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RESUMO 

 

Para se estudar os direitos e garantias dos policiais militares estaduais é essencial entender o 

que fala a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 sobre esses profissionais. 

Nosso espaço teórico busca encontrar o lugar comum da Constituição, da segurança pública, 

dos direitos fundamentais e dos policiais militares estaduais. A constituição submete os 

policiais militares à formação de uma relação especial de sujeição com o Estado, 

caracterizada por certa restrição de gozo dos direitos fundamentais. Buscamos identificar a 

questão da “titularidade de direitos fundamentais e os policiais militares estaduais”, por meio 

da teoria dos princípios, das teses da racionalidade da argumentação e da ponderação dos 

princípios. O texto não intenta propor uma nova arquitetura da segurança pública ou mesmo 

enfrentar a questão da necessidade da “desmilitarização” das tropas estaduais. O que se 

pretende é analisar o modelo desenvolvido pela CF/88, quanto à titularidade de direito pelos 

policiais militares estaduais, independentemente das práticas ou dos modos como muitos 

insistem pensar no militarismo. Sabendo da importante missão desempenhada por esses 

profissionais de segurança pública, bem como do desiderato constitucional já exposto, o 

presente estudo alimenta a necessidade de um regime jurídico adequado a essa categoria de 

trabalhadores, constatando que, independentemente da peculiar missão desempenhada por 

esses profissionais, não há razões constitucionais para que certos direitos não lhes sejam 

assegurados ou mesmo para que certas normas lhes sejam ainda impostas. 

 

Palavras-chave: Policiais militares estaduais; direitos fundamentais; segurança pública. 
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ABSTRACT 

 

To study the rights and guarantees of the state military police it is essential to understand what 

says the Constitution of the Federative Republic of Brazil of 1988 about these professionals. 

Our theoretical space seeks to put together Constitution, public security, fundamental rights 

and state military police. The Constitution submits the military police to the formation of a 

special relationship of subjection with the State, characterized by a certain restriction of the 

enjoyment of the fundamental rights. We sought to identify the question of “entitlement of 

fundamental rights and state military police”, through the theory of principles, theories of the 

argument rationality and the consideration of the principles. The text does not intend to 

propose a new architecture of public security or even address the issue of the need for 

“demilitarization” of state troopers. The aim is to analyse the model developed by CF/88, on 

the entitlement of rights by state military police, regardless of the practical or the ways many 

insist think in militarism. Aware of the important mission performed by these public security 

professionals, as well as the constitutional desideratum already explained, this study fuels the 

need for an adequate legal framework for that category of workers. Noting that, regardless of 

the particular mission performed by these professionals, there are no constitutional reasons 

why certain rights are not assured to them or even that certain norms are still imposed to 

them. 

 

Key-words: State military police, fundamental rights, public security. 

 



SUMÁRIO 

 

INTRODUÇÃO ........................................................................................................................ 11 

CAPÍTULO I - ATUALIDADE CONSTITUCIONAL ........................................................... 15 

1.1 Contemporaneidade Constitucional ............................................................................... 15 

1.2 Direitos fundamentais: a nomenclatura juridicamente apropriada ao tema ................... 21 

CAPÍTULO II - MILITARES ESTADUAIS E SEGURANÇA PÚBLICA ............................ 25 

2.1 Militar, Militarismo e Instituições Militares .................................................................. 25 

2.2 Segurança Pública: conceito e histórico ........................................................................ 29 

2.3 Militares estaduais: relações especiais de sujeição ........................................................ 32 

CAPÍTULO III - SOBRE A HIERARQUIA E A DISCIPLINA ............................................. 37 

3.1 Na Constituição .............................................................................................................. 37 

3.1.1 Breves anotações sobre a “Teoria dos Princípios” ..................................................... 38 

3.2 Na esfera administrativa ................................................................................................ 43 

3.3 Na esfera penal ............................................................................................................... 46 

CONCLUSÃO .......................................................................................................................... 48 

REFERÊNCIAS ....................................................................................................................... 50 

 

  



 



11 

 

INTRODUÇÃO 

 

Na história das constituições brasileiras, a Constituição da República Federativa 

do Brasil de 1988 é reconhecida pela atenção que dedica aos direitos e garantias individuais e 

sociais, vigilância essa tão primorosa que a fez receber o título de “Constituição Cidadã”
1
. 

A CF/88 representa a reestruturação jurídica brasileira. Seu legislador estabeleceu 

diretrizes aos Poderes da República, fortaleceu o Ministério Público e sobretudo municiou a 

nação contra regimes opressores das liberdades. Por sua vez o artigo 5° é ovacionado como o 

“artigo-chave” da Carta Magna, graças a listagem de mais de setenta incisos que o compõe, os 

quais abrigam vários direitos e deveres individuais e coletivos. 

Contudo, malgrado o desejo de superação dos anos de chumbo, a CF/88 não é 

uma carta de intenções, não é um documento para simples consulta histórica e nem uma 

simples lei ordinária. A constituição se coloca como o centro do ordenamento, a Lei pela qual 

todos os demais comandos normativos deverão lastrear os seus desígnios e a sua validade. 

Esse poder/característica nasce dos princípios que compõem o seu conteúdo (princípio da 

rigidez, da supremacia, da unidade, força normativa da constituição etc.). 

O art. 1° da CF/88 enaltece a figura do “Estado Democrático de Direito”
2
, que 

seria, segundo afirma o professor Lenio Streck (2004, p. 24), a noção indissociavelmente 

ligada à realização dos direitos fundamentais. Ora, de que valeria a mera declaração dos mais 

de setenta incisos do art. 5° se nenhum deles lograsse êxito efetivo no contexto social? Assim, 

o Estado Democrático de Direito se propõe a persecução, incansável, da concretização dos 

direitos fundamentais, a fim de assegurar aos cidadãos a efetividade daquilo lhe fora 

prometido na própria Lei. Em outras palavras, a existência desse Estado está relacionada à 

efetividade normativa, ou seja, à eficácia social dos direitos fundamentais em todo 

ordenamento. 

A suposta constatação da ineficácia dos direitos garantidos pelo constituinte 

jamais pode significar a falência do sistema constitucional. É o que reproduz Streck (2004, p. 

17):  

                                                 
1
 Segundo o site oficial da Câmara dos Deputados, “a Constituição Cidadã, assim chamada a Constituição 

Federal de 1988, registra o maior período de vida democrática no Brasil desde 1946”. Ver: 

http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada. 
2
 O caput do art. 1º da CF/88 diz: A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados 

e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos (...). 

Ver: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm. 

http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm
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A discussão acerca do constitucionalismo contemporâneo é tarefa que (ainda) se 

impõe. O constitucionalismo não morreu. As noções de força normativa da 

Constituição e de Constituição dirigente e compromissária não podem ser relegadas 

a um plano secundário, mormente em um país em que as promessas da 

modernidade, contempladas nos textos constitucionais, carecem de uma maior 

efetividade. (Grifo nosso) 

E complementa: 

Nesse sentido, um dos pontos fundamentais, para um melhor 

entendimento/enfrentamento de toda essa problemática exige uma discussão acerca 

do papel do Direito (portanto, da Constituição) e da jurisdição constitucional no 

Estado Democrático de Direito, bem como das condições de possibilidade para a 

implementação/concretização dos direitos fundamentais-sociais a partir desse novo 

paradigma de Direito e de Estado. Mais do que isto, torna-se imprescindível discutir 

a crise do Direito, do Estado e da dogmática jurídica, e seus reflexos na sociedade, a 

partir do papel da justiça constitucional nesse novo paradigma. 

Ao questionar essa crise moderna descrita pelo jurista gaúcho, de imediato nos 

vem à memória as mudanças ocorridas com o direito militar após 1988 e como os agentes 

militares da segurança pública devem ser percebidos nessa nova ordem constitucional. 

É lugar comum na doutrina pátria que todo ramo do ordenamento jurídico está 

ligado e subordinado ao direito Constitucional. Porém, as decisões proferidas em sede de 

direito militar
3
 são quase que única e exclusivamente justificadas pelos princípios da 

disciplina e da hierarquia, como se os quartéis se revestissem de barreiras aos demais 

princípios, direitos e garantias implantados na própria Constituição. Nesse viés, tem-se nos 

integrantes dessas instituições estaduais a figura de um cidadão diferente dos demais, pois 

nem todos os direitos e garantias permitidos pela CF/88 ao “cidadão-civil” poderiam a ele ser 

garantidos: apenas aqueles direitos que dialogassem com a doutrina da hierarquia e da 

disciplina poderiam lhes ser abrigados. 

Nessa ótica, pensar no profissional militar agente da segurança pública é/seria 

pensar no cidadão que se afasta do gozo e da plenitude dos direitos e garantias fundamentais, 

isto é, pensar no contrário daquilo que se espera do Estado Democrático de Direito. É como se 

a qualidade castrense travestisse a oposição da titularidade de direitos/garantias. Em outras 

palavras e em esforçada síntese, o “militar” seria uma exceção aos direitos fundamentais. 

Pode parecer exagero, mas vejamos o simples exemplo da carga horária de 

trabalho. Ao cidadão comum ela é garantida como forma de assegurar ao indivíduo o 

                                                 
3
 Direito Militar é gênero, do qual são espécies o direito penal militar, direito processual militar e direito 

administrativo militar. 
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descanso e o convívio familiar, a fim de que o trabalhador retorne ao seu local de trabalho 

com mais vigor. Doutra sorte, boa parte das unidades federativas (e com elas são 

condescendentes alguns precedentes judiciais
4
) não possuem legislações que definam a carga 

horária dos militares estaduais, sob as justificativas de que, primeiro, a CF/88 não garantiu 

expressamente esse direito aos militares, segundo, porque “o militar é militar vinte e quatro 

horas por dia”, podendo ser diuturnamente acionado a sua missão
5
. 

O presente estudo, sob espectro da primazia da CF/88, navega contra a corrente 

que entende o direito militar como área isolada do ordenamento, porque, que não se pareça 

um truísmo, acreditamos na veemência dos princípios constitucionais (princípio da rigidez, da 

supremacia, da unidade, força normativa da constituição etc.), porque vemos no militar 

estadual também o homem/cidadão e, por fim, porque tempo algum o texto constitucional 

legitimou a existência de espaços de exceção ao Estado Democrático de Direito. 

Debruçados sobre o assunto da segurança pública, buscamos identificar o as 

nuances da questão “titularidade de direitos fundamentais e militares estaduais”, por meio da 

teoria dos princípios, das teses da racionalidade da argumentação e da ponderação dos 

princípios e da teoria da relação especial de sujeição. 

O capítulo primeiro ampara-se em três premissas: o direito militar não quedou 

inerte às modificações ocorridas no mundo jurídico; a leitura “às cegas” das legislações 

militares, sem que se confronte quais mandamento permanecem válidos após a Carta de 

outubro de 88, é ineficaz; e os institutos do direito militar devem ser compreendidos por meio 

da ótica constitucional para o tema. 

No segundo momento, passamos a perquirir de onde vem a definição de que as 

Polícias e os Corpos de Bombeiros militares são instituições organizadas com base na 

hierarquia e na disciplina e qual é a “função/finalidade e inspiração determinada” que 

engendra o complexo de regras que circundam essas organizações. Após isso, enfrentamos o 

conceito de “relação especial de sujeição”, a fim de entender o porquê o vínculo “militar-

Estado” é tão peculiar e passível de tamanhas restrições. 

No terceiro capítulo, avançamos para compreensão da principal tese que nos leva 

a uma melhor interpretação do direito militar e da relação deste com a Constituição: a teoria 

dos princípios. Para tanto, analisamos com base nas assertivas desenvolvidas pelo professor 

Luís Guilherme Marinoni, que a disciplina e a hierarquia jamais poderão ser entendidas como 

                                                 
4
 Ver: Tribunal de Justiça do Paraná. Apelação Cível: 6124490 PR 0612449-0, Relator: Lauro Laertes de 

Oliveira, Data de Julgamento: 13/10/2009, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 256. 
5
 Sobre carga horária laboral, ver Cap. III, item 3.1.1. 
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a única forma de solução de conflitos dentro no âmbito militar, visto que inexiste princípio 

absoluto no ordenamento brasileiro. 

Nossos estudos sobre a teoria dos princípios e as teses da racionalidade da 

argumentação ou ponderação dos princípios, somada à compreensão do que são as relações 

especiais de sujeição, nos permitiu compreender qual a visão jurídica sobre a titularidade de 

direitos fundamentais aos militares estaduais. No texto, seguem a exemplificação da carga 

horária de trabalho, direito de greve, entre outros. 

Sabendo da importante missão desempenhada por esses profissionais de 

segurança pública, bem como do desiderato constitucional já exposto, o presente estudo 

alimenta a necessidade de um regime jurídico adequado a essa categoria de trabalhadores, 

constatando que, independentemente da peculiar missão desempenhada por esses 

profissionais, não há razões constitucionais para que certos direitos não lhes sejam 

assegurados ou mesmo para que certas normas lhes sejam ainda impostas. 

Almejamos renovar os estudos dos direitos e garantias fundamentais pertinentes 

aos agentes de Segurança Pública integrantes das Polícias Militares e dos Corpos de 

Bombeiros Militares, demonstrando, com base nas atuais legislações e na hermenêutica 

constitucional, que o Estado Democrático de Direito não encontra limites nos muros dos 

quartéis. 

Utilizando-se do espaço teórico de João Bosco Medeiros (2013) para as definições 

metodológicas da redação científica, afere-se que, debruçada sobre a ciência jurídica, esta 

pesquisa é desenvolvida sobre o prisma explicativo: registra fatos, analisa-os, interpreta-os e 

identifica suas causas. 

O trabalho se desenvolveu da leitura de livros de variados doutrinadores das 

matérias constitucionais, de direitos fundamentais e da segurança pública, além de artigos 

científicos e de legislações vigentes. Por conseguinte, perfaz a técnica de pesquisa de 

documentação indireta: pesquisa documental e bibliográfica. (MEDEIROS, 2013, p. 33). 

Por meio da indução científica, “observa, experimenta, descobre a relação causal” 

(Ibidem, p. 32) dos institutos de Direitos Fundamentais e dos profissionais de Segurança 

Pública dos Corpos de Bombeiros e das Polícias Militares.  
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CAPÍTULO I                                                                                                       

ATUALIDADE CONSTITUCIONAL 

 

1.1 Contemporaneidade Constitucional 

Dentre as muitas características atribuídas ao atual momento constitucional 

brasileiro, temos a “supremacia” como a mais importante para descrever o status da CF/88 no 

ordenamento pátrio. Como disse o eminente jurista Pinto Ferreira (apud SILVA, 2005, p. 45), 

a supremacia é a “pedra angular em que assenta o edifício do moderno direito político”. 

Inicialmente, entende-se a rigidez como o princípio que confere maior dificuldade 

para a modificação do texto constitucional em relação às demais normas do ordenamento. 

Nascida a Constituição, deve-se permitir ulteriores mudanças (emendas), porque as 

constituições imutáveis (não passiveis de alteração) não acompanham a evolução de sua 

sociedade e são fadadas ao insucesso rápido
6
. Contudo, a “permissibilidade” de alteração deve 

ser diferenciada daquela cedida às leis infraconstitucionais, ou seja, deve ser revestida de 

maior dificuldade (rigidez) do que aquela necessária à alteração de uma lei comum. Ocorre 

que sendo a Constituição o repositório das principais normas do Estado, impera que a sua 

modificação seja muito bem pensada, a fim de que as manifestações de emenda não se 

travistam de leviandade ou de arbitrariedade. 

Essa membrana de proteção à norma Constitucional eleva-a acima de todas as 

outras legislações. Daí se dizer que da rigidez decorre a supremacia, princípio pelo qual a 

Constituição é visualizada como o ápice do ordenamento, a “norma sobre normas” (Lex 

Legum), da qual se legitima e se distribui todos os poderes do Estado. A Constituição é 

suprema pois dela deriva a própria estruturação estatal, Ela contém as normas fundamentais 

do Estado, Ela determina como se comportará as demais leis e atos normativos e Ela subjuga 

a produção legiferante. 

É por causa da supremacia que, iniciado o estudo de qualquer ramo jurídico, 

buscar-se-á, primeiramente, identificar quais são os seus parâmetros constitucionais de 

validade, isto é, na parte inicial dos livros jurídicos, costuma-se encontrar títulos como 

“Direito Civil Constitucional”, “Direito Penal Constitucional”, “Direito Processual 

Constitucional”, etc., ou seja, todo ramo do Direito é ciente da sua obediência e temor 

reverencial à Carta Maior, sem a qual seus institutos não seriam validados. 

                                                 
6
 Até o presente, a Constituição Brasileira de 1988 já sofreu 84 emendas, a última Publicada no DOU de 

3.12.2014. 
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Com isso, é possível afirmar que o direito militar de modo algum pode ser 

considerado como um braço isolado do Estado, com leis e regulamentos próprios e 

independentes, tão-somente submissos aos ditames da hierarquia e da disciplina. O 

fundamento de validade das normas “intramuros” é, hodiernamente, como em qualquer outro 

ramo jurídico, a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. 

A premissa inicial que lastreia nosso estudo é que o direito militar não quedou 

inerte com as modificações ocorridas no mundo jurídico. Isso se diz para afastar o 

pensamento de que as normas desse ramo do direito estão subjugadas ao histórico da ciência 

militar, à disciplina, à hierarquia, aos preceitos da moral, dos costumes cívicos e da defesa da 

pátria, etc. Em que pese o valor histórico do sistema militar, é preciso que se esclareça que 

não existe norma no Direito brasileiro que possa desmerecer a Constituição. Ela é o centro 

que convalida os demais regramentos, conforme veremos abaixo. 

Sabe-se que, ao entrar em vigor, as constituições se deparam com uma série de 

normas já em atividade, cuja validade fora conferida pelo momento constitucional anterior. 

Daí o questionamento de Mendes (2012, p. 293) se os diplomas infraconstitucionais 

perderiam vigor com o advento de uma nova Constituição. 

À primeira vista, se poderia pensar que o poder constituinte originário
7
 anula 

todas as legislações produzidas pelo antigo regime, já que ele engendra parâmetros novos para 

o Estado. Todavia, há de se perceber que tal medida produziria um “caos legislativo”, 

tornando necessária a confecção de novos códigos Penal, Civil, Marítimo, de Trânsito, etc. 

Por isso, a doutrina constitucionalista (por todos referenciamo-nos a Gilmar 

Ferreira Mendes) valida a existência da recepção constitucional: normas anteriores que são 

compatíveis com o conteúdo das novas determinações continuam válidas (recepcionadas), as 

demais são desentranhadas do ordenamento. Mendes (2012, p. 44) sintetiza a explicação sobre 

o fenômeno afirmando ser “uma revalidação das normas que não desafiam, materialmente, a 

nova Constituição”. Por isso, a recepção é um mecanismo da efetividade da supremacia 

constitucional. 

As legislações militares (CPM, CPPM, regulamentos disciplinares, entre outros) 

apresentam boas exemplificações do tema. 

                                                 
7
 “A manifestação mais vigorosa do poder nas relações sociais é a criação de um Estado. É o chamado “poder 

constituinte originário”. Dele derivam o próprio Estado e a sua Constituição (ainda que seja costumeira). 

Demarca a fronteira entre o poder de fato e o de direito. Antes da Constituição (ao menos antes da primeira), o 

poder de fato corre solto. Após, prevalece o de direito. Mas esse ainda pode ser surpreendido pelo poder dos 

fatos.” (AMARAL JÚNIOR, 2012, p. 1073).   
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É sabido que, no geral, tanto a legislação subjetiva de direito militar quanto a 

adjetiva (respectivamente, CPM e CPPM), bem como os regulamentos disciplinares, 

produzidos antes do ano de 1988, foram recepcionadas pela CF/88, visto que são aplicadas 

diariamente nas varas de auditoria militar de todo Brasil. Contudo a recepção de uma norma 

não infere que todos os seus artigos, incisos ou comandos normativos foram necessariamente 

aprovados pelo novo ordenamento. 

Por exemplo, vejamos o que preconizava o art. 21 do Código Penal Militar: 

Art. 21. Considera‑se assemelhado o servidor, efetivo ou não, dos Ministérios da 

Marinha, do Exército ou da Aeronáutica, submetido a preceito de disciplina militar, 

em virtude de lei ou regulamento. 

Na nova ordem constitucional, restou excluída a figura do “assemelhado”, pois os 

servidores civis empregados em instituições militares possuem agora legislação própria, 

independente da disciplina militar.  

O assemelhado era um funcionário civil que ficava sujeito aos preceitos militares de 

hierarquia e disciplina, e ainda aos regulamentos disciplinares da Força Militar a 

qual pertencia. Com o passar dos anos, a figura do assemelhado foi extinta das 

Corporações Militares. Atualmente, os funcionários civis ficam sujeitos às regras 

que regem os servidores civis. (ROSA, 2013, p. 33) 

Igualmente, o Anexo I (relação das transgressões disciplinares) do Regulamento 

Disciplinar da Polícia Militar da Paraíba (Decreto nº 8.962, de 11 de março de 1981) teve 

muitos de seus itens invalidados, a exemplo do item 38, in verbis: 

038 – Recorrer ao Judiciário sem antes esgotar todos os recursos administrativos. 

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência entendem que, graças à inafastabilidade 

do judiciário
8
, nenhum regulamento administrativo pode exigir o esgotamento de recurso 

naquela esfera, para só depois permitir a ida ao judiciário. Nesse viés, assina a jurisprudência 

pátria por meio da manifestação do Tribunal Regional Federal - 4.ª Região, 3.ª Turma, 

processo n. 9404393118, publicado no Diário da Justiça de 30.09.1998, p. 489, tendo como 

Relatora a Juíza Luiza Dias Cassales
9
: 

                                                 
8
 Cf. Art. 5°, XXXV, da CF/88: a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito; 

9
 Ver: http://www.advogado.adv.br/direitomilitar/ano2004/ricardobellido/ilegalidadepuni.htm  

http://www.advogado.adv.br/direitomilitar/ano2004/ricardobellido/ilegalidadepuni.htm
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DIREITO ADMINISTRATIVO. ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO 

DISCIPLINAR. MILITAR PUNIDO COM PENA DE PRISÃO POR TER 

IMPETRADO MANDANDO DE SEGURANÇA PARA DEFESA DE SEUS 

DIREITOS. 1. O Dec-90608/84, item 15 do Anexo 1, ao estabelecer que caracteriza 

infração disciplinar "recorrer ao judiciário sem antes esgotar todos os recursos 

administrativos" e o ART-51, PAR-3, dos Estatuto dos Militares ( LEI-6880/80 ), ao 

enunciar que "o militar só poderá recorrer ao judiciário após esgotados todos os 

recursos administrativos e deverá participar esta iniciativa, antecipadamente, à 

autoridade à qual estiver subordinado", não foram recepcionados pela Magna Carta 

de 1988, onde é assegurado o direito de acesso ao judiciário, sem a necessidade de 

esgotar previamente a via administrativa”. 

À guisa de outro exemplo, observa-se do RDPM/PB um exemplo da aprovação 

constitucional: 

CAPÍTULO II - PRINCÍPIOS GERAIS DA HIERARQUIA E DA DISCIPLINA 

Art. 5º - A hierarquia militar é a ordenação da autoridade, em níveis diferentes, 

dentro da estrutura das Forças Armadas e das Forças Auxiliares por postos e 

graduações. Parágrafo Único – A ordenação dos postos e graduações na Polícia 

Militar se faz conforme preceitua o Estatuto dos Policiais-Militares. Art. 6º - A 

disciplina policial-militar é 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 policial-

militar. § 1º - São manifestações essenciais de disciplina: 1. a correção de atitude; 2. 

a obediência pronta às ordens dos superiores hierárquicos; 3. a dedicação integral ao 

serviço; 4. a colaboração espontânea à disciplina coletiva e à eficiência da 

instituição; 5. a consciência das responsabilidades; 6. a rigorosa observância das 

prescrições regulamentares. § 2º - A disciplina e o respeito a hierarquia devem ser 

mantidos permanentemente pelos policiais-militares na ativa e na inatividade. Art. 7º 

- As ordens devem ser prontamente obedecidas. § 1º - Cabe ao policial-militar a 

inteira responsabilidade pelas ordens que der e pelas consequências que delas 

advierem. § 2º - Cabe ao subordinado, ao receber uma ordem, solicitar os 

esclarecimentos necessários ao seu total entendimento e compreensão. § 3º - Quando 

a ordem importar em responsabilidade criminal para o executante, poderá o mesmo 

solicitar sua confirmação por escrito, cumprindo à autoridade que a emitiu, atender a 

solicitação. § 4º - Cabe ao executante, que exorbitar no cumprimento da ordem 

recebida, a responsabilidade pelos excessos e abusos que cometer.  

Como a disciplina e a hierarquia foram expressamente validadas pelo constituinte 

de 88 por meio do art. 42 da CF/88 e como o conteúdo normativo do artigo supra não agride 

os mandamentos da CF/88, é possível afirmar que todo o Capítulo II do RDPM/PB foi 

recepcionado. 

Portanto, analisando o RDPM/PB, o CPM ou CPPM, podemos afirmar que nem 

todos os seus comandos normativos foram resguardados pelo novo ordenamento 

constitucional, embora o Dec.-Lei 1001 e 1002 e, na Paraíba, a Lei Estadual 3.909/77 estejam 

em vigor. 
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Observa-se que em um mesmo corpo de lei existem artigos compatíveis e 

incompatíveis à CF/88. A recepção constitucional detalha todo corpo normativo de uma 

norma, a fim de perquirir, minuciosamente, dispositivos válidos e inválidos. 

Nossa segunda premissa de estudo é que, para compreensão do direito militar, é 

ineficaz a leitura “às cegas” de suas legislações, sem que se confronte quais mandamentos 

permanecem válidos após a Carta de outubro de 88. A simples leitura da lei militar pode levar 

a interpretações equivocadas, como no exemplo da transgressão disciplinar supra (item 38, do 

Anexo I, da Lei Estadual 3.909/77-PB), em que o militar deveria ser punido disciplinarmente 

caso se valesse do judiciário antes esgotar vias administrativas de recurso. 

É primordial avançar os estudos para o ensino de Kelsen sobre o fenômeno da 

recepção, mesmo que apenas para uma leitura en passant deste brilhante estudioso, que 

conforme apregoa Mendes (2012, idem), foi o jurista europeu que melhor teorizou a temática. 

Kelsen sustenta que as leis anteriores, no seu conteúdo afinadas com a nova Carta, 

persistem vigentes, só que por fundamento novo. A força atual desses diplomas 

não advém da Constituição passada, mas da coerência que os seus dispositivos 

guardam com o novo diploma constitucional. Daí Kelsen dizer que “apenas o 

conteúdo dessas normas permanece o mesmo, não o fundamento de sua 

validade”. (Grifos nossos) 

Segundo Kelsen, o crivo produzido com a entrada em vigor de uma Constituição 

gera alguns resultados imediatos: o fim das normas que não possam ser recepcionadas 

(inconstitucionais) e permissão/licença para vigência do conteúdo das normas recepcionadas, 

sob um novo fundamento de validade. 

Nesse sentido, ainda que, por exemplo, as legislações militares sejam enraizadas 

no ano de 1969 e mesmo que não se tenha produzido qualquer modificação de grande porte 

no seu conteúdo, o direito militar, quer penal (substantivo ou adjetivo) quer o administrativo, 

não é o mesmo dos tempos de seu nascedouro. 

Explica-se e exemplifica-se: é indubitável que a concepção do que seria o “crime 

militar” no ano de 1969, ano imediato à publicação do Ato Institucional n° 5, não é a mesma 

dos dias atuais, malgrado os conteúdos gramaticais da lei permaneçam, majoritariamente, 

iguais. Importante discussão é travada na seara do Direito Penal quanto à aplicabilidade do 

CPM ou da Lei 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), nos casos em que a mulher militar for alvo 

de violência oriunda de um autor também militar, com elo parental e/ou afetivo. Ou seja: qual 

a legislação será aplicável no caso em que dois militares incorporam os polos passivo e ativo 
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de uma violência doméstica; figurando-se como vítima, a mulher agredida, e como acusado, o 

cônjuge militar agressor? 

A análise meramente formal/gramatical do casuístico é direta: trata-se de crime 

militar e deve ser julgado na Justiça Militar: o art. 9° do CPM define como crime militar toda 

“infração praticada por militar da ativa contra militar em mesma situação” (Art. 9°, II, a, do 

CPM). Ademais a CF/88 determina que: “À Justiça Militar compete processar e julgar os 

crimes militares definidos em lei” (Art. 124, caput). 

Contudo, sobre o ponto de vista constitucional contemporâneo, é a Lei Maria da 

Penha que deve ser aplicada ao caso e, por conseguinte, a competência será da justiça comum. 

Esse entendimento é consolidado na jurisprudência do STF: 

A doutrina clássica revela a virtude da justeza ao asseverar que “o foro militar não é 

propriamente para os crimes dos militares, sim para os crimes militares; porque, no 

militar, há também o homem, o cidadão, e os factos delituosos praticados nesta 

qualidade caem sob a alçada da (...) comunhão civil; o foro especial é só para o 

crime praticado como soldado, ut Miles, na frase do jurisconsulto romano. 

Afrontaria o princípio da igualdade o arredarse da justiça ordinária o processo e 

julgamento de crimes comuns para uma jurisdição especial e de exceção. (...) os 

militares, assim como as demais pessoas, têm a sua vida privada, familiar e 

conjugal, regidas pelas normas de Direito comum (STF – HC 58.883 – rel. Min. 

Soares Muñoz). Essa necessária congruência entre a definição legal do crime militar 

e as razões da existência da Justiça Militar é o critério básico, implícito na 

Constituição, a impedir a subtração arbitrária da Justiça comum de delitos que não 

tenham conexão com a vida castrense. STF – Medida Cautelar no Habeas Corpus n° 

124.611- Rio de Janeiro - Min. Cármen Lúcia – 29/11/11. 

É perceptível que, em comparação ao Código Penal Militar, a proteção à mulher 

se torna mais efetiva através dos institutos da Lei Marinha da Penha
10

. Por isso, mesmo que 

não se tenha encontrado mácula no conteúdo do art. 9, II, a do CPM, a qual impedisse a sua 

recepção pela CF/88, as razões para a sua aplicação assumem novos parâmetros nesse atual 

estado constitucional, a exemplo desta aplicabilidade da Lei 11.340/2006 em detrimento do 

CPM. 

À vista do exemplo, justificamos a afirmação anterior de que, embora o conteúdo 

gramatical das legislações seja o mesmo, o direito militar recebeu uma nova roupagem com a 

Carta de 05 de outubro de 1988 (assim como todos os demais ramos jurídicos): por um lado, 

alguns institutos foram cancelados (não recepcionados) e, por outro, aqueles comandos 

normativos que prosperam no novo ordenamento devem ser interpretados de maneira a 

convalidar os novos ditames constitucionais. 

                                                 
10

 V. Adriano Alves Marreiros, O Casal de Militares e o CPM: Crime Militar praticado por um cônjuge contra o 

outro, sendo ambos militares. Discussão sobre família, proteção da mulher e Lei Maria da Penha. 
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Por isso, não é suficiente afirmar que “a CF/88 recepcionou a hierarquia e a 

disciplina”; “que foi a CF/88 quem determinou que as instituições policiais e bombeiros 

seriam militares”; ou, ainda, “que as legislações disciplinares ainda estão em vigor”. Todas 

essas frases acima são genéricas, não reproduzem a veracidade de como atualmente o Direito 

visualiza as leis militares, e requerem melhor detalhamento. 

Nossa última premissa para a introdução de nosso estudo é que, além dos efeitos 

da CF/88 no direito militar e além do entendimento do fenômeno da recepção, os institutos do 

direito militar devem ser compreendidos por meio da ótica constitucional para o tema. Como 

restou consignado no exemplo de crime militar, não nos basta aferir a gramática das leis 

vigentes, é fundamental que se conheça a pretensão constitucional para o caso. É por isso que, 

se militares incorporarem os polos passivo e ativo de uma violência doméstica, o juízo 

comum, por meio da Lei Maria da Penha, deverá ser o competente para o processamento e 

não o juízo penal militar. 

Diante do exposto, partindo das três premissas supracitadas, passamos a avaliar as 

novas perspectivas do direito militar. 

 

 

1.2 Direitos fundamentais: a nomenclatura juridicamente apropriada ao tema 

A abordagem aos direitos fundamentais pode partir de vários enfoques, dentre os 

quais o jurista lusitano Vieira Andrade (apud SARLET, 2012, p. 22) cita três:  

A perspectiva filosófica, que visualiza os direitos fundamentais como direitos de 

todos os homens, em todo tempo e lugar; perspectiva universalista, como direitos de 

todos os homens em todos os lugares, num certo tempo; perspectiva estatal (ou 

constitucional), pela qual os direitos fundamentais são analisados na qualidade de 

direito dos homens, num determinado tempo e lugar. 

Nossa opção, tomada a partir da análise dos objetivos de nossa proposta, buscará 

o enfoque estatal (constitucional). Contudo, não estamos desprezando as perspectivas 

históricas, sociais, filosóficas ou qualquer outra, a fim de considerar alguma superioridade da 

Ciência Jurídica sobre as demais. Reconhecemos a necessária interdisciplinaridade do tema e, 

em alguns momentos do trabalho, recorreremos a outras Ciências Sociais, porém alertamos ao 

leitor da opção pelo espaço teórico jurídico para tear essa abordagem dos direitos 

fundamentais/humanos. 

Foi o que também concluiu Sarlet (2012, p. 22): 
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Sem perder de vista a inequívoca e necessária interpenetração entre as diversas 

perspectivas referidas, e desde já reconhecida a relevância de todas elas, optamos 

por centrar nossa atenção na dimensão concreta dos direitos fundamentais, tais quais 

se encontram plasmados na órbita do direito constitucional positivo (perspectiva 

estatal, portanto), com ênfase particular no Direito pátrio. Em suma, o que se 

pretende neste estudo é estabelecer uma relação mais próxima com algumas das 

principais questões relativas à problemática dos direitos fundamentais na nossa 

Constituição. 

Logo, se buscamos perceber a relação entre os agentes militares da segurança 

pública e os direitos fundamentais na atualidade baseando-nos nas diretrizes do 

constitucionalismo contemporâneo, a opção pela perspectiva estatal (constitucional) é 

imperiosa. 

Contudo, preliminarmente, resta necessário esclarecer os significados das 

terminologias “direitos humanos” e “direitos fundamentais”. 

Ambas intentam significar o mesmo: refletem aqueles direitos que são 

indispensáveis à pessoa humana. Daí Bonavides (2009, p. 560), na clássica obra Curso de 

Direito Constitucional, questiona se acaso “poderiam as expressões direitos humanos, direito 

do homem e direitos fundamentais ser usadas indiferentemente?” 

A doutrina nacional é pujante em discernir que existe distinção. Por todos 

reproduzimos Bianor Arruda Neto (2011, p. 136): 

(...) as normas que tem como objeto do seu dever ser a concreção da dignidade da 

pessoa humana, mas que têm sua gênese no ambiente doméstico dos Estados, na 

visão que se adota nesta pesquisa, dá-se o nome de normas de direitos fundamentais. 

Por outro lado, quando tais normas têm sua produção em âmbito internacional, dá-se 

o nome de direito dos direitos humanos.  

Direitos fundamentais são os que, indispensáveis à pessoa humana, foram 

positivados e direitos humanos é a expressão relativa aos documentos internacionais (PINHO, 

2011, p. 102). 

Conquanto didaticamente seja permita a utilização das expressões como 

sinônimas, o rigor científico denota existir a distinção do significado. Portanto, nossa opção 

pelo termo “direitos fundamentais” reflete a conformidade de nossos estudos com a percepção 

da doutrina jurídica nacional. 

O adjetivo “fundamental” busca significar a indicação de situações jurídicas sem 

as quais a pessoa humana não se realiza, não convive e, às vezes, nem mesmo sobrevive
11

. 

                                                 
11

 Ver: http://www.boletimjuridico.com.br/doutrina/texto.asp?id=2641. 

http://www.boletimjuridico.com.br/doutrina/texto.asp?id=2641
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No ensino de Mendes (1999, p, 32), direitos fundamentais trabalham a um só 

tempo tanto na ordem dos direitos subjetivos (facultas agendi) quanto nos elementos 

fundamentais da ordem constitucional objetiva (norma agendi). Como facultas agendi, 

permite aos titulares
12

 a possibilidade de fazer ou não fazer alguma coisa, ter ou não ter algo, 

ou ainda, a autorização para exigir, por meio dos órgãos competentes do Poder Público ou por 

meio dos processos legais, em caso de prejuízo causado por violação de norma, o 

cumprimento da norma infringida ou a reparação do mal sofrido. Como norma agendi, 

formam a base do ordenamento jurídico
13

. Reconhecer uma dupla dimensão aos direitos 

fundamentais é considerar que eles se possuem uma face como direitos subjetivos individuais 

essenciais à proteção da pessoa humana e outra como expressão de valores objetivos de 

atuação e compreensão do ordenamento jurídico (SAMPAIO, online)
 14

. 

O direito subjetivo é a prerrogativa ou faculdade outorgada, por lei (ou por 

contrato), a uma pessoa, para praticar certo ato (GUSMÃO, 1997, p. 146). A dimensão 

subjetiva dos direitos fundamentais foca o sujeito titular do direito, permitindo-o exigir 

comportamentos positivos ou negativos dos destinatários. Exemplo: o titular da propriedade 

de um imóvel tem reservado o direito de gozar, reaver, usar e dispor de seu bem (art. 1228 do 

Código Civil). Um terceiro que intentasse entrar ou permanecer, clandestina ou 

astuciosamente, ou contra a vontade expressa ou tácita de quem de direito, em casa alheia ou 

em suas dependências, incorreria na violação do direito do titular da propriedade (art. 150, 

Código Penal). Por tanto, dimensão subjetiva dos direitos fundamentais tanto é direito 

(facultas agendi) ao seu titular como é dever cuidado aos seus destinatários. 

Já na dimensão objetiva, os direitos fundamentais “apontam quais são os bens 

jurídicos mais importantes para a sociedade” (SAMPAIO, s/i, p. 3). Essa dimensão gera 

alguns aspectos relevantes: 

Podem-se assinalar como consequências decorrentes da concepção objetiva dos 

direitos fundamentais, a sua “eficácia irradiante” e a “teoria dos deveres estatais de 

proteção”. A eficácia irradiante obriga que todo o ordenamento jurídico estatal seja 

condicionado pelo respeito e pela vivência dos direitos fundamentais. A teoria dos 

deveres estatais de proteção pressupõe o Estado (Estado legislador; Estado-

administrador e Estado-juiz) como parceiro na realização dos direitos fundamentais, 

                                                 
12

 Em que pese parcela da doutrina entender existir sinonímia entre as terminologias “destinatário” e “titular”, 

em relação aos direitos fundamentais doutrina mais balizada, por todos citamos Sarlet (2012, p. 209), diz que 

somente a última expressão é correta para descrever a posição do sujeito ativo dos direitos fundamentais. 

Destinatário é a pessoa em face da qual o titular pode exigir seu direito, ao passo que o titular é quem exerceu o 

direito, quem figurou como sujeito ativo da relação jurídico-subjetiva. 

13
 Ver: http://www.centraljuridica.com/doutrina/13/direito_civil/nocoes_de_direito_civil.html. 

14
 Ver: http://ww3.lfg.com.br/artigos/Blog/dimensoes_subjetiva_objetiva. 

http://www.centraljuridica.com/doutrina/13/direito_civil/nocoes_de_direito_civil.html
http://ww3.lfg.com.br/artigos/Blog/dimensoes_subjetiva_objetiva
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e não como seu inimigo, incumbindo-lhe sua proteção diuturna. (TAVARES apud 

SAMPAIO, online) 

A “eficácia irradiante” significa que os direitos fundamentais se tornam 

verdadeiras fontes do direito: o ordenamento jurídico tem que prezar pelo respeito e pela 

vivência dessa classe de direitos sempre. 

Ao mesmo tempo, surge também o dever estatal da realização dos direitos 

fundamentais (“teoria dos deveres estatais de proteção”), que como vimos em Streck, essa é a 

razão de ser do Estado Democrático de Direito. 

Nessa senda, admitir que os militares sejam titulares de direitos fundamentais, 

requer que se conheça que direitos são esses e qual a obrigação do Estado perante eles – as 

dimensões subjetiva e objetiva. 

Como veremos a seguir, da série de direitos fundamentais elencados pela CF/88, 

poucos são aqueles incompatíveis com a relação especial que se sujeitam os militares 

estaduais. Diga-se ainda que essa incompatibilidade não é fruto do histórico do sistema 

militar, mas, em verdade, nasce da racionalidade na argumentação desenvolvida na 

ponderação de princípios (ver item 3.1.1). 

Os capítulos seguintes entrelaçam as concepções objetiva e subjetiva, requestando 

encontrar, na ótica constitucional para o regime jurídico do direito militar, repositório para a 

titularidade de direitos e garantias fundamentais pelos militares estaduais.  
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CAPÍTULO II                                                                                                        

MILITARES ESTADUAIS E SEGURANÇA PÚBLICA 

 

2.1 Militar, Militarismo e Instituições Militares 

A Constituição Federal, ao tratar das Polícias e dos Corpos de Bombeiros 

Militares, assim aduz: 

Art. 42 Os membros das Polícias Militares e Corpos de Bombeiros Militares, 

instituições organizadas com base na hierarquia e disciplina, são militares dos 

Estados, do Distrito Federal e dos Territórios. 

Primeiramente, para melhor compreender o significado da expressão 

“instituições” recorremos ao pensamento de Bergel
15

, citado por Garcia (2011, p. 44): 

São conjunto de regras de direito, organizadas em torno de uma ideia central, 

formando um todo sistematicamente ordenado e permanente. Correspondem a toda 

construção jurídica de conjunto – organismo ou mecanismo, formado de um 

complexo durável de regras e destinado a governar um certo tipo de situações 

jurídicas em função de uma finalidade e de uma inspiração determinadas. 

(Grifos nossos) 

Conforme o trecho de lei acima, o dispositivo legal que percebe PM e CBM como 

“instituições”, imediatamente já consigna sobre qual “função/finalidade e inspiração 

determinada” as suas regras estão estabelecidas: hierarquia e disciplina. A essa ideologia 

legal, isto é, ao lastro hierárquico-disciplinar das organizações, denominamos de 

militarismo
16

. 

Igualmente, a CF/88 também prescreveu que os membros dessas duas instituições 

são os militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios. Para Maria Garcia (2011, 

p. 43), utilizando-se de citação da Enciclopédia Larousse, tem-se que: 

                                                 
15

 BERGEL, Jean-Louis. Théorie Genérale du Droit. Paris: Dalloz, 1989, p. 177 et seq. Tradução Livre da 

autora. 

16
 O militarismo teve acentuado papel na história da América Latina (SOTELO, 1977), num primeiro momento 

durante o processo de colonização, criando uma “nobreza militar”, de corte “francamente feudal”, que assumiu, 

mais tarde, após os movimentos de independência, o vácuo político deixado pela destruição das instituições 

coloniais na forma de “caudilhismo militar”, tanto na América espanhola quanto na portuguesa, já que se 

constituía como única força social, medianamente organizada e dotada de razoável poder de controle, capaz de 

impor ordem e paz social imprescindíveis ao desenvolvimento do mercado capitalista internacional. (JUNIOR, 

p.153) 
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O termo latino militaris (de milis, milites, soldado) deu origem à palavra militar, 

relativa ao exército, às milícias, aos soldados e assim, “aquele que serve como 

soldado; que faz carreira nas forças armadas e auxiliares”. (Grifo nosso) 

Por força da expressão latina “jus castrensis romanorum”
17

, o vernáculo 

“castrense” é doutrinariamente utilizado em sinonímia à palavra “militar”. Os militares no 

Brasil são todos os agentes integrante das instituições que receberam esse qualitativo na 

CF/88: as organizações das forças armadas (por expressão do art. 142, §3°) e das forças 

auxiliares. 

Ressaltamos que, não obstante a CF/88 tenha previsto organizações militares em 

âmbito estadual e federal, ela não criou tipos diferentes de “militares” (ou militarismo) – não 

existem diferentes modos de disciplina e de hierarquia. Não se pode pensar que os 

regramentos da Polícia Militar são mais ou menos “rigorosos” do que aqueles trabalhados 

pelo Exército Brasileiro, por exemplo. Os diferentes regramentos legais (estadual e federal) 

existem por dois argumentos: a peculiaridade da missão desempenhada pelas instituições 

federais (guerra e defesa da pátria) e estaduais (segurança pública); o respeito à “autonomia 

federativa”, que permite aos Estados a confecção dos seus próprios Regulamentos 

Disciplinares e os Estatutos da sua respectiva força policial/bombeiro militar. 

Retomando a conceituação última, é digna de nota a fala de Paulo Adib Casseb, 

em “Elegibilidade dos Militares” (2011, p. 63-76), onde o autor afirma que os militares são 

“cidadãos em uniformes”, ou ainda, que os militares são “cidadãos em uniformes e armas”
18

. 

Explica-se que, conforme estudo de Luís Pimentel
19

, essa ideia surgiu na República Federal 

da Alemanha (depois da II Guerra Mundial) e preza pela máxima de que o militar é um 

cidadão, “mas que foi pessoal e institucionalmente incumbido de uma função muito típica e 

com particulares exigências, que a própria constituição e a lei reconhecem e incorporam”. 

O conceito é de extrema importância para o nosso estudo, pois acreditamos que 

para entender a concretização de direitos e garantias fundamentais é essencial que se veja essa 

classe de profissionais como pessoas/humanos, tão detentores de direitos e garantias como 

quaisquer outros empregados. 

                                                 
17

 Expressão romana que designava a justiça militar praticada nos acampamentos romanos (castrum) 

18
 Expressão semelhante é utilizada pelo General Leônidas Pires Gonçalves, que dizia: “o soldado é o braço 

armado do Estado para o exercício cívico da violência”. Ver: http://g1.globo.com/platb/geneton/tag/general-

leonidas-pires-goncalves-pc-do-b-regime-militar/  

19
 PIMENTEL, Luís. “A restrição de direitos aos militares das forças armadas”, Lisboa: Associação Académica 

da Faculdade de Direito de Lisboa, 2008, p. 320. 

http://g1.globo.com/platb/geneton/tag/general-leonidas-pires-goncalves-pc-do-b-regime-militar/
http://g1.globo.com/platb/geneton/tag/general-leonidas-pires-goncalves-pc-do-b-regime-militar/
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Entendido os conceitos de militar, militarismo e de instituições, passamos a 

compreensão dos regramentos normativos (o “complexo durável de regras” de Bergel) que 

regem os militares estaduais. 

Reproduzimos mais uma vez, as instituições militares no ordenamento pátrio são a 

Marinha, o Exército e a Aeronáutica (Força Armadas – FFAA), as Polícias Militares e os 

Corpos de Bombeiros Militares dos Estados, Territórios e do Distrito Federal. A tríade 

primeira constitui os militares federais, e os demais, os estaduais, que também são 

denominados de forças auxiliares. O cerne de nossa pesquisa limita-se aos integrantes das 

organizações, que baseadas na hierarquia e na disciplina, compõem o rol de forças de 

Segurança Pública. 

Os direitos penal e processual militares são espécies, respectivamente, do direito 

penal e processual comum. Por isso, compete a União estabelecer esses códigos: 

Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre: I - direito civil, comercial, 

penal, processual, eleitoral, agrário, marítimo, aeronáutico, espacial e do trabalho; 

Há no sistema brasileiro, um código penal específico para os crimes militares, o 

Decreto-Lei n° 1001, de 21 de outubro de 1969, e um código processual, o Decreto-Lei n° 

1002 (de mesma data). 

O estudo do “crime militar” e o foro especial da Justiça militar servem para os 

“crimes praticados de farda”, crimes relativos ao serviço de soldado, conforme determinação 

do art. 9° do CPM. 

Já em sede administrativa, cada estado-membro, exercitando a autonomia 

federativa
20

, possui um conjunto de leis específico para regular o seu respectivo efetivo
21

. 

Art. 144. A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, 

é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do 

patrimônio, através dos seguintes órgãos: (...) V - polícias militares e corpos de 

bombeiros militares. (...) § 6º - As polícias militares e corpos de bombeiros 

militares, forças auxiliares e reserva do Exército, subordinam-se, juntamente com 

                                                 
20

 “A autonomia importa, necessariamente, descentralização do poder. Essa descentralização é não apenas 

administrativa, como, também, política. Os Estados-membros não apenas podem, por suas próprias autoridades, 

executar leis, como também é-lhes reconhecido elaborá-las. Isso resulta em que se perceba no Estado Federal 

uma dúplice esfera de poder normativo sobre um mesmo território; sobre um mesmo território e sobre as pessoas 

que nele se encontram, há a incidência de duas ordens legais: a da União e a do Estado-membro”. (MENDES, 

2012, p. 828) 

21
 Exceção feita à PM e ao CBM do Distrito Federal e Territórios, cujas legislações competem à União (art. 22, 

XXI) 
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as polícias civis, aos Governadores dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Territórios. 

No estado da Paraíba, por exemplo, vige a Lei n° 3.909, de 14 de julho de 1977 – 

Estatuto dos Policiais (e Bombeiros) militares. Podemos afirmar que, em resumo, a maioria 

dos estados segue o regramento disciplinar do Exército Brasileiro e, por isso, as legislações 

militares estaduais, principalmente as disciplinares, são bastante semelhantes. 

Igualmente, são leis também importantes para a tropa paraibana e de pertinente 

citação para o nosso estudo: o Decreto nº 8.962, de 11 de março de 1981, que regula as 

sanções disciplinares e a Lei n° 9.084/2010, que dispõe sobre o serviço extra remunerado. 

A sanção disciplinar militar é espécie da qual é gênero a sanção administrativa. 

Embora certa identidade com a sanção penal
22

, há indissociáveis características que a 

diferencia: 

a) as prerrogativas do exercício da função militar, baseadas nos princípios da 

hierarquia e da disciplina; b) o regime jurídico a que está submetida – direito 

administrativo sancionador; e c) a relação de especial sujeição estabelecida entre o 

Estado e o militar. Neste contexto, os princípios que regem o poder sancionador 

disciplinar possuem alcance e conteúdo diversos dos aplicáveis ao sistema penal. 

(OLIVEIRA, 2010, p.58) 

Coimbra Neves (2004, p. 192), reproduzindo o ensino de Di Pietro, diz que o 

poder disciplinar “é o que cabe à Administração Pública para apurar infrações e aplicar 

penalidades aos servidores públicos e demais pessoas sujeitas à disciplina administrativa”. Ou 

seja, a execução de sanção administrativa militar nada mais é que a interferência ou o 

exercício do poder disciplinar por parte da Administração às pessoas que sujeitas ao regime 

castrense, da mesma maneira que o empregado civil sujeita-se as normas do estabelecimento 

de seu empregador na relação trabalhista. 

O Manual de Processos e Procedimentos Administrativos das Instituições 

Militares do Estado de Minas Gerais (MAPPA), assim conceitua: 

O poder disciplinar tem origem e razão de ser no interesse e na necessidade de 

aperfeiçoamento progressivo do serviço público. Pode ser conceituado como a força 

inerente à Administração Pública de apurar irregularidades e infligir sanções às 

pessoas adstritas ao regime disciplinar dos órgãos e serviços públicos. 

                                                 
22

 “O Direito Administrativo vive atualmente interessante fenômeno, caracterizado por uma tendência natural de 

aproximação entre sua singular faceta afeta ao exercício do Poder Disciplinar e o Direito Penal” (COIMBRA 

NEVES, 2004, p. 191). 
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Os regulamentos disciplinares dos Estados-membros são arquétipos legislativos 

de natureza administrativa e não penal. Mas mesmo neste âmbito, por força do princípio da 

disciplina e pelo vínculo jurídico tão peculiar ao Estado, a inobservância de deveres e 

obrigações disciplinares confere à Administração Militar o poder-dever de sancionar a 

conduta do transgressor militar, inclusive com restrição ao direito de ir e vir. Para 

visualizarmos o grau de rigor das sanções administrativas, extraímos o artigo 23 do 

Regulamento Disciplinar dos Militares Estaduais da Paraíba: 

Art. 23 - As punições disciplinares a que estão sujeitos os policiais-militares, 

segundo a classificação resultante do julgamento da transgressão, são as seguintes, 

em ordem de gravidade crescente: 1. Advertência; 2. Repreensão; 3. Detenção 4. 

Prisão e prisão em separado; 5. Licenciamento e exclusão a bem da disciplina. 

Parágrafo Único – As punições disciplinares de detenção e prisão não podem 

ultrapassar a [sic.] trinta dias. (PARAÍBA, online)  

A reprodução deste tópico em apartado é para registrar ao leitor que, mesmo em 

sede de legislação administrativa, a presença do lastro na hierárquico-disciplinar é pujante – 

talvez nele seja até o mais veemente. 

Da forma como se estrutura esse complexo de regras militares engendra a 

formação de relações de peculiar sujeição ao Estado. Mas antes de postularmos os parâmetros 

de uma relação especial de sujeição, é mister entender o que é a Segurança Pública e qual a 

missão dos militares estaduais nela. 

 

2.2 Segurança Pública: conceito e histórico 

A segurança pública é tema destacado, seja sob aspecto jurídico, político ou 

social
23

. Constitui uma função estatal das mais importantes para construção do Estado 

Democrático de Direito, mas nem o legislador constituinte, tampouco as atividades 

legislativas infraconstitucionais, trouxeram-lhe definições conceituais. 

E, em que pese o ulterior esforço doutrinário para concretização de seu conceito, 

apontamos o ensino de Luís Roberto Barroso como o mais salutar: a Segurança Pública é uma 

cláusula aberta
24

 (2009, p. 312). 

Não existe na lei um conceito para a Segurança Pública. A escolha foi pela 

atribuição de competência (missões) aos órgãos responsáveis. Os dispositivos de segurança 

                                                 
23

 Ver: http://www.jusmilitaris.com.br/novo/uploads/docs/cf-segpubl-pm.pdf 

24
 Ver: http://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/383/r139-01.pdf?sequence=4. 

http://www.jusmilitaris.com.br/novo/uploads/docs/cf-segpubl-pm.pdf
http://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/383/r139-01.pdf?sequence=4
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são elencados no Art. 144, quais sejam: a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, a 

Polícia Ferroviária Federal, as Polícias Civis, as Polícias Militares e os Corpos de Bombeiros 

Militares dos Estados. Constituem rol taxativo de instituições responsáveis pela Segurança 

Pública. 

Como tamanho é número de instituições que a compõem, tamanho é também o 

número de atividades encaixadas como “segurança pública” (desde os salvamentos realizados 

pelos Corpos de Bombeiros, até o policiamento ostensivo das Polícias Militares, entre outros). 

Isso se diz para não convalidar a perspectiva de restrição do conceito de segurança pública 

somente às atividades policiais. 

Perfazendo um recorte temporal das últimas décadas, no interregno que 

compreende desde a ditadura militar até hoje, afere-se que o Estado brasileiro desenvolveu 

três modelos de paradigmas de segurança: Segurança Nacional; Segurança Pública; 

Segurança Cidadã (FREIRE, 2009, p. 101-102). 

O primeiro modelo, a “Segurança Nacional”, foi adotado pelo regime militar 

(1964-1985) e caracterizou-se pela influência dos ensinos da Escola Superior de Guerra: 

pregava-se o “combate” aos criminosos, que eram visualizados como “inimigos internos”. 

A perspectiva de Segurança Nacional era fundada na lógica de supremacia 

inquestionável do interesse nacional, definido pela elite no poder, e pela justificativa 

do uso da força sem medidas em quaisquer condições necessárias à preservação da 

ordem. (FREIRE, 2009, p.102) 

Esse paradigma da Segurança jamais poderia ter sido abraçado pela CF/88: como 

se poderia jungir a ideia de “titularidade de direitos fundamentais” e de “inimigo internos” 

sob uma mesma pessoa? – lembrando que mesmo os infratores da lei são também titulares de 

direitos fundamentais. 

Além da influência da Escola Superior de Guerra, os ideais da Segurança 

Nacional também estão eivados da má assimilação, por parte da sociedade, do que seria e para 

que serve o direito penal. 

Sem nos alongar sobre as definições desse ramo jurídico, resta esclarecer que o 

direito penal não é uma garantia ao Estado para punir infratores. Em verdade, esse campo do 

Direito é um “direito fundamental do cidadão” de saber as “regras do jogo”. Qualquer cidadão 

que cometa o crime de homicídio incorre às penas do art. 121 do Código Penal (reclusão de 

seis a vinte anos). Não é o Estado que discernirá qual será a punição para ao indivíduo, 
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embora seja ao detentor do jus puniendi
25

. A lei penal é uma segurança para cidadão de como 

se desenvolverá o seu julgamento. Quem vê o Estado como o titular das regras do direito 

penal geralmente percebe o transgressor como um inimigo, alguém que deve ser afastado do 

seio social. 

Por óbvio, na nova ordem constitucional, todo cidadão, ainda que infrator, é titular 

de direitos. Logo, a segurança nacional não haveria razão de existir nessa nova ordem. 

A Segurança Pública, na esteira de pensamento de Mário Pessoa (cf. apud, 

BOTELHO, 2011, p. 186), é o estado não infracional resultante da observância dos preceitos 

tutelados pelos códigos penais comuns e pela lei de contravenções. Conforme apregoa as 

lições de Roberto Botelho (2011, p. 179), a temática da segurança pública só alcançou 

contornos constitucionais na presente Carta Magna: 

Faz-se necessário registrar, também, que a atual Constituição da República 

Federativa do Brasil de 05/10/1988 (CFRB-1988) reservou um capítulo específico 

para tratar da Segurança Pública, inclusive, inserindo, de forma taxativa, quais 

são os órgãos por ela responsáveis, bem como, qual é o rol de suas atribuições-

atividades-funções. Há de se pontuar, por outro lado, que, nas Constituições 

anteriores, de modo algum havia qualquer espécie de referência à Segurança 

Pública e aos órgãos responsáveis por mantê-la [...]. (Grifos do autor) 

A “Segurança Pública” é concebida pela CF/88 como dever estatal (embora 

também “direito e responsabilidade de todos”) e, conforme supracitado, seis instituições são 

elencadas para o exercício dessa função (art. 144, CF/88). O constituinte fez questão de 

eximir as Forças Armadas da responsabilidade pela segurança pública, visto que suas 

instituições estão muito ligadas aos conflitos bélicos e à concepção de “combate ao inimigo” 

(FREIRE, 2009, p. 104). Portanto, pelo artigo 142, o papel das Forças Armadas é manutenção 

da segurança nacional (âmbito externo), soberania, defesa da pátria e garantia dos poderes 

constitucionais. 

Com relação ao conceito de segurança cidadã, afirma Freire: 

O conceito de Segurança Cidadã começou a ser aplicado na Colômbia, em 1995, e, 

seguindo o êxito alcançado naquela localidade na prevenção e controle da 

criminalidade, passou a ser adotado então por outros países da região. Uma 

intervenção baseada no conceito de Segurança Cidadã precisa, necessariamente, 

envolver as várias instituições públicas e a sociedade civil, na implementação de 

ações planejadas a partir dos problemas identificados como prioritários para a 

diminuição dos índices de violência e delinquência em um território, englobando 

iniciativas em diversas áreas, tais como educação, saúde, lazer, esporte, cultura, 

cidadania, entre outras. (FREIRE, 2009, p. 105-106) 

                                                 
25

 Rectius: poder-dever de punir. (BONFIM, 2012, p. 56) 
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Para nós, a denominação Segurança Cidadã nada acrescenta de novo, pois o 

constituinte já previa a interação entre as instituições de segurança e sociedade civil. 

Lembremos que a dimensão objetiva obriga o Estado à concretização dos direitos 

fundamentais, ou seja, à concretização do Estado Democrático de Direito. Nesse sentido, 

embora não exista na Lei a definição da Segurança Pública ou, ainda, a definição em rol 

taxativo do que ela faz, a leitura sistemática da constituição reconhece que o modelo de 

Segurança da CF/88 já abarca “a natureza multicausal da violência” e a “atuação tanto no 

espectro do controle como na esfera da prevenção, por meio de políticas públicas integradas 

no âmbito local”, que segundo Freire (2009, p. 106) são as características da Segurança 

Cidadã. 

 

2.3 Militares estaduais: relações especiais de sujeição 

Os agentes militares estaduais aparecem no inciso IV do rol das instituições de 

segurança: 

Art. 144. A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, 

é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do 

patrimônio, através dos seguintes órgãos: (...) V - polícias militares e corpos de 

bombeiros militares. (...) § 5º - às polícias militares cabem a polícia ostensiva e a 

preservação da ordem pública; aos corpos de bombeiros militares, além das 

atribuições definidas em lei, incumbe a execução de atividades de defesa civil. § 6º - 

As polícias militares e corpos de bombeiros militares, forças auxiliares e reserva do 

Exército, subordinam-se, juntamente com as polícias civis, aos Governadores dos 

Estados, do Distrito Federal e dos Territórios. 

A questão de se perceber os militares como um exemplo de relação especial de 

sujeição não advém do lastro hierárquico-disciplinar das suas instituições, mas das missões a 

eles propostas pelo constituinte. “Missão” não deve ser entendido de maneira estrita, como 

nos jargões militares: missão de patrulhamento; missão de policiamento em estádios; resgates 

de vítima; salvamento terrestre, etc. Isso são os desdobramentos da atividade de polícia e de 

bombeiro. Missão, no presente contexto, expressa a atividade designada pela constituição às 

instituições militares estaduais – policiamento ostensivo, preservação da ordem pública
26

, 

execução de atividades de defesa civil).  

                                                 
26

 O conceito jurídico de ordem pública não se confunde com incolumidade das pessoas e do patrimônio (art. 144 

da CF/1988). Sem embargo, ordem pública se constitui em bem jurídico que pode resultar mais ou menos 

fragilizado pelo modo personalizado com que se dá a concreta violação da integridade das pessoas ou do 

patrimônio de terceiros, tanto quanto da saúde pública (nas hipóteses de tráfico de entorpecentes e drogas afins). 

Daí sua categorização jurídico-positiva, não como descrição do delito nem cominação de pena, porém como 

pressuposto de prisão cautelar; ou seja, como imperiosa necessidade de acautelar o meio social contra fatores de 
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A razão de ser da imposição de limites ao gozo de direitos fundamentais não é 

arbitrária, mas sim fruto da avaliação de que direitos podem ser garantidos aos profissionais 

sem que as suas missões fiquem desassistidas.  

Sem embargos, traduz-se relações especiais de sujeição como relações em que se 

propõe tratamento diferenciado para o gozo dos direitos fundamentais. 

Em algumas situações, é possível cogitar de restrição de direitos fundamentais, 

tendo em vista acharem-se os seus titulares numa posição singular diante dos 

Poderes Públicos. Há pessoas que se vinculam aos poderes estatais de forma 

marcada pela sujeição, submetendo-se a uma mais intensa medida de interferência 

sobre os seus direitos fundamentais. (MENDES, 2012, p. 217) 

Se por um lado existe uma “relação geral de sujeição”, a qual submete, 

indiscriminadamente, todos os cidadãos à autoridade estatal, há também as “sujeições 

especiais”, que ligam certos indivíduos e o Estado, num vínculo diferenciado com limitações 

em sede de direitos fundamentais. A esse vínculo especial também é chamado de “posição de 

particular intimidade”, conforme Souza
27

 (2013, s/i): 

Pauta-se a relação geral de sujeição pela dependência ampla, genérica, do particular 

em face do Estado. Por outro lado, a relação especial de sujeição implica em 

“posição de particular intimidade” do cidadão em relação à Administração, em 

“dependência agravada, que se funda na realização de um fim determinado da 

Administração Pública, relativamente a todos os indivíduos que com ela 

estabeleçam relações especiais pré-fixadas”. 

Ocorre que quem percebe o direito militar como um sistema hermético, não 

consegue desenvolver, salvo melhor juízo, o caminho constitucional para interpretação desse 

direito – supremacia constitucional, ponderação de princípios, relação especial de sujeição, 

etc. Tudo é somente justificado pela hierarquia e pela disciplina. 

Vejamos, então, o trecho da obra de Jorge César de Assis
28
, denominado “A ideal 

coexistência entre a justiça e a peculiar vida militar” (2012, p. 21), que utilizando-se da 

                                                                                                                                                         
perturbação que já se localizam na gravidade incomum da execução de certos crimes. Não da incomum 

gravidade abstrata desse ou daquele crime, mas da incomum gravidade na perpetração em si do crime, levando à 

consistente ilação de que, solto, o agente reincidirá no delito. Donde o vínculo operacional entre necessidade de 

preservação da ordem pública e acautelamento do meio social. Logo, conceito de ordem pública que se 

desvincula do conceito de incolumidade das pessoas e do patrimônio alheio (assim como da violação à saúde 

pública), mas que se enlaça umbilicalmente à noção de acautelamento do meio social. (HC 101.300, Rel. Min. 

Ayres Britto, julgamento em 5-10-2010, Segunda Turma, DJE 18-11-2010.) 
27

 Disponível em: http://www.conteudojuridico.com.br/artigorelacoes-de-especial-sujeicao-e-direitos-

fundamentais43855.html. 

28
 ASSIS, Jorge César. Curso de direito militar: da simples transgressão ao processo administrativo. 3ª 
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citação direta a Mário Pimentel Albuquerque (Procurador da República) em parecer constante 

do HC 2.217/RJ (TRF/2a Região – Rel. Des. Federal Sérgio Correa Feltrin – j. em 

25.04.2001, relata: 

A hierarquia e a disciplina constituem, por assim dizer, a própria essência das forças 

armadas. Se quisermos, portanto, preservar a integridade delas devemos começar 

pela tarefa de levantar um sólido obstáculo às pretensões do Judiciário, se é que 

existem, de tentar traduzir em conceitos jurídicos experiências vitais da caserna. 

Princípios como os da isonomia e da inafastabilidade do Judiciário têm pouco 

peso quando se trata de aferir situações específicas à luz dos valores 

constitucionais da hierarquia e da disciplina. O quartel é tão refratário àqueles 

princípios, como deve ser uma família coesa que se jacta de ter à sua frente um 

chefe com suficiente e acatada autoridade. E seria tão desastroso para a missão 

institucional das forças armadas que as ordens de um oficial pudessem ser 

contraditadas nos tribunais comuns, como para a coesão da família, se a legitimidade 

do pátrio poder dependesse, para ser exercido, do plebiscito da prole. Princípios 

democráticos são muito bons onde há relações sociais de coordenação, mas não 

em situações específicas, onde a subordinação e a obediência são exigidas 

daqueles que, por imperativo moral, jurídico ou religioso, as devem aos seus 

superiores, sejam aqueles, filhos, soldados ou monges. Se o Judiciário, por uma 

hipersensibilidade na aplicação dos aludidos princípios constitucionais, estimular ou 

der ensejo a feitos como os da espécie, pronto: os quartéis se superpovoaram de 

advogados e despachantes; uma continência exigida será tomada como afronta à 

dignidade do soldado e, como tal, contestada em nome da Constituição; uma mera 

advertência, por motivo de desalinho ou má conduta, dará lugar a pendengas 

judiciais intermináveis, e com elas, a inexorável derrocada da hierarquia e da 

disciplina. Da mesma forma que a vocação religiosa implica o sacrifício pessoal e do 

amor próprio – e poucos sãos os que a têm por temperamento – a militar requer a 

obediência incontestada e a subordinação confiante às determinações superiores, 

sem o que vã será a hierarquia, e inócuo o espírito castrense. Se um indivíduo não 

está vocacionado à carreira das armas, com o despojamento que ela exige, que 

procure seus objetivos no amplo domínio da vida civil, onde a liberdade e a 

livre-iniciativa constituem virtudes. Erra rotundamente quem pretende afirmar 

valores individuais onde, por necessidade indeclinável, só os coletivos têm a 

primazia. Comete erro maior, porém, quem, colimando a defesa dos primeiros, 

busca a cumplicidade do Judiciário para, deliberadamente ou não, socavar os 

segundos, ainda que aos nossos olhos profanos, lídimo possa parecer tal 

expediente e constitucional a pretensão através dele deduzida. (Sem destaques 

no original) 

Ora, não há como, sobre o espectro da Constituição brasileira, concordar com as 

palavras acima expostas. Primeiramente, esclarecemos que o texto só faz referência aos 

militares federais porque se tratava de uma ação que julgava um integrante das forças 

armadas. Mas já explicitamos que não existem dois tipos de militarismo no ordenamento: um 

aos militares estaduais, outros, aos federais. Com isso, podemos afirmar que o discurso faz 

referência ambas as classes. 

Falar que a hierarquia e a disciplina são a essência das instituições é desconhecer 

a própria dicção legal que versa sobre as forças militares. Já vimos que o lastro hierárquico-

disciplinar representa a “função/finalidade e inspiração determinadas” para estabelecer as 
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regras das organizações. A essência das instituições é, em verdade, a missão constitucional a 

elas empenhadas: as forças auxiliares, a segurança pública; as forças armadas a defesa da 

pátria. O contrário, ou seja, ter a disciplina e a hierarquia como foco, é acreditar que, para um 

soldado, é mais valioso seguir os ditames legais da hierarquia e da disciplina, do que a 

execução do seu trabalho de salvar vidas, garantir e manter a ordem, etc. 

Ademais, afirmar que, incorrigivelmente, princípios da isonomia e da 

inafastabilidade “sempre terão pouco peso”, é desconhecer a teoria constitucional da 

ponderação de princípios, a qual determina que a só a situação do caso concreto consegue 

discernir o valor que cada princípio possuirá para a racionalidade argumentativa. 

Outrossim, o insigne Procurador fala que “princípios democráticos são muito bons 

onde há relações sociais de coordenação”, como se o ambiente de quartel fosse um espaço 

isolado. O jurista qualifica de democráticos princípios que apenas se estabeleçam em relações 

de coordenação. A tese, contudo não há de prosperar, pois, salvo melhor juízo, todos os 

princípios são naturalmente democráticos por opção constitucional expressa do art. 1° da 

CF/88, ao estabelecer o Estado Democrático de Direito. 

Não bastassem as impropriedades das teses já comentadas, o autor ainda afirma 

que qualquer indivíduo que pense diferente das suas definições, não poderão prosperar nas 

fileiras das instituições. 

Nesse ponto, é importante relembrar ao leitor que o presente estudo não visa 

invocar questões sobre a “desmilitarização” das tropas estaduais. O que se quer alcançar aqui 

é a correta definição constitucional para as relações especiais de sujeição dos militares 

estaduais. Nesse viés, duas teses estão necessariamente superadas: a primeira delas é a que 

coloca a hierarquia e a disciplina como princípios absolutos do direito militar; a segunda, 

classifica hierarquia e disciplina como inconstitucionais. Ambas não representam, conforme 

evidenciou nossa pesquisa, a visão da CF/88 para os militares estaduais. 

Retornando às críticas do texto “A ideal coexistência entre a justiça e a peculiar 

vida militar”, ressalvamos ainda que, mesmo se as suas teses fossem estritamente 

relacionadas aos militares federais, não conseguimos perceber liame ou aproximação desses 

postulados com a CF/88. Salvo melhor juízo, o resumo da manifestação do insigne procurador 

seria o seguinte: a Constituição Federal é suprema, o Estado Democrático de Direito existe, 

mas, nos quartéis, nem esse nem aquele: vale somente o militarismo (“O quartel é tão 

refratário àqueles princípios, como deve ser uma família coesa que se jacta de ter à sua frente 

um chefe com suficiente e acatada autoridade”). 
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Não nos parece que a CF/88 tenha planejado espaços onde o Estado Democrático 

de Direito não possa prosperar. O que ela arquitetou aos militares foi a questão das relações 

especiais de sujeição, o que não implica na retirada arbitrária de direitos do indivíduo. A 

limitação de direitos aos militares só é legítima quando a missão que a CF/88 determinou as 

instituições for atingida. 

Por conseguinte, temos que no atual Estado Democrático de Direito, é viável a 

manutenção das relações especiais de sujeição, sendo os militares um exemplo apropriado 

desse tipo de sujeição. 
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CAPÍTULO III                                                                                                               

SOBRE A HIERARQUIA E A DISCIPLINA 

 

A disciplina e a hierarquia são trabalhadas em três abordagens distintas: 

constitucional, administrativa, penal. 

 

3.1 Na Constituição 

Vejamos o que diz a doutrina sobre a subordinação do direito militar aos cânones 

constitucionais: 

Embora os regulamentos internos militares sejam normas interna corporis, que 

tratam das transgressões disciplinares às quais estão sujeitos os militares, muitas 

vezes, na aplicação da penalidade, não se observa o devido processo legal 

(substancial), na medida que são impostas penas sem que se garanta efetivamente a 

ampla defesa e o contraditório. Malgrado o Direito Militar seja um ramo do 

direito com princípios e peculiaridades próprias, como qualquer outro ramo 

subordina-se aos cânones constitucionais. Sendo assim, o respeito à hierarquia e à 

disciplina (que são basilares no âmbito da caserna) não podem justificar a violação 

de direitos fundamentais garantidos a todos os cidadãos, especificamente os 

militares que eventualmente transgridam as regras internas. (PACELLI, 2012, 

p.1326) 

À guisa do que já explicitamos no Capítulo I, a CF/88 é a pedra angular do 

ordenamento e todos os ramos a ela subordinam. 

A CF/88, a propósito, é raiz da existencial da disciplina e da hierarquia. Em todo 

texto da Carta, são feitas duas citações a esses princípios, ambas ligadas à definição da 

“função/finalidade e inspiração determinadas” das organizações militares: uma para as forças 

auxiliares (art. 42) e outra para as FFAA (art. 142). A constituição cita, mas não define ou 

explica o que seriam esses princípios. Preferiu “recepcionar” as definições trazidas em normas 

infraconstitucionais mais antigas (ver definição no item 3.2). 

Nesse sentido, a hierarquia e a disciplina são os mandamentos de otimização 

“mestres” para compreensão do sistema castrense, tanto na ordem federal quanto na estadual. 

Todavia, o constituinte originário não conferiu supremacia a disciplina ou a 

hierarquia. O que fica nítido é a opção do legislador de que esses dois princípios estejam 

sempre presentes na solução de conflitos e na organização das instituições militares. 

Para compreender a distinção entre “estar presente” e “ser superior/supremo” 

requer-se alguma habilidade na teoria dos princípios. 
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3.1.1 Breves anotações sobre a “Teoria dos Princípios” 

Princípios são mandamentos de otimização, isto é, são normas que ordenam que 

algo seja cumprido na maior medida possível, de acordo com as circunstâncias fáticas e 

jurídicas existentes (ALEXY apud MARINONI, 2012, p. 48). 

A nova sistemática de interpretação do Direito, o Neoconstitucionalismo, defende 

que os princípios não são simples instrumentos para completar as lacunas da lei, diferente, por 

tanto, daquilo que prega a Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro (Lei n° 4.657/42)
 

29
. Princíos são normas, que identificam valores a serem preservados ou fins a serem 

alcançados. 

Sem querer adentrar na profundida desse tema jurídico, para a nossa pesquisa 

basta o entendimento de que o nosso ordenamento, em nenhhum de seus âmbitos, conferiu a 

qualquer princípio a supremacia legal. Significa que, na solução de conflitos, não existe um 

prícipio-chave, hábil a subordinar todos os demais e que só por meio dele é alcançada a justa 

solução dos conflitos. 

Quando há colisão entre princípios, um dos princípios deve ceder frente ao outro. 

Nesse caso, a resolução se dá conforme a dimensão de peso entre os princípios 

envolvidos, de acordo com as circunstâncias do caso concreto. (LIMA, 2010) 

Quando duas regras estão em conflitos, ou seja, quando, em tese, duas leis podem 

ser aplicadas ao caso concreto, a solução obedece a lógica do “tudo ou nada” (MARINONI, 

idem): há de se perquerir a solução pelo conflito de leis no tempo, no espaço, pela regra da 

especialidade, etc. Por exemplo: o crime de homicídio é tipificado tanto na legislação penal 

quanto na penal militar. Caso um militar em serviço venha a matar o seu companheiro de 

guarnição, sabendo que a descrição destes fatos atende ao que preconiza o art. 9° CPM, o 

processamento da ação será no juízo da Justiça Militar, afastando-se, por tanto, a típificação 

do art. 121 do CP. 

Os príncípios, doutra sorte, solucionam os seus conflitos pela obediência à lógica 

do “peso”/“importância”: quando em conflito, eles são objetos de um juízo de ponderação à 

luz do caso concreto, a fim ser identificado qual deles melhor corresponde à justeza da 
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 Art. 4
o
 da LINDB - Quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os costumes e os 

princípios gerais de direito. 
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solução. A harmonização é encontrada em cada caso concreto, verificando-se qual direito 

fundamental
30

 deve prevalecer. 

Não se pode admitir uma teoria dos direitos fundamentais capaz de dar uma única 

solução correta para cada caso, e os princípios podem colidir diante das diversas 

situações concretas, a única saída é pensar no controle da racionalidade da 

argumentação capaz de fazer valer um princípio em face do outro. (MARINONI, 

2012, p. 71) 

Nesse sentido, pensando no sistema militar, é impossivel afirmar que a hierarquia 

e a disciplina serão os princípios absolutos do ordenamento militar. A prescrição legal é para 

que ambos sejam sempre considerados para aferir quais direitos devem ou não adentrar ao 

sistema das organizações militares. 

Exemplificamos: na opinião deste autor, o direito de greve não condiz com as 

instituições de segurança pública, mesmo aquelas de caráter não militar. Nosso entendimento 

assim o é pela “racionalidade da argumentação” ou “ponderação de princípios”: de um lado 

da balança fica o direito do trabalhador de lutar por melhores condições físicas, psicológicas e 

dignas do ser humano no ambiente de trabalho; do outro lado, o direito de toda sociedade à 

segurança/incolumidade/ordem pública. Essa ponderação já foi desenvolvida pelo Supremo 

Tribunal Federal, na Reclamação n° 6.568, de relatoria do Min. Eros Grau, que reafirmou a 

jurisprudência assentada do julgamento da ADI 3.395 – Rel. Min. Cezar Peluso: 

RECLAMAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. POLICIAIS CIVIS. DISSÍDIO 

COLETIVO DE GREVE. SERVIÇOS OU ATIVIDADES PÚBLICAS 

ESSENCIAIS. COMPETÊNCIA PARA CONHECER E JULGAR O DISSÍDIO. 

Artigo 114, inciso I, da Constituição do Brasil. DIREITO DE GREVE. Artigo 37, 

inciso VII, da constituição do Brasil. LEI N. 7.783/89. INAPLICABILIDADE AOS 

SERVIDORES PÚBLICOS. DIREITO NÃO ABSOLUTO. RELATIVIZAÇÃO DO 

DIREITO DE GREVE EM RAZÃO DA ÍNDOLE DE DETERMINADAS 

ATIVIDADES PÚBLICAS. Amplitude da decisão proferida no julgamento do 

Mandado de injunção n. 712. art. 142, § 3º, inciso IV, da constituição do Brasil. 

Interpretação da constituição. AFRONTA AO DECIDIDO NA ADI 3.395. 

INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO PARA DIRIMIR 

CONFLITOS ENTRE SERVIDORES PÚBLICOS E ENTES DA 

ADMINISTRAÇÃO ÀS QUAIS ESTÃO VINCULADOS. RECLAMAÇÃO 

JULGADA PROCEDENTE. 1.O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o MI n. 712, 

afirmou entendimento no sentido de que a Lei n. 7.783/89, que dispõe sobre o 

exercício do direito de greve dos trabalhadores em geral, é ato normativo de início 

inaplicável aos servidores públicos civis, mas ao Poder Judiciário dar concreção ao 

artigo 37, inciso VII, da Constituição do Brasil, suprindo omissões do Poder 

Legislativo. 2.Servidores públicos que exercem atividades relacionadas à 

manutenção da ordem pública e à segurança pública, à administração da Justiça --- 
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 As teorias dos direitos fundamentais e dos princípios se interpenetram. Para Marinoni (2012, p. 70) “a 

abordagem das teorias dos direitos fundamentais demonstra que todas elas são teoria de princípios (ou que as 

teorias matérias dos direitos fundamentais são teoria dos princípios)”. 
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aí os integrados nas chamadas carreiras de Estado, que exercem atividades 

indelegáveis, inclusive as de exação tributária --- e à saúde pública. A conservação 

do bem comum exige que certas categorias de servidores públicos sejam privadas do 

exercício do direito de greve. Defesa dessa conservação e efetiva proteção de outros 

direitos igualmente salvaguardados pela Constituição do Brasil. 3.Doutrina do duplo 

efeito, segundo Tomás de Aquino, na Suma Teológica (II Seção da II Parte, Questão 

64, Artigo 7). Não há dúvida quanto a serem, os servidores públicos, titulares do 

direito de greve. Porém, tal e qual é lícito matar a outrem em vista do bem comum, 

não será ilícita a recusa do direito de greve a tais e quais servidores públicos em 

benefício do bem comum. Não há mesmo dúvida quanto a serem eles titulares do 

direito de greve. A Constituição é, contudo, uma totalidade. Não um conjunto de 

enunciados que se possa ler palavra por palavra, em experiência de leitura bem 

comportada ou esteticamente ordenada. Dela são extraídos, pelo intérprete, sentidos 

normativos, outras coisas que não somente textos. A força normativa da 

Constituição é desprendida da totalidade, totalidade normativa, que a Constituição é. 

Os servidores públicos são, seguramente, titulares do direito de greve. Essa é a 

regra. Ocorre, contudo, que entre os serviços públicos há alguns que a coesão social 

impõe sejam prestados plenamente, em sua totalidade. Atividades das quais 

dependam a manutenção da ordem pública e a segurança pública, a administração da 

Justiça --- onde as carreiras de Estado, cujos membros exercem atividades 

indelegáveis, inclusive as de exação tributária --- e a saúde pública não estão 

inseridos no elenco dos servidores alcançados por esse direito. Serviços públicos 

desenvolvidos por grupos armados: as atividades desenvolvidas pela polícia civil são 

análogas, para esse efeito, às dos militares, em relação aos quais a Constituição 

expressamente proíbe a greve [art. 142, § 3º, IV]. 

Em outras palavras, o direito da sociedade à segurança e a ordem pública 

sobrepuja o direitos à greve não só dos militares, mas de todos os intregrantes das intiuições 

de segurança. Grifamos inclusive que nosso entendimento sequer buscou raízes na possível 

violação aos valores hierárquico-disciplinar
31

. O comprometimento efetivo da ordem interna 

do país é razão suficiente para se afastar qualquer possibilidade de greve pelos profissionais 

de segurança (art. 142, §3°, inc. IV da CF/88). 

Não é a mesma conclusão que chegamos ao avaliar a carga horária de trabalho dos 

militares. 

Há quem visualize incompatibilidade na delimitação da jornada de trabalho aos 

militares estaduais, por força da hierarquia e da disciplina. É o que fora consignado no Agravo 

Regimental (AgRg) no Recurso em Mandado de Segurança Nº 33.836/PB (STJ, Relator: 

Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, Data de Julgamento: 01/09/2011, PRIMEIRA 

TURMA 2011/0034858-1): 

RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL 

MILITAR EXCLUÍDO A BEM DA DISCIPLINA. EXTENSÃO DA JORNADA 

DE TRABALHO DO SERVIDORCIVIL AOS MILITARES. IMPOSSIBILIDADE. 

ART. 142, § 3º, VIII, DACF/88. REGIME DE DEDICAÇÃO INTEGRAL. ART. 
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motim/revolta do art. 149 do CPM). Cf. Assis, 2013, p. 313-325. 
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30, I, LEI ESTADUAL3.909/77. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Procedimento 

administrativo disciplinar motivado na recusa do ex-militar em aceitar escalas de 

serviços extras sob a alegação de que não pode ser submetido a uma carga de 

trabalho maior do que a que é exigida ao servidor público civil. 2. A Constituição 

Federal, no tocante aos direitos sociais, não estendeu aos militares o disposto no 

inc. XIII do art. 7º - que fixa a duração de trabalho normal não superior a oito 

diárias e quarenta e quatro semanais. Inteligência do art. 142, § 3º, VIII, CF/88.3. 

A Corporação Militar à qual pretende ser reintegrado o recorrente, organizada 

com base na hierarquia e na disciplina, conforme estabelece o art. 42, caput, da 

CF/88, funciona em regime de dedicação integral, nos moldes definidos no art. 

30, I, da Lei Estadual 3.909/77 - Estatuto dos Policiais Militares do Estado da 

Paraíba.4. Alegação de que estava desobrigado a cumprir os serviços de natureza 

extraordinária que não se sustenta, porquanto escala de serviços extras não equivale 

a exercício de atividade voluntária. De outra parte, a norma tida pelo recorrente 

como garantidora do direito postulado (art. 3º da Portaria CGC/0061/2008-CG) 

somente dispôs sobre a percepção de gratificação do militar que, além das escalas 

ordinárias, serviria em policiamento ostensivo geral e escoltas, não havendo como 

inferir do aludido dispositivo qualquer discricionariedade, senão aquela relativa à 

escolha da escala de acordo com a folga do serviço ordinário.5. Agravo regimental 

não provido. (Grifos nossos) 

Contudo a justificativa supra nada contém de racionalidade na argumentação, 

visto não explicar o real motivo da incompatibilidade entre hierarquia e disciplina e a 

delimitação de jornada. Ao nosso sentir, o pronto atendimento às ordens ou a divisão 

hierárquica em postos e graduações não são atingidas com a garantia da jornada de trabalho 

definida. 

O que se flagra nas unidades militares são limitações a direitos plenamente 

exequíveis (desrespeito a carga horária de trabalho; o descaso ao devido processo legal nos 

procedimentos disciplinares; etc.), justificadas pelo sofisma de que “ser militar é, por 

natureza, abnegar-se de direitos, visto que assumiu o risco de cumprir ordens/missões, ainda 

que sob ameaça à própria vida”
32

: 

Vejamos, então, uma ponderação de princípios mais salutar ao caso. 

O primeiro fator é que, enquanto aos trabalhadores civis vários direitos foram 

declaradamente permitidos, a Constituição no art. 142, § 3º, inciso VIII, expressou aos 

militares apenas a aplicação do disposto no art. 7º, incisos VIII, XII, XVII, XVIII, XIX e 

XXV e no art. 37, incisos XI, XIII, XIV e XV. Logo, a CF/88 não concedeu, de modo 

expresso, a “duração do trabalho normal não superior a oito horas diárias e quarenta e quatro 

semanais, facultada a compensação de horários e a redução da jornada, mediante acordo ou 

convenção coletiva de trabalho” (art. 7º, inciso XIII). 

Mas o silêncio legislativo não importa dizer que o militar deve ser integralmente 

envolvido no serviço ativo sem quaisquer parâmetros de jornada. Os militares são 
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funcionários em regime de “disponibilidade permanente”
33

, mesma conclusão desenvolvida 

pela Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado, em análise ao Projeto 

de Lei 6.399/2009: 

Certamente o que motivou o legislador constituinte a não contemplá-los no 

dispositivo referente aos servidores públicos é que poderão ser convocados, a 

qualquer momento, para atividades próprias ou afins, inclusive mobilizados como 

reserva do Exército Brasileiro, em circunstâncias em que não há que se falar em 

limite de jornada. Ora, não faria sentido em tais situações o militar alegar o não 

prosseguimento no cumprimento da missão com fundamento num pretenso direito a 

carga de trabalho estrita. Vislumbramos, entretanto, que a própria legislação 

referente aos estados de exceção, no tocante à convocação ou mobilização das forças 

auxiliares, há de prever o engajamento ininterrupto nas operações, com o 

revezamento das forças conforme a situação fática, de acordo com a doutrina própria 

das operações bélicas. Noutro passo, mesmo em situação de calamidade pública, 

em que as forças militares sejam empregadas pelo poder público no socorro 

humanitário às vítimas, é comum e necessário o revezamento do efetivo 

empregado, para descanso, sob pena de comprometimento da própria missão e 

da segurança dos vitimados. 

A disponibilidade permanente, de modo algum, pode justificar que militares e 

civis necessitam de regulamentações distintas – de mais rigor no trato com os primeiros. 

Ilustram positivamente nosso entendimento o Projeto de Lei n° 5.799
34

, que tramita no 

Congresso Nacional e propõe o limite de 30h semanais e ainda, Projeto de Lei n° 6.399
35

, que 

estipula 48h semanais. 

Para nós, o maior empecilho para a concretização dos projetos legislativos é a 

permissibilidade de utilização de um número mínimo de indivíduos para concretização de 

múltiplas atividades. Em outras palavras, enquanto são necessários 4 (quatro) militares para 

cumprir a escala de um posto de serviço, em regime de 24 (vinte e quatro) horas por 72 

(setenta e duas) de folga, a ausência de regulamentação do serviço ordinário permite que 02 

(dois) ou até apenas 01 (um) militar responda pela função, em flagrante violação à dignidade 

da pessoa humana. 

Sobre o fato da legislação não ter previsto expressamente esse direito, o parecer 

do Supremo Tribunal Federal é que:  

                                                 
33

 Diz-se da disponibilidade permanente, pois o militar pode ser convocado a qualquer momento para as suas 

atividades. 

34 
Ver: http://www2.camara.gov.br/camaranoticias/noticias/SEGURANCA/144554-PROJETO-LIMITA-A-

CARGA-HORARIA-DE-POLICIAIS-A-30-HORAS-SEMANAIS.html. 

35
 Ver: http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=459418. 

http://www2.camara.gov.br/camaranoticias/noticias/SEGURANCA/144554-PROJETO-LIMITA-A-CARGA-HORARIA-DE-POLICIAIS-A-30-HORAS-SEMANAIS.html
http://www2.camara.gov.br/camaranoticias/noticias/SEGURANCA/144554-PROJETO-LIMITA-A-CARGA-HORARIA-DE-POLICIAIS-A-30-HORAS-SEMANAIS.html
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=459418
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Os militares, indivíduos que são, não foram excluídos da garantia constitucional da 

individualização da pena. Digo isso porque, de ordinário, a CF de 1988, quando 

quis tratar por modo diferenciado os servidores militares, o fez explicitamente. 

Por ilustração, é o que se contém no inciso LXI do art. 5º do Magno Texto, a saber: 

„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‟. Nova amostragem está no preceito de 

que „não caberá habeas corpus em relação a punições disciplinares militares‟ (§ 2º 

do art. 142). Isso sem contar que são proibidas a sindicalização e a greve por parte 

do militar em serviço ativo, bem como a filiação partidária (incisos IV e V do § 3º 

do art. 142)”. (HC 104.174, Rel. Min. Ayres Britto, julgamento em 29-3-2011, 

Segunda Turma, DJE de 18-5-2011). 

A regra é que, conforme o precedente acima, o militar faz jus a todo e qualquer 

direito que a Constituição consagrou aos cidadãos comuns. A ausência de mandamentos 

normativos que consignem clara e expressamente determinado direito ou garantia, não enseja 

dizer que ele não foi garantido. Sempre que a norma quiser fazer objeção ao gozo de direitos e 

garantias, faz/fará expressamente. 

Por todo exposto, aos militares é constitucionalmente garantido o direito à carga 

horária laboral definida. 

 

3.2 Na esfera administrativa 

Cabe esclarecer que a contumaz reprodução em conjunto destes dois institutos não 

pode significar, de modo algum, que os mesmos são “uma só coisa” (princípio “hierarquia-

disciplina”) ou até que são sinônimos. 

Vejamos o ensino do Estatuto dos Policiais Militares do Estado da Paraíba (Lei nº. 

3.909/77): 

Art. 12 - A hierarquia e a disciplina são a base institucional da Polícia Militar. A 

autoridade e a responsabilidade crescem com o grau hierárquica. Parágrafo 1º - A 

hierarquia policial militar é a ordenação dá autoridade em níveis diferentes, dentro 

da estrutura da Polícia Militar. A ordenação se faz por postos ou graduações. Dentro 

de um mesmo posto ou de uma mesma graduação se faz pela antigüidade no posto 

ou na graduação. O respeito à hierarquia é consubstanciado no espírito de 

acatamento à seqüência de autoridade. Parágrafo 2º - Disciplina é a rigorosa 

observância e o acatamento integral das Leis, regulamentos, normas e disposições 

que fundamentam o organismo policial militar e coordenam seu funcionamento 

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

todos e de cada um dos componentes desse organismo. Parágrafo 3º - A disciplina e 

o respeito à hierarquia devem ser mantidos em todas as circunstâncias da vida, entre 

policiais militares da ativa, da reserva remunerada e reformados. 

A hierarquia é a relação de distribuição escalonada em postos e graduações 

(soldado, cabo, etc.) e nada tem com o conceito de disciplina, a qual possui significado 
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dúplice: disciplina é o pronto atendimento às ordens recebidas, bem como é a competência 

delegada ao superior de reprimir e corrigir as infrações de seus subordinados. 

É na seara administrativa onde entendemos residir a razão de ser do sistema 

militar: a hierarquia e a disciplina nada mais são que os paradigmas para estruturação 

organizacional no modelo “top-down”
36

, como na ciência da Administração. Sendo a 

hierarquia um escalonamento funcional (soldado, cabo, (...), coronel) e a disciplina o 

acatamento às ordens superiores, o planejamento das ações militares assemelham-se ao 

planejamento “top-down”, pois as ações são pensadas nos órgãos superiores e devem chegar 

aos agentes de execução por meio da cadeia de comando
37

. E mais, após o cumprimento da 

ordem, deve o executor repassar as informações aos postos superiores (feedback), desta feita 

seguindo a cadeia de comando em sentido inverso
38

. 

Como a Segurança Pública estaria sendo pela primeira vez definida com 

contornos constitucionais e ciente da sua importância para a ordem social, parecia que a 

CF/88 queria delegar tal missão a organizações, em tese, bem estruturadas. Não estamos a 

afirmar que a segurança pública como um todo foi confiada aos militares estaduais, mas há de 

se reconhecer que, a Polícia Militar é quem desenvolve as tarefas mais genuína da segurança, 

o policiamento ostensivo e a preservação da ordem pública (art. 144 da CF/88). 

Por sua vez, na Constituição da República Federativa do Brasil 1988, as PMs 

pareciam ganhar uma nova dimensão e passaram a figurar entre os órgãos de 

segurança pública (art. 144). As PMs, juntamente com os demais órgãos de 

segurança pública foram criadas para preservação da ordem pública e da 

incolumidade das pessoas e do patrimônio. A União perdeu a competência de 

legislar privativamente sobre a instrução militar das PMs, mas manteve a 

competência de instituir normas gerais sobre a organização, efetivos, material bélico, 

garantias, convocação e mobilização (art. 5o., inciso XXI). (LOUREIRO, 2004, 

s/i)
39

 

                                                 
36

 “O planejamento top-down é um plano de distribuição de dados de um nível mais alto para um nível mais 

baixo. É possível distribuir dados que foram planejados em nível superior para um nível inferior. 

Ver: http://help.sap.com/saphelp_46c/helpdata/pt/d3/0e4df8cf7911d1b59e0000e82debc6/content.htm. 

37
 “Cadeia de comando, também conhecida como cadeia escalar, é a linha de autoridade formal em uma 

organização. Em geral, ela pode ser observada no organograma da organização, o qual identifica os papéis de 

cada indivíduo e quem deve responder a quem dentro da estrutura organizacional. Dessa forma, a cadeia de 

comando é a definição formal do sentido da comunicação dentro da organização, e da responsabilidade de cada 

indivíduo que faz parte dela”. Ver: http://pt.wikipedia.org/wiki/Cadeia_de_comando. 

38
 Essa estrutura de gestão “top-down” fica bastante ressaltada nos modelos de Sistema de Comando de 

Incidente. Ver Manual do Corpo de Bombeiros Militar de Brasília (Módulo IV) disponível em: 

https://www.cbm.df.gov.br/institucional/2012-11-13-16-53-22?task=document.viewdoc&id=744. 

39
 Ver: http://www.mpce.mp.br/servicos/artigos/artigos.asp?iCodigo=84. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Organograma
http://www.mpce.mp.br/servicos/artigos/artigos.asp?iCodigo=84
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Mas segundo Loureiro (2004, s/i), o que se teve foi uma investida das forças 

armadas de, em certa medida, ter o controle das PMs. 

Em face da "lenta, gradativa e segura distensão", que importava o fim da ditadura, o 

retorno à democracia foi negociado entre civis e militares. A manutenção das PMs 

vinculadas ao Exército Brasileiro foi uma das exigências para a 

redemocratização. Estas "negociações", ao invés de clarificar e distinguir as 

relações entre civis e militares, geraram uma profunda perplexidade nas PMs. Como 

destacou Zaverucha: "Quando se dá a transição para a democracia, há uma 

preocupação dos novos governantes em tirar a polícia do controle das Forças 

Armadas. O objetivo é tornar nítida a separação de suas funções: a polícia é 

responsável pela ordem interna, ou seja, pelos problemas de segurança pública, 

enquanto os militares federais se encarregam dos problemas externos, leia-se, da 

guerra. A Constituição de 1988 não procurou fazer essa separação. Ao contrário, 

dificultou-a." (grifo nosso) 

A atualidade demonstra que esse modelo estrutural da polícia militar não logrou 

eficaz, na verdade, toda a “arquitetura Institucional da Segurança Pública no Brasil”
40

 está 

falida: 

A situação da segurança pública no Brasil permanece grave. Avanços no controle do 

crime e da violência, em algumas regiões, mesmo significativos, têm sido anulados, 

no cômputo agregado, pela deterioração verificada em outras, nas quais aumentam, 

consistentemente, as ocorrências de modalidades criminais relevantes. O país 

continua estacionado na faixa dos 25 a 27 homicídios dolosos por 100 mil 

habitantes. Em termos absolutos, os 50 mil casos por ano correspondem ao segundo 

lugar, no campeonato mórbido do crime letal intencional em todo o planeta. 

(SOARES, s/i) 

Assentimos com o pensamento de Loureiro (2004, s/i) quando afirma que as bases 

do militarismo, ou seja, o lastro hierárquico-disciplinar é próprio das forças armadas, mas não 

fornecem as PMs a dinamicidade necessária para o combate à criminalidade. A estrutura 

militarizada é incompatível com a necessidade de formação de comandos descentralizados e 

especializados, voltados a superação de necessidades locais. 

Isto posto, reconhece-se que a reforma da segurança pública é imperiosa, não só 

porque o ímpeto do constituinte originário tem espeque em raízes negativas, mas 

principalmente porque a arquitetura da segurança pública tem se mostrado ineficaz, 

especialmente quanto ao comportamento das instituições militares estaduais. A hierarquia e a 

disciplina engessam a estrutura das instituições, impedindo uma melhor efetividade das suas 

ações no corpo social. 

                                                 
40

 Cf. Luiz Eduardo Soares: http://www.luizeduardosoares.com/?p=997. 

http://www.luizeduardosoares.com/?p=997
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Todavia, o presente estudo não almeja a proposição de novos modelos da 

Segurança Pública. O que aqui se quer avaliar são os ditames constitucionais estabelecidos 

para a polícia e bombeiro militar. Por isso, esse ranço da história das forças auxiliares, qual 

seja, o fato delas terem sido militarizadas na CF/88, não impede o juízo constitucional de que 

os integrantes dos corpos de bombeiros e das polícias militares são titulares de diretos. 

Estamos cientes que da urgência das modificações na arquitetura da segurança 

pública. Contudo, o principal interesse de nossa pesquisa é tentar entender o atual momento 

constitucional dos militares estaduais. E isso se torna demasiadamente importante por duas 

razões principais: superar os gravames da atualidade,  

As modificações da segurança pública podem levar anos ou ainda jamais 

prosperarem, mas independente disto os integrantes das PMs e dos CBM são detentores de 

direitos fundamentais. 

 

3.3 Na esfera penal 

Outro ciclo que também correlaciona seus institutos ao lastro hierárquico-

disciplinar é a esfera penal especial. Aproveitando o conceito material do direito penal, 

podemos afirmar que a hierarquia e a disciplina são bens jurídicos essenciais
41

 para o sistema 

castrense. 

Art. 255. A prisão preventiva, além dos requisitos do artigo anterior, deverá fundar-

se em um dos seguintes casos: 
(...)e) exigência da manutenção das normas ou princípios de hierarquia e disciplina 

militares, quando ficarem ameaçados ou atingidos com a liberdade do indiciado ou 

acusado. 

Para o direito penal, o militar é funcionário essencial manutenção da ordem social. 

A hierarquia e a disciplina são as garantias do correto funcionamento desses trabalhadores no 

exercício das suas funções. Por isso, o artigo 9° do CPM assim descreve os crimes militares: 

Consideram-se crimes militares, em tempo de paz: [...] II - os crimes previstos neste 

Código, embora também o sejam com igual definição na lei penal comum, quando 

praticados: a) por militar em situação de atividade ou assemelhado, contra militar na 

mesma situação ou assemelhado; b) por militar em situação de atividade ou 

assemelhado, em lugar sujeito à administração militar, contra militar da reserva, ou 

reformado, ou assemelhado, ou civil; c) por militar em serviço ou atuando em razão 

da função, em comissão de natureza militar, ou em formatura, ainda que fora do 

                                                 
41

 “Bem jurídico é aquele que esteja a exigir uma proteção especial, no âmbito das normas de Direito Penal, por 

se revelarem insuficientes, em relação a ele, as garantias oferecidas pelo novo ordenamento jurídico, em outras 

áreas extrapenais” (TOLEDO apud COIMBRA NEVES, XXXX, p. 81) 
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lugar sujeito à administração militar contra militar da reserva, ou reformado, ou 

civil; d) por militar durante o período de manobras ou exercício, contra militar da 

reserva, ou reformado, ou assemelhado, ou civil; e) por militar em situação de 

atividade, ou assemelhado, contra o patrimônio sob a administração militar, ou a 

ordem administrativa militar [...]. 

A norma penal debruça-se, especialmente, na qualidade de “militar em situação de 

atividade” para definir os crimes militares. Ou seja, segundo a melhor doutrina (por todos 

citamos Giuliani), não interessa ao CPM as ações do agente policial na sua folga, no convívio 

familiar, etc. Resta apenas saber se a ação ou omissão do agente está vinculada a sua função 

estatal. Logo, entendendo a hierarquia e a disciplina como pivôs da eficiência militar, esses 

princípios se tornam bens jurídicos essenciais do Direito Penal Militar, cuja violação implica 

em rigorosa sanção. Vejamos os exemplos do Desrespeito a Superior (art. 160, CPM) e da 

Recusa de obediência (art. 163, CPM): 

Art. 160. Desrespeitar superior diante de outro militar: Pena – detenção de três 

meses a um ano, se o fato não constitui crime mais grave. Parágrafo único. Se o fato 

é praticado contra o comandante da unidade a que pertence o agente, oficial‑general, 

oficial de dia, de serviço ou de quarto, a pena é aumentada da metade. 

Art. 163. Recusar obedecer a 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. 

Por todo o exposto, temos, em síntese, que a hierarquia e a disciplina são: 

constitucionalmente, princípios; penalmente, bens jurídicos essenciais; e administrativamente, 

bases para o planejamento e execução da missão institucional. 

Por isso concluímos que a hierarquia e a disciplina são princípios constitucionais 

que norteiam o sistema militar, consubstanciando-se em bens jurídicos de essencial proteção 

para o direito penal especial e que, em sede administrativa, permite a organização estrutural 

das instituições. 

A Constituição fundamenta a existência da disciplina e da hierarquia. Os 

regulamentos administrativos utilizam-nas para o bom direcionamento das atividades 

institucionais (planejamento e execução), punindo disciplinarmente qualquer que olvidar 

desses deveres objetivos de cuidado. Mas, se essa punição não for suficiente para correção da 

atitude ou, ainda, se o bem jurídico atingido é de essencial importância institucional, nasce o 

Direito Penal Militar como a ultima ratio do sistema castrense. Essa é, em resumo, a narrativa 

da existência tridimensional – Constituição, esfera penal e esfera administrativa – da 

disciplina e da hierarquia no ambiente “intramuros”.  
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CONCLUSÃO 

 

Para se estudar os direitos e garantias dos militares estaduais, classe de 

profissionais de duas das instituições da segurança pública, é essencial entender o que fala a 

norma fundamental do ordenamento brasileiro – a Constituição da República Federativa do 

Brasil de 1988. 

Nosso espaço teórico quis encontrar o lugar comum da Constituição, da segurança 

pública, dos direitos fundamentais e dos militares estaduais. 

Nesse iter, se fez necessário debruçar sobre alguns paradigmas do atual direito 

constitucional, a fim de entender se realmente os militares são titulares de direitos. O que se 

encontrou de resposta foi que supremacia constitucional não permite que vigore em qualquer 

espaço nacional diretrizes contrárias as suas. Nem mesmo no direito militar, reconhecido pela 

couraça da disciplina e da hierarquia, resiste a CF/88. Todas as normas do ordenamento 

ganharam novo fundamento no ano 1988, com a promulgação da CF/88. Percebemos que a 

Constituição não consignou empecilhos a essa titularidade, ou seja, é juridicamente correto 

afirmar que os militares estaduais são titulares de direitos fundamentais. 

Contudo, essa titularidade de direitos padece de algumas restrições, quando 

comparadas àquela exercida pelos demais cidadãos, conforme estabelece a Carta Maior. A 

Constituição submeteu esses profissionais à formação de relação especial de sujeição com o 

Estado, que são vínculos provenientes da relação Estado e indivíduo, dotados de certa 

restrição de gozo dos direitos fundamentais. 

A primeira vista, poderíamos pensar que os princípios da disciplina e da 

hierarquia seriam a razão para a limitação dos direitos fundamentais aos militares, já que o 

sistema militar é sempre identificado pelo lastro hierárquico-disciplinar de suas instituições. 

Importou, então, cavar a inteligência da teoria constitucional dos princípios, 

quanto as teses da racionalidade da argumentação ou ponderação de princípios, a fim de 

descobrir qual o sentido da formação das relações peculiares entre Estado e militar. 

Descobrimos que a CF/88 não revestiu nenhum princípio com a capacidade de 

solução de todos os conflitos em determinada seara do direito. Logo, hierarquia e disciplina 

não poderiam ser “as” barreiras para a questão dos direitos fundamentais aos militares. Vimos 

que, em verdade, todos os princípios, quando em conflito, buscam a harmonização, 

solucionando os seus conflitos pela obediência à lógica do “peso”/“importância”: quando em 
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conflito, eles são objetos de um juízo de ponderação à luz do caso concreto, a fim ser 

identificado qual deles melhor corresponde à justeza da solução. 

Se por um lado, a hierarquia e a disciplina não são princípios absolutos, tambem 

não se pode afirmar que eles são inconstitucionais: a constituição, expressamente, estabeleceu 

a ambos (art. 42 da CF/88). Em verdade, esses princípios fazem parte do sistema militar em 

três dimensões: são princípios constitucionais que norteiam as instituições militares; são bens 

jurídicos de essencial proteção para o direito penal especial; e, em sede administrativa, 

permitem a organização estrutural das instituições. 

A razão para formação das relações especiais de sujeição é a missão institucional 

que a CF/88 delegou as instituições – segurança pública. Portanto, para se compreender que 

princípio pode ou não ser tutelado aos policias e bombeiros militares, é essencial arguir se o 

direito em questão importará algum óbice a manutenção da ordem e a incolumidade das 

pessoas e de seus patrimônios. Nesse sentido, salvo melhor juízo, entendemos, por um lado, 

ser plenamente viável a definição da carga horária laboral, doutra sorte, afastamos a 

possibilidade ao direito de greve aos militares estaduais. 

O presente estudo não intenta demonstrar uma nova arquitetura da segurança 

pública ou mesmo incutir questões sobre a necessidade de “desmilitarização” das tropas 

estaduais. O que se pretende é analisar o modelo desenvolvido pela CF/88, independente das 

práticas atuais ou dos modos como muitos querem pensar o militarismo. O constitucionalismo 

não morreu. Importante é, por conseguinte, saber o que verdadeiramente restou determinado 

no Estado Democrático de Direito estabelecido pela Constituição.  
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