



O princípio da razoabilidade surge e evolui ligado à garantia do devido 

processo legal, instituto ancestral do direito anglo-saxão. Em seu desenvolvimento 

doutrinário, o princípio, associado à cláusula do due process of law, teve 

inicialmente um caráter eminentemente processual (procedural due process), 

abrigando garantias inicialmente voltadas para o processo penal, que incluíram os 

direitos à citação, ampla defesa,  contraditório e recursos. Evoluiu o princípio do 

devido processo legal passando a ter um alcance substantivo (substantive due 

process), que se tornou fundamento de um criativo exercício jurisprudencial, por 

ensejar ao magistrado o exame de determinados aspectos dos atos 

administrativos, como sua racionalidade e razoabilidade, domínio que, 

invariavelmente, ficavam imunes à apreciação judicial devido à concepção 

tradicional da separação de Poderes. 

Os conceitos de devido processo legal e de razoabilidade, incorporados 

pelo direito constitucional norte-americano, ganharam o mundo e passaram a 

repercutir sobre os ordenamentos jurídicos dos Estados democráticos, 

confrontados com a eterna busca de equilíbrio entre o exercício do poder e a 

preservação dos direitos dos cidadãos. Cabe realçar que segmento da doutrina, 

sobretudo a de origem alemã, costuma fazer referências ao princípio da 

proporcionalidade, conceito que em linhas gerais, mantém uma relação de 

fungibilidade com o princípio da razoabilidade. 

O princípio da razoabilidade  é, como delineado acima, um mecanismo de 

controle da discricionariedade legislativa e administrativa. Trata-se de um 

parâmetro de valoração dos atos do Poder Público para aferir se eles estão 

informados pelo valor superior inerente a todo ordenamento jurídico: a justiça. 

Sendo mais fácil de ser sentido do que conceituado, o princípio se dilui, 

comumente, em um conjunto de proposições que não o libertam de uma dimensão 

excessivamente subjetiva. É razoável  o que seja conforme a razão, supondo 

equilíbrio, moderação e harmonia;  o que não seja arbitrário; o que corresponda ao 

senso comum, aos valores vigentes em dado momento ou lugar. Há autores, 

mesmo, que recorrem ao direito natural como fundamento para a aplicação da 



regra da razoabilidade, embora possa ela radicar perfeitamente nos princípios 

gerais da hermenêutica. 

Seja como for, é necessário seguir em busca de terreno mais sólido e de 

elementos mais objetivos para a caracterização da razoabilidade dos atos do 

Poder Público, dando ao tema a necessária densidade jurídica para que possa ser 

adequadamente utilizado por juízes e tribunais.  Somente esta delimitação de 

objeto poderá impedir que  o princípio se esvazie de sentido, por excessivamente 

abstrato. 

Conceitualmente, a idéia de razoabilidade se decompõe em três 

elementos: adequação entre meio e fim; necessidade-exigibilidade da medida; e 

proporcionalidade em sentido estrito. 

A atividade normativa estatal normalmente se dá à vista de certas 

circunstâncias (motivos) e destina-se a prover meios para realizar determinados 

fins. A razoabilidade persegue adequação lógica, a racionalidade que deve haver 

entre estes motivos, meios e fins. Por exemplo: se diante do crescimento 

estatístico da AIDS (motivo), o Poder Público proíbe o consumo de bebidas 

alcoólicas durante o carnaval (meio), para impedir a contaminação das pessoas 

(fim), a medida será irrazoável. A priori estará rompida a conexão entre os 

motivos, os meios e os fins, uma vez que não se admite qualquer vinculação direta 

entre o consumo de álcool e a contaminação. 

O segundo elemento do conceito de razoabilidade é a necessidade ou 

exigibilidade da medida, que implica para a realização dos fins visados. Se, por 

exemplo, for viável conter um determinado dano ambiental pela realização de uma 

obra corretiva no sistema de esgoto em uma fábrica, será ilegítima, por irrazoável, 

a determinação do Poder Público que importe no fechamento imediato do 

estabelecimento. Fica evidenciado que a razoabilidade se expressa por intermédio 

do princípio da proibição do excesso. 

Por último, a razoabilidade deve abarcar , também, a idéia de 

proporcionalidade em sentido estrito, que é a ponderação entre o ônus imposto e 

o benefício trazido, para constatar se  a medida é legítima. Se, por exemplo, o 



Poder Público eletrificar os monumentos públicos de modo a que, quando um 

adolescente for pichá-lo, sofra uma descarga elétrica, a total falta de 

proporcionalidade entre o bem jurídico protegido - o patrimônio público - e o bem 

jurídico sacrificado,  vida de um ser humano, invalida a iniciativa desarrazoada. 

Por fim, o princípio da razoabilidade faculta ao juiz invalidar atos 

legislativos ou atos administrativos quando não haja relação de adequação entre o 

fim visado e o meio empregado; a medida não seja exigível ou necessária, 

havendo meio alternativo para chegar ao mesmo resultado com  menor ônus a um 

direito individual ou  não haja proporcionalidade em sentido estrito, significa dizer, 

o que se perde com a medida é de maior relevo  do que aquilo que se ganha. 

Os primódios  do constitucionalismo brasileiro foram marcados por fortes 

influências do direito constitucional norte-americano. Mas a história demonstra 

que, em muitos momentos, o edifício jurídico apartou-se dessa fonte originária, 

passando a trilhar os caminhos da tradição jurídica romano-germânica. 

Assim, a procura de um equilíbrio entre o exercício do poder estatal e a 

preservação dos direitos fundamentais do homem fez brotar na jurisprudência e 

doutrina pátrias exames que ora chamou de razoabilidade, ora de 

proporcionalidade, não só da atuação administrativa, mas também legislativa37. 

É comum encontrarmos, na doutrina e jurisprudência nacionais, o princípio 

do devido processo legal substantivo conectado com as idéias de razoabilidade e 

proporcionalidade. 

O Professor Gilmar Ferreira Mendes utiliza proporcionalidade e 

razoabilidade como expressões intercambiáveis, e contidas na cláusula do devido 

processo legal do artigo 5º, LIV, da Constituição Federal. Esta conclusão foi obtida 

após a análise de decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, 

especialmente quanto ao julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 

958-3-RJ, acerca da constitucionalidade do artigo 5º, seus parágrafos e incisos, da 

                                                 
37  GUERRA FILHO, Willis Santiago et al. Dos direitos humanos aos direitos fundamentais. Porto Alegre. 

Livraria do advogado, 1997. p. 25. 



Lei nº 8.713, de 30 de setembro de 1993. Confiram-se, portanto, as suas 

conclusões, in verbis:38

Portanto, o Supremo Tribunal Federal considerou que, ainda que o 
legislador pudesse estabelecer restrições ao direito dos partidos políticos 
de participar do processo eleitoral, a adoção de critério relacionado com 
fatos passados para limitar a atuação futura desses partidos parecia 
manifestante inadequada e, por conseguinte, desarrazoada. 
Essa decisão consolida o desenvolvimento do princípio da 
proporcionalidade ou da razoabilidade como postulado constitucional 
autônomo que tem sua sede material na disposição constitucional que 
disciplina o devido processo legal (art. 5º, inciso LIV). Por outro lado, 
afirma-se de maneira inequívoca a possibilidade de declarar a 
inconstitucionalidade da lei em caso de sua dispensabilidade 
(inexigibilidade), inadequação (falta de utilidade para o fim perseguido) ou 
de ausência de razoabilidade em sentido estrito (desproporção entre o 
objetivo perseguido e o ônus imposto ao atingido)39. 

Na mesma esteira, Raquel Denize Stumm identifica proporcionalidade 

com devido processo legal substantivo, concluindo o seu trabalho da seguinte 

forma:40

A fundamentação do princípio da proporcionalidade, no nosso sistema, é 
realizada pelo princípio constitucional expresso do devido processo legal. 
Importa aqui a sua ênfase substantiva, em que há a preocupação com a 
igual proteção dos direitos do homem e os interesses da comunidade 
quando confrontados. 

No tocante à jurisprudência, quando o Supremo Tribunal Federal 

examinou a Lei nº 4.116, de 27.08.62, que regulamentava a profissão de corretor 

de imóveis, e julgou a sua inconstitucionalidade, utilizou  a razoabilidade como 

parâmetro de controle.41 Ademais, no julgamento de medida cautelar proposta na 

Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 855-2-PR, o Ministro-Relator Sepúlveda 

Pertence opinou favoravelmente ao pedido de suspensão da Lei nº 10.248, de 

14.01.93, do Estado do Paraná, que, a título de defender o consumidor, obrigava a 

pesagem dos vasilhames de GLP (Gás Liquefeito de Petróleo), no momento da 

venda. 

                                                 
38  MENDES, Gilmar Ferreira. A proporcionalidade na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. In: 

Repertório de Jurisprudência IOB, n. 23, 1. quinzena de dezembro de 1994. p. 469-475. 
39  STF - Representação nº 930, Distrito Federal, Relator para o Acórdão Ministro Rodrigues Alckmin, 

julgado em  05.05.1976, publicada no Diário de Justiça de 02.09.77. 
40  STUMM, Raquel Denize. Princípio da proporcionalidade no direito constitucional brasileiro. Porto 

Alegre: Livraria do Advogado, 1995. p. 173. 
41  STF - Representação nº 930, Distrito Federal, Relator para o Acórdão Ministro Rodrigues Alckmin, 

julgado em 05.05.1976, publicada no Diário de Justiça de 02.09.77. 



Para fundamentar a sua decisão, o Ministro buscou apoio no princípios da 

proporcionalidade ou razoabilidade que devem nortear o conteúdo das leis. Eis um 

trecho significativo de sua decisão: 

3. De sua vez, os esclarecimentos de fato - particularmente a 

manifestação do Instituto Nacional de Metrologia, Normatização e Qualidade 

Industrial - INMETRO, do Ministério da Justiça, são de múltipla relevância para 

este julgamento liminar. 

4. Eles servem, de um lado - como proficientemente explorados na petição 

– não só para lastrear o questionamento da proporcionalidade ou da razoabilidade 

da disciplina legal impugnada, mas também para indicar a conveniência de sustar 

ao menos, provisoriamente - as inovações por ela impostas, as quais, onerosas e 

de duvidosos efeitos úteis - acarretariam danos de incerta reparação para a 

economia do setor, na hipótese - que não é de afastar - de que se venha ao final a 

declarar a inconstitucionalidade da lei. 

5. Finalmente, à primeira vista, os mesmos esclarecimentos 

especializados, que instruem a petição, permitem duvidar que, dadas as 

contingências técnicas a que tem de submeter-se, o mecanismo de distribuição do 

gás liquefeito,  até hoje submetido a um regramento uniforme em todo o país, 

possa admitir variações regionais, impostas em nome da proteção do consumidor, 

cujos problemas, parece, hão de ter, no setor de que se cuida, soluções nacionais. 

Merece destaque de igual forma, o julgamento da argüição de 

inconstitucionalidade do artigo 5º da Lei nº 8.713, de 30.09.1993, em que o 

Ministro Moreira Alves fundamenta o seu voto na razoabilidade, como integrante 

do devido processo legal, como se pode depreender da seguinte passagem:42

... a meu ver, o problema capital que se apresenta, em face desta lei, é 
que ela fere, com relação aos dispositivos que estão sendo impugnados, 
o princípio constitucional do devido processo legal, que, evidentemente, 
não é apenas o processo previsto em lei, mas abarca os hipóteses em 
que falta razoabilidade à lei. 

Existe, assim, tanto por parte da doutrina, quanto da jurisprudência 

nacionais, uma vontade explícita de reunir no devido processo legal substantivo os 



preceitos da proporcionalidade e da razoabilidade. São, pois, acordes em 

fundamentar na cláusula do devido processo legal substantivo, inscrita no artigo 

5º, inciso LIV da Constituição Federal, os princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade. 

Para W. Jellinek  citado por Philippe, o "problema da proporcionalidade é 

saber se não se atirou no pardal com um canhão".43 Elas, ao modo da 

razoabilidade, não é uma categoria própria do direito, mas inspira toda a atividade 

humana.  Porém Xavier Philippe é um conceito nômade, cuja noção genérica é 

empregada por várias ciências, a começar pela matemática. 

Já a idéia de razoabilidade permeou grande parte da produção intelectual 

de Luis Recaséns Siches, que em uma de suas obras44 enfatiza que toda a 

produção do Direito (que se inicia com o trabalho legislativo e culmina com a 

aplicação concreta às situações individuais)deve estar inspirada pela noção do 

razoável, cuja análise não  se restringe aos elementos objetivos, mas inclui as 

circunstâncias  espácio-temporais que limitam, influem e condicionam o homem, 

como ente possuidor de valores. 

Tal convicção está perfeitamente balizada quando esmiuça  as 

caraterísticas do logos do razonable: Primero, está limitado, está condicionado y 

está influido por la realidad concreta del mundo en el  que opera - en el Derecho 

está circunscrito, condicionado  influido por la realidad del mundo social histórico y 

particular, en el cual, con el cual y para el cual se elaboran las normas jurídicas, lo 

mismo las generales que las indivializadas. Segundo, está impregnado de 

valoraciones, esto es, de criterios estimativos o axiológicos. Adviértase que esa 

dimensión valorativa es por completo ajena a la lógica formal, a cualquier teoria de 

la inferencia. Ese estar impregnado de valoraciones es uno de los rasgos que 

decisivamente diferencia el logos de lo razonable, frente al logos de lo racional. 

Tercero, tales valoraciones son concretas, es decir, están referidas a una 

                                                                                                                                                     
42  Trata-se do julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade. Diário da Justiça, nº 958-3-RJ. 
43  PHILIPPE, Xavier. Le contrôle de proportionnalité dans les jurisprudences constitutionnelle et 

administrative françaises. Paris: Économica, 1990. p. 18-19. 
44 SICHES, Luis Recaséns. Experiencia jurídica, naturaleza de la cosa y Lógica "razonable". México: 

Dianoia, 1971. p. 533. 



determinada situación humana real, a  una cierta constelación social, y, por lo 

tanto, toman em cuenta las posibilidades y las limitaciones reales. Cuarto, las 

valoraciones constituyen la base o apoyo para  la formulación de propósitos, esto 

es, para el establecimiento de finalidades. Quinto, pero la formulación de 

propósitos e establecimiento de finalidades no sólo  se apoya sobre valoraciones 

sino que además está condicionado por las posibilidades que depare la realidad 

humana social concreta. El señalamiento de  las finalidades o metas es el 

resultado de la conjugación del conocimiento sobre una relidad social particular y 

unas valoraciones estimadas como pertinentes respecto de esa realidad. Sexto, 

consiguientemente, el logos de lo humano está regido por razones de congruencia 

o adecuación: 1) entre la realidad social y los valores (cuáles son los valores 

apropiados para la ordenación de una determinada realidad social); 2) entre los 

valores y los fines (cuáles son los fines valiosos); 3) entre  los fines y la realidad 

social concreta (cuáles son los fines  de realización posible y razones para una 

escala de prioridades entre ellos); 4) entre los fines y los medios, en cuanto a la 

conveniencia de los medios  para los fines; 5) entre los fines y los medios respecto 

de la correción ética de los medios; y 6) entre los fines y los medios en lo que se 

refiere a la eficacia de los medios. 7) está orientado por las enseñanzas sacadas 

de la experiencia vital y histórica, esto es, individual y social - actual y pretérita -, y 

se desenvuelve aleccionado por esa experiencia.45  

Razoabilidade e proporcionalidade podem até ser magnitudes diversas, 

entretanto, cremos que o princípio da proporcionalidade carrega em si a noção de 

razoabilidade, em uma relação inextrincável, e que não pode ser dissolvida, 

justificando, assim, a intercambialidade dos termos proporcionalidade e 

razoabilidade no ordenamento brasileiro. 

 

 

                                                 
45 SICHES, Luis Recaséns. Experiencia jurídica, naturaleza de la cosa y Lógica "razonable". México: 

Dianoia, 1971. p. 535/536. 



2.2  A INEXISTÊNCIA DE CONFLITO ENTRE A GARANTIA 

CONSTITUCIONAL DO HABEAS CORPUS E O § 2º DO ART 

142 DA CARTA MAGNA DE 1988. 

 

O Papa João Paulo II nos ensinou e advertiu que a experiência histórica 

resultou na formação do axioma “summum ius, summa iniuria”: o sumo direito é a 

suma justiça46. 

Impõe-se cada vez mais no pensamento contemporâneo a convicção de 

que o direito é o justo, restaurando-se o conceito originário, oriundo da filosofia 

grega e que presidiu a formação científica e prática do direito romano; identificado 

o direito com o dikaion e o jus, e a ciência do direito como juris prudentia, a ciência 

voltada para a solução prudencial dos litígios na sociedade, admite-se 

coerentemente que a lei não exaure o direito, mas é um dos meios técnicos de 

torná-lo efetivo nas relações sociais. 

Deve-se atribuir maior ênfase à criação do direito pelo juiz, seja na tarefa 

de interpretação e integração, seja na aplicação, até o ponto de poder ele recusar-

se a aplicar uma norma que sua consciência repute injusta em determinada 

situação. Pode haver uma ordem jurídica sem leis, não sem juiz. 

Charles Hunghes,  ex-governador de Nova York e depois membro da 

Suprema Corte dos Estados Unidos afirmou que os americanos viviam sob uma 

constituição, mas essa carta política era aquilo que os juízes afirmavam que ela o 

era47. Realidade absolutamente válida para o Brasil e, portanto, merecem 

transcrição as palavras de Francisco Campos sobre o STF e o poder criador do 

direito, que lhe confia a Carta Magna: “Juiz das atribuições dos demais poderes, 

sois o próprio juiz das vossas. (...)... no poder de interpretar há de incluir-se, 

necessariamente, por mais limitado que seja, o poder de formular”48. 

                                                 
46 Encíclica Dives in Misericordia. Papa João Paulo II. 1980. 
47  A citação é referida por Antônio Flores em seu prólogo à edição espanhola da obra de Charles Hughes. The 

Supreme Court of the United States. It’s foundation. Methados and Achivements. Na interpretation -  
publicada em 1946. 

48  CAMPOS, Francisco. O poder judiciário na constituição de 1937. In: Direito constitucional. Rio. Forense. 
1942. p. 367. 



O que se aspira é uma liberdade muito maior do juiz na apreciação dos 

aspectos objetivos do caso concreto, levando-o a afastar a injustiça. Mas não se 

trata de liberdade sem responsabilidade, pois a ordem jurídica possui os meios 

adequados de controle, em face da hierarquia na organização judiciária. 

Os defensores do realismo jurídico estão certos quando asseveram que é 

muito mais importante ter bons juízes do que boas leis. Para o futuro jurídico da 

Nação, mais vale cuidar da boa formação científica e profissional, de uma  

excelente educação jurídica, do aperfeiçoamento do ensino jurídico, do que de 

uma suposta perfeição do sistema normativo, sujeito às modificações 

interpretativas ao sabor das necessidades emergentes do momento histórico. 

Essa compreensão humanística das finalidades do direito não se obtém 

pelo trabalho legiferante, mas pela formação daqueles que vão lidar com as leis, 

interpretando-as e aplicando-as à vida social. 

Inarredavelmente a concepção tópica e prudencial da jurisprundência, 

aliada a uma liberdade muito maior atribuída aos magistados, de poderem atuar 

na experiência criadora do direito,  representa caminho novo e inexplorado para o 

aperfeiçoamento do direito nacional. 

Na sábia lição de Maximiliano o intérprete é o renovador inteligente e 

cauto,  o sociólogo, do Direito. O seu trabalho rejuvenece e fecunda a fórmula 

prematuramente decrépita, e atua como elemento integrador e complementar da 

própria lei escrita. Esta é a estática, e a função interpretativa e dinâmica do 

Direito49. 

A interpretação do texto constitucional deve realizar-se segundo valores 

vigentes e, em conseqüência, consoante o momento histórico, alcançando-se o 

estabelecimento de preceitos efetivamente vinculantes, construindo-se o que 

Canotilho denomina "constitucionalidade adequada"50. 

Orientam a interpretação constitucional os seguintes princípios: 

                                                 
49 MAXIMILIANO, Carlos. Hermenêutica e aplicação do direito. Rio de Janeiro: Forense. 1994. p. 12. 
50 CANOTILHO, J. J. Gomes. Direito constitucional. 6. ed. Caimbra: Almedina, 1995. p. 226-227. 



a) princípio da supremacia constitucional, ou superioridade jurídica da 

constituição, que praticamente impõe a rigidez constitucional, já analisada; 

b) princípio da unidade da constituição, exigindo a interpretação sistêmica 

do texto, sem considerações parciais, levando a uma busca incessante da 

conciliação de supostos conflitos; 

c) princípios do efeito integrador, visando à integração política e social, a 

harmonização entre Estado e sociedade; 

d) princípio da máxima efetividade, opção pelo sentido que garanta maior 

eficácia à norma; 

e) princípio da conformidade funcional, revela-se pela impossibilidade do 

órgão-intérprete desvirtuar a organização estabelecida pela própria constituição. 

f) princípio da concordância prática ou da harmonização, que impõe a 

tentativa de salvaguardar direitos e bens jurídicos constitucionalmente protegidos, 

dada a sua igualdade de valoração, estabelecendo-se limites recíprocos. 

A interpretação resultará, perceba-se, na afirmação do sistema, dotando-o 

da unicidade lógica e, por conseguinte, de aplicabilidade. 

Durante o processo hermenêutico, pode advir contradição entre normas 

integrantes do sistema, denominada de antinomia. Técio Sampaio Ferraz, ao 

explicitar o tema, conclui que a antinomia jurídica perfaz-se quando: as normas 

conflitantes emanem de autoridades competentes, num mesmo âmbito normativo; 

contradigam-se por possuírem operadores opostos (permissão e proibição) e 

conteúdos refletindo negação interna um e outro (prescrição de atuação e 

prescrição de omissão); e, por fim, criem posição insustentável do sujeito 

destinatário da norma, sem qualquer recurso para solver o impasse instituído51. 

Configurar-se-ia antinomia real quando preenchidos os três requisitos 

acima expostos e antinomia aparente, acaso haja solução prevista pelo 
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ordenamento jurídico, entre nós, consignada na Lei de Introdução, que fixa os 

critérios hierárquico, de especialização e cronológico52.  

Transportando-se para a perspectiva da constituição, questiona-se, de 

imediato, a possibilidade de antinomia real e aparente. 

A maioria doutrinária nega-a de forma peremptória, com base no caráter 

dinâmico da constituição: sendo as normas constitucionais, possuem idêntica 

hierárquia, devendo-se observá-las como uma unidade sistêmica. 

Ao nos referirmos, porém, ao caráter estático da constituição, resta clara, 

como dantes mencionado, a diferenciação das normas constitucionais entre 

princípios e regras, cuja natureza suscita relação de densificação e esclarecimento 

recíproco, instituindo uma graduação, que, embora negada, é inerente ao sistema, 

pelo que a existência de conflitos mostra-se bastante plausível. 

Para uma melhor resposta, impende analisar a hipótese de antinomia 

segundo, justamente, a natureza das normas constitucionais e, num momento 

posterior, de acordo com sua (delas) origem. 

Acaso o conflito se localize entre princípios, afasta-se a possibilidade de 

antinomia de imediato, pois, denotando valores sociais absorvidos juridicamente, 

os princípios vinculam-se ao peso, à importância daqueles, acarretando, em 

conseqüência, um necessário equilíbrio, a ponderação entre eles. 

Encontrando-se o antagonismo entre princípios e regras ou entre regras e 

regras, mostra-se plausível a antinomia, considerando-se entre os primeiros, a 

diferença de natureza, e, entre as últimas, a identidade hierárquica. 

Ressalve-se, porém, a hipótese de aplicação do critério da especialização, 

considerando-se a regra uma exceção justificada à generalidade estatuída. 

Por exemplo, rege o sistema tributário nacional o princípio da anualidade 

(princípio constitucional especial, impondo a exigência de lei promulgada no 
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exercício financeiro anterior para a regulação dos tributos do exercício seguinte. 

Não se aplica, contudo, o princípio aos impostos de importação e exportação, 

diante da instabilidade do mercado internacional, com repercussões na política 

econômica interna. 

Se, efetivamente, não constituir esta a hipótese de especialização, 

caracterizada pelo binômio generalidade-excepcionalidade, somente restará ao 

intérprete o reconhecimento da antinomia. 

Entre princípios e regras, a antinomia qualifica-se como aparente, 

prevalecendo os primeiros, uma vez que consistem em normas de graduação 

distinta (critério hierárquico no sentido estático. Celso Antônio Bandeira de Mello, 

sobre o tema, brilhantemente, como de costume, assevera: 

Violar um princípio é muito mais grave que transgredir uma 
norma. A desatenção ao princípio implica ofensa não apenas 
a um específico mandamento obrigatório, mas a todo o 
sistema de comandos. É a mais grave forma de ilegalidade 
ou inconstitucionalidade, conforme o escalão do princípio 
violado, porque representa insurgência contra todo o 
sistema, subversão de seus valores  fundamentais, 
contumácia irremissível a seu arcabouço lógico e corrosão 
de sua estrutura mestra53.  

Entre regras, entretanto, a antinomia será real, posto não ser aplicável de 

maneira segura, qualquer dos critérios interpretativos (hierarquia, especialização, 

ou cronologia). A antinomia real, denominada também de "antinomia de segundo 

grau", soluciona-se apenas com a edição de norma posterior diante da referida 

inexistência (de critérios jurídicos já postos). 

Considere-se, por outro lado, a origem das normas constitucionais, que se 

classificam em originárias (decorrentes do poder constituinte originário instituidor 

de uma nova ordem jurídica) e derivadas (oriundas do poder constituinte derivado, 

destinado a reformar a constituição), limitadas, todavia, por um procedimento 

especial, em virtude da rigidez constitucional e pelas existência das cláusulas 

pétreas, imutáveis, em nosso ordenamento, conforme consignado no §4º, art. 60. 
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Embora difícil a constatação de antinomia entre normas originárias, uma 

vez elaboradas pelo mesmo órgão legiferante no mesmo momento, acaso ocorra 

contradição insanável, valem as considerações acima expendidas, em razão da 

natureza das normas. 

Vale salientar que as críticas à inconstitucionalidade das normas 

constitucionais aqui se concentram, inadmitindo-as sem qualquer exceção quanto 

às normas originárias. A respeito, cite-se o artigo "O art. 45 da Constituição 

Federal e a inconstitucionalidade de normas constitucionais" , de Paulo Bonavides, 

na obra "A Constituição Aberta", fundamentado na ausência de hierarquia e na 

unicidade da constituição; e na casuística pouco freqüente, como se o não 

aparecimento de normas constitucionais antinômicas. 

Interessante é que, na casuística nacional, com a promulgação da 

Constituição da República em 1988, surgiu um exemplo tornando a tese atual e 

coerente. 

O meio jurídico viu-se envolvido na questão da provável 

inconstitucionalidade do art. 33 do ADCT, que previa: 

"Art. 33. Ressalvados os créditos de natureza alimentar, o valor dos 

precatórios judiciais pendentes de pagamento na data da promulgação da 

Constituição, incluído o remanescente de juros e correção monetária, poderá ser 

pago em moeda corrente, com atualização, em prestações anuais, iguais e 

sucessivas, no prazo máximo de oito anos, a partir de 1º de julho de 1989, por 

decisão editada pelo Poder Executivo até cento e oitenta dias da promulgação da 

Constituição. 

 Em flagrante contradição com o art. 100 da Constituição Federal, in 

verbis: 

"Art. 100. À exceção dos créditos de natureza alimentícia, os pagamentos 

devidos pela Fazenda Federal, Estadual ou Municipal, em virtude de sentença 

judiciária, far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos 

precatórios e à conta dos créditos respectivos, proibida a designação de casos ou 



de pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para 

este fim." 

Imaginar-se o art. 33 do ADCT como específico significaria, por certo, 

infringir o princípio isonômico, por não se conceber qualquer justificativa que 

embasasse um tratamento diferenciado àqueles créditos ali contidos. 

Alfredo Buzaid reconheceu a inconstitucionalidade do aludido dispositivo, 

mas tentou solucionar o conflito através do critério hierárquico, por entender as 

disposições transitórias infraconstitucionais54. Considerando a idêntica origem das 

normas, difícil conceber diferença de superioridade apenas pelo prazo de vigência 

que lhes foi assinalado. 

Fábio Bauab Boschi, amparado em Maria Helena Diniz, admite a 

existência de conflito entre normas constitucionais, mas não a 

inconstitucionalidade. Baseando-se no elemento axiológico, afirma que a eqüidade 

se revelaria no critério adequado de solução, devendo o aplicador examinar caso 

a caso, a fim de atingir o ideal de justiça55.  

A nosso ver, consistindo o sistema no conjunto coerente de normas, sem 

antinomia, a própria existência de conflito interno implodiria o sistema, violando a 

finalidade última do direito: a segurança nas relações jurídicas, com, agora, 

solução normativa particularizada. 

Inicialmente, verifique-se que a antinomia se estabelece, em verdade, não 

entre regras de pagamento de créditos, mas entre a regra do art. 33 do ADCT e o 

princípio isonômico também contido no art. 100 da Constituição Federal. A 

antinomia revela-se aparente, diante da derivação ínsita, como já demonstrado, 

entre um princípio e uma regra. Vislumbra-se, nesta hipótese, solução jurídica: 

prevalência do princípio e conseqüente inaplicabilidade do art. 33 do ADCT. 

Outrossim, quanto às normas derivadas, a constatação da antinomia é de 

mais fácil casuística, não se rejeitando, tanto, a tese desenvolvida, em razão dos 
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limites impostos ao Poder Constituinte derivado e ao critério cronológico: a norma 

posterior revoga a norma anterior, desde que fosse permitida a sua alteração. 

Instituído o conflito entre a ordem constitucional posta e uma emenda, pode-se, 

efetivamente, falar em inconstitucionalidade. 

Configurada a antinomia, ameaça-se a manutenção do sistema 

constitucional, atingido em sua unidade, decorrendo, assim, o problema da 

aplicabilidade (eficácia) das normas em contradição. 

Por óbvio, sendo antinômica, não encontra a norma validade no sistema, 

devendo ser atingida em sua eficácia. Surge, destarte, a urgência em recompor o 

sistema, dele retirando-se o conflito, ainda que isto implique a retirada da norma, o 

que suscita o problema da interpretação do texto constitucional e de sua 

competência. 

Inexiste norma expressa a respeito da sanatória da antinomia entre 

normas constitucionais. Analisando o ordenamento jurídico nacional, observa-se 

que a Constituição Federal de 1988, ao menos estabeleceu o controle de 

constitucionalidade das leis e dos atos normativos em face da Constituição, 

prevendo-o tanto na forma difusa, quanto na concentrada.  

Vale dizer, o controle difuso de constitucionalidade desenvolve um tipo de 

controle concreto, visando à aplicação direta da norma à hipótese sub judice e, 

desta maneira, realiza-se pelo Poder Judiciário em sua integralidade, com efeitos 

inter partes e ex nunc. 

O controle concentrado caracteriza-se pelo exame  da norma em tese 

(controle abstrato), sendo exercitado pelo Supremo Tribunal Federal, erigido à 

condição de Corte Constitucional do país, com efeitos erga omnes e ex tunc. 

Fica claro que, através deste sistema misto de controle, deferiu-se 

inegavelmente ao STF o poder de interpretar a Constituição. 
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Fixados estes conceitos, o controle da antinomia distinguir-se-á segundo o 

tipo de conflito: aparente (envolvendo normas originárias ou também normas 

derivadas) ou real, a permitir um controle judicial ou político (legislativo). 

Em se configurando antinomia aparente de normas originárias, solucionar-

se-á por critérios interpretativos e, desta maneira, infere-se a abstração do conflito 

, devendo ser exercida a interpretação por quem detenha tal competência: o 

Supremo Tribunal Federal (Corte Constitucional), podendo-se aplicar, 

analogicamente, a via direta de controle de constitucionalidade. 

Não se depreende, aqui, como defendeu Paulo Bonavides56, invasão de 

competência, concessão de competência legiferante ao Poder Judiciário, uma vez 

que não sairá a apreciação judicial dos limites jurídicos postos; deverá esta 

fundamentar-se nos preceitos jurídicos que  informam a hipótese. Miceli, citado 

por Mário Franzen de Lima, já afirmara: "o intérprete pode sempre exercitar uma 

função de adaptação, sem sair dos limites formais da norma"57. 

Por exemplo, localizando-se a antinomia entre princípio e regra,  como 

visto, prevalecerá o primeiro, dada a sua natureza normogenética, como informa o 

ordenamento jurídico. 

Observe-se, pois, não se caracterizar o conflito como político, mas sim 

jurídico, diante da opção política já haver se efetivado durante a instituição do 

poder constituinte originário e da promulgação da constituição, que, enquanto 

sistema, não admite contradição interna. 

  Se se tratar de antinomia aparente, envolvendo norma derivada, há o 

confronto da emenda constitucional e da constituição e, desta maneira, admite-se 

falar em controle de constitucionalidade, processando-se nos termos dispostos 

(sistema misto de controle). 

Saliente-se que com a Emenda Constitucional n. 19/98 esta realidade 

apresenta-se bem próxima. 
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Quanto à antinomia real, entretanto, impende concordar com Bonavides 

no que tange à falta de competência do órgão judicante. Diante da existência de 

duas regras constitucionais contraditórias, de mesma origem e hierarquia, com 

fundamentação possível no sistema, escolher uma delas revelar-se-ia uma opção 

política. 

A ausência de critérios jurídicos determina uma análise legislativa, 

consistindo a solução numa edição de emenda constitucional posterior, para que 

se resolva o conflito interno. Competirá, por conseguinte, ao Congresso Nacional, 

enquanto dotado de poder constituinte derivado (CF/1988, arts. 59, I e 60). 

A Constituição, enquanto ordem jurídica fundamental do Estado e da 

Sociedade, dispondo sobre a sua estrutura e organização, decorre do embate 

entre as forças políticas num dado momento histórico, espelhando, desta maneira, 

uma opção ideológica realizada. 

Por outro lado, como conjunto de normas jurídicas em relação interna de 

coerência, a Constituição demonstra ser um sistema internamente estático e 

externamente dinâmico. 

Sistema estático, diante da diferenciação das normas que o compõem 

(princípios e regras), estabelecendo-se uma relação de densificação e, portanto, 

de fundamentação, partindo-se dos princípios (normas abstratas consagradoras 

dos valores sociais absorvidos em decorrência da opção política) até as regras 

(normas concretizadoras dos princípios, permitindo-se a sua (deles) aplicação 

coercitiva no mundo fático). 

Sistema dinâmico, por consistir a constituição na ordem máxima vigente, 

em virtude da autoridade da qual deriva (poder constituinte originário), 

caracterizando-se, destarte, pela máxima coercitividade, fundamentando o 

ordenamento jurídico do Estado. 

A manutenção da Constituição como sistema, principalmente na 

perspectiva estática, implica a total conformidade lógica entre as normas 

constitucionais, o que lhes garantiria validade e efetividade. 



A existência de conflito interno no sistema constitucional, revelado pelo 

processo hermenêutico, mostra-se, portanto, plausível, ainda que de rara 

ocorrência. 

Portanto, impõe-se distinguir a antinomia, se real ou aparente, ou se entre 

normas originárias e derivadas, uma vez que ensejará um controle judicial ou 

político. 

A antinomia aparente, solucionável por critérios jurídicos interpretativos, 

quais sejam, critério da especialidade (binômio regra-exceção) e critério da 

hierarquia (entendido no sentido estático, pela relação de densificação), enseja 

apreciação judicial. 

Se entre normas originárias, a antinomia deve ser examinada pela Corte 

Constitucional (Supremo Tribunal Federal), diante da atribuição da competência 

interpretativo-constitucional específica, que lhe foi outorgada. 

Se se envolverem normas derivadas, qualifica-se a antinomia como 

conflito de constitucionalidade, cuja solução já está prevista no Texto 

Constitucional pátrio, através do sistema misto. 

Por fim, tratando-se de antinomia real, sem solução jurídica plausível, 

impõe-se o controle legislativo, porquanto há, na hipótese, conflito de índole 

política, sanável, em nosso entendimento, através de emenda constitucional 

editada pelo Congresso Nacional, detentor do Poder Constituinte derivado. 

Destarte, a exclusão da antinomia, mediante a solução supra-referida, 

permite a subsistência lógico-jurídica do sistema constitucional, garantindo-lhe 

plena aplicabilidade. Do contrário, não se poderá reconhecer efetividade à norma 

constitucional sob ameaça de implosão da ordem constitucional necessariamente 

unitária. 

Dentro da organicidade sistêmica e posição “topográfica” dos dispositivos 

legais de qualquer legislação, diante da técnica jurídico-legal (título, capítulo, 

seções e subseções, artigos, parágrafos, incisos e alíneas), vamos encontrar a 

exceptio da regra de concessão do habeas corpus, exatamente no § 2º do Art. 



142, do Capítulo II ‘Das Forças Armadas”, Seção III “Das disposições gerais” do 

Título V, que trata da “Defesa do Estado e das Instituições Democráticas.” 

Ora, é de se ver do caput, do referido artigo, que este trata da definição do 

que é “Forças Armadas” e de suas “Competências.” Logo, ab initio, o seu § 2º 

“Não caberá Habeas Corpus nas punições disciplinares”, não atende à boa técnica 

jurisdico-legislativa, posto que o parágrafo visa a explicitar o caput do artigo, 

dirimir as dúvidas ou esclarecer as porventura existentes, o que não é o caso, vez 

que, a permanecer como está, denota aparente conflito de normas. 

O parágrafo citado, além de mal situado e deslocado, não reflete a boa 

técnica legislativa, deveria estar insculpido no inciso LXVIII do art. 5º, que trata da 

regra de concessão do habeas corpus, onde deveria ser inserida esta exceção, 

como justificativa à regra sistêmica. 

Por outro lado, pode levar o intérprete desatento a entender que tal 

exceção só se aplica aos integrantes das Forças Armadas, que se vejam punidos 

disciplinarmente. No entanto, não é isso que se deve entender, ou seja, que tal 

exceção se destine a esses militares e, muito menos ainda, que os demais 

servidores militares estejam destituídos do direito-garantia institucional do habeas 

corpus. 

Contrario sensu, só se justifica a exceptio, se a punição disciplinar se der 

em distinção aos seus quatro pressupostos, além dos requisitos essenciais de 

todo ato administrativo e nas formas prescritas em lei, sem, contudo, haver 

ilegalidade ou abuso de poder nesse ato, posto que se assim não se der, cabível 

os remédios constitucionais, como já averbado neste, sob pena de olvidar o 

preceito: “A Lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a 

direito.” Deve-se emprestar uma interpretação sistemática aos dispositivos 

constitucionais e ter em conta a unidade do sistema, considerar a inserção do § 2º 

do art. 142 em harmonia com a garantia inarredável do habeas corpus e do 

princípio da inafastabilidade da jurisdição. 



 

 

3  DIREITO DISCIPLINAR MILITAR  E A ADMINISTRAÇÃO MILITAR 
 
 

Ramo do direito que regula e disciplina a organização e o funcionamento 

das Forças Armadas, o direito militar pode ser visto sob três aspectos: 

administrativo, disciplinar e penal. 

Atendo-nos ao nosso tema, temos que o direito militar disciplinar tem por 

objetivo a disciplina militar, estabelecendo regras próprias no sentido de manter a 

ordem e o respeito entre comandantes e comandados, impondo obrigações e 

deveres a todos os membros da corporação militar. 

O Direito Disciplinar ou Direito Processual Disciplinar, sem prejuízo do 

relacionamento com outras áreas, enquadra-se, em particular, dentro dos 

seguintes ramos da ciência jurídica: Direito Constitucional, Direito Administrativo, 

Direito Penal e Direito Processual Penal. Apesar de convergir para os atos 

administrativos disciplinares militares, esta pesquisa impõe discussão de 

princípios e normas constitucionais, interpretação de normas constitucionais, 

writs constitucionais; aplicação destes institutos de Direito Processual Penal no 

âmbito da Administração Pública Federal, o que conduz ao debate do controle 

jurisdicional dos atos da Administração Pública. 

Na seara do Direito Administrativo, trataremos da aplicação do mandado 

de segurança; entretanto, discutiremos as ilegalidades vislumbradas na atual 

legislação castrense, o abuso de poder  praticado por força de uma cultura de 

escalonamento hierárquico, que caracteriza as Forças Armadas; portanto, a 

pesquisa investigará os regulamentos disciplinares das Forças Armadas. 

As violações das obrigações ou dos deveres militares são ordenados e 

classificados nos regulamentos disciplinares, os quais dispõem sobre as penas 

disciplinares e os recursos cabíveis contra as punições impostas. 

Cada força singular tem o seu respectivo regulamento, em que se 



delineiam as diferentes sanções disciplinares e modos de aplicação. 

O Estatuto dos Militares, no entanto, impõe como limites às sanções 

disciplinares de impedimento, detenção ou prisão, o prazo máximo de 30 dias. 

Na Marinha, o Regulamento Disciplinar foi baixado pelo Decreto n0 88.545, 

de 26.06.83 com alterações pelo Decreto nº 1.011, de 22/12/1993; No Exército 

pelo Decreto n0 90.608, de 04/12/84, com alterações pelo Decreto n0 351 de 1991 

e na Aeronáutica, pelo Decreto n0 76.322, de 22/09/75. 

O Decreto n0 83.349/79, por sua vez, dispõe sobre a aplicação dos 

Regulamentos Disciplinares das Forças Armadas aos militares da reserva 

remunerada ou reformados. 

Há uma escassez de trabalhos jurídicos, na literatura nacional, sobre 

Direito Militar, que nos exigiu uma busca nos acervos das próprias instituições 

militares e nos obrigou a complementá-la com  entrevistas a comandantes 

militares e oficiais punidos disciplinarmente, a ser discutida oportunamente. 

 
 

3.1  PECULIARIDADES DO DIREITO DISCIPLINAR MILITAR 
 

3.1.1  Disciplina Militar 

 

A satisfação das necessidades básicas do homem exigia-lhe maior 

empenho individual no estágio primitivo de vida em que se encontrava. Foi esta 

percepção que o conduziu à vida grupal, associando-se para os mais variados 

fins. 

A vida coletiva, por sua vez, tem poderosas exigências. Nenhuma 

coletividade pode subsistir e atingir seu fim, se a ordem e o equilíbrio não imperam 

entre seus membros e se estes agem por sua livre vontade, ao invés de cooperar 

para o bem comum. 

Desta necessidade de ordem e equilíbrio nas relações humanas é que 



decorre a exigência da disciplina, a qual se traduz em poder, que é a expressão 

de uma necessidade social, de direito natural, própria do agregado humano. 

A disciplina se traduz como fator de liberdade, de progresso material, de 

estabilidade, de segurança e de bem-estar. Podemos dizer que estes são os bens 

mais desejáveis e denominá-los de prosperidade. A liberdade, a estabilidade e o 

progresso, pela fragilidade com que se apresentam, exigem regras rígidas e, 

principalmente, a garantia de seu cumprimento. Esse processo é o que chamamos 

de disciplina, e que julgamos vital para a obtenção da prosperidade. Acrescente-

se que a disciplina impõe uma liberdade relativa (que é mais efetiva do que a 

absoluta); enquanto a liberdade absoluta (se for  possível), pode descambar para 

o caos, onde não haverá mais nada - nem estabilidade, e muito menos progresso. 

Numa sociedade organizada, as leis não são suficientes para garantir a 

segurança e, conseqüentemente, o bem-estar. E necessária a força de coerção 

para que se garanta o cumprimento das leis. 

Claro que não se trata apenas de força física. Tribos primitivas nos dão 

exemplos de força que nada têm de física, quando obedecem cegamente a tabus 

estabelecidos pelos ancestrais com o fito de preservar o grupo. 

Se nossa sociedade civilizada tivesse na disciplina, ou seja, nas regras de 

bem viver algo como tabu, a coerção realizada pela polícia ou pela justiça seria 

muito menor. 

Quando um cidadão desrespeita uma regra, por mais simples que seja, 

está, na realidade, desrespeitando seus concidadãos e gerando um desequilíbrio 

social, que será maior ou menor segundo a regra desrespeitada. 

Quando esse desrespeito, põe em risco o sistema social, o Estado se 

obriga a intervir para garantir a volta ao status quo desejado. 

Num povo em que as regras definidas são aceitas naturalmente, ou seja, 

que tenha disciplina consciente, a ação dos órgãos de segurança diminui de 

intensidade, por não haver agressões significativas. 

O ser humano, porém, não vê a disciplina como uma necessidade, mas 



sim, como um ônus. E é essa negação da disciplina que vem gerando muitos 

males freqüentemente atribuídos a outras causas, como financeiras, políticas ou 

sociais. 

Entretanto, as relações humanas são regidas por regras de disciplina, 

limites e exigências que se impõem, por via indireta, no dia a dia, ou direta como é 

o caso dos regulamentos disciplinares que norteiam procedimentos de 

profissionais ou servidores públicos. 

Muitas pessoas jamais ouviram falar em Direito Disciplinar. Algumas 

sabem o que significa disciplina, mas acham que ela jamais teve aplicação para si, 

embora todos nós, desde os primeiros dias de nossas vidas, tenhamos sido 

submetidos a regras disciplinares que orientam a vida em família. 

O Código Civil, por exemplo, ao dispor sobre o pátrio poder, prevê que 

compete aos pais, quanto à pessoa dos filhos menores, exigir que lhes prestem 

obediência, respeito e os serviços próprios de sua idade e condição. 

Neste sentido, já desde o direito romano, existe a expressão jus 

disciplinandi vel corrigendi, cuja tradução é direito de disciplina ou de corrigir. Esta 

regra destina-se, particularmente, aos titulares do pátrio poder, para possibilitar-

lhes criar e educar os menores, mesmo que necessitem, para tanto, aplicar-lhes 

castigos moderados e exigir que lhes prestem obediência e respeito. Salientamos, 

contudo, que o detentor do pátrio poder que cometer abusos (Ex.: castigos 

imoderados) poderá perdê-lo. 

Particularmente, não temos dúvida que o direito disciplinar, ainda que de 

forma incipiente, tem aplicabilidade em todas as instituições, públicas ou privadas: 

ele existe no âmbito familiar, nas empresas privadas, nos órgãos públicos e de 

forma inafastável nas instituições militares, particularmente nas Forças Armadas. 

Qualquer instituição, para que funcione adequadamente, possui regras 

que devem ser obedecidas por todos. Além disso, existem níveis de poder dentro 

das instituições, onde alguns detêm o poder de comandar e outros o dever de 

obedecer às ordens enunciadas pelos dirigentes de maior grau hierárquico. 



Derivada do latim disciplina que se origina de discipulus, denota a ação de 

apreender, de se instruir, resultando numa rigorosa obediência aos regulamentos 

e às autoridades. 

A disciplina está inserta em todas as atividades humanas, e sem ela, não 

há que se falar em desenvolvimento ou organização. 

Vejamos então, o posicionamento de De Plácido e Silva: 

Derivado do latim disciplina (ciência, ordem, regulamento), em sentido 
amplo designa a regra ou o conjunto de regras impostas, nas diversas 
instituições ou corporações, como norma de conduta das pessoas que a 
elas pertencem. 
São deveres morais ou de bons costumes, entrelaçados a preceitos que 
se impõe a maneira de agir dentro e fora da instituição ou corporação, 
cuja transgressão pode gerar sanções disciplinares. 
As regras de disciplina fazem parte dos regulamentos, estatutos ou 
compromissos, adotados como reguladores das mesmas instituições e 
corporações. E, por elas, as pessoas obrigadas a seu cumprimento 
assumem o dever de submissão às regras que se estatuem58. 

O termo discjplina, a nosso ver, traduz um significado muito mais amplo do 

que o comumente atribuído. Ou seja, não significa apenas seguir regras 

preestabelecidas, mas também, e talvez seja este seu ponto máximo, estar 

constantemente em busca da superação das tendências humanas de 

acomodação e desinteresse pela correção de atitudes contrárias aos padrões 

concebidos. 

A disciplina é essencial para o sucesso em qualquer empreitada, pois é 

através dela que os homens conseguem canalizar suas energias em prol dos 

objetivos que pretendem alcançar. 

Em dado momento de sua vida o ser humano depara-se com a existência 

de regras, limitando ou impondo-lhe comportamentos que, por vezes, não 

traduzem sua vontade. É neste momento que verifica a presença da disciplina, 

regulando sua vida e, de certa forma, tolhendo sua liberdade. Porém lhe é 

facultado optar em aceitar os regramentos disciplinares por julgá-los coerentes e 

necessários, assimilá-los por não se ver em condições de contrapô-los ou então 
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refutá-los, o que implicará em ficar à margem daquele contexto quando a 

disciplina dita comportamentos. 

A ausência de disciplina em determinada organização significa ausência 

de regras, anarquia. Contrario sensu, sua presença impõe rígidos padrões de 

comportamento, os quais, quando relegados, importam em sanção. 

A inobservância da disciplina implica em sanções, as quais vão desde a 

exclusão social, até a imposição de penas institucionalmente estabelecidas, 

variando conforme o contexto em que se está inserido. 

A presença marcante da disciplina nos diversos seguimentos da 

sociedade, impõe-nos a obrigação de verificar seu entendimento em especial  na 

vida castrense, para consoante o desiderato deste destaque sociológico, buscar 

compreender melhor sua valoração jurídica. 

As corporações militares, basicamente, pautam suas atividades em 

regulamentos, o que implicam na imposição de extrema disciplina, haja vista a 

necessidade da observância fiel aos diversos ditames normativos para se atingir 

os fins a que as corporações se propõem. 

A disciplina militar está relacionada à estrita obediência, por parte de 

oficiais e praças, aos estatutos e regulamentos das corporações a que pertencem, 

sendo, pois, um caminho de mão dupla, na medida que obriga a todos os níveis 

da hierarquia e coloca submissos ao mesmo regime disciplinar superiores e 

subordinados. 

A estrutura organizacional adotada pelas Forças Armadas as leva a 

imprimir, interna corporis, um ritmo dinâmico e respeitoso entre os seus 

integrantes, por meio do atrelamento de suas condutas aos padrões delimitados 

por seus regulamentos disciplinares e demais normas disciplinares esparsas. 

Desta forma, o Regulamento Disciplinar do Exército em seu art 6º, define 

disciplina como “a rigorosa observância e o acatamento integral das leis, 

regulamentos, normas e disposições, traduzindo-se pelo perfeito cumprimento do 

dever por parte de todos e de cada um dos componentes do organismo militar”. 



Muito embora, à primeira vista, se traduza a disciplina militar, como um 

comportamento decorrente da obediência à normatização institucional, o mesmo 

regulamento amplia esta idéia restrita afirmando que “são manifestações 

essenciais de disciplina a correção de atitudes, a obediência pronta às ordens dos 

superiores hierárquicos, a dedicação integral ao serviço, a colaboração 

espontânea para a disciplina coletiva e a eficiência da instituição”59. Ou seja, a 

disciplina militar decorre também da educação moral e profissional dos militares, 

bem como da sua espontaneidade e correção de procedimentos. 

Não seria possível falar a respeito das Forças Armadas e não tratar de 

hierarquia e disciplina. Estas, sem dúvida, são as suas pedras angulares. A 

hierarquia e a disciplina são institutos fundamentais e basilares de qualquer 

instituição militar, conforme se pode aduzir do art. 14 do Estatuto dos Militares (Lei 

nº 6.880, de 09 de dezembro de 1980): “A hierarquia e a disciplina são a base 

institucional das Forças Armadas”. Porém cabe-se ressaltar que tais poderes 

instrumentais não lhes são exclusivos, já que, em qualquer instituição, existe 

hierarquia e disciplina. 

Camões, assim definia a disciplina em candentes versos nos Lusíadas:“A 

disciplina militar prestante, não se aprende, senhor, na fantasia, sonhando, 

imaginando ou estudando, senão vendo, tratando e pelejando"60. 

Camões, ao atribuir, em seus versos, a disciplina militar à observação e ao 

convívio dos militares entre si, tirando lição nos erros e acertos, provavelmente 

não pretendeu ser taxativo, mas sim, apenas enfocar que o dia a dia na caserna, 

acaba por refletir na disciplina do militar, não desconsiderando a necessidade de 

um regramento prévio das condutas. 

Os significados da disciplina militar são muito bem traçados por Nilson 

Borges Filho61, ao assim entender a disciplina militar: 
... é o plasma da hierarquia, o pré-requisito do 
progresso, a iminência da ordem: Dessa forma, para 

                                                 
59 Art. 6º, § 1º do Regulamento Disciplinar do Exército. 
 
 

60 CAMÕES, Luis de. Os lusiadas. Rio de Janeiro: Biblioteca do Exército, 1999. p. 651.   

61 BORGES FILHO, Nilson. Os militares no poder. São Paulo: Acadêmica, 1994. p. 162-163. 



uma instituição de caráter militar, disciplina é o seu 
termômetro, isto é, a marca de sua qualidade, o grau 
de seu funcionamento. (..) Disciplina é lei: na vida e na 
morte, no bem e no mal, no micro e no macro. 
Disciplina é regra: de quem manda e de quem 
obedece, de quem dá e de quem recebe, de quem 
cobra e de quem paga, de quem diz e de quem cala. 
Disciplina é exemplo: exemplo na elite, proveito na 
massa, justiça na autoridade, proteção na 
subalternidade. Disciplina é obediência na revolta, 
mando na anarquia, controle no pânico. Disciplina é 
progresso na paz e triunfo na guerra. No sacerdócio, a 
disciplina é método, no militar a disciplina é 
sacerdócio." 

 

 

 

3.1.2  Hierarquia Militar 

 

Aristóteles citado por Vieira, em sua obra A política, retratou a hierarquia e 

a disciplina vigentes na sociedade grega da época, que determinava a existência 

de escravos e senhores, para atender às necessidades reclamadas por sua 

estrutura62. vejamo-lo: 

III - Há seres destinados a mandar, e outros a obedecer. 

VI - Por outro lado, a utilidade dos escravos e dos animais domésticos é 

quase a mesma; uns e outros colaboram conosco igualmente para 

satisfazer as necessidades primordiais da vida. 

Daí, a idéia desfigurada de hierarquia e disciplina, associada à 

arbitrariedade e brutalidade da civilização grega. Não obstante, Rui Barbosa, 

citado por Ferreira, cartesiano do Direito, refuta-a com invulgar propriedade: 
Na disciplina vêem a cegueira da estupidez, a pusilanimidade da 
inconsciência e a submissão da obediência irracional: quando ela não é 
senão a docilidade inteligente das almas heróicas ao sentimento do 
direito que as governa, mediante personificações reconhecidas e 
incapazes de transgredi-lo. Não querem admitir que a mais disciplinadora 
de todas as forças do poder é o seu império sobre si mesmo, sobre as 
suas próprias paixões, sobre os seus próprios interesses (...)63. 
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No contexto militar, em nada difere das conceituações doutrinárias 

trazidas a  lume. Evidentemente, guardadas as peculiaridades de cada instituição 

e corporação. A Lei Federal nº 6.880, de 9 de dezembro de 1980 que dispõe sobre 

o Estatuto dos Militares, em seu artigo 14, assim as classifica: 

"art. 14. A hierarquia e a disciplina são a base institucional das Forças 

Armadas. A autoridade e a responsabilidade crescem com o grau hierárquico. 

§ 1º A hierarquia militar é a ordenação da autoridade, em níveis diferentes, 

dentro da estrutura das Forças Armadas (...). 

 

 

§ 2º Disciplina é a rigorosa observância  e o acatamento integral das leis, 

regulamentos, normas e disposições que fundamentam o organismo militar (...). 

§ 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". 

A hierarquia e a disciplina, a teor do artigo 142 da Constituição Federal 

vigente, são as bases da organização do Exército Brasileiro. Entretanto, ensina 

José Afonso, "não se confudem, como se vê, hierarquia e disciplina, mas são 

termos correlatos, no sentido de que a disciplina pressupõe relação hierárquica. 

Somente se é obrigado a obedecer, juridicamente falando, a quem tem poder 

hierárquico"64. 

Conclui-se pela ótica do parágrafo 3º, do artigo 14, do Estatuto dos 

Militares que a obediência devida aos superiores hierárquicos deve ser observada 

em todas as circunstâncias da vida entre militares. A ordem manifestamente ilegal, 

deverá ser cumprida? - O Regulamento Disciplinar do Exército, aprovado pelo 

Decreto nº 90.608, de 4 de dezembro de 1984, em seu artigo 7º, afirma in verbis: 

"Art. 7º As ordens devem ser prontamente cumpridas. 
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§ 3º Quando a ordem contrariar preceito regulamentar, o executante 

poderá solicitar a sua confirmação por escrito cumprindo a autoridade que a emitir, 

atender à solicitação. 

§ 4º Cabe ao executante que exorbitou no cumprimento de ordem 

recebida, a responsabilidade pelos excessos e abusos que tenha cometido". 

Ora, parece-me redundante o parágrafo 4º retrotranscrito. Pois, ainda que 

o subordinado esteja  munido de prova documental do recebimento da ordem 

contrária a preceito regulamentar, a sua execução, exceto em matéria de serviço, 

conforme o artigo 38, b, do Código Penal Militar, mesmo nos limites emanados, 

acarretaria responsabilidade penal, civil e disciplinar para ambos. Se crime militar, 

poderiam ser  

 

 

punidos também disciplinarmente na hipótese de falta residual. Logo, é lícito 

pensar que a ordem, mesmo absurda e manifestante ilegal, deva ser prontamente 

cumprida, sob o risco iminente de se estar cometendo transgressão disciplinar ou 

crime de insubordinação, à vista do prescrito no Regulamento Disciplinar do 

Exército e no Código Penal Militar? Leiamo-los: 

Anexo I 

Relação de transgressões 

19. Deixar de cumprir ordem recebida". (RDE) 

E, noutro passo: 

Capítulo V 

DA INSUBORDINAÇÂO 

Art. 163. Recusar obedecer à ordem do superior sobre assunto ou matéria 

de serviço, ou relativamente a dever imposto em lei, regulamento ou instrução: 

Pena - detenção, de um a dois anos, se o fato não constitui crime, mais 



grave". (CPM) 

Os núcleos deixar e recusar são os elementos diferenciadores de 

transgressão disciplinar e crime militar. Este, consuma-se pela negação em 

cumprir ordem de superior hierárquico e é caracterizado pela expressa intenção 

do subordinado, aquela, é pela simples falta. O Regulamento Disciplinar do 

Exército, assim os diferencia: 

"Art. 12. Transgressão disciplinar é qualquer violação dos preceitos da 

ética, dos deveres e das obrigações militares na sua manifestação  elementar e 

simples. Distingue-se do crime militar ou comum, que consiste na ofensa a esses 

mesmos preceitos, deveres e obrigações, mas na sua expressão complexa e 

acentuadamente anormal, definida e prevista na legislação penal". 

Dessume-se, assim, que ao subordinado compete, ao receber uma ordem, 

apenas solicitar esclarecimentos ou pedi-la por escrito. E jamais deixar ou recusar 

cumpri-la. Afigura-se-me contraproducente à disciplina militar prestante. Daí, a 

acertada conclusão sociológica, de que o hábito de vida de caserna, onde a 

hierarquia e a disciplina são absolutas, onde não se discutem ordens e onde o uso 

da inteligência crítica torna-se supérfluo, conduz ao autoritarismo. A propósito, 

merecem transcrição os comentários judiciosos do mestre Aníbal Bruno, acerca da 

ordem absurda e manifestamente ilegal: 

Se esta é manifestamente ilegal, cabe-lhe não cumpri-la e, se a cumpre e 
daí resulta um fato punível, tem de responder por ele, em co-autoria com 
o seu superior de quem emanou a ordem. Neste ponto é que surge o 
debatido problema da legitimidade ou não do exame da ordem pelo 
subordinado. O Princípio de que a esta cabe só a obediência cega, sem 
exame nem crítica, passou com o absolutismo estatal que o inspirara (...). 
Não é que se reconheça  no subordinado uma instância superior de 
julgamento e deliberação sobre a ordem, o que tornaria impossível a vida 
administrativa do país, mas o direito de se furtar a tornar-se instrumento 
de um ato evidentemente contrário à lei e daí uma capacidade relativa de 
apreciação e juízo. E conclui:  
Se, em certos casos, como pode ocorrer no sistema hierárquico militar, 
quando não por força de expressa manifestação da lei, pelas condições 
de rígida subordinação nas forças armadas, a obediência há de ser 
absoluta e imediata, sem que, salvo casos excepcionais, se permitia a 
investigação do caráter legal ou ilegal da ordem (...)65. 

A pronta obediência às ordens de superior hierárquico somente é cabível 



nos limites permitidos em lei. O próprio Exército Brasileiro assim obedecia, 

conforme se depreende do artigo 14, da Constituição Federal, promulgada em 24 

de fevereiro de 1891. E, até hoje, continua vigendo esse princípio da obediência 

racional que repulsa a obediência cega, pois, o artigo 3º do Regulamento Interno  

e dos Serviços Gerais (RISG) ressalva que a obediência do Exército Brasileiro ao 

Presidente da República, Comandante Supremo das Forças Armadas, é dentro 

dos limites da lei. Por isso, "declarar-se que as Forças Armadas são organizadas 

com base na disciplina, vale dizer que são essencialmente obedientes, dentro dos 

limites da lei, a seus superiores hierárquicos, como o artigo 14 da Constituição de 

1891"66. Sabe-se que após a Proclamação da Independência, devido a algumas 

decisões políticas adotadas por D. Pedro I, "O Exército não era mais instrumento 

obediente ao imperador, como nos dias de novembro de 1893. Estruturado por D. 

Pedro, não se amesquinhara ao papel de guarda pretoriana"67. 

A preservação da hierarquia e disciplina no seio das Forças Armadas 

brasileiras é imprescindível e até salutar nos limites da lei. O eminente professor 

de Ciência Política na Universidade de São Paulo, Dr. Oliveira S. Ferreira, em 

elucidativo comentário, preleciona acerca da disciplina militar: 
O militar não degenera, pela farda, em instrumento insensível, cego, 
irracional, absoluto dos seus superiores. Quando lhe será lícito, porém, 
recorrer a essa faculdade extrema". Não se podem preestabelecer 
regras; porque essas emergências são extremas, e só  ao indivíduo 
apertado na dificuldade compete resolvê-las (...). Enquanto no espírito 
houver dúvida, está-lhe bem, ao soldado, submeter ao superior ainda  
quando malsucedido. Mas, desde o momento em que se nos tornar claro  
que a Pátria e o chefe  estão em campos opostos, cessa de ter sentido o 
nome de honra empregado para designar a obediência aos superiores, 
porquanto não há honra contra direito  e o direito nos impõe pugnarmos 
pela Pátria contra tudo68. 

Ante o exposto, percebe-se que a disciplina militar perfeccionista, e não 

perfeita, que emana dos Regulamentos Disciplinares, tem  sido objeto de 

inúmeras injustiças e perseguições sem lastro por militares medíocres que, não 

                                                                                                                                                     
65  BRUNO, Anibal. Direito Penal: parte geral. Rio de Janeiro. Forense, 1967. v. 2,  p. 175-176. 
66  SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. 8. ed. São Paulo: Malheiros. 1992. p. 

654. 
67  FAORO, Raymundo. Os donos do poder: formação do patronato político brasileiro. 7. ed. , Rio de Janeiro. 

Globo. 1987. p. 299. 
68  FERREIRA, Oliveira. Forças Armadas, para quê? uma apreciação histórica. Política e Estratégia, São 

Paulo. v. 4, n. 3, jul./set. 1986, p. 321 



raro, se utilizam subsidiariamente do "RQUERO", regulamento do querer no  

jargão militar, para satisfazer a interesses subalternos e inconfessáveis, criando 

um estado de anomia. Exemplos históricos  demonstram o acertamento dessa 

asserção. Ei-los: O Marechal-de-Exército Manuel  Luís Osório, patrono da arma de 

cavalaria, foi  nomeado Inspetor das Cavalarias do Norte, como prova de evidente 

perseguição, não se lhe pagando a ajuda de custo, nem lhe permitindo o trânsito 

integral69. Igualmente, o Marechal-de Exército Emílio Luís Mallet, patrono da arma 

de artilharia, por Decreto de 29 de abril de 1831, era expulso das fileiras do 

Exército. E somente reintegrado ao serviço  ativo em 1851, através do Decreto 

datado de 20 de setembro daquele ano. Injustiça perpetrada, sob a escusa de não 

ser brasileiro nato. Nessa esteira, muitos anônimos militares têm sido vítimas 

dessas injustiças. A transgressão disciplinar é contingência do serviço  militar, 

porém, saber aplicar o corretivo correspondente, exige imparcialidade e equilíbrio 

do superior hierárquico. Afinal, até mesmo o glorioso Duque de Caxias transgrediu 

a decantada disciplina militar ao trazer para o Brasil em 1870, após a Guerra do 

Paraguai, número superior de animais do permitido em regulamento, embora 

tenha provado que indenizou a Fazenda Nacional pela entrada do excesso. Cabe 

ressaltar que, se a indulgência é perniciosa, mais ainda a arbitrariedade. 

Hierarquia significa, em si, escalonamento, superposição de muitos graus. 

Pode-se, portanto, conceituar a hierarquia como sendo uma relação de 

distribuição escalonada e gradativa existente entre os vários órgãos da 

Administração Pública ou entre os vários postos (patentes) e graduações de uma 

determinada corporação, empresa, instituição, etc. 

Poder hierárquico, segundo Hely Lopes Meirelles,70 é o que dispõe o 

Executivo para distribuir e escalonar as funções de seus órgãos, ordenar e rever a 

atuação de seus agentes, estabelecendo a relação de subordinação entre os 

agentes públicos de seu quadro de pessoal. O poder hierárquico tem por objetivo 

ordenar, coordenar, controlar e corrigir as atividades administrativas, no âmbito 

dessa ou daquela instituição ou corporação, ou da Administração Pública Direta 
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ou Indireta. 

Pela hierarquia, portanto, é que se impõe ao subordinado, ao subalterno, a 

estrita e pronta obediência às ordens e instruções legais de seus superiores 

hierárquicos e, assim, define-se a responsabilidade de cada um. As ordens e 

determinações legais devem ser bem e fielmente cumpridas, sem ampliação ou 

restrição ao exato sentido do que foi determinado pelo superior hierárquico, a 

menos que sejam ordens manifestamente ilegais. Aliás, nesse sentido, sábia a 

lição do mestre Hely Lopes Meirelles71, “(...) a doutrina não é uniforme, mas o 

nosso sistema constitucional, com o declarar que ‘ninguém será obrigado a fazer 

ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei’ (art. 5º, II da CF 1988), 

torna claro que o subordinado não pode - e nem deve, ao nosso modo de ver - ser 

compelido, pelo superior, a praticar ato evidentemente ilegal”, sob pena de 

ilegalidade ou abuso de poder. 

Consoante o art. 5º do Regulamento Disciplinar do Exército (Decreto nº 

90.608, de 04 de dezembro de 1984) “A hierarquia militar é a ordenação da 

autoridade, em níveis diferentes, por postos e graduações” e o respeito à 

hierarquia é consubstanciado no espírito de acatamento à seqüência de 

autoridade72. A ordenação dos postos e graduações se faz conforme preceitua o 

art 16 do Estatuto dos Militares (Lei nº 6.880, de 09 de dezembro de 1980). 

 
3.1.3  Regulamentos Disciplinares das Forças Armadas e sua 

recepção pela nova ordem constitucional 

 

Na esfera do Direito Administrativo, quando o agente público viola 

qualquer dever típico de sua condição, mormente relacionado com a hierarquia, 

                                                 
71 Ibid. p. 106. 
72 Para uma maior elucidação da terminologia, o Estatuto dos Militares dispõe que: 

“Círculos hierárquicos são âmbitos de convivência entre os militares da mesma categoria 
e têm a finalidade de desenvolver o espírito de camaradagem, em ambiente de estima e 
confiança, sem prejuízo do respeito mútuo” (art.15), “Posto é o grau hierárquico do 
oficial (...)” (art. 16 §1º) e que “Graduação é o grau hierárquico da praça (...)” (art. 16 § 
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como ocorre com a prática de atitude de insubordinação ou desrespeito às ordens 

provenientes de autoridade hierarquicamente superior, diz-se que há um ato 

indisciplinar. Como resultado lógico da prática de falta ou infração disciplinar, que 

constitui ato indisciplinar, há imperiosa necessidade da concretização de um ato 

disciplinar, como medida adotada por agente público visando a manter a boa 

ordem do serviço e garantir o respeito à hierarquia. 

O ato disciplinar, também denominado por alguns estudiosos como ato 

punitivo, ato administrativo disciplinar ou ato administrativo punitivo, segundo Hely 

Lopes Meirelles é assim conceituado:  

Atos administrativos punitivos são os que contêm uma 
sanção imposta pela Administração àqueles que infringem 
disposições legais, regulamentares ou ordinatórias dos bens 
ou serviços públicos”. Acrescenta, em seguida, que “Visam 
punir e reprimir as infrações administrativas ou a conduta 
irregular dos agentes públicos ou dos particulares perante a 
Administração.73

Ato disciplinar, portanto, é o comportamento interno da Administração 

Militar, que, com a observância da forma, objeto e motivo previstos em lei, é 

concretizado pela autoridade militar competente, para aplicar uma sanção 

disciplinar ao subordinado faltoso, a fim de velar pela regularidade e 

aperfeiçoamento dos serviços realizados pelas Forças Armadas. 

Com o cometimento de uma transgressão disciplinar nasce para a 

Administração Pública Militar o direito de punir o transgressor, para que este não 

volte a quebrar os preceitos militares decorrentes da hierarquia e da disciplina. 

Mas, se ao mesmo tempo a Administração Militar passa a ter o direito de punir o 

militar, porque este violou, em tese, algum preceito previsto e disciplinado no 

Regulamento Castrense, o agente também possui o direito de exercer sua defesa, 

uma vez que a Constituição Federal prevê no art. 5.º, inciso LIV que, “ninguém 

será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal”. 

Punição Disciplinar Militar constitui-se, pois, de meio, forma ou medidas 
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coercitivas de reprimir o transgressor acusado de ter violado ou descumprido 

preceito, norma disciplinar ou ordens legais de superior hierárquico. Seria noutras 

palavras a medida corretiva do transgressor. É efeito do ato disciplinar, que 

configura a transgressão disciplinar, portanto, resultado da conduta anti-

regulamentar. 

Questão relevante que se levanta para o tema é que há quem se 

posicione contra a validade dos Regulamentos Disciplinares Militares, haja vista 

terem sido instituídos por decreto, em face do que preceitua o art.5°, inciso LXI in 

fine, da Constituição Federal74. Todavia, os ensinamentos de Michel Temer 

permitem concluir, com respaldo no princípio da recepção, que os decretos 

instituidores dos Regulamentos Disciplinares das Corporações Militares foram 

recepcionados pela Carta Magna de 1988 no que com ela for compatível, sendo 

erigidos à categoria de lei. O autor supracitado ensina que: 

A ordem constitucional nova, por ser tal, é incompatível com 
a ordem constitucional antiga. Aquela revoga esta. 
Entretanto não há necessidade de nova produção legislativa 
infraconstitucional. 
A Constituição nova recebe a ordem normativa que surgiu 
sob o império de Constituições anteriores se com ela forem 
compatíveis. 
É o fenômeno da recepção, que se destina a dar 
continuidade às relações sociais sem a necessidade de 
nova, custosa, difícil e quase impossível manifestação 
legislativa ordinária. 
Ressalte-se, porém, que a nova ordem constitucional 
recepciona os instrumentos normativos anteriores dando-lhes 
novo fundamento de validade e, muitas vezes, nova 
roupagem. 
Explica-se com o advento da nova Constituição, a ordem 
normativa anterior, comum, perde seu antigo fundamento de 
validade para, em face da recepção, ganhar novo suporte. 
Da mesma forma, aquela legislação, ao ser recebida, ganha 
a natureza que a Constituição nova atribuiu a atos regentes 
de certas matérias. Assim, leis anteriores tidas por ordinárias 
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podem passar a complementares; decretos-leis podem 
passar a ter a natureza de leis ordinárias; decretos podem 
obter características de leis ordinárias.75

A sanção disciplinar, tal qual a pena na órbita penal, cumpre dupla 

finalidade, ou seja, retributiva na medida em que a Administração Pública deve 

buscar, por meio de mal justo, personificado na sanção, desestimular o mal injusto 

da transgressão disciplinar; e reeducadora na medida que visa a sintonizar o 

agente com seus deveres. Assim sendo, a sanção disciplinar só deve acontecer 

quando tiver a função reeducadora, para não depor contra o sistema disciplinar, 

desacreditando-o. 

O Regulamento Disciplinar do Exército, em seu art. 21, caput e parágrafo 

único, expressa, muito bem, a necessidade da punição disciplinar ter a função 

reeducadora: ”A punição disciplinar, objetiva a preservação da disciplina e deve ter 

em vista o benefício educativo ao punido e à coletividade que ele pertence.” 

O Regulamento Disciplinar do Exército, em seu art. 22, prevê que, 

consoante a classificação que a autoridade competente a aplicar a sanção atribuir 

à transgressão da disciplina (leve, média, ou grave), as punições a que estão 

sujeitos os militares, em ordem de gravidade crescente, são as seguintes: “I - 

advertência; II - repreensão; III - detenção; IV - prisão e prisão em separado; V- 

licenciamento e exclusão a bem da disciplina. Parágrafo único - As punições de 

detenção e de prisão não podem ultrapassar trinta dias.” 

A advertência é a forma mais branda de punir. Consiste numa 

admoestação feita verbalmente ao transgressor, podendo ser em caráter particular 

ou ostensivamente. Quando ostensivamente poderá ser na presença de inferiores, 

no círculo de seus pares ou na presença de toda a tropa. Por ser verbal, não deve 

constar dos assentamentos do punido76, devendo, entretanto, ser registrada em 

sua ficha disciplinar. 

A repreensão é a censura enérgica ao transgressor, feita por escrito e 
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publicada em boletim e que não priva o punido da liberdade. 

Já a detenção, consiste no cerceamento da liberdade do punido, o qual 

deve permanecer no local que lhe for determinado, normalmente o quartel, sem 

que fique, no entanto, confinado. O detido comparece a todos os atos de instrução 

e serviço, exceto ao serviço de escala externo. Em casos especiais, a critério da 

autoridade que aplicar a punição, os Oficiais ou Aspirantes-a-Oficial podem ficar 

detidos em suas residências. 

Por sua vez, a prisão consiste no confinamento do punido em local próprio 

ou determinado para tal. “É a supressão da liberdade individual imposta ao 

delinqüente, e que se cumpre mediante clausura em estabelecimento destinado a 

esse fim”.77

No sentido do texto Constitucional, José Cretella Júnior averba: 
(...) prisão é o apoderamento da pessoa física do homem, privando-o da 
liberdade; detenção; encarceramento: É o fato de ser o indivíduo 
impossibilitado de locomover-se. A prisão importa ofensa à liberdade 
física ou individual que, como se sabe, se compõe de liberdade corporal, 
do corpus, ou da que tem todo homem de dispor de sua pessoa, da 
liberdade de pensar e da liberdade de dispor do fruto de seu trabalho.78

Voltar-se-á a tratar destas duas últimas modalidades de punição 

disciplinar (prisão e detenção), as quais tratam-se de sanções restritoras da 

liberdade de ir, estar, e vir - direito à liberdade de locomoção – quando forem 

aplicadas eivadas pelos vícios da ilegalidade e do abuso de poder 

A despeito do assunto ora em comento, pode-se dizer que o Constituinte 

de 1988 incidiu em um deslize: ora refere-se à transgressão militar (art. 5º LXI) - 

que, como foi visto, é ato, e ora refere-se a punição disciplinar militar (§ 2º, do art. 

142) - resultado desse ato, tratando termos diferentes como se fossem um. Não 

resta dúvida, pois, que o legislador não foi preciso. 
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Após esta breve explanação conceitual dos tipos de punições disciplinares 

militares aplicáveis no âmbito das Forças Armadas, está-se pouco mais apto a 

analisar com maiores reservas o mandamento imperativo da Novel Carta, a qual à 

primeira vista parece clara quando impõe em seu art. 142, § 2º que “não caberá 

habeas corpus em relação a punições disciplinares militares”. De fato não poderia 

ser de outra forma, até porque nem todas as punições são restritivas de liberdade, 

como visto supra, e o habeas corpus se presta exclusivamente a salvaguarda do 

direito de locomoção. Seria incompreensível e até ilógico impetrar habeas corpus 

contra, por exemplo, advertência, repreensão verbal ou repreensão escrita, 

punições disciplinares que são. 

É mister trazer um esclarecimento sobre o conceito e distinção existentes 

entre transgressão e punição disciplinar militar, a despeito de o constituinte se 

referir a ambas como se fossem a mesma coisa e tivessem o mesmo sentido. 

A Carta Política Cidadã de 1988, nos dispositivos infracitados, estatui in 

verbis: 

“Art. 5º (Omissis) 

LXI- ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e 

fundamentada da autoridade judiciária competente, salvo nos casos de 

transgressão disciplinar ou crime propriamente militar, definidos em lei.” 

Art. 142 (Omissis) 

§ 2º - Não caberá Habeas Corpus em relação a punições disciplinares 

militares.”  

A priori, antes de se adentrar ao cerne da análise aos retrocitados 

dispositivos transcritos, é mister trazer a lume os elementares conceitos de 

transgressão militar e de punições militares disciplinares, porquanto etimológica e 

essencialmente distintas; bem como também imperioso definir prisão e detenção, 

espécies do gênero punições disciplinares militares, conforme se verá. 

                                                                                                                                                     
 



É de se ver que a transgressão militar, referida do inciso transcrito, 

constitui-se em mera norma administrativa, ato administrativo normativo, 

consubstanciada em Regulamentos Disciplinares das Forças Armadas. 

Para a verificação de transgressão militar ou transgressão disciplinar 

militar devem-se observar, principalmente, os chamados regulamentos 

disciplinares de que dispõem as Forças Armadas. E, cada força singular tem o seu 

respectivo regulamento, onde se delineiam  as diferentes sanções disciplinares e 

modos de aplicação, acrescentem as diversas transgressões, posto que sanção 

(punição) diferente de transgressão; esta é a violação, aquela medida coativa.  

O Regulamento Disciplinar da Marinha (RDMAR), baixado pelo Decreto n.º 

88. 545, de 26 de julho de 1983, chama a transgressão disciplinar de 

“Contravenção Disciplinar”, definindo-a como:  

“|...| Toda ação ou omissão contrária  às obrigações ou deveres militares 

estatuídos  nas leis, nos regulamentos, 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.6º). 

O Regulamento Disciplinar  do Exército, aprovado pelo Decreto n.º 90.608, 

de 04 de dezembro de 1984, (R/4) ou RDE, como é mais conhecido, define 

transgressão militar como: 

“|...| 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 ofensa a esses mesmos preceitos, 

deveres e obrigações, mas na sua expressão complexa e acentuadamente 

anormal, definida e prevista na legislação penal.”(Art. 12 caput). 

O Regulamento Disciplinar da Aeronáutica (RDAER), vigente com o 

Decreto n.º 76.322, de 22 de Setembro de 1975, denomina de Transgressão 

Disciplinar como sendo: 

“|...| toda ação ou omissão contrária ao dever  militar, e como tal 

classificado nos termos do presente Regulamento. Distingue-se do crime militar 



que é ofensa mais grave a esse mesmo dever, segundo o preceituado na 

legislação penal militar.”(Art. 8º). 

Todos os regulamentos, no entanto, trazem uma relação do que 

consideram transgressão disciplinar ou Contravenção Disciplinar: o primeiro com 

84; o 2º com 121 e último com 100, respectivamente. 

Todavia, todos três, acrescentam que também consideram transgressão 

(ou contravenção) disciplinar militar:  

 “|...| todas as ações ou omissões, não especificadas na relação, nem 

qualificadas como crime nas leis penais brasileiras, que afetem a honra pessoal, o 

pundonor militar, o decoro da classe e outras prescrições estabelecidas no 

Estatuto dos Militares, leis e regulamentos, bem como aquelas praticadas contra 

normas e ordens de serviços, emanadas de autoridade competente,” consoante se 

vê do art. 13, n.º 2 RDE; do art. 10., parágrafo único do RDAER; e do art. 7, 

parágrafo único do RDMAR. 

“|...| qualquer violação dos princípios da ética, dos deveres e das 

obrigações policiais militares, na sua manifestação elementar e simples e qualquer 

omissão ou ação contrária aos preceitos estatuídos em lei, regulamentos, normas 

ou disposições, desde que não constituam crime.”(art. 13).  

Resta claro, portanto, que o conceito de transgressão disciplinar é de 

amplitude universal, lato sensu, como também o poder discricionário da autoridade 

competente, porquanto depende tão e somente do seu livre alvedrio e talante 

considerar como transgressão todas as ações, omissões ou atos não 

especificados no rol das transgressões e que afetem, além dessas todas, as 

outras prescrições em leis, regulamentos, regras, inclusive, ordens da autoridade 

competente. 

Não há, pois, como livrar-se de uma sanção disciplinar, se assim decidir a 

autoridade competente, mormente se espezinhados os mais comezinhos 

princípios de direito e do direito-garantia de apuração regular da falta, do due 

process of  law, do contraditório e da ampla defesa.  



Punição Disciplinar Militar constitui-se, pois, de meio, forma ou medidas 

coercitivas de reprimir o transgressor (culpado) acusado de ter violado ou 

descumprido preceito, norma disciplinar ou ordens legais de superior hierárquico. 

Seria, noutras palavras, a medida corretiva do transgressor. É, pois, a sanctio 

aplicável à ofensa disciplinar. É efeito do ato disciplinar, que configura a 

transgressão disciplinar, portanto, resultado da conduta anti-regulamentar.  

 
 

3.2  O ATO ADMINISTRATIVO  DISCIPLINAR MILITAR 

 

Consoante ocorre com todo ato administrativo, o ato administrativo militar, 

para existir, ter validade e projetar seus efeitos no mundo jurídico, prescinde 

preencher certos requisitos indispensáveis.  

Destarte, é ressabido que, o ato voluntário humano, passa por três planos, 

consoante a tripartição estabelecida pelo saudoso mestre do direito Pontes de 

Miranda: Existência, Validade e Eficácia. Noutras palavras, é preciso, portanto, 

que o ato adentre o plano da existência, projetando-se através de um agente 

(sujeito), de uma vontade (motivo e motivação), de uma forma e visando a um 

objeto. Agente, vontade, forma e objeto são, desse modo, os requisitos 

existenciais do ato administrativo, porquanto a falta de um destes elementos, 

torna-o inexistente.  

Inconcebível, portanto, um ato sem a exteriorização de uma vontade, 

mediante um agente capaz e objetivando gerar certas conseqüências no mundo 

jurídico.  

De igual modo, para adentrar ao plano da validade, é necessário que o 

agente seja competente para praticar o ato, tendo como finalidade a satisfação e 

preservação do interesse da Administração Militar, motivando o porquê de sua 

edição, fazendo-o incidir sobre objeto lícito e exteriorizando-o através de forma 

prescrita em Lei.  



Resta claro, portanto, que a competência, finalidade, objeto lícito, 

motivação e forma prescrita em lei, constituem, assim, os requisitos de validade do 

ato administrativo militar e de todos os outros atos administrativos comuns.  

Se o ato, que penetrou o mundo jurídico, ou seja, existe, está revestido 

dos pressupostos de validade já adscritos, não apresentando vícios ou defeitos 

que o vulneram irremediavelmente, diz-se que está pronto ou apto a gerar os 

efeitos que projetou, quais sejam, criar, modificar ou extinguir situações jurídicas.  

Em síntese, pode-se dizer que o ato é perfeito, válido e eficaz se, 

concluído e editado segundo as exigências do ordenamento jurídico, está apto à 

produção dos efeitos jurídicos que lhes são próprios. Essa é a regra, embora o ato 

administrativo perfeito e válido possa ser ineficaz. 

Com supedâneo nestes pressupostos, investigar-se-á a possibilidade de 

apontar a nulidade das punições disciplinares que desatendem aos requisitos de 

validade.  

Além dos requisitos comuns a qualquer ato jurídico - competência, objeto 

lícito, forma prescrita ou não proibida em lei - os doutrinadores apontam, ainda, 

mais dois requisitos para o ato administrativo em geral - motivo e finalidade. O ato 

administrativo disciplinar, obviamente, contém os mesmos requisitos que o ato 

administrativo em geral. A conceituação dos requisitos do ato administrativo em 

geral, segundo os doutrinadores, assim pode ser resumida: 

A competência é a atribuição legal do agente ou do órgão para a prática 

do ato. Por isso, além do agente ser capaz (capacidade civil), deve possuir 

competência legal para a prática do ato. No aspecto disciplinar, somente a 

superioridade hierárquica da autoridade permite e legitima a prática do ato. No 

caso do Exército, é o Regulamento Disciplinar em seu art. 9º que estabelece a 

competência para a aplicação de pena disciplinar. 79

                                                 
79  Art. 9º - A competência para aplicar as punições disciplinares conferida ao cargo e não ao grau hierárquico, 

sendo competente para aplicá-las: 
1)  o Presidente da República e o Ministro do Exército, a todos aqueles que estiverem sujeitos a este 

Regulamento; 



O objeto ou conteúdo é o assunto de que trata o ato, ou o efeito imediato 

que o ato produz, como a aplicação de uma multa. O ato administrativo objetiva 

criar, modificar ou comprovar situações jurídicas relativamente às pessoas, coisas 

ou atividades sujeitas à ação do Poder Público. O objeto deve ser lícito (de acordo 

com a lei), possível (realizável no mundo fático e jurídico), certo (definido quanto 

ao destinatário, aos efeitos, ao lugar e ao tempo) e moral (corresponder aos 

padrões comuns de comportamento aceitos como corretos, justos e éticos). O 

objeto do ato disciplinar militar se confunde com a pena administrativa imposta ex 

vi o art. 22 do Regulamento Disciplinar do Exército, já analisado. 

A forma é o modo pelo qual o ato deve ser feito. Constitui o elemento 

exteriorizador do ato administrativo, sendo requisito vinculado e indispensável à 

sua perfeição. Ela deve estar fixada em lei ou por esta não ser vedada. Assim, o 

ato administrativo normalmente contém forma escrita. Só excepcionalmente pode 

adotar a forma verbal ou por sinais convencionais: pictórica, como acontece com a 

sinalização de trânsito e a mímica, quando o agente policial assume o trânsito. 

A lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999, que regula o processo 

administrativo no âmbito da Administração Pública Federal estabelece em seu art. 

22 que “Os atos do processo administrativo não dependem de forma determinada 

senão quando a lei expressamente a exigir. No § 1º do mesmo artigo traz que “os 

                                                                                                                                                     
2)  aos que lhes são subordinados: 

a) Chefe do Estado-Maior do Exército, Chefe de Departamento, Secretário de Economia e Finanças, 
Comandante de Exército, Comandante Militar de Área e demais ocupantes de cargos privativos de oficial-
general; 
b) Chefe de Estado-Maior, Chefe de Gabinete, Comandante de Unidade, demais Comandantes cujos 
cargos, sejam privativos de oficiais superiores e Comandantes das demais Organizações Militares (OM) 
com autonomia administrativa. 

3)  aos que servirem sob seus comandos, chefia ou direção: 
a) Subchefe de Estado-Maior, Comandante de Unidade incorporada, Chefe de Divisão, Seção, Escalão 
Regional, Administração Regional, Ajudante Geral, Serviço e Assessoria, Subcomandante e Subdiretor; 
b) Comandante das demais Subunidades ou de elemento destacado com efetivo menor que subunidade. 

§ 1º  Os Comandantes de Exército ou Militar de Área têm competência, ainda, para aplicar punição aos 
militares da reserva remunerada, reformados, ou agregados que residam ou exerçam atividades na área de 
jurisdição do respectivo Comando, respeitada a precedência hierárquica. 

§ 2º - A competência conferida aos Chefes de Divisão, Seção, Escalão Regional, Administração Regional, 
Ajudante Geral, Serviço e Assessoria, limita-se às ocorrências relacionadas com as atividades inerentes ao 
serviço de suas repartições. 

 



atos do processo devem ser produzidos por escrito, em vernáculo, com a data e 

o local de sua realização e a assinatura da autoridade responsável” (grifo nosso). 

Já a Portaria nº 202, de 26 de abril de 2000, a qual aprovou as Instruções 

Gerais para a Elaboração de Sindicância no Âmbito do Exército Brasileiro (IG 10-

11) estabelece em seu art. 2º que “Sindicância é o procedimento formal, 

apresentado por escrito, para a apuração, quando julgada necessária, pela 

autoridade competente, de fatos de interesse da administração militar ou de 

situações que envolvam direitos” (grifo meu). No parágrafo único do mesmo 

artigo, a dita norma prevê ainda que “A autoridade que tiver ciência de 

irregularidade é obrigada a adotar as medidas necessárias para a sua 

apuração, mediante sindicância”. (grifo meu) 

Da análise dos artigos supra da Lei nº 9.784 e da Portaria nº 202, conclui-

se que a apuração da transgressão disciplinar militar deve ser feita por escrito e 

mediante sindicância, sob pena de nulidade do ato e caracterização do abuso de 

poder. Não há mais que se falar em apuração verbal ou sumária e, mais absurdo 

ainda, que se fale em verdade sabida, como ainda se tem ouvido, com freqüência, 

interna corporis. Além disso, as normas exigem o cumprimento de outras 

formalidades para a plena e perfeita realização do ato disciplinar, como por 

exemplo, o respeito ao contraditório e da ampla defesa, como partes inafastáveis 

do devido processo legal.  

O motivo ou causa é a situação de direito ou de fato que determina ou 

autoriza a realização do ato administrativo. Por meio da motivação, a autoridade 

administrativa justifica o seu ato, mostrando os preceitos legais que autorizam a 

sua edição. A ausência de motivo ou a indicação de motivo falso invalidam o ato 

administrativo. O motivo do ato disciplinar constitui as razões de fato e de direito 

que ensejam a aplicação da sanção disciplinar, ou seja, a transgressão disciplinar 

cometida pelo agente público militar. A motivação do ato deve corresponder à 

realidade, sob pena de nulidade. 

No contexto dos atos disciplinares, a Administração Pública deverá 

sempre motivar o mesmo, sob pena de invalidade. Embora o ato punitivo possa 



conter parcela de discricionariedade no aspecto quantitativo e qualitativo da 

sanção disciplinar imposta, a sua motivação está vinculada à disposição 

regulamentar, ficando sua validade subordinada à existência real dos motivos 

declarados, que se forem falsos ou inexistirem, poderão ensejar a declaração de 

sua nulidade pelo Poder Judiciário. Obviamente, a própria Administração poderá 

reconhecer esta nulidade, declarando-a a própria autoridade que editou o ato 

punitivo ou diversa autoridade, hierarquicamente superior, mediante reclamação a 

esta dirigida, ou ainda, pela ação da autotutela administrativa. 

A finalidade é o resultado de interesse público que a Administração 

pretende alcançar com a prática do ato. É o objetivo do ato, de acordo com a 

vontade da lei. O desvio de finalidade ou a prática do ato com finalidade diferente 

daquela desejada pela lei constitui abuso de poder. Enquanto o objeto é o efeito 

imediato que o ato produz (aquisição, transformação ou extinção de direitos) a 

finalidade é o efeito mediato. A finalidade da punição disciplinar está vinculada ao 

interesse público, visando a preservar a disciplina e a regularidade do serviço na 

caserna, além da função reeducadora, já mencionada. 

Consoante os ensinamentos ora analisados, conclui-se que a punição 

disciplinar terá que ser imposta por autoridade hierárquica competente, em 

obediência ao objeto, à forma e ao motivo previstos nas normas que regulam o 

assunto, bem como deve ter por finalidade a normalidade e o aperfeiçoamento do 

Serviço Público, pois do contrário será inválida e, portanto, ilegal. 

Todavia, cumpre salientar que a sanção disciplinar militar ilegal aplicada, 

ou seja, sem que sejam observados os requisitos genéricos e específicos, acima 

expostos, será determinante de conseqüências ao militar, podendo, inclusive, 

restringir sua liberdade de ir, estar, e vir. Portanto, mesmo que haja retificação do 

ato, o bem jurídico já estará lesado. 

A CF/1988 preceitua que a Administração Pública, tanto direta como a 

indireta, ou fundacional de qualquer dos Poderes da União, dos Estados-

Membros, do Distrito Federal e dos Municípios, reger-se-á e obedecerá aos 



princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade (art. 37), 

mormente ao expedir seus atos administrativos. Mas certamente não só a esses.  

Dessarte, básica e fundamentalmente, o conceito de ato  administrativo é 

o mesmo de ato jurídico, do qual diferencia-se como uma categoria informada pela 

finalidade pública. Este, segundo o C.C. (art. 81) é todo aquele que tenha por fim 

imediato adquirir, resguardar, transferir, modificar ou extinguir direitos. Assim 

sendo, o ato administrativo na concepção ilustre Hely Lopes Meirelles:  

 
 
|...| é toda manifestação unilateral de vontade da 
Administração Pública, que, agindo nessa qualidade, tenha 
por fim imediato adquirir, resguardar, transferir, modificar, 
extinguir e declarar direitos, ou impor obrigações aos 
administrados ou a si própria80. 

Noutras palavras, para Diógenes Gasparini, iluminado publicista, defini-o 

como: 

|...| toda  prescrição,  juízo  ou  conhecimento,  predisposta  à   
produção  de   efeitos jurídicos, expedindo pelo Estado ou 
por quem lhe faça às vezes, no exercício de suas 
prerrogativas e como parte interessada numa relação, 
estabelecida na conformidade ou  na compatibilidade da Lei, 
sob o fundamento de cumprir finalidades assinaladas no 
sistema normativo, sindicáveis pelo judiciário81. 

Vale salientar que, tais conceitos, retratam o Ato Administrativo comum, 

diga-se assim. E, na área da Administração Pública Direta Militar, seria este 

utilizado de motu proprio, diverso e diferente daquele? A razão e a lógica dizem 

que não, haja vista que o Ato Administrativo Militar, do Servidor Público Militar 

Federal - lato sensu - está inserido no contexto do Direito Público Administrativo.  

Ato Administrativo Militar, no dizer de Antonio Pereira Duarte82, “é todo 

aquele proveniente de Administração Militar e que cria, modifica ou extingue 

                                                 
80 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito administrativo brasileiro. 21. ed. São Paulo: Malheiros, 1996. p. 126. 
81 GASPARINI, Diógenes. Direito administrativo. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 1995. p. 62. 
82 DUARTE, Antônio Pereira. Direito admistrativo militar. Rio de Janeiro: forense, 1995. p. 11. 



situação jurídica em relação ao servidor militar ou aos próprios órgãos dela 

integrantes.” 

É curial, portanto, dizer que o Ato Administrativo  Militar não é diferente do 

Ato Administrativo lato sensu, somente porque é praticado no âmbito da 

Administração Militar e por uma autoridade militar. A carga de discricionariedade 

ou vinculação ínsita a determinado Ato Administrativo não se transmuda pelo 

simples fato de ter a sua consecução advinda de um administrador militar. 

Ademais, embora as Forças Armadas se pautem pelos inamovíveis e 

sesquicentenários princípios da Hierarquia e da Disciplina, ainda assim, não quer 

isto dizer que o Militar, investido do cargo e encargos de administrador, detenha 

em suas mãos poderes ilimitados, inatingíveis e invulneráveis, para o cometimento 

do ato  administrativo, mormente do ato punitivo.  

|...|O Ato ou será discricionário, ou será vinculado; ou simples, ou 

complexo, não importa. As conseqüências dele advindas são aquelas mesmas 

originadas por todo e qualquer ato administrativo revestido de tais 

características83. 

E, por conseguinte, é imperioso constituir-se dos mesmos pressupostos, 

requisitos, perfeição, validade e eficácia, bem como também o devido e rigoroso 

controle jurisdicional, consoante afirma o ilustrado autor citado, buscando apoio 

em Celso Antônio Bandeira de Melo, que:  

|...| assim como ao Judiciário compete fulminar todo 
comportamento ilegítimo da administração que apareça 
como frontal violação a ordem jurídica, compete-lhe, 
igualmente, fulminar qualquer comportamento administrativo 
que, a pretexto de exercer apreciação ou decisão 
discricionária, ultrapassar as fronteiras dela, isto é, desbordar 
os limites de liberdade que lhe assistam, violando, por tal 
modo, os ditames normativos que assinalam os confins da 
liberdade discricionária84. 

Dessarte, é de se ressaltar que o administrador militar deve se nortear 

pelo princípio da igualdade de todos perante a lei, de tal forma a não criar 

                                                 
83 DUARTE, Antônio Pereira. Direito admistrativo militar. Rio de Janeiro: forense, 1995. p. 11. 



situações de privilégios ou favorecimento para esse ou aquele servidor militar. 

Vale dizer: se há previsão legal de direito para todos aqueles que estejam em tal 

ou qual situação política, então o direito há de ser extensivo a todos que se 

encontrem nessa mesma hipótese e não a uma dada categoria exclusivamente, 

pena de ferir princípio da isonomia85. 

São aqueles componentes que todo ato deve reunir para ser perfeito e 

válido. Entrementes, nem todos os publicistas estão acordes quanto ao número e 

a identificação desses requisitos, devendo-se ressaltar que uns chamam de 

elementos outros denominam de pressupostos.  

Vejam-se, então, tais requisitos, pressupostos ou elementos, sob o escólio 

de Diógenes Gasparini, Hely Lopes Meirelles e Antonio Pereira Duarte. Para o 

primeiro, os requisitos do ato administrativo são seis e assim denominados: 

competência, finalidade, forma, motivo, objeto e causa. Salvo este, aqueles estão 

instituídos no art. 26 e seu parágrafo na Lei de Ação Popular - Lei Fed. n.º 

4717/65. Para Hely Lopes Meirelles, o exame do ato administrativo revela 

nitidamente a existência de cinco requisitos necessários à sua formação, a saber: 

competência, finalidade, forma, motivo e objeto; enquanto para o último resulta, 

pois na competência, finalidade, motivação, objeto lícito e forma prescrita em lei, 

constituem, assim, os requisitos de validade do ato administrativo. 

 

3.2.1  Transgressões disciplinares militares e punições  

disciplinares restritivas de liberdade. 

 

Como já foi dito, o militar, no cumprimento de suas funções, deve observar 

dois preceitos fundamentais: a hierarquia e a disciplina. A inobservância destes 

preceitos poderá configurar a prática de faltas administrativas denominadas 

transgressões disciplinares. 

                                                                                                                                                     
84 BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Curso de direito administrativo. [S.l.: s.n], 1999. p. 420. 
85 Vide nesse sentido, STJ, Autos de M. Seg. nº 535-DF. 



A transgressão disciplinar militar, para um melhor entendimento, pode ser 

comparada a uma contravenção, ou seja, a violação de um bem de menor 

potencial ofensivo, uma vez que esta se encontra abaixo do crime militar, o qual é 

previsto e disciplinado no Código Penal Militar (CPM), e nas Leis Especiais 

Militares. 

Para o correto entendimento desta tipicidade militar faz-se necessário 

transcrever na íntegra o disposto nos arts. 12 e 13 do Regulamento Disciplinar do 

Exército, o qual assim estabelece como definição e especificação o referido 

dispositivo: 

art. 12 - Transgressão disciplinar é 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 ofensa a esses 

mesmos preceitos, deveres e obrigações, mas na sua expressão complexa e 

acentuadamente anormal, definida e prevista na legislação penal. 

§ 1º - No concurso de crime e transgressão disciplinar, quando forem da 

mesma natureza, aplicar-se-á, somente, a pena relativa ao crime. 

§ 2º - Quando, por ocasião do julgamento do crime, este for 

descaracterizado para transgressão ou a denúncia for rejeitada, a falta cometida 

deverá ser apreciada para efeito de punição, pela autoridade a que estiver 

subordinado o faltoso. 

§ 3º - Quando, no caso previsto no parágrafo anterior, a falta tiver sido 

cometida contra a pessoa do Comandante da Organização Militar, será apreciada, 

para efeito de punição, pela autoridade a que estiver subordinado o ofendido. 

Art. 13 - São transgressões disciplinares: 

1) Todas as ações ou omissões contrárias à disciplina militar 

especificadas no Anexo I ao presente Regulamento; 

2) Todas as ações ou omissões, não especificadas na relação de 

transgressões do anexo acima citado, nem qualificadas como crime nas leis 

penais brasileiras, que afetem a honra pessoal, o pundonor militar, o decoro da 



classe e outras prescrições estabelecidas no Estatuto dos Militares, leis e 

regulamentos, bem como aquelas praticadas contra normas e ordens de serviço 

emanadas de autoridade competente. 

Parágrafo único - As transgressões relacionadas no Anexo I deste 

Regulamento, destinam-se, por serem genéricas, a permitir o enquadramento 

sistemático das ações ou omissões contrárias à disciplina. A forma como se deu a 

violação dos preceitos militares deve, por isso, ser descrita pela autoridade que 

pune o transgressor, no boletim em que a punição é publicada. 

Observe-se que o rol de transgressões disciplinares previstas no Anexo I 

não é taxativo, pois nele não estão tipificadas todas as possibilidades de 

transgressões disciplinares. Depreende-se então que, embora não definidos de 

forma específica, outros comportamentos podem ser enquadrados como 

infracionais, se enquadrados no discernimento do item 2 do art. 13. 

Diferentemente do que ocorre com os crimes, cuja prática só pode ser punida se a 

conduta estiver definida anteriormente. 

Pode-se dizer, então, que existem transgressões disciplinares típicas, 

quando especificadas em lei (Anexo I, previsto no n° 1, do art. 13, do RDE), e 

atípicas, quando não arroladas em texto legal (n° 2, do art. 13, do RDE). 

Com relação às transgressões disciplinares típicas, previstas no Anexo I 

do Regulamento Disciplinar do Exército, embora muitas já estejam desvirtuadas 

da realidade sócio-política contemporânea, permitem ao destinatário compreender 

a exata descrição das condutas transgressionais. O mesmo já não ocorre com as 

transgressões disciplinares atípicas ou inespecificadas. Estas, por sua vez, a 

exemplo do n° 2, do art. 13, do Regulamento Disciplinar do Exército, são 

destituídas de descrição, em que o conteúdo transgressional acaba por ser 

preenchido pelo aplicador da lei. 

Na opinião do professor Paulo Tadeu Rodrigues Rosa, as transgressões 

disciplinares atípicas “são inconstitucionais, pois permitem a existência do livre 



arbítrio que pode levar ao abuso e excesso de poder” 86. A professora Ana Clara 

Victor da Paixão coaduna com este pensamento ao afirmar que “Tais dispositivos 

são incompatíveis com o disposto no caput do art. 37 da Constituição Federal” e, 

mais à frente, assevera que “A amplitude e generalidade do tipo disciplinar 

representam, ainda, uma violação à segurança jurídica. Isto porque impedem que 

o destinatário do comando normativo saiba, com um mínimo de certeza, quais os 

comportamentos que nela se incluem”. 87

No mesmo sentido entende Eliezer Pereira Martins: 

Definir a transgressão disciplinar consiste, portanto, no 
imperativo de estruturar com clareza as condutas 
transgressionais de sorte que possam ser, de imediato, 
compreendidas por seus destinatários, evitando-se assim, a 
cominação de limites transgressionais demasiadamente 
dilatados. Deste modo, não se concebe que o administrador 
seja transformado em legislador, criando figuras típicas 
segundo seu prazer ou ódio, deixando em insegurança 
jurídica o administrado que a qualquer momento pode ser 
punido pelo mero capricho do detentor do poder disciplinar.88

Entretanto, o eminente jurista Hely Lopes Meireles, em seu compêndio de 

Direito Administrativo Brasileiro, nos ensina magistralmente que: “Não se aplica ao 

poder disciplinar o princípio da pena específica que domina inteiramente o Direito 

Criminal comum, ao afirmar a inexistência da infração sem prévia lei que a defina 

e apene: ‘nullum crimen, nulla poena sine lege’, Esse princípio não vigora em 

matéria disciplinar.89

 

 

Há que se lembrar, ainda, que a punição deve ser precedida de um devido 

processo legal e de uma decisão motivada e fundamentada. Se o comandante 
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adotar posição diversa, estará agindo infensamente aos ditames legais, estando 

sujeitas ao crivo do princípio da autotutela. Desse modo, tal ato punitivo estará 

eivado de vícios e erros, que o inquinam de ilegal e, em conseqüência, não 

dimanará direito ou efeito algum, consoante estabelece a Súmula 473, do STF: “A 

administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os 

tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de 

conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, 

em todos os casos, a apreciação judicial”. Demais disso, se ainda pairarem 

dúvidas sobre a inequívoca e irrefutável existência, autoria e responsabilidade da 

transgressão, poderá o prejudicado recorrer administrativamente ou bater às 

portas do Judiciário, para sobrestar e/ou nulificar o indevido processo 

administrativo disciplinar ordinário e, por conseguinte, a injusta sanção disciplinar, 

obviamente, resultante dele. 

No entender de José da Silva Loureiro Neto: 

(...) o ilícito disciplinar, não está sujeito ao princípio da 
legalidade, pois seus dispositivos são até imprecisos, 
flexíveis, permitindo à autoridade militar maior 
discricionariedade no apreciar o comportamento do 
subordinado, a fim de melhor atender os princípios de 
oportunidade e conveniência da sanção a ser aplicada 
inspirada não só no interesse da disciplina, como também 
administrativo90. 

Além dos motivos alegados pelo douto mestre, claro está que, para o 

exame das condutas do subordinado, a autoridade militar deve ter como suporte 

parcela de discricionariedade, para atender à aferição do cumprimento do princípio 

da moralidade, o qual se traduz por um conjunto de regras de conduta 

consideradas como standards comportamentais que a sociedade deseja e espera 

da administração e de seus agentes. 

No que tange à questão prescritibilidade da ação disciplinar, os 

regulamentos militares são omissos. O instituto da prescrição administrativa 

disciplinar militar encontra razão de ser na necessidade de estabilização das 
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relações entre o Poder Público e seus agentes, para que não perdure a 

possibilidade de aplicação de sanções administrativas. Assim, a prescrição 

administrativa disciplinar militar é a perda do poder-dever de punir do Estado pelo 

exercício da pretensão punitiva ou da pretensão executória durante certo tempo. 

Mas qual seria este prazo prescricional, haja vista a omissão da norma? 

Em verdade, não se poderia estabelecer prazo prescricional de punibilidade 

transgressional em mais de um ano, ou ter-se-ia um sistema disciplinar mais 

severo que o penal. 

Sobre a matéria leciona Eliezer Pereira Martins: 

(...) em matéria penal, o que os prazos de prescrição da pretensão 
punitiva, modalidade que corresponde à prescrição da pretensão punitiva 
disciplinar militar, regulam-se pelo dobro da pena em abstrato, assim, se 
o máximo de pena cominado para o crime é de um ano de pena restritiva 
de liberdade, a prescrição ocorrerá em dois, se o máximo de pena 
medear entre um e dois anos , a prescrição ocorrerá em quatro e assim 
por diante.Ora, o máximo de pena privativa de liberdade cominada em 
abstrato nos regulamentos disciplinares é de trinta dias, sendo 
inadmissível que a prescrição para a hipótese, seja, por exemplo de cinco 
anos.91

Entretanto, cabe advertir que não é lícito que a Administração Pública, em 

face da omissão regulamentar, supra a deficiência da lei, por mais lamentável que 

seja, criando um direito novo e concedendo um benefício que só o legislador pode 

outorgar. Cabe ao agente público que se sentir prejudicado com a questão 

socorrer-se do Judiciário, a fim de resguardar seu direito. 

 
 

3.2.2  Discricionariedade e Mérito do Ato Administrativo 

Disciplinar. 

 

3.2.2.1. Evolução do Conceito de Discricionariedade. 

 

No regime absoluto, o conceito de discricionariedade correspondia ao puro 
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exercício da arbitrariedade na medida em que, mesmo que formalmente existente 

o ordenamento jurídico, sua força vinculativa não atingia o soberano, no exercício 

da administração dos negócios públicos, que se conduzia como poder 

verdadeiramente político, arvorado na condição de titular legítimo, intérprete 

autêntico e o executante livre do bem comum. 

Nos tempos atuais, a discricionariedade, conceituada como poder 

estritamente jurídico, não mais se confunde com arbitrariedade, conforme ensina 

Hely Lopes Meirelles.92

O Estado de Direito é racionalizado pelo ordenamento jurídico, enquanto 

estruturação do exercício do poder, distribuído em faixas coordenadas de 

competências, com a adequação de meios a finalidades e com a priorização de 

valores políticos fundamentais, que a doutrina liberal clássica identificou como 

inerentes à pessoa humana e impositivos ao próprio poder estatal. 

O poder discricionário e o poder vinculado revelam-se, nesse contexto, 

como instrumentos diferenciados para a consecução de finalidades públicas, 

embora ambos possuam a mesma origem e, portanto, um ponto comum: são 

poderes jurídicos que, por isso mesmo, exprimem-se em forma de competência. 

A discricionariedade, em oposição conceitual à arbitrariedade, assume 

sentido próprio e específico num quadro em que o exercício do poder político 

torna-se jurídico, deixando de apresentar-se simplesmente como atributo pessoal 

do soberano ou como extensão de seus domínios privados para tornar-se função 

ou dever-poder público, legitimado pelo consenso outorgante da coletividade 

politicamente organizada. 

A discricionariedade ocupa posição estratégica dentro da estrutura do 

Estado submetido ao Direito e evolui na mesma medida em que o exercício do 

poder político assume historicamente diferentes conotações, o que implica a 

afirmativa de que o seu controle, enquanto poder jurídico, encontra tratamento 

diferenciado em cada fase do pensamento político-jurídico, como podemos ver. 
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Nesta primeira fase da evolução do conceito, a discricionariedade foi 

compreendida como liberdade inata do administrador público, resultado de um 

conceito primário de Estado de Direito, com sua forma específica de coordenar as 

relações internas de poder que, atualmente ultrapassada, fora enormemente 

influenciada por uma ‘applicazione cosi meccanica della regola delia divisione dei 

potere”93, com a suposição de que o princípio da legalidade, embora impositivo ao 

administrador público, conferia-lhe, em contrapartida, a exclusividade da 

interpretação da norma, de tal sorte que “non si poteva pretendere che ii giudice si 

mettese a valutare se I’amministrazione avesse biene o male curato i pubblici 

interessi94. 

A legalidade surge como expressão de um racionalismo democrático e 

como instrumento de atribuição de competência que, na sua vertente 

discricionária, reserva ao administrador público uma margem de ação, limitada 

unicamente á observância das esferas protegidas dos direitos individuais, fixando-

lhe, fora de tais parâmetros, um campo amplo de livre atuação. 

A execução de qualquer interferência estatal em relação aos direitos 

subjetivos deveria apresentar-se necessariamente amparada em pressuposto 

legal, mas, fora destes limites e casos, o administrador público poderia, observado 

um principio mínimo de adequação, agir com ampla liberdade de ação sem 

fiscalização contenciosa, dentro dos moldes, portanto, de uma vinculação 

meramente negativa.  

A existência exclusiva desse autocontrole, que garantia a esfera de 

autonomia do administrador público em relação às condutas não incidentes sobre 

direitos individuais, associada ao conceito de poder inato, caracterizam a primeira 

fase da discricionariedade no novo modelo de Estado, surgido da queda do 

Absolutismo. 

Essa liberdade inata da Administração Pública era inspirada na liberdade 

do cidadão e nela encontrava sua extensão e seu limite. 
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Ensinam Eduardo Garcia de Enterria e Tomàs-Ramõn Fernández que a 

concepção de Administração Pública, não como agente de execução estrita da lei 

tal qual a magistratura, mas como instrumento de realização dos diversos fins 

públicos materiais, dentro dos limites da lei, definiu a discricionariedade como 

conceito inerente e essencial do aparelho administrativo (poder inato), que lhe 

permitia atuar com “livre autonomia, em todos aqueles extremos que a lei não tem 

regulado".95

No preâmbulo da clássica obra Étude Sur le Pouvoir Discrétionnaire, 

critica Léon Michoud a superficialidade com que a doutrina de seu tempo cuidava 

de tão relevante tema, propondo um aprofundamento do seu estudo, para o qual 

contribuiu com a célebre definição de poder discricionário, como sendo aquele em 

que: 

“Une autorité agit Iibrement, sans que la conduite á tenir lui soit dictée á 

avance par une règle de droit”96 e “le plus souvent cete liberté existe sans qu’il soit 

besoin d’un texte pour l'établir il sufflt qu’aucune règle de droit ne Ia restreigne 

expréssement ou implicitement".97

Como se observa, a essência do pensamento de Léon Michoud encontra-

se em definir a discricionariedade como poder inato da Administração Pública, em 

que a lacuna ou a ausência de preceito normativo de contenção resultaria na 

atribuição de competência plena, na medida em que não seria ditada pelo Direito a 

forma de seu exercício concreto. 

Em contraste com tal postura, posiciona-se Afonso Rodrigues para quem 

os “poderes discricionários da Administração não constituem faculdades naturais 

ou originárias do Governo"98. 

No mesmo sentido, em critica a Leon Michoud, é o pensamento exposto 
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por Maria Cuervo Silva e Vaz Cerquinho, segundo a qual evidencia-se não ser a 

discricionariedade uma qualidade própria do ato, e tampouco uma resultante de 

omissões por parte do legislador, de lacunas no sistema normativo, e, por outro 

lado, inferimos não consistir tal fenômeno em algo inerente à função administrativa 

em sua essência, mas sim, em um atributo do poder que pela norma é conferido 

ao administrador99. 

A necessidade de novos parâmetros para a atuação da Administração 

Pública, reenquadrando-a nas formulações originais da doutrina liberal, que 

concebe o poder como atribuição de competência sujeita inerentemente a controle 

efetivo no seu exercício, impulsionou uma reformulação do conceito de 

discricionariedade. 

Nessa etapa, que representa a transição do Estado Liberal-Clássico para 

o Estado Social e Democrático, nasce um ordenamento jurídico exauriente e 

totalizante para a Administração Pública, no sentido específico de que não se trata 

mais de compreender a conduta administrativa como espaço apenas negativado 

pelo campo das liberdades individuais. 

A ampliação das funções da Administração Pública, na realização da 

intervenção necessária à consecução da justiça social, tem como contrapartida a 

instituição da juridicidade como fundamento para a adequação rigorosa de toda e 

qualquer iniciativa administrativa, dentro da concepção de vinculação positiva 

(positive Bindung). Em tal contexto, a discricionariedade surge como emanação do 

permissivo normativo, destinado à consecução da finalidade de interesse público 

que, embora possa não estar detalhada em todos os seus aspectos de 

consecução, resulta vinculada, em suas linhas fundamentais, aos primados do 

Direito, em suas diversas vertentes significativas, e, conseqüentemente, ao próprio 

projeto político constitucionalizado. 

Realmente, a discricionariedade administrativa não pode ser analisada 

como decorrência de omissão da lei ou do ordenamento jurídico, como pretendia o 
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conceito de Léon Michoud, mas sim como uma atribuição de competência 

derivada da vontade afirmativa do ordenamento jurídico, conforme a doutrina da 

positive Bindung, ainda que a norma jurídica não detalhe todas as circunstâncias 

de fato relevantes para a materialização da conduta. 

Nesse mesmo sentido, ressalta Celso Antônio Bandeira de Mello que: 

O poder discricionário jamais poderia resultar da ausência da lei que 
dispusesse sobre dado assunto, mas tão somente poderá irromper como 
fruto de um certo modo pelo qual a lei o haja regulado, porquanto não se 
admite atuação administrativa que não esteja previamente autorizada em 
lei.100. 

A  liberdade  jurídica  do  administrador   público,  conferida  em  formato    

de  

discricionariedade, deve encontrar fundamento e limite não apenas na lei 

formal, como adverte Maria Sylvia Zanella Di Pietro, mas numa “idéia de justiça, 

com todos os valores que lhe são inerentes, declarados a partir do preâmbulo da 

Constituição”101. 

O que existe no fenômeno da discricionariedade é, portanto, a outorga de 

liberdade jurídica de escolha da solução concreta a ser implementada, por 

atribuição expressa ou em decorrência da falta de especificação objetiva das 

imprescindíveis circunstâncias de realização da conduta. 

Por isso, não se trata de ausência de regra jurídica que previamente 

regule a conduta administrativa, na medida em que a própria atribuição de 

competência é pressuposto jurídico, do qual não pode o agente público 

desvincular-se na consecução de suas funções. 

O conceito moderno de discricionariedade não pode, portanto, negar o 

postulado da vinculação positiva, dentro do qual a competência administrativa 

surge como forma de atribuição ao agente público de poderes instrumentais, 

destinados à consecução de finalidades contempladas no ordenamento jurídico, 
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embora nem sempre de modo específico e individualizado. 

A decisão discricionária, embora não tenha seu conteúdo material forjado 

diretamente a partir da lei, que outorga ao agente público a escolha da solução 

justa para o caso concreto, caracteriza-se por ser autorizada pela norma , no 

sentido de que o seu fundamento e os seus limites de validade decorrem do 

Direito e, portanto, não existe, como se pretendia anteriormente, um poder 

discricionário inato, excluido de restrições e de controle. 

A discricionariedade, na sua expressão de liberdade, encerra, portanto, 

um desafio fundamental: a profunda vinculação do administrador público, a um 

conceito maior de juridicidade, pleno de princípios jurídicos os mais diversos, 

sintetizado no dever de ótima administração, que expõe o agente público ao 

máximo e ao mais complexo da realização jurídica, dele exigindo a definição de 

solução dentre tantas possíveis, que represente o ótimo jurídico e não possua o 

menor traço de arbitrariedade ou de equívoco. 
 

3.2.2.2. Conceitos Doutrinários de Discricionariedade. 

 

Para a compreensão da variação conceitual, passamos em revista a 

alguns dos  principais doutrinadores de nosso tempo, antes de projetarmos outros 

aspectos essenciais ao estudo. 

Na doutrina francesa, define George Vedel o poder discricionário como “la 

liberté dans un sens ou dans I’autre”102  .  

André de Laubadére refere-se ao poder discricionário em termos de 

escolha da solução mais adequada, segundo um juízo próprio de oportunidade103, 

tendo sido antecedido, neste enfoque, por Maurice Hauriou que indicava que a 

discricionariedade outorgada ao administrador público consistia na “facultá 

d’apprécier l’opportunité qu’il peut y avoir à prendre ou a ne prendre une 
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décisio”’.104

Na doutrina alemã, Ernst Forsthoff acentua o aspecto tanto do conteúdo, 

como da oportunidade da prática do ato administrativo, como fundamental na 

definição de discricionariedade105. 

Castanheiras Neves, na vertente portuguesa, sustenta que a 

discricionariedade constitui, na verdade, uma forma de aplicação do Direito, 

embora especifica, na medida em que vinculada a termos de subsunção muito 

amplos (valores e fins fundamentais da concreta ordem jurídica ou mesmo direito 

justo), mas que ainda permitem identificar uma única solução válida para cada 

caso concreto106. 

Entre os escritores de Espanha, destacam-se Eduardo García de Enterría 

e Tomàs-Ramón Fernández, que definem o poder discricionário como a estimação 

subjetiva da Administração Pública, efetuada para integrar o quadro legal, 

mediante a definição concreta de algumas das condições para o exercício do 

poder.107

Nesse mesmo sentido, sustenta Afonso Rodrigues Queiró que o poder 

discricionário confere competência ao administrador público para materializar o 

interesse público, definido apenas em termos muito amplos pela lei, de que resulta 

a sua responsabilidade por uma “gradual formação do direito”.108

Nesse consenso em torno da discricionariedade como esfera de liberdade, 

cabe destacar que, dada a juridicidade de seus contornos, sujeita-se o 

administrador público não exatamente a um direito, mas verdadeiramente a uma 

obrigação (função) frente à competência discricionária, como acentua Ernst 
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Forsthoff109. 

Celso Antônio Bandeira de Mello assim igualmente entende, quando 

ensina que o poder discricionário é um dever de integrar a vontade da lei por meio 

do exercício obrigatório de uma opção livre a ser exercida pelo administrador”110. 

O sentido exato dessa liberdade jurídica cabe na seguinte síntese: a 

competência discricionária constitui uma função, um dever a ser sempre cumprido 

e jamais sonegado pelo administrador público, podendo do seu exercício resultar 

tanto uma conduta positiva, como mesmo uma conduta negativa expressa em 

termos de um não-agir administrativo, inseridas ambas entre as possibilidades 

previstas pelo legislador (deixar de fazer algo, segundo a liberdade fixada na 

norma de competência), mas, ainda quando negativa, não se confunde a solução 

adotada com a simples negação do exercício compulsório da competência 

discricionária. 

Portanto, a conduta discricionária negativa, que não se confunde com a 

recusa arbitrária, somente tem legitimidade se a norma de competência confere tal 

ordem de liberdade jurídica ao administrador público que, em todo caso, exprime 

um juízo positivo  

 

no sentido de uma escolha, em nada se comparando tal situação com a postura 

abusivamente omissa de quem sequer formula o ato de decisão, exigido pela 

competência finalisticamente outorgada. 

A discricionariedade in abstrato, ou seja, a competência para execução de 

atos, em relação aos quais não tenha o legislador, no plano da norma, previsto 

todos os seus elementos de formação necessários (competência, forma, 

finalidade, objetivo e motivo), pode, no plano da realidade, exigir mais do que 

juízos meramente jurídicos na definição da solução adequada, autorizando, assim, 

o administrador público a adentrar na esfera dos juízos político-administrativos. 

                                                 
109 FORSTHOFF, Ernst. Traité de droit admnistratif Allemand. Bruxelles: Etablissements Emile Bruylant, 

1969. p. 163. 



A discricionariedade resulta da norma legal que expressamente faculta 

uma opção ou da que não fornece objetivamente todos os elementos para a 

concretização da conduta administrativa. Contudo, no exercício de tal liberdade 

jurídica, impende recordar que o administrador público encontra-se ainda 

condicionado, em maior ou menor grau, por critérios estritamente jurídicos, assim 

pelos princípios constitucionais, com destaque para a moralidade administrativa, 

pelos princípios gerais do Direito e pelas outras fontes formais do ordenamento 

jurídico. 

O exercício da liberdade jurídica sujeita-se a controle efetivo e cabal, 

quando a concretização da norma de competência exija a operacionalização de 

critérios de ordem estritamente jurídica, caso em que a discricionariedade in 

abstrato, após a interpretação da norma frente ao caso concreto, reduz-se a 

apenas uma solução válida, a que se encontra vinculado o administrador público 

em última instância. 

Mas, nem sempre é possível a redução da discricionariedade in abstrato a 

uma única solução juridicamente válida perante o Direito, em sua complexa 

expressão, embora as técnicas de interpretação e subsunção possam, 

evidentemente, fixar a escolha dentro de um campo mais ou menos limitado, caso 

a caso, definido, assim, por uma zona de pertinência (a solução declaradamente é 

compatível com a norma, mas não é a única possível), de impertinência (a solução 

declaradamente é incompatível com a norma) e de nebulosidade (certa solução 

pode ou não ser compatível com a norma). 

Na hipótese de os critérios jurídicos não permitirem atingir a objetividade 

da solução única é que atuam, na definição da resposta exigida pela norma de 

competência, os juízos político-administrativos, cuja primeira limitação consiste 

justamente em respeitar rigorosamente a esfera das soluções previamente 

legitimadas e, a partir delas e somente delas em conjugação com as soluções 

inseridas na zona de pertinência, optar por uma que constitua a justa e a melhor 

para o caso concreto. 
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Assim, por exemplo, se a norma, devidamente interpretada, autoriza que 

certos recursos podem ser utilizados, com a mesma utilidade e finalidade pública, 

na construção de uma escola primária ou secundária, cabe ao próprio 

administrador público definir, entre ambas as soluções juridicamente possíveis, 

aquela a ser priorizada no caso concreto com a destinação da verba pública: a 

competência discricionária não autoriza, no exemplo enfocado, que a dotação 

orçamentária seja desviada para outra obra, ainda que igualmente relevante, se a 

sua consecução tenha sido excluída na fase preliminar dos juízos jurídicos e, 

portanto, não podendo ser considerada como opção juridicamente válida e 

inserida naquela zona de incerteza, a ser neutralizada pela escolha objetivante do 

administrador público. 

Evidente que, em tais casos, a solução deve ser orientada por juízos 

extrajurídicos, mas sempre na forma legitimada pela própria ordem jurídica, uma 

vez que a arbitrariedade, nas suas mais diversas modalidades, deturpa 

profundamente o exercício da discricionariedade e inevitavelmente, resulta na 

nulidade do ato praticado. 

Com efeito, tal entendimento tem lastro na idéia de que nesta esfera é que 

o processo de construção da ordem jurídica ultrapassa a mera subsunção, 

exigindo do agente público a iniciativa da consecução da juridicidade concreta a 

partir de critérios jurídicos não especificados na norma de execução direita e que, 

embora conectados aos princípios ordenadores do sistema, ampliam o campo de 

ação dos juízos de ordem pessoal em tal proporção a exigir, como necessária 

contrapartida, justamente a intensificação dos mecanismos para seu controle, 

sendo o primeiro deles a própria motivação, enquanto enunciado dos fundamentos 

relevantes no processo de formulação e consecução da solução adotada. 

 

3.2.2.3. Mérito Administativo. 

 

                                                                                                                                                     
tribunais. 1991. p. 285. 



O mérito administrativo constitui um daqueles fenômenos jurídicos que, 

como alguns outros, não tem encontrado espaço para conceituação consensual 

na doutrina que, conforme  recorda Diogo de Figueiredo Moreira Neto, ora, atribui-

lhe a condição de sinônimo de discricionariedade, ora qualifica-o como causa ou 

resultado da discricionariedade, quando não lhe confere a posição de aspecto ou 

elemento do próprio ato administativo111. 

A despeito da divergência, a doutrina parte de um ponto comum e 

essencial: não se pode tratar do mérito administrativo dissociadamente do 

fenômeno da discricionariedade, ainda que o intento seja relacionar os conceitos 

para estabelecer entre eles uma rígida distinção, como notadamente pretende 

Antônio Amorth, citado por Di Pietro112. 

Na linha da doutrina dominante, adotamos como parâmetro a 

conceituação assim apresentada por Celso Antônio Bandeira de Mello: 

Mérito é o campo de liberdade suposto na lei e que, efetivamente, venha 
a remanescer no caso concreto, para que o administrador, segundo 
critérios de conveniência e oportunidade, se decida entre duas ou mais 
soluções admissíveis, perante ele, tendo em vista o exato atendimento da 
finalidade legal, dada a impossibilidade de ser objetivamente reconhecida 
qual delas seria a única adequada113. 

Podemos afirmar, em conseqüência, que o mérito administrativo, em 

qualquer das diversas concepções adotadas, é conceito que certamente se integra 

no plano estrutural do ato administrativo sempre que a respectiva materialização 

resulte do exercício de verdadeira e concreta competência discricionária. 

A atribuição abstrata de discricionariedade, condiciona o processo 

decisório à incidência de critérios de jurisdicidade estrita e, eventualmente, de 

critérios de mérito, relacionados à conveniência e à oportunidade de uma dada 

solução. 
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Diante das condicionantes de juridicidade estrita, o exercício concreto da 

competência administrativa fica submetido a amplo controle, permitindo a fixação 

de um contencioso, em que é plenamente possível a revisão da decisão 

administrativa , a partir da formulação de juízos de validade e invalidade. 

Diversamente, podemos vislumbrar outras situações em que, esgotada a 

aplicação e a eficácia dos critérios de juridicidade, o processo decisório atinge um 

ponto de impasse, ao impedir o  administrador público de definir, em moldes 

juridicamente objetivos, que uma dada solução é a única capaz de responder à 

exigência de perfeita adequação do exercício da competência à finalidade 

contemplada na norma atributiva, sem prejuízo dos demais princípios 

estruturantes do regime de Estado de Direito. 

Em caso que tal, somente a aplicação de critérios de conveniência (juízo 

complexo, que abrange o exame da medida sob a perspectiva de sua utilidade, 

justiça, eqüidade, etc.) e de oportunidade (juízo sobre a ocasião própria para a 

prática da medida), no tocante aos aspectos do ato administrativo excluídos da 

vinculação legal (em regra, motivo e objeto), permitem orientar a solução a ser 

adotada. 

A incidência necessária e conjugada dos fatores de juridicidade e de 

conveniência-oportunidade, para o exercício concreto de uma  competência de 

natureza discricionária, atribui uma característica positiva ao  mérito 

administrativo, que consiste em presumir, para efeito de garantia da competência 

administrativa, a aplicação exaustiva e o esgotamento pleno de todas as variáveis 

da juridicidade (legalidade, impessoabilidade, moralidade, razoabilidade, 

proporcionalidade, finalidade etc.) na composição da solução adotada, assim 

impedindo que qualquer outra alternativa possa ser apresentada como devida 

para o cumprimento fiel do dever de melhor administração. 

Na doutrina nacional, enfatizando e justificando o aspecto da 

intangibilidade, ensina Miguel Seabra Fagundes: 

O mérito é de atribuição exclusiva do Poder Executivo, e o Poder 
Judiciário, nela penetrando, faria obra de administrador, violando, 
dessarte, o princípio de separação e independência dos poderes. Os 



elementos que o constituem são dependentes de critério político e meios 
técnicos peculiares ao exercício do Poder Administrativo, estranhos ao 
âmbito, estritamente jurídico, da apreciação jurisdicional114. 

Se o juízo extrajurídico utilizado na definição do mérito administrativo 

somente opera legitimamente depois de exaurida a possibilidade de juízos de 

estrita juridicidade, resta evidente que o assim denominado vício de mérito não 

gera a perspectiva de controle judicial de resultado, nos moldes tradicionalmente 

reconhecidos para os atos administrativos em geral. 

Certo que a decisão concretamente adotada pode não responder a juízos 

de conveniência e oportunidade, caso em que duas situações limites podem 

ocorrer: a colidência da solução concreta com os critérios de mérito autoriza 

intervenção judicial se ocorrer violação reflexa ou cumulativa sobre um aspecto 

qualquer do amplo quadro da juridicidade, afastando a configuração de um juízo 

efetivamente de mérito  e, em conseqüência, permitindo a cognição e solução do 

problema pelos parâmetros da validade e invalidade; ou a colidência da solução 

concreta com os critérios de mérito gera apenas conseqüências no plano político-

administrativo, não propiciando senão uma solução de natureza revocatória, em 

que a Administração Pública utiliza os mesmos critérios extrajurídicos de 

conveniência e oportunidade para rever o ato administrativo anteriormente 

praticado. 

Embora não possa  a autoridade judicial intervir na definição da solução 

verdadeiramente de mérito, resta sempre a possibilidade de revisão e contraste do 

processo decisório, assim permitindo a composição de um quadro restrospectivo a 

partir da decisão  concreta, por meio do qual são reveladas todas as etapas de 

formação de juízo administrativo, desde a apuração da existência formal da norma 

de competência, passando pelo exame do cumprimento das formas e substâncias 

exigidas para a execução do dever-poder e alcançando, finalmente, a fase do 

exaurimento dos critérios jurídicos para a definição da solução concreta, a partir 

da qual operam os juízos de mérito. 
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Resumindo, em sentido positivo, o mérito administrativo significa que o ato 

administrativo presume-se plenamente ajustado ao princípio da juridicidade, 

porque executado de acordo com as variáveis estritamente jurídicas (normas, 

princípios e teorias), embora esteja a exigir, para a definição da solução justa, a 

aplicação complementar, necessária e adequada de critérios extrajurídicos 

(sentido político do ato: conveniência e oportunidade). 

Esses critérios extrajurídicos delimitam o domínio em que somente o 

administrador público tem legitimidade decisória, acarretando, com caractéristica 

negativa do fenômeno, a exclusão da possibilidade de intervenção anulativa do 

Poder Judiciário em torno da decisão em si mesma, sem prejuízo da competência 

revisora do próprio Poder Executivo e da competência judicial para analisar o 

processo decisório a fim de confirmar o esgotamento dos critérios de juridicidade 

para a justificação da própria aplicação dos juízos de mérito. 

 

3.2.2.4. A era do direito por princípios reclama uma 

redefinição da discricionariedade administrativa. 

 

Inquestionável a constatação de que o Direito vive a era dos Princípios, 

que norteiam a sua aplicação. O ordenamento jurídico está constituído por regras 

(normas em sentido estrito) e por Princípios, proposições normativas básicas 

gerais, positivadas ou não. 

Adverte o ilustre Celso Antônio Bandeira de Mello115: 

Violar um princípio é muito mais grave  que transgredir uma norma 
qualquer. A desatenção ao princípio implica ofensa não apenas a um 
específico mandamento obrigatório, mas a todo o sistema de comandos. 
É a mais grave forma de ilegalidade ou insconstitucionalidade, conforme 
o escalão  do princípio atingido, porque representa insurgência contra 
todo o sistema, subversão de seus valores fundamentais, contunélia 
orremissível a seu arcabouço lógico e corrosão de sua estrutura mestra. 
Isto porque, com ofendê-lo, abatem-se as vigas que o sustêm e alui-se 
toda a estrutura nelas esforçadas. 
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Fica patente que a fase atual é caracterizada pela normatividade e 

positivação dos princípios gerais do Direito, entretanto, enfatiza Zagrebelsky116, 

que esta reeestruturação teve que enfrentar a realidade da incerteza e 

imprevisibilidade das decisões judiciais. 

Esclarece o renomado J. J. Gomes Canotilho, ao  apontar o sistema 

jurídico português com  um sistema normativo aberto de regras e princípios, 

consideradas como duas espécies de normas, esclarecendo que “a distinção entre 

regras e princípios é uma distinção entre duas espécies de normas”117. 

Nesse passo, informa Germana de Oliveira Moraes, que:  

A decomposição do Direito em princípios e regras delimitou dois campos 
distintos, porém não estanques: os campos da juridicidade – direito por 
princípios, dentre os quais o da legalidade – direito por regras, contido no 
primeiro, e no domínio do Direito Administrativo, “o princípio da 
juridicidade da administração substitui o princípio da legalidade, 
englobando-o118. 

Por conseguinte, opera-se a substituição da idéia nuclear de Legalidade 

Administrativa pelo Princípio da Juridicidade da Administração Pública, que além 

de abarcar a conformidade dos atos com as regras jurídicas, exige que não 

confrontem os princípios gerais de Direito Constitucionais, sejam eles explícitos ou 

não. Significa assegurar que o juiz, além de verificar a conformidade do ato 

administrativo com a lei, examinará sua compatibilidade com outros princípios 

constitucionais distintos da legalidade. 

Tal assertiva demanda, portanto, uma redefinição da discricionariedade e, 

coseqüentemente, implica ampliar os limites do controle jurisdicional da 

Administração Pública. 

Revisitando Germana de Oliveira encontramos: 

A discricionariedade entendida como área imune à sindicabilidade 
judicial, não mais comporta essa concepção, segundo a qual onde exista 
poder discricionário, nenhum controle do juiz é possível, ou sequer 
conceptível. Esta definição negativa de discricionariedade somente se 
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enquadra no perfil do direito por regras, cujo contexto se reduzia ao 
princípio da legalidade  administrativa, entendido como a conformidade 
dos atos administativos com as regras de direito, tidas como o único 
referencial da Administração Pública, absolutamente alheia a quaisquer 
outros vetores axiológicos119. 

Esta moderna concepção, que refuta a conceituação clássica de 

discricionariedade intangível ao controle judicial, suscita inevitável redefinição do 

mérito do ato administrativo, este sim, núcleo insindicável pelo Poder Judiciário, 

obediente a critérios não positivados de  conveniência e oportunidade. 

O professor Seabra Fagundes pronuciando-se sobre os juízos de 

oportunidadede e de conveniência aduz: “que compreendem os aspectos nem 

sempre de fácil percepção atinentes ao acerto, à justiça, utilidade, eqüidade, 

razoabilidade etc.  de cada procedimento administrativo”120. 

Repisando os caminhos trilhados por Germana de Oliveira121: 
Discricionariedade é a margem de liberdade de decisão, conferida ao 
administrador pela norma de textura aberta, com o fim de que ela possa 
proceder, mediante a ponderação comparativa dos interesses envolvidos 
no caso específico, à concretização do interesse público ali indicado, 
para, à luz dos parâmetros traçados pelos princípios Constitucionais da 
Administração Pública e pelos princípios gerais de Direito e dos critérios 
não positivados de conveniência e de oportunidade: 1º) completar, 
mediante valoração e aditamento, os pressupostos de fato necessários à 
edição do ato administrativo; 2º)  decidir se e quando ele deve ser 
praticado; 3º) escolher o conteúdo do ato administrativo dentre mais de 
uma opção igualmente pré-fixada pelo Direito; 4º) colmatar o  conteúdo 
do ato, mediante a configuração de uma conduta não pré-fixada, porém 
aceita pelo Direito. 
(...) O mérito pressupõe o exercício da discricionariedade, sem, no 
entanto, com ela confundir-se, embora constitua seu núcleo, por ser a 
lídima expressão da autonomia administrativa, insucetível, quer de pré-
fixação pelos elaboradores da norma jurídica, quer de fiscalização pelo 
Poder Judiciário. 

Recorrendo a João Campus Germana de Oliveira, aduz: 
Aquilo que é, em princípio, insuscetível de controle jurisdicional não é 
discricionariedade, mas sim o mérito da decisão administrativa”, no qual a 
Administração Pública está condicionada por um dever geral de boa 
administração, definido, por um critério residual, como aquilo que resta 
depois de ser submetido a actuação administrativa a todos os juízos de 
legalidade possíveis. 
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Tradicionalmente, o controle dos atos administrativos biparte-se em pólos 
estanques e mutualmente excludentes de legalidade e de mérito, 
excluindo-se da apreciação do juiz o reexame do mérito do ato 
administrativo, reservado, de modo geral, à própria Administração. 
Hoje em dia, não mais faz sentido a antítese entre controle de legalidade 
e de mérito, pois o Direito fornece outros parâmetros de aferição da 
correção do ato administrativo, além da legalidade estrita, a saber, 
aqueles extraíveis dos princípios, o que reduziu a esfera do mérito, sem 
no entanto eliminá-lo, porque as considerações de ordem extrajurídicas 
permanecem imunes à revisão judicial. 
É indiscutível a possibilidade de controle judicial, isto é, pelo menos o do 
controle negativo é pacifica, dos aspectos predominantemente 
discricionários dos atos administrativos – davaloração dos motivos e da 
definição – meidante escolha ou colmatação, de seu conteúdo, mas o juiz 
não pode imiscuir-se  no mérito do ato administrativo. 
Há de falar-se, atualmente, em oposição ao controle de mérito, em 
controle de juridicidade dos atos administrativos, o qual se divide em 
controle de legalidade e controle de juridicidade stricto sensu. 
O controle de juridicidade dos atos administrativos abrange, assim, o 
exame da conformidade dos elementos vinculados dos atos 
administrativos com a lei  (controle de legalidade) e da compatibilidade 
dos elementos discricionários com os princípios (controle da juridicidade 
stricto sensu). Remanecem, não obstante, certos aspectos dos atos 
resultantes da atividade administrativa não vinculada refratários ao 
controle jurisdicional, por  quanto o direito positivo não fornece 
parâmetros de atuação administrativa, nem por intermédio das regras, 
nem por intermédio dos princípios, daí a insucetibilidade de revisão 
judicial do mérito do ato administrativo122. 

Cabe inferir, portanto, que dentro desta nova ótica, o mérito deve ser visto 

como o núcleo da discricionariedade e, como destacado, insucetível de controle 

jurisdicional, quer à luz de legalidade, que à luz dos princípios de Direito. 

Entende-se, assim, que o controle de legalidade refere-se aos aspectos 

vinculados dos atos administrativo, enquanto que o controle de Juridicidade stricto 

sensu são exercidos sobre os aspectos não vinculados, mas distintos do mérito, 

ou seja, não envolvendo juízos de conveniência nem  de oportunidade, mas os 

princípios de proporcionalidade, razoabilidade,  moralidade, etc. 

A doutrtina publicista brasileira não compartilha de ponto de vista 

prevalente, quanto à distinção entre discricionariedde e mérito; o pensamento 

atual, ainda reconduz os limites da  discricionariedade aos confins do mérito, este 

traduzível na conveniência e oportunidade do ato. 
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Doutra banda, é inegável que a ampliação da latitude do controle 

jurisdicional da discricionariedade do ato administrativo não tem sido recepcionada 

pelos tribunais brasileiros. 

O teor da decisão proferida no Mandado de Segurança nº 20.999, julgado 

em 21.3.90, cuja relatoria coube ao Ministrto Celso de Mello, retrata o atual 

pensamento da Corte  Suprema  do  país  em sede de  Direito  Disciplinar,  mais  

precisamente sanção  

disciplinar imposta pelo Presidente da República, quando assevera que: a 

Constituição Brasileira de 1988 prestigiou os instrumentos de tutela jurisdicional 

das liberdades individuais ou coletivas e  submeteu o exercício do poder estatal – 

como convém a uma sociedade democrática e livre – ao controle do Poder 

Judiciário. Nada obstante estruturalmente desiguais, as relações entre o Estado e 

os indivíduos processam-se no plano de nossa organização constitucional, sob o 

império estrito da lei. A rule of low , mais do que um simples legado histórico-

cultural, constitui, no âmbito do sistema jurídico vigente no Brasil, pressuposto 

conceitual do Estado democrático de Direito e fator de contenção do arbítrio 

daqueles que exercem o poder, mas reconhece, no âmbito do Direito disciplinar 

que, o que os juizes e tribunais somente não podem examinar nesse tema, até 

mesmo como natural decorrência do princípio da separação de poderes são a 

conveniência, a utilidade, a oportunidade e a necessidade da punição disciplinar 

(...) o que se lhe veda, nesse âmbito, é, tão somente, o exame do mérito da 

decisão administrativa, por tratar-se de elemento temático inerente ao poder 

discricionário da Admistração Pública123. 

 

 

3.3  INOBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DITADOS PELO ART. 37 DA 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL NO PROCESSO DISCIPLINAR 

MILITAR 
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A inobservância dos princípios constitucionais na Administração Militar das 

Forças Armadas é uma preocupante realidade. A Constituição Federal, quiçá, por 

seu desconhecimento, sua aplicabilidade prática está limitada à destinação 

constitucional que lhe coube. A origem desse comportamento castrense é difícil 

precisar. Uma crítica conjetural traz à baila  o problema da auto-suficiência, 

agravado no período do regime militar, O Estatuto dos Militares, no parágrafo 2º, 

do artigo 14, traz configurado essa hipótese, leiamo-lo: 

"art. 14. (Omissis) 

§ 2º Disciplina é a rigorosa observância e o acatamento integral das leis, 

regulamentos, normas e disposições que fundamentam o organismo militar e 

coordenam seu funcionamento regular e harmônico, traduzindo-se pelo perfeito 

cumprimento do dever por parte de todos e de cada um dos componentes desse 

organismo". 

Ora, e as que estão fora desse contexto, são letras mortas? A 

inobservância dos direitos e garantias constitucionais na aplicação de sanções 

disciplinares tem ensejado vários recursos ao douto Poder Judiciário  Federal, que 

as tem anulado, por julgá-las eivadas de ilegalidade. Até hoje, o direito de defesa 

é privilégio das praças estabilizadas e dos oficiais de carreira, quando submetidos 

a Conselho de Disciplina e Conselho de Justificação, respectivamente. 

Reversamente, a vigente Constituição Federal em seu artigo 5º, inciso LV, 

assegura-o aos "acusados em geral", sem distingui-los. Aliás, ressaltou Seabra 

Fagundes sobre a necessidade da interpretação em termos largos, dos 

dispositivos constitucionais, assim expressa: 

O critério de interpretação à letra, já por si o menos valioso 
de quantos se podem adotar no entendimento das regras 
jurídicas, ainda mais desvalioso se torna quando estas são 
preceitos de Direito Público, e do Direito Público na sua mais 
eminente expressão social e política, que é o Direito 
Constitucional124. 
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Por conseguinte, mostra-se inconstitucional que parte dos militares sejam 

privados dos direitos e garantias fundamentais que, sem distinção alguma, a todos 

são assegurados. Todos os atos emanados da Administração Militar devem ser 

vazados com cautela e na estrita observância da Lei Maior. 

Outros direitos públicos subjetivos constitucionais têm sido relegados, à 

semelhança do direito de defesa, a existência puramente nominal. 

A Constituição brasileira estabelece a igualdade perante a lei, como afirma 

expressamente em seu artigo 5º, caput, in verbis: 

"Art. 5º Todos são iguais perante  a lei, sem distinção de qualquer 

natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no Páis a 

inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade (...)". 

A isonomia aplicada na Administração Militar das Forças Armadas, data 

venia, não se harmoniza ao texto constitucional retrocitado. Segundo a Lei Magna, 

o oficial das Forças Armadas somente será privado das prerrogativas do posto e 

da patente se considerado indigno do oficialato ou com ele incompatível como se 

depreende dos parágrafos 7º e 8ª do artigo 42 CF/1988. in exemplis: 

"Art. 42. (Omissis). 

§ 7º O oficial das Forças Armadas só perderá o posto e a patente se for 

julgado indigno de oficialado ou com ele incompatível, por decisão de tribunal 

militar de caráter permanente, em tempo de paz ou de tribunal especial , em 

tempo de guerra. 

§ 8º O ofical condenado na justiça comum ou militar à pena privativa de 

liberdade superior a dois anos, por sentença transitada em julgado, será 

submetido ao julgamento previsto no parágrafo anterior". 

Não consta do texto supracitado nenhuma diferenciação entre os oficiais 

de carreira e os temporários. Daí, afigura-se-me aberrantemente inconstitucional 

disposição infraconstitucional contrária que imponha distinção de qualquer 

natureza entre eles, exceto a vitalidade assegurada aos de carreira. 



A expressão "sem motivação", significa sem amparo legal. Malgrado a 

vedação imposta pelo artigo 1º, da Lei nº 5.836/72 aos oficiais temporários, carece 

de constitucionalidade, por malferir o princípio da isonomia, sendo esta lei, neste 

particular, iníqua e insuscetível de aplicação pela ausência de legalidade a 

justificá-la. 

Diante dos argumentos jurídicos expostos, entendo que os oficiais 

temporários em serviço ativo não poderão ser licenciados a bem da disciplina. 

Deverão ser submetidos, também a Conselho de Justificação, à semelhança dos 

oficiais de carreira, inclusive, garantindo-se-lhes todas as prerrogativas 

constitucionais, exceto a vitaliciedade, privativa dos oficiais de carreira. Ouso 

reconhecer que a matéria aventada é discordante com a doutrina majoritária já 

formada, porém, inegável é a sua razoabilidade jurídica. Afinal, a ciência é um 

processo cumulativo de conhecimentos. Porquanto, não há princípios estanques, 

segundo a dogmática jurídica. 

O direito de defesa, não obstante essa garantia constitucional no direito 

disciplinar no Exército, é subtraída como se nota: 

"Art. 10 (Omissis). 

§ 6º A autoridade, a quem a parte disciplinar é dirigida, deve dar a solução 

no prazo máximo de oito dias úteis, podendo, se necessário, ouvir as pessoas 

envolvidas, obedecidas as demais prescrições regulamentares". 

Essa suposta facultatividade, atribuída à autoridade militar é arcaica e 

inconstitucional, não indicando uma mera faculdade, mas um poder-dever 

destinado a assegurar o impostergável direito de defesa do administrado. Em 

seguida, ressalta, "obedecidas as demais prescrições regulamentares". Ora, os 

regulamentos militares não se  sobrepõem à Constituição Federal, sabidamente 

inferiores na hierarquia das leis. 

Paradoxalmente, à vista do conceito medieval de disciplina castrense, 

praticado no âmbito da Administração Militar do Exército, nesse particular, temo-lo 

diferentemente nas outras Forças Armadas. 



Na Aeronáutica, assim: 

"Art. 18. Além das punições discriminadas neste capítulo, são aplicáveis 

aos militares outras penalidades estabelecidas em leis, regulamentos ou 

disposições que a eles se refiram, respeitados os preceitos da Constituição. 

Art. 34. Nenhuma punição será imposta sem ser ouvido o transgressor e 

sem estarem os fatos devidamente apurados." (Regulamento Disciplinar da 

Aeronáutica). 

E, na Marinha da Guerra, também: 

"Art. 26. Nenhuma pena será imposta sem ser ouvido o contraventor e 

serem devidamente apurados os fatos." (Regulamento Disciplinar para a Marinha). 

O parágrafo 6º, do artigo 10, do Regulamento Disciplinar do Exército, em 

comento, além de espezinhar o sagrado direito de defesa, torna o artigo 5º, inciso 

LV, da Constituição Federal, letra morta e vazio de conteúdo. 

Assim, sob o prisma da juridicidade, o contraditório e a ampla defesa 

configuram direitos insubtraíveis contra o arbítrio ou a odiosa discriminação. 

Admitir o princípio da verdade sabida na esfera militar, em detrimento do direito  

constitucional da ampla defesa, estendido aos cidadãos-militares, implica em 

verdadeira aberração jurídica. 

A Constituição Federal quando consigna amplitude de defesa aos 

acusados, faz sem reserva alguma, e não excetua os militares desse direito 

universal, mormente, pelo princípio da isonomia. 

As exceções são, com efeito, de direito estritíssimo (RT, 158:163). E 

assim dispunha a antiga Lei de Introdução ao Código Civil, no artigo 6º, in verbis: 

"A lei que abre exceção a regras gerais, ou restringe direitos, só abrange 

os casos que especifica". 

Logo , subtrair do cidadão-fardado o due process of law, seria converter a 

Administração Militar no reino da ficção, com  cidadãos-militares teoricamente 



livres e materialmente escravizados, onde o princípio igualitário se tornaria mera 

utopia. 

A inaplicabilidade do direito de defesa no âmbito da Administração Militar 

corresponde, data venia, à inaceitável arbitrariedade, estando suscetível de 

anulação todo o ato disciplinar assim produzido. Sabedoras as autoridades 

militares da existência e vigência do artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal, 

não podem obliquamente alegar ignorância da Lei Maior ao entenderem destinar-

se exclusivamente às praças estabilizadas e aos oficiais, excetuando os militares 

em "estágio probatório decenal", quando o preceito sob foco assevera 

textualmente: "aos acusados em Geral". Acolher essa aberrante discriminação, 

significa solapar frontalmente o mandamento igualitário, signo fundamental do 

Estado Democrático de Direito. 

Nas dobras dos tempos e nas profundidades das raízes históricas, o 

Poder Judiciário tem sido instrumento de um direito, em ultima ratio, à preservação 

da pessoa humana, na missão que lhe incumbe  de integração e elevação social 

do jurisdicionado.  

As distorções da aplicação do poder disciplinar, na maioria das vezes, não 
ultrapassam os muros dos quartéis, em decorrência do fantasma da perseguição. 

Pesquisa de campo realizada com o escopo de investigar a postura dos 

comandantes em diferentes níveis hierárquicos, competentes para aplicar 

punições restritivas de liberdade, encontrou – se desde logo, uma resistência em 

manifestarem – se sobre as questões levantadas, principalmente um temor 

explícito em criticar os dispositivos dos regulamentos disciplinares, consoante a 

moderna interpretação à luz da Constituição Federal. A abordagem da pesquisa 

anexa a esta dissertação previa uma entrevista reduzida a uma quesitação 

objetiva completando também, espaço para observações e constatações 

pessoais. Diante deste quadro, decidiu – se por não identificar os entrevistados, o 

que sob o ponto de vista referencial do objetivo da pesquisa não redunda em 

comprometimento, ao contrário, provavelmente trouxe maior credibilidade ao 

resultado. 



Restou indiscutível, num universo de vinte comandantes entrevistados 

que: há um desconhecimento generalizado quanto à regulamentação interna do 

direito de defesa; é comum a aplicação de punições sem processo administrativo, 

suficiente a oitiva sumária do subordinado; a maioria dos comandantes 

posicionaram – se contra o controle das punições disciplinares, temendo riscos à 

disciplina castrense; a esmagadora maioria entende que não dispõe o 

comandante de tempo suficiente para conduzir processo administrativo para todas 

as punições a serem aplicadas; a maioria dos comandantes já havia aplicado 

rotineiramente punições restritivas de liberdade sem receberem nenhum pedido 

formal de reconsideração dos subordinados sancionados; é patente o anseio por 

aplicar a punição justa, evidencia – se a preocupação em conversar com os 

subordinados, mas na absoluta maioria das sanções cominadas não se conduziu 

o devido processo administrativo. 

Doutra sorte, realizou-se também, a entrevista de vinte militares punidos 

com prisão ou detenção obtida na sua maioria em entrevista telefônica, havendo 

uma limitação no aprofundamento de alguns quesitos. Entretanto, resultou em 

algumas conclusões incontestes : a maioria dos oficiais e praças desconheciam os 

direitos constitucionais previstos no art. 5º da CF/1988, atinentes à tutela da 

liberdade, particularmente quanto à aplicação do direito de defesa e o devido 

processo legal no âmbito das punições disciplinares; a quase totalidade não 

recorreu administrativamente das sanções, alegando receio de maiores prejuízos 

à carreira; a maioria não apresentou razões de defesa em processo administrativo, 

foi tão somente ouvido, muitas vezes por autoridades com delegação de 

competência para aplicar o pernoite, que significa a não concessão do direito de 

se ausentar, a partir da revista do recolher prevista no Regulamento Interno dos 

Serviços Gerais de cada Força, entendida esta liberdade como uma concessão do 

Comandante às praças (subtenentes, sargentos, cabos e soldados) é prática 

rotineira; finalmente menos de 10% dos punidos eram reincidentes em faltas que 

cominaram com mais de uma prisão ou detenção, o que aponta um excelente 

nível disciplinar dos punidos. 



Pode-se concluir que a pesquisa de campo vem corroborar a necessidade 

de uma ampla revisão dos regulamentos militares, uma efetiva normatização por 

lei e não por decreto e a impossibilidade de admitir a vedação do habeas corpus e 

do mandado de segurança como eficazes instrumentos de controle jurisdicional 

das punições restritivas de liberdade, em muitas oportunidades travestidas de 

legalidade. 



 

 

4  CONTROLE JURISDICIONAL DAS PUNIÇÕES DISCIPLINARES 
MILITARES, VIA HABEAS CORPUS E MANDADO DE SEGURANÇA 
 

 

4.1  CONTROLE JURISDICIONAL DA DISCRICIONARIEDADE DO 

ATO  ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR MILITAR 
 

Dispõe o inciso XXXV do art. 5º da Constituição Federal que: “a lei não 

excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”. 

Aponta a Magna Carta no dispositivo cuidado que se manteve o sistema 

da jurisdição una, tradicional em nosso sistema jurídico, e, pelo qual o Poder 

Judiciário dispõe do monopólio da função jurisdicional, cabendo a ele, e só a ele, 

dirimir definitivamente quaisquer litígios, inclusive aqueles em que for parte o 

poder público. 

Detém, portanto, a universalidade de jurisdição, quer no que respeita à 

legalidade ou à consonância das condutas públicas com atos normativos infra 

legais, quer no que atina à constitucionalidade delas. Neste mister, tanto anulará 

atos inválidos, como imporá à Administração os comportamentos a que esteja de 

direito obrigada, como proferirá e imporá as condenações pecuniárias cabíveis. 

Verifica-se, de início, que o constituinte de 1988 ampliou e fortaleceu o 

controle externo exercido pelo Poder Judiciário, que não se limita apenas às 

lesões de direito,  mas à mera ameaça já fundamenta a revisão ou correção 

judicial, o que exige o controle  jurisdicional mais ágil. 

De outra parte, o texto constitucional ao se referir a direito, sem adjetivar, 

inclui, sem qualquer dúvida, os direitos coletivos e os difusos. Ampliam-se os 

remédios de correção. Surge o Mandado de Segurança Coletivo, a Ação Civil 

Pública aparece com a característica de garantia constitucional. Enfim, um 



poderoso arsenal jurídico necessário a corrigir situações descompassadas do 

Direito. 

Sublinhada, em vários momentos deste trabalho, a relevância dos 

princípios constitucionais e destacada a exponencialidade da jurisdição única, 

impende verificar como se concilia a consagração do preceito em tela com o 

exercício de ação discricionária, deferida pela lei à Administração. Matéria alvo de 

múltiplas controvérsias. 

Bandeira de Mello leciona que:  

Nada  há de surpreendente, então, em que o controle judicial dos atos 
administrativos, ainda que praticados  em nome de alguma discrição, se 
estenda necessária e insuperavelmente à investigação dos motivos, da 
finalidade e da causa do ato. Nenhum empeço existe a tal proceder, pois 
é meio – e de resto fundamental – pelo qual se pode garantir o 
atendimento da lei,  a afirmação do direito. Juristas dos mais ilustres, 
assim estrangeiros que nacionais, em concorde unanimidade proclamam 
a correção desta asserto125. 

Hely Lopes Meireles em orientação sobre os limites do controle judicial 

pronuncia:  

Nem mesmo os atos discricionários refogem do controle judicial, porque 
quanto à competência, constituem matéria de legalidade, tão sujeita ao 
confronto da justiça como qualquer outro elemento do ato vinculado. Já 
acentuamos  que a  discricionariedade não se confunde com a 
arbitrariedade: o ato discricionário, quando  permitido e emitido nos  
limites legais; é lícito e válido; o ato arbitrário é sempre ilícito e inválido. 
Daí por que o Judiciário terá que examinar o ato argüido de discricionário, 
primeiro, para verificar se realmente o é; segundo, para apurar se a 
discrição não desbordou para o arbítrio.l 
O que o Judiciário não pode é ir além do exame de legalidade, para emitir 
um juízo de mérito sobre os atos da Admininstração. A competência do 
Judiciário para a revisão de atos administrativos restringe-se ao controle 
de legalidade e da legitimidade do ato impugnado. Por legalidade 
entende-se a conformidade do ato com a norma que o rege; por 
legitimidade entende-se a conformidade do ato com a moral 
administrativa e com o interesse coletivo (princípios da moralidade e da 
finalidade), indissociáveis de toda atividade pública. Tanto é ilegal o ato 
que desatende à lei formalmente, como ilegítimo o ato que violenta a 
moral da instituição ou se desvia do interesse público, para servir a 
interesses privados de pessoas, grupos ou partidos favoritos da 
Administração126. 

Quanto aos limites do controle conclui o ilustre publicista: 
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Ao Poder Judiciário é permitido perquirir todos os aspectos de legalidade 
e legitimidade para descobrir e pronunciar a nulidade do ato onde ela se 
encontre, e seja qual for  o artifício que a encubra. O que não se permite 
ao Judiciário é pronunciar-se sobre o mérito administrativo, ou seja, sobre 
a conveniência, oportunidade, eficiência ou justiça do ato, porque, se 
assim agisse, estaria emitindo pronunciamento de administração, e não 
de jurisdição judicial. O mérito administrativo, relacionando-se com 
conveniências do Governo ou com elementos técnicos, refoge ao âmbito 
do Poder Judiciário, cuja missão é a de aferir a conformação do ato com 
a lei escrita, ou, na sua falta, com  os Princípios Gerais do Direito. 
Não há confundir, entretanto, o mérito administrativo do ato, infenso a 
revisão judicial, com o exame de seus motivos determinantes, sempre 
passíveis de verificação em juízo. Exemplificando: o judiciário não poderá 
dizer da conveniência, oportunidade e justiça de uma penalidade 
administrativa, mas poderá e deverá sempre examinar seu cabimento e  
a regularidade formal da imposição. Nesse sentido, já decidiu o TJSP 
com inteira razão: “para que o Judiciário bem possa verificar se houve 
exata aplicação da lei, força é que examine o mérito da sindicância ou 
processo administrativo, que encerra o fundamento legal do ato127. 

Nenhum ato é inteiramente discricionário, conforme se verifica na doutrina 

majoritória, será sempre vinculado com relação ao  fim e à competência. O 

administrador nunca desfruta de liberdade total. A lei poderá regular uma dada 

situação de forma a não permitir ao administrador nenhuma margem de liberdade; 

de outra sorte, quando o regramento legal permite uma certa esfera de liberdade 

ao administrador, estará se falando em discricionariedade. 

Latente permanece a questão do estabelecimento de critérios para o 

controle jurisdiconal dos atos administativos discricionários, disto depende a 

possibilidade de compatibilização entre o Princípio da Inafastabilidade da Tutela 

Jurisdicional e o Princípio da Separação dos Poderes. 

Bandeira de Mello, sustenta que:  

A discrição suposta na regra de direito é condição necessária, mas não 
suficiente, para que exista discrição no caso concreto; vale dizer, na lei 
se instaura uma possibilidade de discrição, mas não uma certeza de que 
existirá em todo e qualquer caso abrangido pela dicção da regra. 
(...) O juiz poderá, a intâncias da parte e em face da argumentação por 
ela desenvolvida, verificar, em exame de razoabilidade, se o 
comportamento administrativamente adotado, inobstante contido dentro 
das possibilidades em abstrato abertas pela lei, revelou-se, in concreto, 
respeitoso das circunstâncias do caso e deferente para com a finalidade 
da norma aplicada. 
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(...) ou seja, o mero fato de a lei, em tese, comportar o comportamento 
profligado em juizo não seria razão bastante para assegurar-lhe 
legitimidade e imunizá-lo da censura judicial128. 

Cabe destacar que, em síntese, o autor não vê nesse controle invasão do 

mérito do ato. Entende, ainda, Bandeira de Mello que a discrição é fruto da 

finitude, da limitação da mente humana, por não ser capaz de identificar sempre, 

em toda e qualquer situação, de maneira segura, a solução idônea para atender 

de modo ótimo à finalidade da lei. 

Aceitando-se, por outro lado, que a doutrina jus-administrativista, garante 

a possibilidade do controle jurisdicional da aplicação pela Administração Pública 

de normas que contêm conceitos jurídicos indeterminados, assim como daqueles 

que atribuem discricionariedade, Germana Oliveira conclui que:  

No Direito brasileiro, os princípios da inafastabilidade da tutela 
jurisdicional e da separação de poderes são compatíveis entre si, pois 
quando, da atividade não vinculada da Administração Pública, 
desdobrável em discricionariedade e valoração administrativa dos 
conceitos verdadeiramente indeterminados, resultar lesão ou ameaça a 
direito,  é sempre cabível o controle jurisdicional, seja à luz do princípio 
da legalidade (art. 37, caput, da Constituição Federal  Brasileira), seja em 
decorrência dos demais princípios constitucionais da Administração 
pública, de publicidade, de impessoalidade, moralidade e eficiência, do 
princípio constitucional da  igualdade (art. 5º, inciso II, da Constituição 
Federal) e dos princípios gerais de direito da razoabilidade e da 
proporcionalidade, para o fim de invalidar o ato lesivo ou ameaçador de 
direito e, em certas situações mais raras, ir ao ponto extremo de 
determinar a substituição de seu conteúdo por outro indicado 
judicialmente129. 

É enfático Bandeira de Mello, sem nenhum receio de equívoco,  ao 

entender que a atividade administrativa objetiva o desempenho de função, esta 

por sua vez significa cumprimento obrigatório do dever de atingir uma finalidade. 

Isto permite dizer que discricionariedade implica dever de adotar a solução mais 

adequada à satisfação da finalidade legal. 

Define o renomado publicista:  

Discricionariedade, portanto, é a margem de liberdade que remanesça ao 
administrador para eleger, segundo critérios consistentes de 
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razoabilidade, um, dentrre pelo menos dois comportamentos cabíveis,  
perante cada caso concreto, a fim de cumprir o dever de adotar a solução 
mais adequada à satisfação da finalidade legal, quando, por força da 
fluidez das expressões da lei ou da liberdade conferida no mandamento, 
dela não se possa extrair objetivamente, uma solução única para a 
situação vertente”130.  

Resulta, pois, que são sim, insuficientes, os conceitos de 

discricionariedade em função do mérito do ato administrativo, ou seja, da  

conveniência e oportunidade. 

 

 

Obrigar-se-á, portanto, o Poder Judiciário de não se eximir de averiguar 

em cada punição disciplinar, ao lume das situações concretas, observando os 

princípios constitucionais da ampla defesa, do devido processo legal, da 

igualdade, da razoabilidade, da proporcionalidade, foi atendida a finalidade, ou 

seja, o interesse consagrado pela norma. Caso contrário, não terá havido 

exercício de verdadeira discrição administrativa, a prisão ou detenção terá sido 

arbitrária e deverá ser anulada. 

Toda e qualquer punição restritiva de liberdade, à luz da moderna 

compreensão do Direito, é sucetível de revisão judicial, por meio da qual se 

examinará a compatibilidade do seu conteúdo com os princípios gerais de Direito, 

os direitos fundamentais e os princípios da Administração Pública, além da 

verificação dos aspectos vinculados da punição disciplinar. 

O juiz obriga-se a dissociar o mérito do ato da discricionariedade, o 

terreno do mérito persiste infenso ao controle jurisdicional. Isto não significa que 

esteja o judiciário impossibilitado de verificar se existe, ou não, causa legítima que 

autorize a imposição da sanção disciplinar. O que não é sindicável, é, tão 

somente, o exame do mérito da decisão. 

É oportuno, então, trazer à colação, ainda que a título meramente 

exemplificativo, alguns julgados de Tribunais brasileiros, em que se evidencia, 
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desde algum tempo, uma evolução no tratamento dispensado ao controle da 

atividade adminitrativa discricionária, como resultado de um aprimoramento na 

aplicação das técnicas antes referidas. 

Uma evolução que acompanha toda uma tendência internacional, que não 

mais aceita o tabu da insindicabilidade do exercício da atividade discricionária, do 

resultado deste exercício; passa-se, então, a exigir do controle judicial, muito mais 

do que uma ação meramente revisora, em torno dos elementos da competência 

ou da forma, ou, ainda, do que a simples confrontação formal do ato com a lei, 

sem levar em conta que nos Estados Democráticos de Direito, o princípio da 

legalidade absorve outros tantos princípios que o agente administrativo deve 

observar, para que, efetivamente, venha a satisfazer o objetivo de interesse 

público estabelecido na norma. 

Assim, ao realizar essa breve incursão pela jurisprudência brasileira, em 

tal matéria, identifico, de plano, um precedente bastante expressivo, que data de 

1948. 

Trata-se da Apelação cível nº 1.422 – julgada pelo Tribunal de Justiça do 

Rio Grande do Norte e da qual foi relator o Desembargador Seabra Fagundes, o 

qual – é preciso que se registre – através do seus estudos, trouxe valiosa 

contribuição para a questão do controle da atividade administrativa, um dos pontos 

mais delicados do Direito Administrativo. 

Pois bem. Naquela oportunidade, o Tribunal concedeu, por unanimidade, 

o mandado de segurança impetrado por uma empresa de transportes contra a 

Inspetoria Estatual de Trânsito, ao reconhecer, nos termos do voto do Relator, que 

o ato administrtativo, praticado no exercício de competência discricionária, pecou 

por desvio de finalidade, ao fixar para as viagens de ônibus, a cargo da Impetrante 

um horário que teve em mira favorecer uma sua concorrente, afastando-se do 

exclusivo interesse público a um bom serviço de comunicações. 

Nas razões de seu voto, o Desembargador Seabra Fagundes afirma, 

destre outras passagens: 



Onde se diz competência discricionária, não se diz arbítrio; a 
competência  discricionária não se exerce acima ou além da lei, senão, 
como toda e qualquer atividade, com sujeição a ela. Se entre os limites 
intransponíveis pela autoridade administrativa está o concernente à 
finalidade (tantas vezes, aliás, como ressalta Roger Bonnard no seu 
precioso Droit Administratif, quase confundido com o motivo), o ato que, 
encobrindo fins de interesse público, deixe à mostra finalidades pessoais, 
poderá cair na apreciação do Poder Judiciário, não obstante originário do 
exercício de competência livre.Não  é, pois, a competência discricionária 
o bastante, por si só, a afastar o exame de qualquer ato adminitrativo, e 
com aplicação nos autos, o ato do Sr. Inspetor de Trânsito acoimado de 
ilegal131. 

As razões do voto do Desembargador Seabra Fagundes foram objeto de 

comentários por parte de Vitor Nunes Leal 132. 
O poder discricionário move-se,  portanto, por definição, em uma zona 
livre, privativa da Administração, o que exclui, sob pena de contradição 
nos próprios termos, a possibilidade de revisão por parte do poder 
Judiciário. Desde que,  nesta zona livre,  ao critério da Administração se 
pudesse sobrepor outro critério (a saber, o do Judiciário), então já não 
teríamos uma zona livre, nem se poderia falar de poder discricionário. 
Esta expressão seria, no caso, completamente vazia de sentido e estaria 
destinada ao museu das velharias jurídicas. 
Não resta dúvida, porém, que a demarcação dessa zona livre é, em si 
mesma, uma questão jurídica, suscetível de apreciação jurisdional. Não é 
à Administração, mas à Justiça que compete a tarefa de verificar os 
limites do poder discricionário,  em  virtude da faculdade que possui o 
Judiciário, em nosso ordenamento, de interpretar, final e 
conclusivamente, o direito positivo. 

E, conclui: 

Além dos limites externos da zona livre da Administração, há também 
certos limites que se referem ao próprio conteúdo da opção manifestada 
pelo agente administrativo, ao utilizar o poder discricionário. Essas 
limitações dizem respeito aos motivos e aos fins do ato praticado, sendo, 
muitas vezes, difícil, senão impossível, distinguir e  entre a motivação e a 
finalidade. O fim de qualquer ato administrativo, discricionário ou não, é, 
sem dúvida, o interesse coletivo; no caso dos  atos vinculados, esse 
interesse já foi definido pelo legislador, cujas prescrições impõem 
necessariamente determinada conduta ao administrador; em caso de 
incidência do poder discricionário é, entretanto, à própria Administração, 
que incumbe discernir onde está o interesse coletivo, com base nos 
princípios gerais do ordenamento jurídico positivo. 
Se a Administração, no uso do seu poder discricionário, não atende ao 
fim legal, a que está obrigada, entende-se que abusou do seu poder. A 
insistência nesta idéia central é que confere ao voto do Des. Seabra 
Fagundes o sentido inovador de que se reveste, pois esta questão tem 
sido descurada pela nossa jurisprudência, e o autor deste comentário, ao 
tratar em outra oportunidade dos atos discricionários, deixou defazer a 
respeito as ressalvas que se impunham. O fim legal é, com efeito, um 
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limite ao poder discricionário. Portanto, se a opção administrativa 
desatende a essa finalidade, deve-se concluir que extrapolou da sua 
zona livre, violando uma prescrição jurídica expressa ou implícita, o que a 
transpõe, por definição, para a zona vinculada. 
Por isso mesmo, sustentam os Autores mais abalizados que existe aí 
uma violação da lei, um ato ilícito...133. 

Serão referidos, a seguir – repita-se, a título meramente exemplificativo, 

uma simples amostragem – alguns outros acórdãos dos nossos Tribunais, em que 

se constata a aplicação de técnicas de controle da atividade administrativa 

discricionária: 

- Ato administrativo. Motivos. Controle jurisdicional. Ao julgar o recurso 

Exrtraordinário nº 88.121-2, PR, em 19.6.79, do qual foi relator o ministro Rafael 

Mayer, o Supremo Tribunal Federal dele não conheceu, por unanimimente. Trata-

se de pleito formulado por servidor do Estado do Paraná, objetivando a nulidade 

de decreto demissório e a sua reintegração no cargo. A sentença de primeira 

instância deu pela procedência do pedido e o Tribunal de Justiça a confirmou. Em 

seu apelo extraordinário, o Estado do Paraná invocou ter havido ingerência da 

Justiça local em assunto privativo do Executivo. Em seu voto, assim se 

manifestou, em certa passagem, o ministro Relator: com efeito, é pacífico o 

entendimento de que a apreciação pelo Judiciário dos pressupostos ou motivos de 

um ato administrativo vinculado, como ocorre na espécie, não importa invasão da 

área reservada ao juízo discricionário do Poder Executivo, no apreciar o mérito, 

senão o exato controle da legalidade do ato, que incumbe à jurisdição. 

Ato administrativo. Ausência de motivação. Nulidade. Ato 
discricionário e ato arbitrário. No julgamento do recurso Extraordinário nº 

69.486-SP realizado a 18.11.70, do qual foi Relator o Ministro Thompson Flores, o 

Supremo Tribunal Federal acordou, por maioria de votos, não conhecer do 

recurso. Trata o processo, de mandado de segurança impetrado contra o Inspetor 

da Alfândega de Santos que, por ocasião da importação de determinados 

equipamentos, exigiu o pagamento dos tributos incidentes, tendo por base 

Resoluções do Conselho de Política Aduaneira, sem realizar, todavia, a devida 

fundamentação para o cálculo do valor do tributo. Em uma parte do seu voto, 



manifestou-se desta forma o Ministro Relator: Penso que a discussão cinge-se à 

validade do ato administrativo, qual seja, revelado através das Resoluções do 

Conselho de Política Aduaneira. Não se discute a competência desse Conselho 

para alterar a tarifa, assentada na Súmula nº 404. Mas os atos que expediu, os 

quais, porque despidos de fundamentação, não podem merecer validade. É que a 

lei limitou os casos de alteração, em caráter excepcional, a dois apenas. Vazias as 

resoluções dessa mínima fundamentação, desarmaram os importadores, os quais 

negam existissem. Admiti-las, poder-se-ia ensejar o abuso, a fixação fora da área 

legal. O ato que seria válido pela discricionariedade, tornou-se arbitrário, e, por 

isso mesmo, ilegal. 

Ato administrativo. Controle judicial que não se limita ao mero exame 
de defeitos extrínsecos, embora respeitado o exercício da competência 
discricionária. Trata-se do agravo de instrumento (agravo regimental) nº 47.573 

PR, do qual foi Relator o Ministro Bilac Pinto, cujo julgamento, pelo Supremo 

Tribunal Federal, ocorreu em 13.11.70. Origina-se o recurso de ação proposta 

para anular título de domínio pleno expedido pelo Estado do Paraná, sob alegação 

de ter sido feito com base em documento nulo e inábil. A ação foi julgada 

procedente em primeira instância, mas, em grau de apelação, deu-se provimento 

ao recurso para anular o título de domínio. Houve interposição de recurso 

extraordinário, mas ao qual foi negado seguimento. Interposto agravo regimental, 

ao mesmo foi negado provimento, por unanimidade. Em trecho do seu voto, o 

Ministro Relator assim  se pronunciou: No que concerne ao direito positivo, 

bastará lembrar que a Constituição no seu art. 153, § 21, autoriza a concessão de 

mandado de segurança em caso de ilegalidade ou abuso de poder, desde que o 

direito a ser protegido seja líquido e certo. O exame do abuso do poder e da 

ilegalidade permite ao Judiciário penetrar na análise das diferentes etapas da 

elaboração do ato administrativo, pela forma que a seguir exporei. No que tange à  

doutrina e à jurisprudência, Seabra Fagundes, na sua obra o controle dos atos 

administrativos pelo Poder Judiciário, revela o alcance dos poderes atribuidos ao 

Judiciário para o exame da legalidade do ato administrativo, que envolve a 
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verificação da validade do ato, no que diz respeito à competência, à manifestação 

da vontade do agente, à finalidade e à forma, ressalvando, apenas, como 

compreendidos na área isenta de controle jurisdicional, os motivos dos atos 

praticados no exercício da competência discricionária, no que concerne à sua 

conveniência ou oportunidadee (ob citada, 4ª ed. Pags. 148 a 168). A lição do 

mestre vem acompanhada de extensa documentação jurisprudencial, que revela 

que o controle jurisdicional do ato administrativo não está limitado apenas ao 

exame de seus defeitos extrínsecos”. 

Ato administrativo. Motivos. Exame da sua existência e idoneidade 
pelo Poder Judiciário. A verificação da legalidade do ato, na sua feição 
orgânica. Trata-se do Recurso Especial nº 2.125-RJ, julgado a 16.4.90 pelo 

Superior Tribunal de Justiça, do qual foi Relator o Ministro Carlos Mário Velloso. 

Cuida o processo de mandado de segurança impetrado contra o Comandante da 

Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, que licenciou militar, ex-offício, da 

Corporação, depois de já haver sofrido punição disciplinar de 3 dias de prisão, por 

participação em movimento reivindicatório. Examinando parte específica do 

recurso, o Ministro Relator se pronunciou pelo seu não conhecimento, motivando o 

seu voto, como se segue: “A disposição inscrita no art. 5º, III, da Lei nº 1.533, de 

1951, deve ser interpretada com vistas a fazer valer a vontade da Constituição 

(CF. 1967, art. 153, § 20; 1988, art. 5º LXIX). O que deve ser entendido é que o 

controle judicial do ato administrativo disciplinar não fica limitado ao exame da 

competência da autoridade administrativa. O exame da causa do ato, se legítima 

ou ilegítima, é perfeitamente cabível. O que não pode o Judiciário fazer, no 

controle do ato administrativo disciplinar, no mandado de segurança é, ao 

examinar os motivos determinantes do ato, valorar esses motivos. Verificará  o 

Judiciário se tais motivos existem ou se são idôneos, ou se o ato foi praticado com 

desvio de poder, nas suas duas espécies – excesso de poder e desvio de 

finalidade. Em trabalho doutrinário que escrevi, deixei claro o meu pensamento: 

“Impedir que o judiciário examine, no mandado de segurança, se o ato 

administrativo é ilegal no seu objeto, vale dizer, impedir que o Judiciário examine 

se seu resultado não importa violação da lei, regulamento ou outro ato normativo, 



impedir que o Judiciário examine se os motivos do ato existem, ou  se são 

idôneos, ou se o ato foi praticado com desvio de finalidade, é não visualizar a 

legalidade na sua feição orgânica. (“Curso de Mandado de Segurança”, Ed. Ver. 

Dos Tribunais, 1986, p. 83 e seguintes). Confira-se, a propósito, Hely Lopes 

Meirelles, que passou a comungar desse entendimento (“Mandado de Segurança, 

Ação Popular...”, Ed. Rev. dos Tribunais, 12ª ed., 1989, p. 24/25). No caso, o 

acórdão enfrentou, apenas, a questão da legalidade do ato, sem valorar-lhe os 

motivos, acabando simplesmente por decidir que, “no sistema do Regulamento 

Disciplinar da Polícia Militar, é proibida a aplicação cumulativa de duas 

penalidades pela mesma transgressão. Inobservada a regra, a segunda punição 

deve ser anulada. “A interpretação que o Eg. Tribunal deu ao artigo 5º, III, da Lei 

nº 1.533/1951, não merece, pois, censura... . Não conheço do recurso, pois, no 

ponto. 

Ato administrativo. Exame de mérito vedado ao judiciário. 
Admissível, porém, a análise dos fundamentos da decisão. Trata-se do 

Recurso em Mandado de Segurança nº 129-PR, julgado pelo Superior Tribunal de 

Justiça em 14.3.92 e do qual foi Relator o Ministro Vicente Cernicchiaro. O tribunal 

decidiu, por unanimidade, dar provimento ao recurso, para o fim de conceder a 

segurança. Trata o processo de mandado de segurança impetrado por militar 

contra ato que o excluiu das fileiras da polícia Militar. O Tribunal de Justiça 

denegou a ordem, ao entendimento de que a punição foi imposta pela autoridade 

competente, em processo disciplinar  regular, descabendo ao Judicário adentrar a 

questão meritória do julgamento da instância administrativa. O recurso 

extraordinário foi recebido como recurso ordinário. Do voto do Ministro Relator, no 

STJ, destaco os seguintes pontos: a doutrina registra, em tema de sanção 

administativa, que o Poder Judiciário só pode revê-la do ponto de vista formal, 

vedado afrontar as razões de oportunidade e conveniência. Com isso, a instância 

administrativa distingue-se, com perfeição, da instância judiciária; a sanção 

administrativa assemelha-se à sanção penal; representa censura jurídica ao 

agente de fato. Não se confunde com a reparação patrimonial, meramente 

contabilística. Assim impõe a plenitude da defesa como respeito aos próprios 



direitos humanos. O pormenor exige, logicamente, que o juízo de oportunidade e 

conveniência, portando a discricionariedade, não  se transforme em arbítrio. 

Somente aquela é legal. Impossivel, porém, fazê-lo sem esteio no conjunto 

probatório. Se isso ocorrer, legítima a análise pelo Judiciário. O administrador 

pode escolher dentre hipóteses juridicamente possíveis. Dessa forma, ao juiz é 

consentido analisar os fundamentos da decisão mesma do mérito. Análise dos 

fundamentos da decisão ainda se dá no aspecto formal da constituição do ato 

administrativo. Exemplificativamente. Se a sanção se apóia na vida do funcionário, 

o julgamento da  intensidade da reprovação, em face da moralidade 

administrativa, será restrito ao administrador. O Judiciário não poderá interferir no 

âmbito da escolha possível. Diferente se a decisão divergir do conjunto fático, 

quando, então, ultrapassa o limite da escolha possível. Somente com tais 

considerações, admite-se falar em controle judicial do mérito administrativo. 

Rigorosamente, a crítica não vai além do aspecto formal. Na hipótese dos autos, o 

depoimento de uma das testemunhas não contém afirmação de o recorrente haver 

praticado o fato imputado; a outra motivação da decisão, que diz respeito a 

sanções administrativas anteriores,  não é de molde a justificar nova sanção. Por 

isso,  conclui o Ministro Relator: Cumpre distinguir julgamento das provas (próprio 

do administrador) e conferência dos fatos que são as provas apreciadas (aqui é 

legal a presença do Judiciário, para decidir se houve respeito ao direito de 

defesa). Em se projetando tais considerações para o caso sub judice, concluo que 

o depoimento ressaltado no ato punitivo não referenda a participação do 

recorrente no ato constante da imputação. Dessa forma, não se pode concluir que 

o fato não provado esteja comprovado. Este pormenor não corresponde à livre 

apreciação da prova, mas constatação mesma do fato considerado provado. A 

decisão administrativa, assim, extrapolou os limites próprios da plenitude de 

defesa, restando, por isso, averbada de ilegal. 
 

4.2  CABIMENTO DO HABEAS CORPUS CONTRA PUNIÇÕES 
DISCIPLINARES 

 



4.2.1  A aparente vedação constitucional do cabimento do habeas 

corpus contra punições disciplinares do § 2º do art. 142 da 

Constituição 

 

A  Constituição de 1988, estabelece de forma clara e hialina, que “ A lei 

não excluirá de apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito” (art. 5º, 

XXXV), fazendo exsurgir, portanto, o controle jurisdicional dos atos da 

Administração e do Poder Público. 

“Conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar 

ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por 

ilegalidade ou abuso de poder”. Esse é o teor  do inciso LXVIII do  Artigo 5º da 

Constituição da República Federativa do Brasil, que trata dos Direitos e Garantias 

Fundamentais. 

O habeas corpus é, portanto, o meio processual hábil a restaurar o direito 

constitucional de liberdade de locomoção. A  Lei Suprema em vigor, entretanto, 

aparentemente, excepciona sua aplicação às sanções disciplinares no âmbito da 

Administração Militar, como inicialmente poderia se inferir do art. 142, parágrafo 

2º, in exemplis: 

“ Art 142 (omissis) 

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

militares”. 

A restrição contida no § 2º do art. 142 da Constituição não é recente, a 

Constituição de 1934, em seu art. 113, item 23, inaugurou  a matéria, seguindo-se-

lhe as demais até a atual. 

Cabe evidenciar que no anteprojeto  de Constituição encaminhado ao 

plenário da Assembléia Nacional Constituinte de 1988 a restrição ao cabimento do 

habeas corpus nas transgressões disciplinares foi extirpada do § 48 do art. 5º, 

restaurando assim, aparentemente, a dignidade do instituto. 



A realidade é que a restrição foi, tão somente, remetida para outro capítulo 

que alberga especificamente as Forças Armadas. 

Poder-se-ia vislumbrar uma tendência do constituinte em atribuir maior 

relevância à defesa do Estado do que garantir a defesa da liberdade do cidadão – 

soldado. Malgrado, por que os cidadãos-militares das Forças Armadas foram 

postos à margem dessa garantia constitucional? 

Segundo Univaldo Corrêa, alguns constituintes de 1988 trataram do tema, 

e, dentre eles, Paulo Ramos “que desejava suprimir a expressão ‘Não caberá 

habeas corpus em relação a punições disciplinares militares’ porque, sendo 

oriundo da área militar, dizia conhecer aquela realidade”134. Afirma que o 

parlamentar enxergava no texto constitucional citado uma "clamorosa 

contradição", a qual pretendia corrigir, pois em outro momento está declarado que 

"a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito", 

entendendo, pois, que o habeas corpus será "sempre" concedido quando alguém 

tiver o seu direito de ir e vir molestado por ilegalidade ou abuso de poder, sendo 

descabida qualquer ressalva. 

Continuando sua abordagem, o Univaldo Corrêa supracitado traz, ainda, 

as ponderações do Relator Geral da Assembléia Nacional Constituinte, Bernardo 

Cabral, o qual, em seu parecer, afirmava:  

Assim, quando se veda a concessão de habeas corpus em favor dos 
punidos disciplinares, o que se objetiva é o mérito da penalidade, que fica 
excluído de apreciação judicial para esse efeito. Não conheço nenhum 
habeas corpus que se dirija ao mérito do fato e sim à forma, à ilegalidade 
ou ao abuso do poder, claro que os requisitos formais, competência e 
legalidade, continuarão passíveis de exame pelo Poder Judiciário, 
consoante copiosa jurisprudência.135   

Opinião, a qual é rechaçada pelo Constituinte Paulo Ramos acredita que o 

Relator Geral entra em contradição, dizendo que o mérito estaria excluído da 

apreciação e não as formalidades, encerrando suas palavras com a afirmação de 

que, a se manter tal dispositivo, é de se perguntar aos constituintes se consideram 
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o cidadão militar um cidadão inferior, e como todos são iguais perante a lei, 

aguarda a eliminação do § 2º, do art. 148 136. 

Afinal, ensina Silveira Neto que “direito supõe garantia. Não basta ter um 

direito abstrato sem instrumento próprio para a sua realização”. 137  

Em se concedendo habeas corpus, à semelhança do mandado de 

segurança, em nada desbastaria a autoridade militar, nem contribuiria para a 

desobediência hierárquica, como poderiam receiar alguns.  

Os militares são os únicos cidadãos sujeitos a punições disciplinares 

restritivas da liberdade de locomoção. Ademais, cabe destacar que a Constituição 

Federal só permite aplicação das punições disciplinares restritivas da liberdade 

quando fundamentadas nos pressupostos legais elencados nos Regulamentos 

Disciplinares das Forças Armadas, e não ao alvedrio da autoridade militar. Afora 

essa possibilidade, entendemos constituir-se o ato punitivo em manifesto abuso de 

poder, sanável por habeas corpus liberatório. 

Ao permitir tais punições, o constituinte de 1988 proibiu, aparentemente, 

fossem elas apreciadas via habeas corpus pelo poder judiciário com o fito de 

assegurar pronta resposta da hierarquia aos atos de indisciplina. 

Seria até compreensível a vedação expressa na Constituição Brasileira 

em vigor, se essa limitasse apenas o habeas corpus preventivo, pois, poderia 

este, ainda que de forma remota, acarretar prejuízo à disciplina militar, mas, 

inconcebível é que igualmente se imponha ao habeas corpus liberatório. 

Sobreleva afirmar, que a disciplina militar prestante se aprende pelejando, e não 

na fantasiosa disciplina castrense forjada, data venia, em leis retrógradas. 

O art. 5º, da CF/1988 em nenhum momento vedou aos militares a 

possibilidade de interposição de habeas corpus, que é uma garantia do cidadão 

em sede de questões disciplinares. 

                                                                                                                                                     
135 CORRÊA, Univaldo. A transgressão militar, o habeas corpus e a justiça militar. Revista de Direito Militar, 

Santa Catarina, n. 1, ago./set. 1996.  p. 25. 
 

136 Ibid.  p. 26. 
 

137  SIVEIRA NETO. Inovações Constitucionais. Revista. Inf. Legisl. Brasília, v. 28, n. 109, jan./mar. 1991, p 
117. 



A liberdade é um direito do cidadão, que é assegurado a todos os 

brasileiros e estrangeiros residentes no país. Negar ao militar esse direito 

fundamental, que pode ser amparado por habeas corpus, significa negar vigência 

ao art. 5º da CF/1988.  

No caso de prisão ilegal ou abusiva desprovida de fundamento para o 

cerceamento da liberdade, a CF prevê a possibilidade de interposição de habeas 

corpus, que é uma garantia constitucional e que poderá ser assinada por qualquer 

pessoa. O art. 5º, LXVIII, da CF/1988, diz que, "conceder-se-á habeas corpus 

sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação 

em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder". Em nenhum 

momento, o art. 5º, LXVIII, faz qualquer ressalva em relação aos brasileiros 

naturalizados, estrangeiros ou militares. 

O art. 5º, caput, da CF/1988, preceitua que, "Todos são iguais perante a 

lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos 

estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à 

igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes". Novamente, a 

CF/1988 não faz nenhuma ressalva quanto à igualdade prevista no art. 5º, caput, 

em relação aos militares das Forças Armadas, que também são cidadãos e 

responsáveis pela preservação do Estado de Direito. 

No campo do Direito Administrativo Militar, existe a possibilidade do militar 

ter a sua prisão administrativa decreta por uma autoridade militar sem qualquer 

autorização judicial neste sentido. O art. 5.º, inciso LXI, diz que, "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". 

A possibilidade da prisão administrativa ser decretada sem qualquer 

autorização judicial não significa que o militar tenha perdido o seu status de 

cidadão ou que os direitos e garantias fundamentais assegurados pela CF/1988 

perderam a sua eficácia. O Estado apenas concedeu a possibilidade de 

cerceamento da liberdade por ato de autoridade diversa da autoridade judiciária 



nos casos expressamente previstos em lei como crime militar ou transgressão 

disciplinar militar.  

Deve-se observar, que a maioria dos regulamentos disciplinares das 

forças de segurança são decretos do poder executivo que, em tese, foram 

recepcionados pela nova ordem constitucional.  

A prisão administrativa encontra-se sujeita a controle jurisdicional em 

atendimento ao art. 5.º, inciso XXXV, da CF, segundo o qual, "a lei não excluirá da 

apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito". O militar preso sob a 

acusação de ter praticado uma transgressão disciplinar ou contravenção militar 

poderá caso esta seja ilegal ou abusiva interpor habeas corpus na forma do art. 

5º, inciso LXVIII, da CF. 

O § 2.º, do art. 5.º, da CF, diz expressamente que os direitos e garantias 

expressos na Constituição não excluem outros decorrentes de tratados que a 

República Federativa do Brasil seja parte. Por meio de decreto legislativo e 

decreto provindo do poder executivo, o Brasil ratificou a Convenção Americana de 

Direitos Humanos (CADH), Pacto de São José da Costa Rica, que passou a ser 

norma interna de conteúdo constitucional por tratar de direitos e garantias 

fundamentais asseguradas aos cidadãos da América, que deve ser observada 

pelos operadores do direito. 

O art. 7º, n.º 06, da CADH, preceitua que: "Toda pessoa privada da 

liberdade tem direito a recorrer a um juiz ou tribunal competente, a fim de que este 

decida, sem demora, sobre a legalidade de sua prisão ou detenção e ordene sua 

soltura se a prisão ou detenção forem ilegais. Nos Estados Partes cujas leis 

prevêem que toda pessoa que se vir ameaçada de ser privada de sua liberdade 

tem direito a recorrer a um juiz ou tribunal competente a fim de que este decida 

sobre a legalidade de tal ameaça, tal recurso não pode ser restringido nem 

abolido. O recurso pode ser interposto pela própria pessoa ou por outra pessoa". 

Em nenhum momento, a Convenção Americana de Direitos Humanos fez qualquer 

distinção entre o cidadão civil ou militar ou mesmo vedou a possibilidade de 

interposição de habeas corpus nas transgressões disciplinares militares.  



A preocupação do Congresso Constituinte com os direitos e garantias 

fundamentais do cidadão enumerados no art. 5.º, da CF/1988, foi tamanha, que 

este no art. 60, § 4.º, inciso IV, elaborou restrições em caso de Emendas 

Constitucionais observando que: "Não será objeto de deliberação a proposta de 

emenda tendente a abolir : IV – os direitos e garantias individuais". Por mais que o 

legislador derivado queira modificar as garantias constitucionais previstas no art. 

5.º, da CF/1988, terá que respeitar a vontade manifestada pelo povo através de 

seus representantes em 1988, por ser esta matéria integrante das denominadas 

cláusulas pétreas.  

Caso fosse a intenção do constituinte de limitar o seu cabimento nas 

transgressões disciplinares o teria feito expressamente no capítulo dos direitos e 

garantias fundamentais do cidadão, o que não ocorreu.  

A hierarquia e a disciplina devem ser preservadas por serem princípios 

essenciais das Corporações Militares, mas os direitos e garantias fundamentais 

previstos no art. 5º, da CF, são normas de aplicação imediata (art. 5.º, § 1.º, da 

CF/1988), que devem ser asseguradas a todos os cidadãos (civil ou militar, 

brasileiro ou estrangeiro), sem qualquer distinção. 

Em consonância com o espírito liberal da CF/1988 e dos propósitos, 

objetivos e fundamentos a que se destina o Estado Democrático de Direito, grassa 

erro crasso e incorre em ledo engano aquele que interpretar ser incabível o 

habeas corpus em caso de punição disciplinar militar. 

Expressa, pois, realmente e de fato, a CF/1988 no dispositivo sub examine 

litteris: “não caberá habeas corpus em relação a punições disciplinares militares”(§ 

2º art. 142), o que leva ao intérprete, prima facie, entender o não cabimento do 

habeas corpus, pelo menos, assim, transparece que a questão estaria 

definitivamente resolvida,  quando se tratar de punição disciplinar, conforme os 

regulamentos disciplinares, no interior das casernas. O conhecido “remédio 

heróico”, não poderia ser usado em favor do prejudicado ou do assim punido. 

Entrementes, reitere-se, não é isso que se deve entender.  



Insiste-se, reiteradamente, de que tal entendimento não deve prosperar, 

não se deve interpretar tal preceito de forma literal e isoladamente. Ora, exata e 

justamente porque a simples leitura do inciso LXVIII, do art. 5º da CF/1988 não 

permite tal entendimento, ou essa conclusão primeira, haja vista que este 

dispositivo trata justamente do habeas corpus: “Conceder-se-á Habeas Corpus 

sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação 

em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder.” 

Em qualquer caso, como já foi visto, é a ilegalidade, lato sensu, da 

privação ou de sua ameaça que funda o pleito do habeas corpus, porquanto, de 

fato, o abuso de poder,  o uso abusivo de um poder  legítimo, resulta, pois, em 

uma ilegalidade. 

Como é próprio do direito, há sempre diversas correntes sobre 

determinados temas, mormente  quando se trata de tema inusitado ou polêmico, 

como in casu. E, quanto à admissibilidade ou não do habeas corpus em punições 

disciplinares traz-se  a lume as posições de alguns renomados publicistas. 

Pinto Ferreira138, exempli gratia, retrata que o preceito de que não cabe o 

habeas corpus em transgressões disciplinares foi retirado do nível constitucional. 

É o que se infere, pois, do que este autor expressamente declara que: os militares 

estão sujeitos a punições disciplinares contra as quais não cabe habeas corpus.139 

Não percebeu este autor ou, pelo menos, não atentou para o fato de que os 

constituintes apenas trocaram a sua posição, passando-o para o art. 142 em que 

tratam das Forças Armadas. 

José Cretella Júnior140, parece enveredar pelo mesmo entendimento, 

posto que assim se posiciona:  
o habeas corpus é writ concedido a todo aquele que 
sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou 
coação em sua liberdade de locomoção, por 
ilegalidade ou abuso de poder, mas, ainda assim, 
admite exceção a esta regra jurídica constitucional ao 
afirmar: sofre exceção em relação a punições 
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disciplinares militares, insuscetíveis de serem 
garantidas por este remedium iuris, ao dispor dos 
cidadãos civis, em geral. E por declarar  expressa e 
peremptoriamente: Exceptuam-se, pois, da proteção 
pelo habeas corpus, todos os casos em que o 
constrangimento ou a ameaça de constrangimento à 
liberdade de locomoção resultar de punição 
disciplinar. 

Entrementes, a despeito dessas posições antagônicas ao nosso 

entendimento, vejamos, então, a posição doutros doutrinadores e publicistas. 

 

Edgar Maia Luz,141, ao comentar o mister na Constituição vigente de então 

(CF/1967) aduzia: A carta ... reproduziu, no art. 153, § 4º, o princípio fundamental 

de que a lei não poderá excluir da apreciação do Poder Judiciário qualquer, lesão 

de direito individual. E observa, que esta mesma carta (...), no mesmo artigo 

citado, e no seu § 20, in fine, estabelece que nas transgressões disciplinares não 

caberá habeas corpus. E, diante destes preceitos comenta: "Estamos, como se 

infere exegeticamente frente a duas indagações jurídicas: 1º) a lesão de direito 

referida no §4º e c/c o dispositivo no §20, circunscreve-se às transgressões 

disciplinares? 2º) o instituto do Habeas Corpus é o único remédio legal e jurídico 

conferido para a reposição do direito violado?" Ele mesmo responde: "Ambas 

indagações podem ser respondidas negativamente". E explica: "No que tange à 

inaplicabilidade do habeas corpus para as transgressões disciplinares, isto é 

pacífico, mas não constitui este remédio jurídico o único para reparação da lesão 

de direito". 

Como já vimos, à época, nem o remédio do mandado de segurança 

constitucional era admitido (art. 5º, I e III, da lei 1533/51), o que já foi esclarecido e 

dirimido pelo Ministro Carlos Mário Velloso, apoiado em fundamentado acórdão do 

TFR (MS - 85.850 - DF), ao qual renderam-se Hely Lopes Meirelles e toda 

doutrina e jurisprudência pátria - Mas ensina, ainda, o autor142: 

|...| Quando a transgressão  disciplinar ocorre, poderá uma 
de duas hipóteses ocorrer ou, mesmo, também ambas: a não 
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configuração perfeita do tipo ou na inadequada  cominação 
da pena ou, ainda, dentro deste último caráter, o excesso (...) 
isto responde à primeira indagação de que não está 
esgotado a esfera de competência do Poder Judiciário na 
consideração da lesão de direito oriundo de uma 
transgressão disciplinar, e, implicitamente, à afirmação de 
que o instituto do Habeas Corpus seja o único remédio 
jurídico circunscrito às transgressões disciplinares, impedido 
de ser apreciado pelo Poder Judiciário como para recompor 
o status alterado por uma lesão de direito individual. 

E, ainda nesse sentido, o Edgar Luz143 na lição, sempre precisa, 

assegura: 

|...| Há, neste Brasil afora, verdadeiros tabus que precisam 
ser enfrentados com clarividência e coragem, e se 
recomendamos, insistentemente, aos nossos alunos, que 
frente a uma fenomenologia qualquer devemos assumir 
atitude filosófica da indagação das causas primeiras dos fins 
últimos, não podemos e não devemos temer a mesma 
atitude de enfrentar o problema jurídico tão relegado a 
segundo plano, pela comodidade ou pela ignorância(...) 
Impõe-se, portanto, a consideração de que a carta 
constitucional apenas e tão somente excepciona a 
concessão do Habeas Corpus que é o remédio jurídico típico 
para restaurar o direito da liberdade de ir e vir, estando 
longe, muito longe, de afirmar que a transgressão disciplinar 
não pode ser apreciada pelo poder judiciário, como 
determina, no sentido lato, o disposto no § 4º do citado artigo 
153(...)Então, ainda insistimos, se nesta ordem de idéias está 
o resguardo do direito individual, este sempre seria 
preservado pelo que a própria carta estabelece no (...) artigo 
153, ao destacar a figura da defesa, § 15, desta forma: ‘§ 15. 
A Lei assegurará  aos acusados ampla defesa, com os 
recursos a ela inerentes. Não haverá foro privilegiado nem 
Tribunais de Exceção. 

Antônio Pereira Duarte144, quanto à questão do cabimento ou não do 

habeas corpus quando de punição militar, assim se expressa: 

Parece-nos, à primeira vista, que a questão não oferece 
maiores dificuldades, visto que o não cabimento do habeas 
corpus nos casos de punições disciplinares não se amplia 
para as situações em que as punições sejam ilegais e 
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aplicadas com o abuso de poder. Quando houver por parte 
do aplicador da sanção disciplinar descumprimento à lei ou 
abuso, não pode pairar dúvidas quanto à legitimidade do 
emprego do remédio heróico. 

Este autor ainda observa: 

|...| De qualquer modo, na hipótese de haver imposição de 
sanção disciplinar, em ato administrativo punitivo eivado de 
vício de legalidade ou com abuso de poder, caso não se 
admita o habeas corpus por interpretação puramente literal 
do disposto no inciso II do art.142, entendemos que cabível 
será (...) o mandado de segurança, nos termos do inciso 
LXIX do mesmo art. 15, já que, nesta situação, poder-se-ia 
concluir que o direito à liberdade de locomoção não estaria 
protegido pelo Habeas Corpus, não inviolabilizando o uso do 
mandado de segurança.  

Ainda dando seguimento Pereira Duarte conclui:  

|...| Habeas Corpus n.º 550/92, os eminentes Juízes do 
Tribunal Militar do Estado do Rio Grande do Sul entenderam 
de não conhecer do pedido em razão de a prisão disciplinar 
imposta ao paciente ter sido aplicada por autoridade 
competente e dentro dos limites legais.  
Ora, a ilação que se extrai de tal decisum é a de que se a 
autoridade aplicadora da sanctio disciplinar é incompetente 
ou se o castigo é imposto sem observância dos parâmetros 
legais, razão não existe para que não se permita o uso do 
remedium juris sub examine.  

Mauro Cunha e Roberto Geraldo Coelho da Silva145, os quais, com escopo 

em Espíndola Filho e Pontes de Miranda, ao comentarem o “não cabimento, em 

princípio, nas prisões disciplinares,” assim se posicionam: 

A vedação ao Habeas Corpus haverá de ser, porém 
compreendida em sua real limitação, e razão cabe ao já 
citado Espínola Filho quando confere realce à lição de 
Pontes (...) Não se queira, porém, entender que, em se 
tratando de transgressão disciplinar, esteja afastada para 
sempre a hipótese do cabimento do Habeas Corpus. Na 
verdade, o que não comporta discussão judicial (...) é a 
justiça ou injustiça da pena aplicada; mas a legalidade ou a 
constitucionalidade da punição jamais poderão deixar de ser 
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objeto de apreciação judicial, seja o processo administrativo 
civil ou militar. 

Estes autores ainda ensinam: 

De qualquer modo, na hipótese de haver imposição de 
sanção disciplinar em ato administrativo punitivo eivado de 
vício de legalidade ou com abuso de poder, caso não se 
admita o habeas corpus por interpretação puramente literal 
do disposto no art. 142 § 2º, entendemos que cabível o 
mandado de segurança, nos termos do inciso LXIX do 
mesmo art. 5º, já que, nesta situação, poder-se-ia concluir 
que o direito à liberdade de locomoção não estaria protegido 
pelo habeas corpus, não inviabilizando o uso do Mandado de 
Segurança146. 

No que se refere ao aspecto formal, as punições disciplinares são 

passíveis de controle, uma vez que estas nada mais são do que atos 

administrativos decorrentes do poder disciplinar, sempre que esses atos estiverem 

viciados quanto aos seus elementos formadores: a competência da autoridade 

para aplicar a punição; a finalidade de interesse público da punição, que só é 

possível quando vise a melhorar a eficiência do serviço, o respeito às normas 

regulamentares de hierarquia e disciplina e quando atingida sua função 

reeducadora; bem como a forma prescrita em lei, em que se observe o devido 

processo legal, possibilitando ao transgressor (em tese) a ampla defesa e o 

contraditório. Nesse sentido Michel Temer esclarece: “Só se caracteriza a 

transgressão disciplinar, desautorizadora do habeas corpus,  se obedecidos os 

aspectos formais, com a legalidade da punição e a competência da autoridade  

punidora”147. 

Manoel Gonçalves Ferreira Filho148, com espeque também em Pontes de 

Miranda, quanto aos quatro pressupostos do ato administrativo punitivo, que ele 

denomina de “transgressão disciplinar” ao que, na verdade, constitui-se em 

punição disciplinar, apresenta como pressupostos: 
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|...| 1º) hierarquia: o transgressor deve estar subordinado a 
quem o pune;  2º) poder disciplinar: a lei deve atribuir poder 
de punir a esse superior; 3º) ato ligado a função: o 
fundamento da punição tem de ligar-se à função do 
punido;4º) pena: ou seja, sanção prevista em lei. Se faltar 
qualquer desses pressupostos, não houve, na verdade, 
transgressão disciplinar”. Daí  decorre que, se faltar 
quaisquer desses presupostos, o cerceamento da liberdade 
de locomoção é ilegal, donde deve ser concedida a ordem 
judicial. 

Donde se infere que não  pode um capitão Comandante de companhia 

punir um cabo de sua subunidade com dez dias de prisão, pois consoante o art. 

37 do regulamento Disciplinar do Exército só poderia aplicar até 8 dias na esfera 

de sua competência legal. Caberá habeas corpus contra esta punição. 

É de se ver, do texto sub examine, que prescinde de lei (em sentido 

formal, legítimo, portanto), e que haja uma relação hierárquica de subordinação 

direta e funcional entre o subordinado e seu superior hierárquico, que a lei lhe dê 

poderes para aplicar a sanção, e que esta deve estar “prevista em lei”, ao que 

acrescentaríamos, também e antes dessa etapa, o due process of  law, o devido 

processo legal, a apuração regular da falta com o contraditório e a garantia da 

ampla defesa, com todos os meios e recursos a ela inerentes, pena da ilegalidade 

e abuso de poder dessa sanção disciplinar  por flagrante desobediência e 

descumprimento aos preceitos do art. 5º LIV e LV da CF/1988, mormente se se 

tratar de sanção restritiva da liberdade de locomoção, de que as prisões e 

detenções arbitrárias são só exemplos. 

Nesse sentido, ou seja, quanto ao direito fundamental  da liberdade de 

locomoção, do contraditório e da ampla defesa, oportune tempore, não é 

despiciendo trazer a lume o escólio de Edgar Silveira Bueno Filho149, que leciona: 

Portanto, a cláusula due process of law só tem sentido e 
efetividade se a garantia do processo não for meramente 
formal, mas real, com uma série de regras assecuratórias da 
defesa e presidido por um juiz revestido das garantias pré-
faladas. Assim, a ordem constitucional brasileira não tolera 
qualquer decisão que envolva a liberdade (...) dos indivíduos 
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que não provenha de um processo regido por regras claras 
permissivas do exercício do direito à defesa (...) onde se 
privilegie a busca da verdade real, e não se contente com o 
alcance da verdade formal. 

E dando seguimento, enfatiza o autor: 

|...| Quando haja leis processuais  que não garantam um 
procedimento justo, pode-se, com base na cláusula due 
process of law, argüir a sua inconstitucionalidade ou pleitear-
se a sua interpretação de acordo com o desejo 
constitucional, eis que do contrário estariam elas plenas da 
irrazoabilidade e irracionalidade faladas por Carlos Roberto 
de Siqueira Castro (...) O entrelaçamento do exercício da 
ampla defesa com o do contraditório é tão gritante que não 
se pode imaginar a existência de um sem outro (...) tem-se 
que o contraditório começa (...) só depois de ter tomado 
conhecimento do teor da acusação - e aí - é que o litigante 
ou acusado pode pensar em se defender.  

O status libertatis do indivíduo é, depois  da vida, o seu maior bem, logo, 

ocorrendo a sua privação indevidamente, mesmo que a sentença seja reformada, 

ninguém vai devolver os dias de agruras pelos quais passou (...) Todavia, 

esgotados todos os Recursos, cabe extraordinariamente, através  da via judicial, 

um último remédio o habeas corpus. Nota-se que, pelo writ, não se apreciará o 

mérito, mas sim requisitos legais que não foram observados. 

Entrementes, como visto, todos eles se arrimam no mestre Pontes de 

Miranda, para comentar a vedação ou a exceção sub examine, e, nesse sentido, 

quem melhor traduz o pensamento do mestre é Univaldo Corrêa150, senão 

observe-se. 

|...| Volta-se a Pontes de Miranda para, com ele, dizer-se que 
a prisão administrativa - e a prisão decorrente de uma 
transgressão militar é administrativa - ‘é sem justa causa, 
como se o funcionário público não é responsável por 
dinheiros, segundo a lei, se a prisão excedeu ao prazo legal, 
se incompetente a autoridade que a ordenou, se o processo 
é 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 
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direito, pretensão, ação, remédio jurídico constitucional, 
garantia constitucional, nas formas que Pontes de Miranda  
usou para considerar o que seja habeas corpus.  

Continuando com Univaldo Corrêa, após análise do que Pinto Ferreira, 

baseado em Pontes de Miranda, ensina sobre os quatro pressupostos da 

transgressão disciplinar, acentua ele: |...| Completa, dizendo que o habeas corpus 

é possível em três situações: quando a sanção for determinada por autoridade 

incompetente, quando ela estiver em desacordo com a Lei ou os limites da lei  

forem extrapolados.151  

E, assim, Magalhães Noronha citado por Univaldo Corrêa152, ensina: 

|...| Aceita admitir-se o Habeas Corpus contra ato de 
particular, afirma que é mister: ‘haver hierarquia, poder 
disciplinar, falta funcional e pena própria, pois faltando um 
destes pressupostos, é cabível o habeas corpus, já que se 
trata do meio mais expedito que a lei dispõe contra a 
violação efetiva ou ameaça à liberdade de locomoção da 
pessoa. 

 

Dessarte, o mestre citado arremata sua ilação exata e justamente do 

mesmo modo que Antonio Pereira Duarte,  admitindo: “|...| exatamente na forma 

como defendemos os termos da Carta Magna de 1988, em seu art. 142 § 2º, c/c o 

art. 5º , inciso LXVIII: Cabe Habeas Corpus nos casos de punições disciplinares, 

se ocorrer ilegalidade ou abuso de poder"153.  

Se a própria Constituição garante a qualquer pessoa o recurso ao 

Judiciário, sempre que se sentir ameaçado ou lesado nos seus direitos, não 

estabeleceria ela outra forma, fora dos direitos e garantias fundamentais, que 

viesse a confrontar seus próprios princípios. Entendemos que as duas formas 

devem ser interpretadas considerando-se que, só fica fora da apreciação do 

Judiciário o mérito administrativo, no que se refere ao poder administrativo-

disciplinar em termos da conveniência e oportunidade, critério exclusivo da 

Administração Pública.  
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Sob o aspecto formal haveria possibilidade do controle via habeas corpus, 

visto que em tal circunstância as punições disciplinares militares não passariam de 

meros atos administrativos oriundos do poder disciplinar, de modo que nos casos 

em que tais atos administrativos punitivos forem editados com vícios quanto aos 

elementos de sua formação, vale dizer, quanto à competência da autoridade para 

infligir a punição; quanto à finalidade de interesse público norteado pelo 

acatamento às regras disciplinares e hierárquicas; e, por derradeiro, quanto a 

forma prescrita em lei, com respeito ao due process of law, propiciando o 

contraditório e ampla defesa ao acusado de infrigência transgressional, deflui-se 

que, inafastável se torna o emprego do habeas corpus, em que pese a regra 

constitucional contida no § 2º do art. 142, que, diga-se de passagem, deve ser 

interpretada de forma sistemática, com a conjugação dos demais princípios 

constitucionais.  

Aos doutos ensinamentos adscritos, aditar-se-ia o cabimento do habeas 

corpus nas punições disciplinares de prisão e/ou detenção, haja vista que são 

estas medidas que restringem o direito de locomoção, ao qual o instituto do 

habeas corpus presta-se a garantir, proteger e assegurar, desde que hajam os 

vícios de que trata o supracitado autor, posto que, em assim sendo, resultam na 

ilegalidade ou no abuso de poder: pressupostos do habeas corpus et mandamus. 

Como já foi visto nesta dissertação, a vedação constitucional do 

cabimento do remédio heróico do habeas corpus em face de punições 

disciplinares não é uma novidade criada em nosso ordenamento jurídico pela 

Constituição Cidadã de 1988. A disciplina do writ era pacífica na vigência da 

Constituição de 1967, com a Emenda nº 1 de 1969, no sentido de seu não 

cabimento em matéria disciplinar. Em face da disciplina então vigente, era quase 

unânime o entendimento da admissibilidade do habeas corpus nas punições 

administrativas de uma forma geral. Consoante à disciplina constitucional da 

época o Código de Processo Penal Militar, ainda vigente, (Decreto-lei nº 1.002, de 

21 de outubro de 1969) dispunha: 
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“Art. 466 - Dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar 

ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por 

ilegalidade ou abuso de poder. 

Parágrafo único. Excetuam-se, todavia, os casos em que a ameaça ou a 

coação resultar: 

a) de punição aplicada de acordo com os Regulamentos Disciplinares das 

Forças Armadas; 

b) de punição aplicada aos oficiais e praças das Polícias e dos Corpos de 

Bombeiros, Militares, de acordo com os respectivos Regulamentos Disciplinares; 

c) da prisão administrativa, nos termos da legislação em vigor, de 

funcionário civil responsável para com a Fazenda Nacional, perante a 

administração militar; 

d) da aplicação de medidas que a Constituição do Brasil autoriza durante 

o estado de sítio; 

e) nos casos especiais previstos em disposição de caráter constitucional”. 

(grifo meu) 

A Constituição Federal de 1988 tratou de repetir a excepcionalidade do 

cabimento do remedium juris às sanções disciplinares no âmbito da administração 

militar, não obstante as garantias individuais do art 5º incisos XXXV e LXVIII, 

como se infere do art. 142, § 2º: “Não caberá habeas corpus em relação a 

punições disciplinares militares”. 

No que se refere ao aspecto formal, as punições disciplinares militares são 

passíveis de controle, uma vez que estas nada mais são do que atos 

administrativos decorrentes do poder disciplinar, sempre que esses atos estiverem 

viciados quanto aos seus elementos formadores: a competência da autoridade 

para aplicar a punição; a finalidade de interesse público da punição, que só é 

possível quando vise a melhorar a eficiência do serviço, o respeito às normas 

regulamentares de hierarquia e disciplina e quando atingida sua função 

reeducadora; bem como à forma prescrita em lei, em que se observe o devido 



processo legal, possibilitando ao transgressor (em tese) a ampla defesa e o 

contraditório. Nesse sentido Michel Temer esclarece: “Só se caracteriza a 

‘transgressão disciplinar’, desautorizadora do habeas corpus, se obedecidos os 

aspectos formais, com a legalidade da punição e a competência da autoridade 

punidora.”154

As punições devem, ainda, ser motivadas, de acordo com os 

regulamentos disciplinares, sob pena de caracterizarem ilegalidade ou abuso de 

poder, passível de correção por via do remédio heróico. Nesse sentido Hely Lopes 

Meireles leciona que: 

A motivação da punição disciplinar é sempre imprescindível 
para a validade da pena. Não se pode admitir como legal a 
punição desacompanhada de justificativa da autoridade que 
a impõe. Até aí não vai a discricionariedade do poder 
disciplinar. O discricionarismo disciplinar se circunscreve na 
escolha da penalidade dentre as várias possíveis, à 
graduação da pena, à oportunidade e conveniência de sua 
imposição. Mas quanto à existência da falta e aos motivos 
em que a administração embasa a punição, não podem ser 
omitidos ou olvidados no ato punitivo.155

Corroborra, ainda, a tese do cabimento do habeas corpus contra punições 

disciplinares ilegais ou abusivas a interpretação a ser emprestada ao parágrafo 

único a) do art. 466 do Código de Processo Penal Militar vigente que dispõe: art. 

466. Dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de 

sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou 

abuso de poder. 

Parágrafo único. Excetuam-se, todavia, os casos em que a ameaça ou a 

coação resultar: 

a) de punição aplicada de acordo com os Regulamentos Disciplinares 

das Forças Armadas; 

                                                 
154 TEMER, Michel. op. cit., p. 237-239. 
 

155 MEIRELLES, Hely Lopes. Op. cit. p. 110-111. 
 



As expressões excetuam-se e de acordo  estão a demonstrrar que o 

cabimento do habeas corpus contra punições em desacordo com os 

regulamentos. Interpretação consoante a carta Magna, que só alberga atos 

administativos de acordo com a lei.  

Portanto, o atentado à liberdade de locomoção é conditio sine qua non 

para admissibilidade de impetração de habeas corpus, não sendo cabível o uso do 

writ para mero exame aprofundado e valoração das provas do processo, ou para, 

simplesmente, trancar procedimento administrativo. Neste sentido: 

“O habeas corpus não poderá ser utilizado para a correção de qualquer 

inidoneidade que não implique coação ou iminência direta de coação à liberdade 

de ir e vir: Assim, por exemplo, não caberá habeas corpus para questionar pena 

pecuniária” (STF - RHC n° 69421-SP, Relator Ministro Ilmar Galvão, in DJ 

30/8/96). 

“Habeas Corpus visando ao trancamento de processo que lhe move o 

Conselho de Disciplina, instaurada pelo Comandante-Geral da Brigada Militar, por 

inexistência de justa causa, com pedido de liminar. O writ não é meio idôneo para 

trancar procedimento administrativo, como é o caso do Conselho de Disciplina” 

(TJM/RS – RHC nº 642/96 – Relator Juiz Túlio Sarmento Barcelos, in DJ 

28/02/96). 

Quanto à apreciação do mérito da decisão administrativa-punitiva pelo 

Poder Judiciário, o entendimento da doutrina majoritária e tradicional e dos 

Tribunais Superiores do País é a de que não admitem tal apreciação. Isto porque 

se admitida, tal análise poderia diminuir, ou mesmo anular a atuação da 

Administração Pública Militar; afrontando gravemente a hierarquia e a disciplina 

militar; afetando a moral da tropa; desmoralizando o Comando; e, o que seria pior, 

poderia infringir os preceitos do Estado Democrático de Direito ao violar o 

Princípio da Separação e Independência dos Poderes. Com isso, o entendimento 

prevalente é o de se limitar o exame da decisão administrativa-punitiva apenas ao 

aspecto de sua legalidade e da legitimidade. 



Entretanto, corrente minoritária tem defendido que o mérito do ato 

discricionário, como é o caso na punição disciplinar militar, por não ser um ato de 

total liberdade por parte da Administração, está sujeito, também, ao controle 

judicial. Isto porque quando o legislador concede este ato ao agente público (art. 

9º do Regulamento Disciplinar do Exército), o mesmo possui uma maior facilidade 

para agir arbitrariamente e fora dos critérios de razoabilidade e moralidade. Com o 

controle jurisdicional do mérito da decisão administrativa-punitiva seria permitida a 

escolha de uma única solução justa e, a melhor possível, que vise ao interesse 

público. 

Isto posto, entendemos que está à completa mercê do Poder Judiciário 

controlar a discricionariedade do ato administrativo punitivo, quando o superior 

hierárquico aplicar punição privativa de liberdade, agindo de forma imoral, 

desarrazoada, desproporcional ou desmotivada. Trata-se de um ato administrativo 

de características singulares, decisão em que o administrador poderá cercear o 

bem jurídico mais caro ao agente público, sua liberdade. Nenhum outro ato 

administrativo é tão potencialmente interventor dos direitos fundamentais. A 

exceção é o foco da questão. Também é certo que escapa à sindicância o mérito 

da decisão que aponta a conveniência e a oportunidade de sancionar o 

subordinado. 

O que se quer do administrador é justamente essa avaliação precisa 

diante a concretude do fato. Não basta apenas aplicar qualquer solução válida 

perante a lei, tem-se que optar pela melhor escolha, sempre visando a interesses 

sociais. E o Judiciário atua justamente para assegurar estes interesses, 

declarando nulidade do ato, caso haja algum desvio de poder ou de finalidade. 

A orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça é no sentido 

de que não obstante o disposto no art. 142, § 2º, da Carta Magna, é possível a 

impetração do remédio heróico contra coação ilegal decorrente de punição 

disciplinar, desde que se ataquem os aspectos extrínsecos formais e não o mérito 

da punição. Neste sentido apresentam-se as seguintes decisões: 



 “HABEAS CORPUS. MILITAR. PENA DISCIPLINAR. ART. 142, § 2º, LEI 

MAGNA. 

- Incabível, nos termos do art. 142, § 2º, da Carta da República, habeas 

corpus, em relação a punições disciplinares militares. 

- A restrição, todavia, circunscreve-se ao exame do mérito. Os aspectos 

extrínsecos do ato que aplicou a punição disciplinar podem, contudo, ser objeto de 

apreciação pela via mandamus. 

- Pedido indeferido.” (HC 5.397/DF, Relator Ministro José Arnaldo, in DJ 

04/08/97). 

“HABEAS CORPUS. ADMISSIBILIDADE. PUNIÇÃO DISCIPLINAR 

MILITAR DO CORPO DE BOMBEIROS. INTERPRETAÇÃO DO ART. 142, § 2º, 

DA CONSTITUIÇÃO. 

I – A restrição contida no art. 142, § 2º da Constituição, impossibilidade de 

interposição de habeas corpus em relação a punições disciplinares militares, é 

limitada ao exame do mérito do ato. 

II – Essa condição constitucional não alcança o exame formal do ato 

administrativo disciplinar, logo, é possível a utilização do writ para a verificação da 

ocorrência das formalidades essenciais do ato. 

III – No vertente caso, o ato punitivo é formalmente legítimo, por tal razão, 

nega-se provimento ao recurso.” (RHC 2.47/RJ, Relator Ministro Pedro Acioli, in 

DJ 12/04/93). 

“RECURSO EM HABEAS CORPUS. COMPETÊNCIA. JULGAMENTO. 

PUNIÇÃO DISCIPLINAR MILITAR. 

1. A proibição inserta no art. 142, § 2º, da Constituição Federal, relativa ao 

incabimento de habeas corpus contra punições disciplinares militares, é limitada 

ao exame de mérito, não alcançando o exame formal do ato administrativo-

disciplinar, tido como abusivo e, por força de natureza, próprio da competência da 

Justiça Castrense. 



2. Recurso improvido.” (RHC 8.846/SP, Relator Ministro Hamilton 

Carvalhido, in DJ 24/09/01). 

No mesmo sentido, o entendimento do Excelso Supremo Tribunal Federal 

(HC 70.648-7/93 - RJ, Relator Ministro Moreira Alves): 

 (...) também na Emenda Constituição n. 1/69, o artigo 153, § 20 – à 

semelhança do que ora ocorre com o §2º do artigo 142 da atual Constituição que 

restringiu esse preceito às punições disciplinares militares – se estabelecia que 

‘nas transgressões disciplinares não caberá habeas corpus’. E, a respeito, 

salientava PONTES DE MIRANDA (Comentários à Constituição de 1967, com a 

Emenda n. 1 de 1969, tomo V, 2ª ed., 2ª tiragem, ps. 315/316, São Paulo, 1974), 

após acentuar que quatro eram os pressupostos da transgressão disciplinar (a 

hierarquia, o poder disciplinar, o ato ligado à função e a pena susceptível de ser 

aplicada disciplinarmente): 

É possível, porém, que falte algum dos pressupostos. Se, nas relações 

entre o punido e o que o puniu não há hierarquia, ainda que se trate de hierarquia 

acidental prevista por alguma regra jurídica, porque essa hierarquia também é e 

pode constituir o pressuposto necessário – de transgressão disciplinar não se há 

de falar. Basta que se prove não existir tal hierarquia, nem mesmo acidental, para 

que não seja o caso de se invocar o texto constitucional, e o habeas corpus é 

autorizado. Mas a hierarquia pode existir, completa, permanente, clara, sem existir 

o poder disciplinar: algumas vezes o funcionário público, hierarquicamente 

superior a outro não tem o poder de aplicar pena disciplinar ao subalterno. Por 

onde se vê que a hierarquia e o poder disciplinar, aquela, mais objetiva que 

subjetiva, portanto, ligada ao serviço e à organização das funções, e esse, mais 

subjetivo que objetivo, por constituir tão-só competência de punir, são 

pressupostos necessários, mas autônomos. Se há hierarquia, se há poder 

disciplinar e há ato ligado à função, ligação cujo conceito pertence à lei mesma 

que regula o poder disciplinar, a pena disciplinar pode ser aplicada, e nada tem 

isso com a Justiça. Se o ato é absolutamente estranho à função, e. g., se o 

funcionário público civil publica livro de versos, falta o pressuposto do ato ligado à 

função e, pois, de transgressão disciplinar não se há de cogitar. O texto 



constitucional não veda o habeas corpus em tal hipótese. Ainda mais: é possível 

que haja hierarquia, poder disciplinar, ato ligado à função; e não haja pena. Seria 

absolutamente contra os princípios que se afastasse o remédio jurídico processual 

do habeas corpus. Assim, se não está em tempo de guerra com país estrangeiro, 

e alguma autoridade militar, inclusive o chefe das forças armadas, que é o 

Presidente da República, condena, disciplinarmente, à pena de morte algum oficial 

ou praça, cabe o remédio jurídico processual do habeas corpus. Outrossim, se a 

autoridade civil ou militar aplica, disciplinarmente, pena de banimento, de confisco 

ou de prisão perpétua, ou, sem lei que lho permita, a de prisão. 

Essa lição continua válida em face da atual Constituição que apenas 

restringiu a exceção já constante na Emenda Constitucional n. 1/69 às punições 

disciplinares militares.” 

O Superior Tribunal Militar se considera competente na esfera federal para 

conhecer habeas corpus face à punição disciplinar militar. O entendimento deste 

Egrégio Tribunal, até bem pouco tempo era de que não deveria ser conhecida a 

ação de habeas corpus que verse sobre punição disciplinar. Neste sentido: 

 “HABEAS CORPUS. MILITAR. PUNIÇÃO. A CONSTITUIÇÃO ESTATUI 

NO ART. 142, PARAGRAFO SEGUNDO, QUE NÃO CABERÁ HABEAS CORPUS 

EM CASO DE TRANSGRESSÃO DISCIPLINAR. A EXPRESSA VEDAÇÃO ALI 

CONTIDA IMPOSSIBILITA O CONHECIMENTO DO REMEDIO HEROICO. 

DECISÃO UNANIME.” (HC nº 1993.01.032943-9/RJ, Ministro Relator Luiz Leal 
Ferreira, in DJ 29/09/1993). 

Entretanto, muito sabiamente, desde 1996, tem o Pretório Tribunal 

verificado da legalidade desta punição e, sendo esta ilegal, manda relaxar a prisão 

com base no disposto no inc. LXVI, art. 5º, da Constituição Federal que diz que “a 

prisão ilegal será imediatamente relaxada pela autoridade judiciária”. Neste 

sentido temos: 

 “HABEAS CORPUS. PUNIÇÃO DISCIPLINAR. No controle das punições 

disciplinares pelo Poder Judiciário admite-se apenas o exame da legalidade do ato 

punitivo. Constatado nos autos que a prisão foi imposta de conformidade com as 



formalidades essenciais previstas no Regulamento Disciplinar do Exército, 

descabe tornar o ato sem efeito em sede de "habeas corpus". Ordem denegada 

por falta de amparo legal. Unânime.” (HC nº 2001.01.033623-0/RS, Ministro 
Relator José Julio Pedrosa, in DJ 28/06/2001). 

“HABEAS CORPUS - PUNIÇÃO DISCIPLINAR. INCAPACIDADE 

DEFINITIVA. Militar julgado incapaz definitivamente por Junta Militar de Inspeção 

de Saúde fica afastado temporariamente do serviço ativo, a partir da constatação 

da incapacidade, enquanto tramita o processo de reforma. Inteligência do art. 82, 

V, da Lei 6.880/80. Logo, não pode ser punido por não cumprimento de 

expediente administrativo. Habeas Corpus concedido, consubstanciado no inciso 

LXVIII do art. 5º da CF, para que a autoridade coatora se abstenha de aplicar as 

punições disciplinares publicada e a serem publicadas, constantes dos presentes 

autos. Decisão majoritária.” (HC nº 2000.01.033517-0/DF, Ministro Relator José 
Luiz Lopes da Silva, in DJ 17/04/2000). 

Entretanto, assim como o entendimento do Supremo Tribunal Federal e do 

Superior Tribunal de Justiça, o Superior Tribunal Militar não analisa o mérito da 

punição: 

 HABEAS CORPUS. PRETENSÃO DE EXAMINAR-SE, VIA HC, PRISÃO 

DE INDUBITAVEL NATUREZA DISCIPLINAR. DEFESA A ANALISE DE MERITO 

POR EXPRESSA DISPOSIÇÃO DA LEI MAIOR, PARAGRAFO SEGUNDO DO 

ART. 142. ORDEM NÃO CONHECIDA. DECISÃO UNANIME.” (HC nº 

1995.01.033108-5/RS, Ministro Relator Carlos Eduardo Cezar de Andrade, in 
DJ 02/10/1995). 

Conforme já foi indicado, o Poder Judiciário é competente para conhecer 

do habeas corpus liberatório para coibir a aplicação de punição disciplinar 

cerceadora de liberdade de locomoção, ou arbitrária, ou ilegal, ou, até mesmo, 

injusta. 

Entretanto, seria compreensível a vedação expressa na Constituição 

quanto ao cabimento do habeas corpus preventivo, haja vista que a punição 

disciplinar, enquanto ato administrativo, nasce com a presunção de legitimidade. 



Deve-se lembrar que uma das conseqüências da presunção de legitimidade é a 

transferência do ônus da prova de invalidade do ato administrativo para quem o 

invoca. Não haveria, pois, como se verificar a ilegalidade ou abuso de poder antes 

de sua ocorrência. Neste sentido: 

“HABEAS CORPUS PREVENTIVO. PUNIÇÃO DISCIPLINAR MILITAR, 

DESCABIMENTO. A jurisprudência predominante em nossos Tribunais é no 

sentido do cabimento de habeas corpus em relação às formalidades de atos 

administrativos que aplicam punições disciplinares a militares. A admissibilidade 

decorre da regra inserta no art. 5º, inciso XXXV, da Lei Maior. Inexistindo ato 

administrativo (in concreto) inviável se torna o habeas corpus preventivo, pela 

natural impossibilidade de se aferir descumprimento de formalidades. Ordem 

denegada. Decisão unânime.” (HC nº 2000.01.033504-8/RS, Ministro Relator 
João Felipe Sampaio de Lacerda Junior, in DJ 30/03/2000). 

“Militar: Punição disciplinar. Habeas Corpus com caráter preventivo com 

relação a um dos pacientes. A expressa vedação da lei, em caso de transgressão 

disciplinar, não comporta a utilização do remédio heróico (CF, art. 142, § 2º, 

CPPM, art. 466, parágrafo único, alínea "a"). Pedido conhecido e ordem 

denegada, por falta de amparo legal. Unânime.” (HC nº 2000.01.033540-4/AM, 
Ministro Relator Domingos Alfredo Silva, in DJ 06/07/2000). 

Por outro lado, a concessão de habeas corpus preventivo contra uma 

possível punição disciplinar acarretaria prejuízo à disciplina da tropa e à 

autoridade do comando que tem o poder-dever de sancionar militar transgressor 

da disciplina, atendendo, é claro, aos princípios constitucionais e administrativos, 

bem como, as formalidades legais. 

 

4.2.2  A competência para conhecer do Habeas Corpus na 

Justiça Militar 

 

Emerge a inevitável questão da competência da justiça Militar, para 

conhecer da impetração do habeas corpus contra punições disciplinares. 



Talvez, a princípio, não se tivesse qualquer dúvida: seria o Juiz-Auditor ou 

os Conselhos de Justiça (o especial ou o permanente), em primeira instância, e o 

Tribunal competente o Superior Tribunal Militar, para a Justiça Militar Federal 

(JMF). Mas a legislação processual penal militar, regulada pelo Código de 

Processo Penal Militar (CPPM) e pela Lei de Organização da Justiça Militar da 

União  (LOJMU), Lei nº 8.457, de 4/09/92 não  contemplam este poder para o 

primeiro grau de jurisdição na Justiça Militar. 

O Código de Processo Penal Militar, em seu art. 469, é claro ao 

prescrever: "Compete ao Superior Tribunal Militar o conhecimento do pedido de 

'habeas corpus'". 

Não diverge a LOJMU: "Compete ao Superior Tribunal Militar, processar e 

julgar originalmente os pedidos de habeas corpus (...), nos casos permitidos em 

lei" (art. 6º, inciso I, alínea  "c"). 

Esta mesma LOJMU, ao estabelecer a competência dos Conselhos de 

Justiça (arts 27, 28 e 29, e incisos) e dos Juízes-Auditores (arts. 30 e incisos), não 

confere a eles tais poderes, em que pese, poderem os Conselhos de Justiça e os 

Juízes-Auditores decretar prisão preventiva, conceder Menagem e Liberdade, 

declarar a inimputabilidade de indiciado ou acusado, ou no caso do Juiz-Auditor, 

como Juiz Singular, receber ou não a denúncia, arquivar processo, requisitar 

exames e perícias, nomear peritos, relatar os processos e redigir sentenças, 

expedir mandados de prisão e alvarás de soltura, decidir sobre recebimento de 

recursos interpostos, executar sentenças, decidir sobre livramento condicional, 

entre outras. 

A atual legislação atribui ao Juiz-Auditor tantos poderes como Juiz 

Singular, e não permitem a ele apreciar tão somente um HC? Será que os 

legisladores de 1969 (CPPM) e 1992 (LOJMU) ter-se-iam  equivocado? 

Qual seria a razão para que o STM, e só ele, conhecesse da impetração 

de tal petição jurídica? 



Por que se ter apenas o STM, quanto à JMF, com sede em Brasília, para 

receber HC de todo o Brasil? Mesmo com os meios de comunicação de hoje, é 

algo que não se entende. 

Já em 1938, o quadro era o mesmo, pois de acordo com o Código de 

Justiça Militar baixado naquele ano, o pedido de HC teria que ser dirigido ao então 

Supremo Tribunal Militar (art. 272). 

A única correlação possível entre as duas épocas em que tais Leis 

Adjetivas Militares foram elaboradas - 1938 e 1969 - era que, então, o regime 

vigente era ditatorial civil, no primeiro caso, e ditatorial militar, no segundo. Ou, 

com outras palavras, vigia um regime de força, e com a competência que a Justiça 

Castrense tinha para julgar os crimes políticos, acautelavam-se os dirigentes, só 

permitindo a concessão de HC para um órgão que, pelo menos em tese, estivesse 

mais afinado com as idéias políticas de quem governasse o País. 

O fato é que desde 1969 a situação perdurou, chegando a 1992, e os 

Juízes-Auditores continuaram impossibilitados de conhecer de habeas corpus. 

A própria LOJMU é taxativa: a competência para processar e julgar 

Habeas Corpus é do STM, originariamente. 

Porém, se isso acontece na Justiça Militar Federal, tal não se repete, 

plenamente, nas Justiças Militares Estaduais, com os respectivos Juízes-

Auditores. 

É que nessas justiças estaduais, especializadas, o órgão de 2ª instância 

não é o STM, e sim os Tribunais de Justiça dos Estados, ou, no caso de São 

Paulo, Minas Gerais e Rio Grande do Sul, o Tribunal de Justiça Militar. 

Com estes últimos Estados, a Justiça Militar Estadual manteve a 

competência originária com o respectivo órgão de 2º Grau, para processar e julgar 

o habeas corpus. Mas, e nos demais Estados da Federação?  

As Justiças Militares Estaduais nesses estados estão organizadas 

consoante as normas que determinam a organização judiciária dessa Unidade da 



Federação, tendo sempre, como órgão de segunda instância, o Tribunal de 

Justiça. 

Ora, nos Estados não será esse Tribunal de Justiça a única instância a 

poder conhecer de Habeas Corpus, pois todos os Juízes de Direito já o fazem no 

1º Grau. O TJ será, como em outras situações normais, o órgão recursal, ad 

quem. 

É, portanto, o Juiz de Direito, como magistrado de primeira instância - e o 

Juiz-Auditor o é, também - que irá conhecer de habeas corpus, e não 

exclusivamente o Tribunal. 

Outra não poderia ser a competência nesses casos. 

A competência dada ao Juiz, como magistrado de 1ª instância, 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", Em diversos 

momentos cita o autor a participação  do Juiz (seccional, federal, etc.) para, 

adentro de sua jurisdição, ter competência para conhecer da petição de habeas 

corpus.  

Habeas corpus configura petição que exige resposta pronta da Justiça. 

Alguém está com sua liberdade ameaçada ou ela lhe foi retirada, possivelmente 

por um ato ilegal ou revestido de abuso de poder. A manifestação da Justiça não 

pode ser demorada, 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 formalidades exigidas são 

mínimas - a petição, por exemplo, poderá ser redigida em qualquer folha, bastante 

que se saiba a pessoa a receber o benefício, quem é o coator e as razões par tal 

pedido. 

A Carta Maior dá aos Juízes Federais - 1ª Instância - poderes para 

processar e julgar os habeas corpus, em matéria criminal de sua competência ou 

quando o constrangimento provier de autoridade  cujos atos não estejam 

diretamente sujeitos à outra jurisdição (art. 109, VII). E ela veda esses poderes 

aos Juízes Estaduais, limitando-se a dizer que os Estados organizarão sua 



Justiça, "observados os princípios estabelecidos nesta Constituição" (art. 125, 

caput). 

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 eminência de sofrer coação ilegal, (2º, do art. 654). E ainda mais, o Juiz 

receberá a petição 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. 

Latu sensu, a competência para decidir sobre o habeas corpus é, no plano 

material, do foro onde se realizar a coação, violência ou ameaça. E, dentro do 

foro, se houver mais de um juízo criminal, aquele que devesse conhecer da 

infração atribuída ao paciente ou, então, na hipótese de se desconhecer a 

imputação, o juízo para se distribuir o pedido. 

A doutrina majoritária entende que o órgão competente para julgar o 

habeas corpus face à punição disciplinar militar, na esfera militar federal é o 

Superior Tribunal Militar, com base no art. 6º, I, “c”, da lei nº 8457/92 – Lei de 

Organização da Justiça Militar da União (LOJMU) e no art 469 do Código de 

Processo Penal Militar, seguindo o rito do Código de Processo Penal Militar e 

Regimento Interno do Tribunal. 

Entretanto, ressalte-se que conforme o art. 124 da Constituição Federal, 

compete à Justiça Militar “processar e julgar os crimes militares definidos em lei”. 

Ora, o legislador ao disciplinar a competência da Justiça Militar não deferiu aos 

tribunais ou Juízes Militares competência para conhecerem os litígios decorrentes 

das transgressões disciplinares militares, haja vista que as mesmas não são 

figuras típicas previstas na legislação especial. Impõe-se concluir que, uma vez 

que não se trata de crime militar, não compete à Justiça Militar, mas sim à Justiça 

Comum Federal para processar e julgar o habeas corpus face à punição 



disciplinar militar ilegal, salvo se a autoridade coatora tiver praticado com sua 

ilegalidade, ou abuso de poder, crime capitulado no Código Penal Militar.  

Neste sentido, encontra-se o voto do Exmo. Juiz Cândido Ribeiro da 3ª 

Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região em Recurso de Habeas Corpus 

nº 1997.01.00.028570-9/AM: “(...) o segundo aspecto a merecer análise diz 

respeito à própria competência da Justiça Federal, que tenho como induvidosa a 

despeito do que estabelece o art. 109, VII c/c IV, da Lei Maior, visto não se tratar 

na espécie de infração capitulada como delito no Código Penal Militar”156. 

Caso a coação ilegal resulte caracterizada a prática de crime de abuso de 

autoridade, estará reforçado o entendimento de que se trata de hipótese da 

competência da Justiça Federal (não confundir com Justiça Militar Federal): 

“Compete à Justiça Federal processar e julgar militar por crime de abuso de 

autoridade, ainda que praticado em serviço.”157

Caso a autoridade coatora seja o Ministro da Defesa ou os Comandantes 

das Forças, competirá ao Superior Tribunal de Justiça para processar e julgar o 

habeas corpus (art. 105, I, c do Constituição Federal) e, sendo paciente-

impetrante do remédio jurídico o Comandante de uma das Forças, caberá, 

originariamente, ao Supremo Tribunal Federal conhecer, processar e julgar o writ 

(art. 102, I, d, da Constituição Federal). Sobre o tema encontrou-se acórdão do 

Tribunal Regional Federal da 2ª Região: 

“CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. PUNIÇÃO DISCIPLINAR. 

HABEAS CORPUS. ATO DO MINISTRO DA MARINHA. COMPETENCIA. 

- Contra ato disciplinar, no âmbito das Forças Armadas, não cabe habeas 

corpus, desde que competente a autoridade e observadas as formalidades legais 

(art. 142, parag. 2º da Constituição Federal).  

                                                 
156 “Art. 109 da CF - Aos juízes federais compete processar e julgar:(...) 
VII - os habeas corpus, em matéria criminal de sua competência ou quando o 

constrangimento provier de autoridade cujos atos não estejam diretamente sujeitos a 
outra jurisdição”. 

157 Súmula nº 172  - STJ 



- Competente para julgar habeas corpus impetrado contra ato de Ministro 

de Estado é o Superior Tribunal de Justiça (art. 105, I, c da Constituição Federal).  

- Reconhecendo sua incompetência absoluta o juiz pode revogar liminar 

por ele concedida”. 

 

4.3  ADMISSIBILIDADE DO CONTROLE DAS PUNIÇÕES 

DISCIPLINARES VIA MANDADO DE SEGURANÇA. 

Para Hely Lopes Meirelles, cuida-se o mandado de segurança de ação 

civil de rito sumário especial, destinada a afastar ofensa a direito subjetivo próprio, 

privado ou público, através de ordem corretiva ou impeditiva de ilegalidade, ordem 

esta a ser cumprida especificamente pela autoridade coatora em atendimento da 

notificação judicial. 

Para Celso Agrícola Barbi é “ação de cognição, que se exerce através de 

um procedimento especial da mesma natureza, de caráter mandamental, pois só 

admite prova dessa espécie, e caracterizado também pela forma peculiar da 

execução do julgado”158. 

Para Othon Sidou representa “uma súmula de todos os writs do direito 

anglo-saxão, com os muitos e valiosos subsídios recebidos do amparo 

mexicano”159. 

Em verdade, o mandado de segurança é tudo isso e mais ainda. Na 

categoria dos writs constitucionais constitui direito instrumental sumário à tutela 

dos direitos subjetivos incontestáveis contra ilegalidade ou abuso de poder de 

autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do 

Poder Público. 

O mandado de segurança visa a resguardar toda espécie de direitos 

lesados ou potencialmente ameaçados por atos ou omissões de autoridade ou de 

seus delegados, desde que não amparados por outros writs específicos. 

                                                 
158 Celso Agrícola Barbi, Do mandado de segurança. Forense, 1977,  p 73. 
159 SIDOU, J. M Othon. Do mandado de segurança. 3. ed. Revista dos tribunais. 1964. p 96-7. 



“Há mandado de segurança contra o ato materializado ou quando houver 

justo receio de que se venha a materalizar”, anota Sidou160. 

Esse ato deve derivar de autoridade pública, assim considerado o 

representante do Poder Público no exercício de funções originárias  ou derivadas 

previstas em lei, com atribuições decisórias. 

A estrutura simplificada e especial adorna o mandado de segurança como 

mecanismo expedito e eficiente de salvaguarda de direitos individuais ou coletivos, 

ameaçados ou lesados por ato de autoridade pública. Este último aspecto denota 

com maior vigor o instituto do mandado de segurança como meio de controle 

judiciário da Administração Pública e não simplesmente um processo 

constitucional vocacionado à defesa de direitos individuais e coletivos. 

O mandado de segurança notabiliza-se como meio específico de controle 

judiciário da Administração Pública em face da violação ou ameaça a direito 

líquido e certo individual ou coletivo provocada por ilegalidade ou abuso de poder, 

servindo para preservação  do princípio da legalidade administrativa em sua mais 

ampla concepção. O conceito de ilegalidade não é restrito à violação da lei em 

sentido formal, mas da lei, normas regulamentares, princípios jurídicos, normas 

constitucionais, etc., enfim, de um sentido mais amplo designado por múltiplas 

expressões (juridicidade, legalidade em sentido amplo, etc.). Também o conceito 

de abuso de poder congrega em seu bojo não só a violação das normas de 

competência administrativa, senão a própria figura do desvio de poder sobre o 

qual  várias teorias se formularam para o respectivo combate e deram margem, 

por exemplo, ao emprego do princípio da moralidade e da impessoalidade como 

fatores restritivos do arbítrio. 

Por essas razões, o mandado de segurança é, ao mesmo tempo, garantia 

instituída em favor dos administrados e instrumento de contenção, restrição ou 

limitação da autoridade estatal como processo de reação a um comportamento 

(comissivo ou omissivo) antijurídico da Administração Pública, visando à 

preservação da juridicização nas relações entre a Administração Pública e os 

                                                 
160 Ibid. p 251. 



administrados. Manifesta a intervenção jurisdicional na atuação administrativa que 

repercute sobre a esfera de direitos dos administrados  e prestigia a cláusula 

democrática de submissão da Administração Pública à Constituição, aos princípios 

jurídicos, à lei e aos atos normativos subalternos. 

A contribuição do mandado de segurança ao controle judiciário da 

Administração Pública, mesmo diante de seus estreitos limites de admissibilidade,  

torna-se evidente na verificação dos resultados: neutralização do autoritarismo e 

ampliação da sindicância jurisdicional dos atos de Administração Pública, servindo 

a esse pretexto vários exemplos (combate ao desvio de finalidade, exigência do 

devido processo legal, de motivação e do dever de emissão de decisão,  exame 

da proporcionalidade e da razoabilidade de medidas, contenção dos limites da 

discricionariedade administrativa). 

A Lei Federal nº 1.533, de 31 de dezembro de 1951, ainda vigente e 

eficaz, regula o instituto do mandado de segurança, disciplinando e fixando os 

pressupostos legais para o seu ajuizamento e, sobretudo, para admissibilidade da 

apreciação dos motivos fático-jurídicos, trazidos ao conhecimento do Poder 

Judiciário, que não poderá se isentar de apreciá-los, quando constituir lesão ou 

ameaça a direito, à luz do princípio do acesso ao judiciário, firmado no inciso 

XXXV do artigo 5º, do Texto Magno. Da lei em comento, transcrevo o inciso III, do 

artigo 5º, para os devidos cotejamentos à luz da doutrina e jurisprudência já 

firmada: 

“art. 5º Não se  dará mandado de segurança, quando se tratar: 

III – de ato disciplinar, salvo quando praticado por autoridade 

incompetente ou com inobservância de formalidade essencial.” 

Este inciso III ainda é controvertido o seu entendimento. O eminente 

Ministro do Supremo Tribunal Federal, Carlos Mário Velloso, expõe de maneira 

elucidativa no Mandado de Segurança nº 85.850, que não se justifica a exclusão 

dos atos disciplinares, mesmos corretos e praticados por autoridade competente, 

pois poderão se revelar ilegais e abusivos no mérito, exigindo, desta forma, a 

correção mandamental. Outro não é o entendimento do Desembargador Sávio de 



Figueiredo Teixeira, do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, ao 

comentá-lo: 
“Segundo o entendimento tradicional, alicerçado no 
texto legal ordinário, o Judiciário teria que restringir-se 
ao exame da legalidade ou não do ato disciplinar. 
Doutrinadores e julgadores, no entanto, vêm se 
inclinando em sentido oposto, ao fundamento de que 
a restrição da lei ordinária seria incompatível com a 
missão constitucional do mandado de segurança”. 161

Indubitavelmente, se a constituição vigente concede a segurança para 

proteger todo direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus, qualquer 

que seja a autoridade ofensora (art, 5º LXX), não se legítima  a exclusão dos atos 

disciplinares que, embora formalmente corretos e expedidos por autoridade 

competente, podem ser ilegais e abusivos no mérito, a exigir correção 

mandamental. 

Com arrimo no pensamento do Ministro Carlos Veloso, podemos sustentar 

que o mandado de segurança deve ser admitido, de forma ampla, contra ato 

disciplinar. A Constituição Federal não faz ressalva alguma no particular, logo não 

pode a lei ordinária restringir a Lei Maior. 

Assim, o Art 5º III, da Lei 1533/51 deve ser interpretado em harmonia com 

a Constituição, Art 5º, inciso XXXV e LXIX. Destarte, quando o art 5º, III, da Lei 

1533/51 refere-se a "inobservância de formalidade essencial", deve-se entender 

que o citado dispositivo legal está se reportando aos elemento essenciais do ato 

administrativo - competência, forma, objeto, motivo e finalidade, sem exceção, 

mesmo porque todo ato administrativo deve ser examinado em função de seus 

elementos. Se houver vício em qualquer  deles, o ato é irremediavelmente nulo. E 

faz-se necessário repisar que o ato disciplinar é espécie do ato administrativo. 

 

Assim, todo ato disciplinar ainda que cumpridos os requisitos legais, não 

está isento de apreciação pelo Poder Judiciário, pelo meio processual do 

mandado de segurança. Caso contrário, se estaria limitando o alcance dessa ação 
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mandamental já estabelecido em nossa Lei Maior. Os atos disciplinares nas 

Forças Armadas, não raro, afrontam o dispositivo constitucional do contraditório e 

da ampla defesa, assegurado “aos acusados em geral”. Logo, o mandado de 

segurança se mostra o remédio jurídico eficaz a combater o desbordamento 

constitucional. Evidentemente, todos os atos administrativos ou disciplinares são 

passíveis de questionamento na esfera judicial. Não obstante, quando malferir 

direito líquido e certo, “ que deve ser entendido como  aquele  que se apresenta 

comprovado de plano, isto é, o que se apresenta como prova pré-constituída, de 

natureza documental, acompanhando a petição inicial do mandado de 

segurança”.162. Dúvida não resta dessa possibilidade  jurídica, pois, é amparável 

por  

mandado de segurança. Assim, já entendeu o Superior Tribunal de Justiça, pelas 

seguintes razões em abreviado, de que “ a incompetência da autoridade e a 

inobservância de formalidade essencial (art. 5º inciso III, da Lei nº 1.533/51) não 

esgotam a possibilidade do writ contra ato disciplinar na linha da jurisprudência 

que o admite também “quando a lei não autoriza a imposição da pena”. (in RMS nº 

2.628-0-RJ, Rel. Min. Assis Toledo, J. 18.04.94). 

Atentos à necessidade de proteção dos cidadãos civis e militares, nesses 

casos, os doutrinadores pátrios têm se mostrado concordes, dentre eles, o jurista 

J. M. Othon Sidou, como se conclui de seus comentários, assim desenvolvidos: 
“A inclusão do ato disciplinar entre as causas de 
exclusão aplicativa do mandado de segurança quer-
nos parecer enxerto espúrio, porque incompatível com 
a largueza que a Constituição  dá ao instituto. 
Desejasse contemplar esta restrição, o constituinte 
teria adotado a fórmula que observou no passado 
quanto ao remédio  congênere: “nas transgressões 
disciplinares não caberá o habeas corpus.”163

Do anteprojeto de Lei  do Mandado de Segurança, apresentado pelo 

Instituto dos Advogados brasileiros em 1976, a emenda justíssima do professor 

Paulo Furtado merece citada pelo seu caráter inovador: 
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“É indispensável a inclusão de mais uma hipótese 
excludente no incabimento do mandado de segurança 
versando sobre o ato disciplinar. É necessário deixar 
explicitado que o ato disciplinar é sensível ao 
mandado de segurança quando aplicada sanção não 
coberta por lei, tanto quanto é sensível quando 
praticado por autoridade incompetente ou com 
omissão de formalidade essencial, ou ainda se 
aplicada sanção não prevista em lei. São  quatro, 
portanto, as hipóteses que admitem, a priori, a 
garantia contra ato disciplinar”.164

Embora não tenha sido  convertido em lei, este anteprojeto mostra-nos a 

luta de nossos juristas, já naquela época, na proteção dos cidadãos contra atos 

abusivos de autoridade, civil ou militar. Assim, busca este trabalho comprovar que 

os atos punitivos disciplinares aplicados, na esfera militar, são passíveis de 

apreciação pelo Poder Judiciário, principalmente pela largueza constitucional do 

instituto do mandado de segurança e, ainda, pelo princípio da inafastabilidade da 

jurisdição. 

O mandado de segurança, no dizer de Manoel Gonçalves Ferreira 

Filho165, é uma criação brasileira. “Foi ele instituído pela Constituição de 1934, art. 

113, ignorado pela Carta de 1937, mas restaurado à dignidade Constitucional pela 

Lei Fundamental de 1946 e nela mantida pela de 1967 e pela atual.” 

A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, contempla-nos 

com duas formas de mandado de segurança: a) o individual (art. 5º., LXIX), e, do 

mesmo modo que o previram Constituições anteriores, desde a Carta 

Constitucional de 1934, como dito, decorrente do juicio de amparo, com o fito de 

assegurar e proteger direito subjetivo individual líquido e certo; b) o mandado de 

segurança coletivo (art. 5º. LXX). Entretanto, ao desiderato desta dissertação 

tratar-se-á apenas do primeiro, garantia individual, quanto ao segundo, garantia 

coletiva166. 

Dispõe a CF/1988 no art. 5º. inciso LXIX, litteris: “Conceder-se-á mandado 

de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas 
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corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de 

autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do 

Poder Público.” 

Decorre, pois, do dispositivo transcrito que o impetrante há de ser o 

próprio titular do direito, que, por sua vez, o impetrado deve estar investido de 

atribuições do poder público. O texto explicita claramente ponto sobre o qual muito 

se controverteu, ou seja, se o pólo passivo do mandado de segurança poderia ser 

ocupado por quem não fosse autoridade pública, mas exercesse atribuição desta. 

Como se vê, a última tese é que prevaleceu167. 

O fundamento validante do mandamus, os seus pressupostos jurídicos ou 

requisitos de admissibilidade têm fulcro, como no caso do habeas corpus, na 

ilegalidade lato sensu de que é espécie o abuso de poder. Vale dizer: reside na 

ilegalidade em sentido amplo, que compreende o abuso de poder, o fundamento 

do mandado de segurança. 

O mandado de segurança serve para proteger todo e qualquer direito 

líquido e certo, constitucional ou não, outro que não o de locomoção e o de acesso 

ou correção de dados pessoais. Com efeito, o seu campo é definido por exclusão: 

onde não cabe habeas corpus, ou habeas data cabe mandado de segurança. 

Pressupõe, conforme visto acima, o mandado de segurança ser líquido e 

certo o direito violado. Direito certo e líquido é aquele que não precisa ser aclarado 

com exame de provas de dilações, que é, de si mesmo,  concludente. 

Desse modo, resta claro que é cabível o mandamus nas punições 

disciplinares  (atos administrativos), mormente quanto àquelas não restritivas à 

liberdade física - liberdade de locomoção, vez que quanto a estas, as de prisão e 
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detenção, o remedium juris adequado é o heróico habeas corpus, posto que o 

mandamus protege todo direito líquido e certo não amparado por este e pelo 

habeas data. Daí prestar-se com maior eficiência àquelas outras sanções 

disciplinares militares, não sendo o remédio para coibir a prisão ou detenção 

ilegal. 

 

Demais disso, o próprio rito do mandamus não teria o condão de, ab initio 

et a priori, coibir a lesão a liberdade física do punido e transgressor, que, ainda 

fosse concedida medida in limine, já teria ficado ou sofrido o constrangimento em 

sua liberdade, por no mínimo 48 horas, até a expedição da medida liminar. 

Noutras palavras: o mandamus não fulmina de pronto e imediatamente o ato 

constritor e lesivo à liberdade de ir e vir, constituindo-se alternativa secundária ao 

habeas corpus. 

Entende-se, pois, ser o habeas corpus  o remedium juris  a ser prescrito 

ao paciente de prisão e/ou detenção eivada de ilegalidade e/ou abuso de poder e 

que lesione (ou ameace lesionar)  o seu direito universal imprescritível, 

impostergável e inalienável  de liberdade de locomoção, a despeito da exceptio 

expressa do § 2º, do art. 142 da Carta Política da República. 
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CONCLUSÃO 
 

 

Há premente necessidade de modificações na legislação atinente às 

Instituições Militares, adequando-a à Constituição Federal. Os regulamentos 

disciplinares trazem em seu bojo, instrumentos punitivos que aviltam os direitos e 

garantias constitucionais dos cidadãos militares, a exemplo da prisão disciplinar 

em separado, onde lhes é imposta a incomunicabilidade. 

A destinação constitucional das Forças Armadas é a defesa da pátria, a 

garantia dos poderes constitucionais e, em casos excepcionais, da lei e da ordem, 

por  iniciativa de um dos poderes Estatais. Portanto, conclui-se que “os militares 

são prepostos do poder Executivo, e nada mais do que isso”,168 devendo total 

obediência ao Presidente da República, seu comandante supremo. 

Às Forças Armadas, como Instituições Nacionais permanentes, compete 

também a preservação do Estado Democrático de Direito, principalmente em suas 

fileiras, de onde deve espelhar como exemplo às autoridades constituídas 

amostras de legalidade dos atos administrativos. A Constituição vem sendo 

preterida em relação aos manuais de campanha e regulamentos militares na 

aplicação dos atos administrativos disciplinares. 

Para que os comandantes militares sejam lídimos cumpridores da lei, 

fazem-se sempre presentes as orientações do general Luís Gomes de Almeida, 

ex-Ministro do Superior Tribunal Militar: “O Exército é uma organização 

permanente baseada na hierarquia e na disciplina, porém, a Justiça e o Direito 

devem imperar em nossa Organização, porque em contrário seria o império do 

arbítrio que fatalmente nos conduziria à dissolução”.169
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Uma hermenêutica sistemática, indispensável à proteção dos direitos e 

garantias  individuais, escudados pelos princípios constitucionais da legalidade, do 

acesso ao judiciário, da ampla defesa e do devido processo legal,  não podem 

prescindir do habeas corpus e do mandado de segurança na  garantia do controle 

judicial das prisões e detenções disciplinares dos militares das Forças Armadas, 

sob pena de transformar-se a Carta Magna numa bela página literária sem 

eficácia. 

Esta dissertação teve por escopo estudar o Controle Jurisdicional das 

punições disciplinares restritivas de liberdade, prisões e detenções nas Forças 

Armadas, pois que a Carta Cidadã inaugurou uma nova ordem jurídica e criou um 

novo Brasil, institucionalizou o Estado Democrático de Direito. Em  especial e no 

que se refere às garantias institucionais de defesa desses direitos, ampliando e 

guindando ao nível hierárquico superior regras que estavam positivadas ainda em 

nível infraconstitucional, exempli gratia: o due process of law, o contraditório e a 

ampla defesa aos acusados em geral, com todos os meios e recursos a ela 

inerentes, em processo judicial ou administrativo. 

Ademais, a nova amplitude desses institutos “direitos-garantias”, 

“garantias - garantias”  e “garantias - institucionais”-, que se referem ao direito de 

defesa de interesses e direitos de qualquer pessoa humana, do cidadão e do 

militar , posto que este, antes de ser militar, é um cidadão, e não perde esta 

condição ao tornar-se militar. Ao contrário, é um cidadão com um plus: o “tributus 

sanguinis”, no exercício do seu dever. Entrementes, esta amplitude deu-se não só 

entre aqueles que eram tratados de modo ainda restrito ao nível legal inferior, 

mas, também, de outros já existentes em textos magnos pretéritos, como no caso 

da regra da inarredabilidade, inafastabilidade de acesso ao Poder Judiciário, ora 

demonstrados. 

Enfim, é possível agora concluir que a recomendação de uma nova 

interpretação destes institutos-garantias, é de grande valia não só para se ter uma 

visão hodierna, mas, principalmente, para se obter e extrair dessas novas regras 



uma interpretação sistemática, consoante com os objetivos da sociedade 

democrática que se inaugurou com a nova ordem constitucional. 

Ainda assim, cumpre deixar patente que todos os poderes do Estado 

(Judiciário, Executivo e Legislativo), estão obrigados não só a uma relação de não 

contradição às regras constitucionais, mas, principal e fundamentalmente, de 

subsunção às mesmas, face à máxima: “patere legem quam fecisti”; mormente 

quanto ao respeito e  cumprimento dos Instrumentos de Tutela e Direitos 

Constitucionais. 

Tornando à temática do desiderato desta dissertação, pode-se afirmar em 

sinopse conclusiva: 

a) o princípio da isonomia, portanto, exige tratamento equânime pelo 

legislador, pelo juiz e pelo administrador e sem distinções arbitrárias, sendo 

justificáveis, aliados aos demais princípios estudados, para a prossecução e 

consecução dos objetivos fundamentais da novel Carta e do Estado Democrático 

de Direito inaugurado, fundado na cidadania e dignidade da pessoa humana, 

arrimado na máxima jurídica de que “todo poder emana do povo e em seu nome 

será exercido”, com vista à construção de uma sociedade livre, justa, solidária e 

sem preconceitos de qualquer natureza ou quaisquer outras formas de 

discriminações atentatórias a Direitos e Liberdades Fundamentais, sem exclusão 

da apreciação do Poder Judiciário a lesão ou ameaça ao Direito; 

b) ao intérprete, pois, resta claro que demonstrado está o cabimento do 

habeas corpus et mandamus nas prisões e detenções disciplinares ilegais nas 

Forças Armadas, atos administrativos,  fundados em decreto, sob o enfoque 

sistêmico da legalidade, dos princípios concernentes aos Direitos e Garantias 

Fundamentais (art. 5º caput e segs.), dos Fundamentais (art. 1º ao 4º.), sem 

excluir os decorrentes da “Declaração Universal dos Direitos Humanos”, tratados, 

pactos e convenções, de que seja parte o Brasil, todos da CF/1988; porquanto, é 

inadmissível que “direitos e garantias individuais” sejam regulamentados por 

decreto;  



c) diante da constatação adscrita, urge, pois, a promulgação de Lei 

Disciplinar das Forças Armadas, não há negar. 

d) contudo, a fortiori, a permanecerem os Regulamentos Disciplinares, 

fundados em decreto, como instrumento eficaz a aplicação de sanções 

cerceadoras e restritivas de liberdade, face ao exposto supra, inquinadas estão de 

ilegitimidade, ilegalidade e arbitrariedade, o que dará ensanchas ao controle e 

apreciação judicial desses atos administrativos punitivos; 

e) resulta, assim, que os Regulamentos Discipliares e as sanções 

disciplinares dele decorrentes, não derrogam nem superam o Estado  Democrático 

de Direito e aos Princípios concernentes aos Direitos e Garantias Fundamentais. 

Vale dizer: nenhum Regulamento Disciplinar tem o condão de abrogar ou derrogar 

os Princípios de Direitos e Garantias Fundamentais do Homem e do Cidadão, e, 

menos ainda, pisoteá-los ou menosprezá-los;  

f) outrossim, o argumento de inadmissibilidade de controle jurisdicional 

das punições disciplinares arbitrárias, mediante habeas corpus et mandamus, 

fundado na rigidez da hierarquia e disciplina, que, por isso mesmo, as tornam 

invulneráveis, é, pois, tênue, tíbio e carecedor de fundamento lógico, em lúcido 

entender. Ademais, é mister frisar que não se pretende derrogá-las, muito pelo 

contrário, pretende-se legalizá-las justa e legitimamente. Essas devem ser rígidas 

sim, mas nunca perversas e degradantes da dignidade da pessoa humana. Não 

há confundir rigidez com perversidade ou ilegalidade, bem por isso, para perenizá-

las prescindem ascender do paradigma dogmático ético/moral regulamentar à 

esfera legítima da Lei, em atinência e consonância ao inciso II do art. 5º da 

CF/1988, posto não terem o condão de suplantar e subjugar os preceitos 

supremos e fundamentais do Estado Democrático de Direito; 

g) em suma, o “status castrenses”, a Administração Militar, não é 

supressor do Estado Democrático de Direito, para se insurgir ou não se submeter 

à máxima jurídica “patere legem quam fecisti”, ao qual o próprio Estado de Direito 

se subsume; fato induvidoso e inegável. 



h) quanto aos incisos LXVIII do art. 5º versus § 2º do art. 142, diríamos 

que não há conflitos de normas ou antinomia, há apenas má situação deste em 

relação àquele, haja vista só ser admitida e cabível esta exceptio se aplicada a 

punição disciplinar  com observância da cláusula due process of law, qualquer que 

seja a transgressão disciplinar, cumpridos os pressupostos e requisitos do ato 

administrativo punitivo e seus quatro pressupostos validantes, consoante Pontes 

de Miranda, sob pena de ilegalidade ou abuso de poder; 

i) ainda assim, “cláusula do due process of law e seus desdobramentos - 

contraditório e ampla defesa”, com seus meios e recursos, têm reflexos diretos no 

direito à defesa, não só no plano processual, mas, também, no plano pré-

processual e procedimental (administrativos), pois não podem os que estipulam 

regras procedimentares inobservá-las, pena de nulidade por prejuízo ou 

cerceamento de defesa; esta há de ser real e não apenas formal, e só pode ser 

assim entendida quando elaborada com assistência de advogado; 

j) havendo, pois, inatendimento de quaisquer desses pressupostos do ato 

administrativo punitivo, inquina-o de ilegal e abusivo, o que dá azo, à inafastável e 

inarredável apreciação judicial, donde se infere que cabível é o mandamus em 

toda e qualquer punição disciplinar que não prisão e/ou detenção, posto que a 

estas prestar-se-á o habeas corpus; 

l) vale dizer, se houver eiva ou vício na aplicação de sanção disciplinar de 

prisão ou detenção, é admissível o habeas corpus, sim. Contrario sensu, implicará 

discriminação ao cidadão militar, a exceção derrogará a regra da concessão: “dar-

se-á  Habeas Corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer 

violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de 

poder” (art. 466 - CPPM). Portanto, o que se levantou para a discussão foi 

justamente quando o ato administrativo punitivo militar for ilegal ou contiver abuso 

de poder; 

n) o acesso ao Judiciário (cláusula pétrea) constitui no desaguadouro de 

todos os institutos anteriormente estudados nesta dissertação, pois é perante este 

que se podem invalidar as leis, atos administrativos ou jurisdicionais detrimentosos 



aos direitos à defesa, à proteção contra lesão ou ameaça a direitos, à proteção 

aos direitos coletivos e difusos, a possibilidade de evitar a concretização de um 

dano. 

Finalmente, é de se concluir, como que fechando um círculo e retornando 

ao seu ponto inicial, que todos os dispositivos aqui estudados e tidos como de 

suprema relevância ao exercício da cidadania, mormente os princípios 

concernentes aos Direitos e Garantias Fundamentais. Se não vivessemos num 

Estado Democrático de Direito, de nada valeriam e não teria eficácia alguma todo 

o rol dos direitos e garantias individuais  e coletivos, posto que não passariam de 

bela página literária e de finalidade apenas formal. 

A presente dissertação monográfica teve por escopo a garantia do 

controle jurisdicional das prisões e detenções ilegais ou arbitrárias no âmbito das 

Forças Armadas, bem como, propiciar, ainda que modestamente, reflexões 

necessárias à humanização das punições disciplinares, de forma a permitir, em 

sua adoção, o respeito ao militar e às garantias fundamentais inerentes ao 

profissional da caserna. Em nenhum instante, se busca afastar das Instituições 

Militares os princípios da hierarquia e da disciplina, que são suas pedras 

angulares, mas o que se pretende é uma perfeita adequação entre as normas 

castrenses e as normas constitucionais. 

A nova ordem jurídica inaugurada pela Carta Cidadã de 1988 fortaleceu o 

Estado Democrático de Direito. Neste contexto, o militar possui os mesmos 

direitos que são assegurados ao civil. Entretanto, defender a aplicação do 

princípio do devido processo legal, do princípio da inocência, bem como de outras 

garantias individuais, no direito administrativo militar, ainda parece ser uma 

novidade. 

Os agentes públicos são falíveis, como qualquer outro ser humano, 

suscetíveis, pois, de cometer erros que poderão prejudicar a regularidade do 

serviço público. Por isso, para assegurar a normalidade deste serviço o Estado 

adota normas disciplinares, visando a impor aos agentes públicos o cumprimento 

de suas obrigações, responsabilizando aqueles que as infringirem, punindo-os 



consoante a gravidade da falta cometida, mas assegurando-lhes o direito ao 

contraditório e à ampla defesa, para não tornar abusiva a sua atuação. 

É comum na esfera militar verificarmos os detentores do poder disciplinar, 

mesmo após o advento da Constituição Cidadã, procedendo de acordo com 

padrões ultrapassados que não condizem mais com o atual estágio de evolução 

da sociedade civil e militar. Percebe-se, ainda hoje, dentre os detentores do poder 

disciplinar, que alguns não agem em sintonia com sua finalidade. Esses agentes 

menos conscientes das responsabilidades que o cargo, o qual ocupam, lhe impõe, 

comum nos diversos setores do Estado, dão, constantemente, demonstrações de 

sua pseudo-autoridade, por meio de abusos de poder e da aplicação equivocada 

das normas legais. As distorções da aplicação do poder disciplinar, na maioria das 

vezes, não ultrapassam os muros dos quartéis, em decorrência do fantasma da 

perseguição, conforme comprova a pesquisa de campo empreendida neste 

trabalho. Ficam então, os que a ele estão sujeitos, por força de lei, amargurando 

as injustiças que contra si foram cometidas, sem buscar o apanágio da justiça. A 

falta de consciência de direitos ou de coragem, por parte daqueles que se sujeitam 

aos desmandos das autoridades militares, talvez venham sendo os fatores 

motivadores de injustiças neste âmbito. A consciência plena do princípio da 

liberdade, em ambos os lados da relação disciplinar é de suma importância para 

se coibir os abusos. 

Há casos em que, a pressa em dar respostas à sociedade diante de fatos 

aparentemente infracionais, envolvendo militares, leva algumas autoridades a 

cometerem irregularidades, em decorrência da inobservância dos procedimentos 

legais, de má assessoria e até mesmo de arbitrariedade inata. Por tais razões, 

acontecem injustiças, algumas de modo consciente, outras inconscientemente. A 

inconsciência está no fato de, na maioria das vezes, as autoridades, detentoras do 

poder disciplinar, aplicarem tal poder crentes em estar agindo de forma correta e 

em cumprimento do seu dever. Todavia, pelo despreparo e pelo desconhecimento 

das regras, acabam por valer-se de sua interpretação particular dos regulamentos, 

ao arrepio dos ditames constitucionais. Esta interpretação, em regra, é viciada em 

decorrência dos dogmas institucionais sobre o poder, não conduzindo à aplicação 



de uma sanção justa aos infratores da disciplina. Outras vezes, o poder disciplinar 

é conscientemente utilizado pela autoridade militar, com a finalidade de manter os 

subordinados inertes e submissos às suas vontades. 

Como se demonstrou, o legislador atribuiu às sanções disciplinares a 

finalidade retributiva e reeducadora, sejam elas negativas ou positivas. É certo 

que, no contexto geral do seu sistema disciplinar, as Forças Armadas começam a 

apresentar procedimentos formais preestabelecidos por portarias que garantem 

uma processualidade e asseguram, aos sujeitos passivos da relação, condições 

de contradizer e atuar direta e indiretamente na defesa dos seus direitos, embora 

precariamente, após mais de quatorze anos de vigência da Carta Magna. 

Com a moderna compreensão do Direito, todo e qualquer ato 

administrativo, inclusive o discricionário é passível de revisão judicial, por meio da 

qual o Poder Judiciário examinará a compatibilidade de seu conteúdo com os 

princípios gerais de Direito e os aspectos vinculados do ato. Considerando o art. 

5°, inciso XXXV, da Constituição Federal, verifica-se que todo e qualquer ato 

administrativo causador, ou potencialmente causador de lesão ao direito, está 

sujeito à apreciação do Poder Judiciário, incluindo, todos aqueles resultantes da 

aplicação de normas que contêm conceitos indeterminados e de atos 

discricionários. Contudo, deve-se observar o Princípio da Separação dos Poderes 

a fim de preservar a independência dos mesmos (art. 2º da Constituição Federal 

de 1988). 

A prestação jurisdicional não pode estar adstrita aos aspectos exteriores 

do ato administrativo. Verifica-se, pois, que no Direito Brasileiro, os princípios da 

inafastabilidade da tutela jurisdicional e da separação de poderes são compatíveis 

entre si, posto que é sempre cabível o controle jurisdicional dos atos 

administrativos vinculados ou não, frente ao princípio da legalidade (art. 37, caput, 

da Constituição Federal Brasileira) e aos demais princípios constitucionais da 

Administração Pública: da publicidade, da impessoalidade, moralidade e eficiência 

(art. 37, caput, da Constituição Federal Brasileira) e dos princípios gerais de 



Direito da razoabilidade e da proporcionalidade, com o escopo de invalidar ato 

lesivo ou ameaçador de direito. 

A liberdade é um direito do cidadão que é assegurado a todos os 

brasileiros e estrangeiros residentes no país. Negar ao militar esse direito 

fundamental, que pode ser amparado por habeas corpus, significa negar vigência 

ao art. 5º da Constituição Federal. 

Os militares, por força de disposições regulamentares, encontram-se 

sujeitos aos princípios de hierarquia e disciplina, mas isso não significa que os 

direitos e garantias fundamentais possam ser desrespeitados. As instituições no 

Estado de Direito devem se submeter aos princípios que regem os direitos e 

garantias dos cidadãos, que devem ser preservados pelo Estado sob pena de 

responsabilidade em atendimento ao art. 37, § 6.º, da Constituição Federal. A 

hierarquia e a disciplina devem ser preservadas por serem princípios essenciais 

das corporações militares, mas os direitos e garantias fundamentais previstos no 

art. 5º, da Constituição Federal, são normas de eficácia plena obedientes ao art. 

5º, § 2º, da Constituição Federal, que devem ser aplicadas a todos os cidadãos 

civis ou militares sem qualquer distinção na busca do fortalecimento do Estado de 

Direito. 

Nesse passo, abominando a arbitrariedade no âmbito do direito disciplinar 

militar tomo as palavras do General Heitor Luís Gomes de Almeida, ao abrir o VII 

Ciclo de Estudos sobre Direito Penal Militar, quando assim se manifestou: o 

Exército é uma organização permanentemente baseada na hierarquia e na 

disciplina, porém, mesmo assim, a Justiça e o Direito devem imperar em nossa 

organização, porque, em caso contrário, seria o império do arbítrio que fatalmente 

nos levaria à dissolução. 
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ANEXO 1



ENTREVISTA COM MILITARES QUE SOFRERAM SANÇÃO DISCIPLINAR 
PRIVATIVA DE LIBERDADE (DETENÇÃO / PRISÃO) 

 

1) O Sr. sofreu punição disciplinar de detenção ou prisão? 

   (   ) sim                (   ) não 

 

2) Esta punição foi publicada em boletim interno da organização militar 

antes do seu cumprimento? 

   (   ) sim                (   ) não 

 

3) O Sr. foi ouvido pela autoridade que lhe aplicou a punição? 

   (   ) sim                (   ) não 

 

4) O Sr. teve oportunidade de apresentar suas razões de defesa por 

escrito? 

   (   ) sim                (   ) não 

 

5) O Sr. recorreu administrativamente (solicitou reconsideração de ato) 

da punição aplicada no prazo regulamentar? 

   (   ) sim                (   ) não 

Porque? 

_________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________. 

 

6) O Sr. tinha na oportunidade conhecimento do seu direito a recorrer 

administrativamente? 

   (   ) sim                (   ) não 

 



7) Durante o seu tempo de serviço militar sofreu ou teve conhecimento 

de aplicação de sanção de prisão em separado? 

   (   ) sim                (   ) não 

 

8) O Sr. já cumpriu pernoite na organização militar a título de punição 

disciplinar? 

   (   ) sim                (   ) não 

 

9) O motivo da punição aplicada tinha previsão no regulamento 

disciplinar da força? 

   (   ) sim                (   ) não 

 

10) O Sr entendeu que a autoridade que aplicou a punição buscou 

decidir com justiça e examinou os seus argumentos de defesa? 

   (   ) sim                (   ) não 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 2



ENTREVISTA COM OFICIAIS COMPETENTES PARA APLICAR 
SANÇÕES DISCIPLINARES RESTRITIVAS DE LIBERDADE 

 

1) O Sr já exerceu cargo de comando ou chefia com competência para 

aplicar punições disciplinares privativas de liberdade? (detenção / prisão). 

   (   ) sim                (   ) não 

 

2) Em sua ação de comando aplicou alguma punição disciplinar 

privativa de liberdade (detenção / prisão)? 

   (   ) sim                (   ) não 

 

3) Entende que o regulamento disciplinar da sua força contempla o 

princípio constitucional do amplo direito de defesa ao possível transgressor 

disciplinar? 

   (   ) sim                (   ) não 

 

4) O oficial comandante, aplicador da punição disciplinar está 

capacitado a interpretar o regulamento militar, segundo os direitos e garantias 

constitucionais do cidadão previstos na constituição federal? 

   (   ) sim                (   ) não 

Porque? 

_________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________. 

 

5) O Sr. aplicou ou esteve subordinado a algum comando em que tenha 

sido aplicada punição de prisão em separado? 

   (   ) sim                (   ) não 

 



6) Ao longo de sua carreira militar conheceu algum pedido de 

reconsideração de ato de punição disciplinar em que o transgressor tenha obtido 

êxito? 

   (   ) sim                (   ) não 

 

7) Manter o militar pernoitando no aquartelamento é uma perrogativa 

regulamentar do comandante. É o pernoite com freqüência  aplicado, também,  a 

título de punição disciplinar? 

   (   ) sim                (   ) não 

 

8) O Sr. já promoveu agravamento de punição disciplinar ou teve 

punição aplicada pelo seu comando, agravada por comandante hierarquicamente 

superior? 

   (   ) sim                (   ) não 

 

9) Tem conhecimento da existência de regulamentação que oriente os 

procedimentos do comandante quanto à concessão de direito de defesa ao militar 

transgressor antes da aplicação da punição? 

   (   ) sim                (   ) não 

 

10) Entende que a apreciação das punições disciplinares, quanto à 

legalidade de sua aplicação pode afetar negativamente a disciplina nas 

instituições militares? 

   (   ) sim                (   ) não 

 

 

 
 
 
 
 


	Stênio Ribeiro de Oliveira
	Controle Jurisdicional das Punições Disciplinares Restritivas de Liberdade nas Forças Armadas Brasileiras
	Brasília
	UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO - UFPE

	Stênio Ribeiro de Oliveira

	Controle Jurisdicional das Punições Disciplinares Restritivas de Liberdade nas Forças Armadas Brasileiras
	Brasília
	FOLHA DE APROVAÇÃO 


	Abstract

