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RESUMO 

 
 

O presente estudo aborda a possibilidade de habeas corpus em sede de 

prisão disciplinar militar, face à vedação expressa no §2º do art. 142 da 

Constituição da República Federativa do Brasil, abordando discricionariedade 

do agente público no julgamento e aplicação das penas disciplinares. Faz-se 

uma análise do comportamento dos tribunais quanto à questão de intervenção 

no mérito dos atos administrativos, com relação à aplicação das penas, como 

também, o entendimento doutrinário. Suscita-se também, a questão da 

antinomia entre dispositivos constitucionais e compara habeas corpus na 

doutrina alienígena. Trata da validade dos Regulamentos Disciplinares e por 

fim a competência para julgar o habeas corpus, visto que o Brasil é um Estado 

Democrático de Direito, porém, se insistir no posicionamento excludente do 

usufruto desse remédio heróico, mesmo que seja para uma parcela da 

sociedade, incorrerá num paradoxo. 

PALAVRAS CHAVE: Habeas corpus. Prisão disciplinar militar. Regulamentos 
Disciplinares. 
 

  

                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

ABSTRACT 

 

The present study addresses the possibility of habeas corpus based on 

military discipline in prison, given the express prohibition in § 2, art. 142 of the 

Constitution of the Federative Republic of Brazil, addressing public official 

discretion of the trial and application of disciplinary penalties; it is an analysis of 

the behavior of the courts on the question of intervention on the merits of 

administrative action with respect to the application of penalties as also the 

doctrinal understanding. It also raises the question of the contradiction between 

constitutional habeas corpus and compares the doctrine alien. It deals with the 

validity of the Disciplinary Regulations and finally the power to judge the habeas 

corpus, since Brazil is a democratic state, however, insisting on its exclusive 

positioning, even for a portion of society, will be a paradox. 

 

KEYWORDS: Habeas corpus. Military discipline in prison. Disciplinary 
Regulations. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

"Onde não há remédio do rito do habeas-corpus, 
não há, não pode haver garantia segura da liberdade 

física. Errar é humano. Coagir é vulgar; abusar do poder 
é universal e irremediável. A história tôda é prova disso. 

A contemporaneidade confirma-o a cada passo... Só 
recurso pronto, fácil, suspensivo como o habeas-corpus, 

pode acudir a liberdade dos indivíduos" 
 Pontes de Miranda 
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1 – INTRODUÇÃO 
 

Esta monografia mostrará a possibilidade de habeas corpus em sede de 

prisão disciplinar militar, face à vedação expressa no §2º do art. 142 da 

Constituição da República Federativa do Brasil. 

Objetiva-se, também, contribuir para que a questão observada na 

doutrina e no pretório seja mitigada até que não haja mais o equívoco da não 

aplicação do instituto em sede de punições disciplinares militar. 

Intenta-se, ainda, analisar uma possível antinomia entre dispositivos 

constitucionais oriundos do Poder Constituinte Originário e fazer uma 

comparação do instituto do habeas corpus com a legislação alienígena.  

 Para a realização deste trabalho, a metodologia a ser utilizada será 

estritamente teórica. Para isso, o embasamento será extraído de material 

relevante já publicado em relação ao tema nas referências bibliográficas; na 

jurisprudência; e na doutrina.  

Pela relevância do tema e pelo antagonismo doutrinário e 

jurisprudencial, faz-se necessário utilizar, ao longo deste trabalho, o método 

dedutivo, na tentativa de tornar claro e incontroverso o tema proposto, e quiçá, 

que as conclusões possam também servir de norte para novas pesquisas.  

Os Capítulos aqui estruturados trarão respostas para aos seguintes 

questionamentos: O Direito Pátrio acolhe o habeas corpus em caso de prisão 

disciplinar militar? Qual a posição dos tribunais? Há restrição na aplicação do 

instituto, em caso de prisão disciplinar militar na legislação alienígena?  

No capítulo introdutório conterá um histórico sobre habeas corpus e 

punições disciplinares. No segundo capítulo, conterá as considerações iniciais 

sobre habeas corpus e punição disciplinar Militar. No terceiro capítulo, dar-se-á, 

a definição legal de hierarquia e disciplina. Ainda no terceiro capítulo, será 

abordado o poder discricionário na aplicação da pena disciplinar. No quarto 

capítulo conterá o habeas corpus na prisão disciplinar e o entendimento dos 

tribunais, o habeas corpus na prisão disciplinar e o entendimento doutrinário, e 

o habeas corpus na prisão disciplinar e o direito comparado. No quinto capítulo, 

considerar-se-á um conflito (antinomia) entre normas constitucionais e controle 

de constitucionalidade. No sexto capítulo falar-se-á sobre os regulamentos 

disciplinares das forças armadas, sob o aspecto da validade jurídica. Por fim, 
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no sétimo capítulo, intenta-se verificar qual seria o tribunal competente para 

julgar o habeas corpus nas prisões disciplinares. 

O Brasil é um Estado Democrático de Direito, porem, se insistir no 

posicionamento excludente do usufruto desse remédio heróico, mesmo que 

seja para uma parcela da sociedade, incorrerá num paradoxo. 

O direito à liberdade é tão importante que não poderiam os militares ficar 

à margem desta garantia fundamental. Se fosse pertinente hierarquizar tais 

garantias, certamente a liberdade seria colocada em posição horizontal ao 

direito à vida, pois de que adiantaria a vida, sem a liberdade para usufruí-la? 

Partindo desse entendimento, acredita-se que o presente estudo 

representa uma possibilidade de repensar sobre o porquê de a Constituição 

Brasileira ser denominada de “garantista”. Afinal, negar a possibilidade de 

habeas corpus aos militares significa o mesmo que negar vigência ao inciso 

LXVIII do art. 5º da CF/88 (ROSA, 2001) e, consequentemente, tornar-se-ia 

temerário afirmar que o Brasil é um Estado Democrático de Direito, já que em 

tese os direitos fundamentais estão garantidos.  
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2 – CONSIDERAÇÕES INICIAIS SOBRE HABEAS CORPUS E PUNIÇÃO 

DISCIPLINAR MILITAR. 

 

O estudo em pauta representa uma análise da aplicação do habeas 

corpus nas questões disciplinares militares, sobretudo a legalidade, o 

entendimento dos tribunais e a doutrina.  

Antes de entrar no cerne da questão, faz-se necessário um breve 

comentário do significado e do surgimento de habeas corpus, como também do 

conceito de prisão disciplinar e a sua aplicação no Brasil ao longo do tempo.  

 O habeas corpus é uma medida judicial de urgência, conhecida como 

remédio constitucional, e está insculpido no rol das garantias individuais, no 

inciso LXVIII do art. 5º da CF/88. Não há necessidade de capacidade 

postulatória para sua impetração, ou seja, qualquer cidadão pode interpô-lo, 

mesmo que não seja advogado. Também, não é necessário legitimidade ad 

causam, como nas demais ações judiciais; isso quer dizer que terceiro não 

interessado pode, em favor de outrem, impetrar habeas corpus sempre que 

alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na 

sua liberdade de locomoção. O habeas corpus pode ser preventivo, quando a 

ameaça atentatória à liberdade for iminente, ou libertatório, quando a lesão ao 

direito de liberdade já for consumada. O habeas corpus também é conhecido 

por “Remédio heróico, writ ou mandamus”. 

 Há relatos históricos de que o habeas corpus surgiu no Direito Romano, 

em que qualquer cidadão poderia reclamar a apresentação do homem livre 

preso ilegalmente, através de uma ação chamada “interdictum de homine 

exbibendo”. Há a possibilidade também de ter surgido na Inglaterra Medieval, 

na Constituição de 1215. 

No Brasil, com o decreto nº 21 de 23 de maio de 1821 anterior a 

Constituição do Império, a prisão foi jurisdicionada, o devido processo legal e a 

ampla defesa, foram inseridos. O príncipe regente, não tolerava mais as 

prisões arbitrárias, e positivou os institutos citados na seguinte redação: 

“nenhuma pessoa livre no Brazil possa jamais ser presa sem ordem por 

escripto do Juiz, ou Magistrado Criminal do territorio, excepto sómente o caso 

de flagrante delicto, em que qualquer do povo deve prender o delinquente. [...] 

para assim facilitar os meios de justa defesa, que a ninguem se devem 
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difficultar, ou tolher [...]”. Ainda não era o momento histórico do habeas corpus, 

contudo, pode-se dizer que foi o primeiro ensaio para a consagração da 

liberdade. Pontes de Miranda, acreditava ser o decreto supra citado, a primeira 

carta magna brasileira. (MIRANDA, 1951, p. 125). 

Acredita-se que o habeas corpus estava implicito no texto da 

Constituição Imperial, pois existia o direito a liberdade em sentido amplo, 

elencado no art. 179 e incisos, mas não havia a efetiva garantia. Por fim, o 

instituto, foi definitivamente positivado no Código de Processo Criminal de 1832 

no art. 340. Em seguida incluído na Constituição Republicana de 1891, no art. 

72, parágrafo 22. 

Atualmente como já citado acima, está previsto no art. 5°, inciso LXVIII, 

da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988: "conceder-se-á 

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

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

de poder". 

Leciona Pontes de Miranda que: 

"Onde não há remédio do rito do habeas-corpus, não há, não 
pode haver garantia segura da liberdade física. Errar é humano. 
Coagir é vulgar; abusar do poder é universal e irremediável. A 
história tôda é prova disso. A contemporaneidade confirma-o a 
cada passo... Só recurso pronto, fácil, suspensivo como o 
habeas-corpus, pode acudir a liberdade dos indivíduos" 
(MIRANDA, 1951, p. 127).  
 

A prisão disciplinar é o cerceamento da liberdade, utilizada nas 

corporações militares como punição por contravenções disciplinares, não 

caracterizadas como crime. Podendo ser, de simples impedimento no 

alojamento do quartel ou navio ao recolhimento do militar infrator às grades. 

Existem outras sanções mais brandas. 

As punições disciplinares infringidas aos soldados são tão antigas 

quanto as primeiras formações militares. Na Marinha do Brasil, por exemplo, 

antes de 1910 eram aplicadas punições de flagelo, ou seja, para contravenções 

graves, aplicava-se 25 (vinte e cinco) chibatadas: "Pelas faltas que cometeram 

serão punidos do seguinte modo: a) faltas leves: prisão e ferro na solitária, a 

pão e água, por três dias. b) faltas leves repetidas, idem, idem, por 6 dias. c) 

faltas graves: 25 chibatadas" (MOREL, 1979, p.100).  
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Conforma Morel (1979, p. 57), no auge do descontentamento pelos 

famigerados flagelos, precisamente em 22 de novembro de 1910, ocorreu uma 

revolta. Um determinado marinheiro, chamado Marcelino Rodrigues Meneses 

foi condenado a 250 chibatadas, aos olhos de toda tripulação formada ao 

convés do navio “Minas Gerais”. Não obstante a norma determinasse que para 

faltas graves, a aplicação da pena seria de 25 (vinte e cinco) chibatadas. A 

exasperação da punição foi o estopim de uma revolta já anteriormente 

arquitetada. Os revoltosos tomaram o comando do navio Minas Gerais e depois 

os navios São Paulo, Bahia e Deodoro também foram controlados pelos 

amotinados. A intenção dos revoltosos era acabar com as punições corporais e 

os maus tratos a bordo.  

O código de disciplina na Marinha em 1910 era o mesmo utilizado 

durante o Império. No segundo dia da República, pelo decreto nº 3 de 16 de 

novembro de 1889, as penas corporais passaram a não ser mais admitidas, 

entretanto, os militares, sobretudo os da Marinha, não foram na pratica 

alcançados por essa benesse, ao arrepio do referido decreto, e dos “ideais” da 

República (MOREL, 1979, p.57). Os oficiais da Marinha, não se achavam 

capazes de controlar as praças, sem puni-las com os castigos corporais 

abolidos pelo supracitado decreto. Passaram então, reclamar a volta dos 

flagelos junto às autoridades, e acabaram conseguindo, com a edição de outro 

decreto de nº 328 assinado pelo então Chefe do Governo provisório, Marechal 

Manoel Deodoro da Fonseca e referendado pelo então Ministro da Fazenda, 

Rui Barbosa, inspirador e redator oficial dos principais decretos de Deodoro 

(MOREL, 1979, p. 99 e 100).  Se não houvesse a Insurreição, talvez a situação 

perdurasse até a Constituição de 1988, haja vista que o Brasil passou por 

vários períodos de exceções, até que, por fim, chegou a tão aclamada Nova 

Ordem Constitucional. 

Hodiernamente, o Regulamento Disciplinar da Marinha (RDM), que era 

um Decreto Presidencial, datado de 1983, foi recepcionado pela Constituição 

de 1988 como Lei Ordinária. Entretanto, foi alterado em 1993 por Decreto 

Presidencial. O Regulamento Disciplinar do Exercito Brasileiro (RDE), também 

recepcionado como lei ordinária, foi revogado por Decreto Presidencial em 

2002. Vale afirmar, que o RDM e o Regulamento Disciplinar da Aeronáutica 

(RDAER) possuem dispositivos que não poderiam ser contemplados pelo 
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fenômeno da recepção constitucional. Ademais, tanto o RDM, quanto o RDE, 

padecem por vício de inconstitucionalidade formal. Esta questão será abordada 

no capítulo 6 desta monografia. 

Para os horrores cometidos em 1910 foi preciso a Insurreição, porém, 

neste século, em que os direitos e garantias da pessoa humana são defendidos 

pela Comunidade Internacional, sendo o Brasil também signatário de tratados 

assecuratórios dos direitos humanos, o habeas corpus é a via adequada e 

imprescindível para a ostentação de um Estado Democrático de Direito. 

Partindo dessa premissa, cabe ao judiciário socorrer, a pedido, qualquer 

um que esteja sofrendo a angustia de ver a sua liberdade abusivamente 

cerceada, mesmo que, para isso, o pressuposto de admissibilidade não seja só 

a legalidade do ato administrativo. O judiciário não deve relutar em apreciar o 

mérito do ato, pois, com muita frequência, o mérito tem sido um manto para a 

ilegalidade. 

O Princípio da separação dos poderes, consagrado na Constituição da 

Republica Federativa do Brasil, no art. 2º, é o argumento usado pelos tribunais, 

para a não intervenção no mérito dos atos administrativos, parte da doutrina 

também esposa este entendimento. O judiciário é o poder, que sendo instado, 

pode intervir na esfera dos demais poderes: Executivo e Legislativo, sempre 

que estes suprimirem com seus atos, o princípio da legalidade. Entretanto, 

deixar de intervir no mérito, acaba por ferir outro importantíssimo princípio, o da 

inafastabilidade da apreciação judicial, este também, consagrado na CF/88 no 

inciso XXXV do art. 5º, na seguinte redação: “a lei não excluirá da apreciação 

do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”. Isso quer dizer que nada pode 

obstar o direito de quem quer que seja, de ter sua demanda apreciada pelo 

judiciário, nem o próprio judiciário pode eximir-se de apreciar uma demanda.  
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3 – DEFINIÇÃO LEGAL DA HIERARQUIA E DISCIPLINA. 
  

A base constitucional das Forças Armadas são os princípios da 

Hierarquia e da Disciplina. Está prevista no art. 142 da nossa Carta Política. 

Entende-se por hierarquia, a observância da cadeia de comando de uma 

determinada estrutura organizacional, ou seja, cada indivíduo de uma 

organização reconhece e respeita a autoridade do indivíduo imediatamente 

superior a ele e os demais, até o topo da cadeia de comando numa escala 

vertical. Sendo ele também, superior hierárquico daquele que está abaixo na 

mesma linha vertical. A disciplina, por seu turno, é a observância dos 

comandos de conduta, estabelecidos para a organização. No caso das Forças 

Armadas, as condutas devem estar especificadas por lei. 

 A definição legal para a hierarquia e a disciplina encontra-se positivada 

na Lei 6880/80 (Estatuto dos Militares), no Capitulo III, art. 14, §1º e §2º: “Art. 

14. A hierarquia e a disciplina são a base institucional das Forças 

Armadas. A autoridade e a responsabilidade crescem com o grau 

hierárquico”.  “§ 1º A hierarquia militar é a ordenação da autoridade, em 

níveis diferentes, dentro da estrutura das Forças Armadas. A ordenação 

se faz por postos ou graduações; dentro de um mesmo posto ou 

graduação se faz pela antigüidade no posto ou na graduação. O respeito à 

hierarquia é consubstanciado no espírito de acatamento à seqüência de 

autoridade”. “§ 2º Disciplina é a rigorosa observância e o acatamento 

integral das leis, regulamentos, normas e disposições que fundamentam 

o organismo militar e coordenam seu funcionamento regular e harmônico, 

traduzindo-se pelo perfeito cumprimento do dever por parte de todos e de 

cada um dos componentes desse organismo”. [...] (grifo nosso). Com isso, 

se determinado militar, ferir qualquer desses princípios, estará, em tese, 

incorrendo numa transgressão ou contravenção disciplinar. Vale ressaltar que 

transgressão disciplinar e contravenção disciplinar são sinônimas. 

O RDM, Decreto Federal nº 88.545/83, art. 6º, traz a definição legal de 

Contravenção disciplinar: "Contravenção disciplinar é toda ação ou 

omissão contrária às obrigações ou aos deveres militares estatuídos nas 

leis, regulamentos, normas e nas disposições em vigor que fundamentam 

a Organização Militar, desde que não incidindo no que é capitulado pelo 
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Código Penal Militar como crime" (grifo nosso). Da mesma forma, o RDE, 

Decreto nº 4346 de 26 de agosto de 2002, em seu art.14, define transgressão 

disciplinar como: “Transgressão disciplinar é toda ação praticada pelo 

militar contrária aos preceitos estatuídos no ordenamento jurídico pátrio 

ofensiva à ética, aos deveres e às obrigações militares, mesmo na sua 

manifestação elementar e simples, ou, ainda, que afete a honra pessoal, o 

pundonor militar e o decoro da classe” (grifo nosso). Outra definição similar 

está no RDAER, Decreto nº 76.322, de 22 de setembro de 1975, art. 8 como: 

“Transgressão disciplinar é toda ação ou omissão contrária ao dever 

militar, e como tal classificada nos termos do presente Regulamento”. 

(grifo nosso). 

 É importante não olvidar que, não obstante a hierarquia e disciplina 

serem os pilares das organizações militares, os mesmos não são patentes das 

Forças Armadas. 

Há mais de um século, o Brasil não é assolado pelo fantasma da 

anarquia. A sociedade moderna só funciona com os indivíduos respeitando os 

seus superiores, na religião, no trabalho, na escola, nas associações, etc... Na 

família, por exemplo, o mais simples organismo da sociedade, conhecida por 

“célula mater”, pode-se visualizar que a hierarquia e a disciplina são 

imprescindíveis para manter a unidade familiar, embora evidente, para estas 

organizações sociais civis, não haja a mesma rigidez na hierarquia, tampouco 

na disciplina, como nas Forças Armadas, mesmo assim, os indivíduos 

aprendem desde a infância, respeitar a autoridade dos pais, submetendo-se as 

regras por eles impostas. Com isso, subentende-se que tais princípios 

constitucionais, são respeitados não só por estarem positivados, mas, 

sobretudo, porque os indivíduos, antes de incorporarem numa Força Armada, 

já aprenderam na sociedade civil, algo similar aos PILARES daquelas Forças. 

Ademais, embora sejam imprescindíveis para as Forças Armadas, a hierarquia 

e disciplina, não podem obstar a apreciação de um direito, cuja norma incidente 

se reveste de plena eficácia. A liberdade é um direito fundamental e o habeas 

corpus é a garantia constitucional. A Constituição deve garantir, não só à 

legalidade da aplicação das punições disciplinares, mas também garantir que o 

mérito do ato administrativo seja razoável. 

Nesse sentido, a melhor lição é de Rosa: 
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A hierarquia e a disciplina devem ser preservadas por serem 
princípios essenciais das Corporações Militares, mas os direitos 
e garantias fundamentais previstos no art. 5º, da CF, são 
normas de aplicação imediata (art. 5.º, § 1.º, da CF), que 
devem ser asseguradas a todos os cidadãos (civil ou militar, 
brasileiro ou estrangeiro), sem qualquer distinção na busca do 
fortalecimento do Estado de Direito, que foi escolhido pela 
República Federativa do Brasil, art. 1.º, da CF, (grifo nosso) 
(ROSA, 2001). 

 
Ademais, um caso concreto isolado, por si só, com uma justa apreciação 

judicial, não seria suficiente para abalar os chamados pilares das Forças 

Armadas.   
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3.1 – O Poder discricionário na aplicação da pena disciplinar. 
 

Como dar efetividade a um direito, se restringir a admissibilidade da 

apreciação, aos pressupostos de legalidade1? É importante salientar que, para 

uma perfeita tutela jurisdicional, deve o judiciário observar a legalidade do ato 

administrativo em sentido lato. Por vezes, dependendo do caso concreto, 

depois de ultrapassar os pressupostos de legalidade, faz-se necessário 

adentrar no mérito da aplicação da punição, pois a discricionariedade do 

Agente Público, (Comandante da Corporação ou qualquer outro julgador), dá 

margem para que o mesmo aplique penas, severas e injustas, independente da 

gravidade da contravenção, pois a norma não define quais contravenções são 

leves e quais são graves, limitando-se a quantificar, conforme o dano ou a 

consequência da falta cometida. Nesse sentido, cabe ressaltar a bela lição de 

Cristovam:  

“pode-se dizer que a decisão discricionária será ilegítima, 
ainda que não transgrida nenhuma norma concreta e expressa, 
se desarrazoada e desproporcional. Se desprovida de 
racionalidade, adequação entre os meios empregados e os 
fins normativos desejados, se desnecessária e excessiva a 
atuação do administrador, apesar de aparentemente legal e 
legítima, restará viciada de ilegalidade e injustiça”. (grifo 
nosso) (CRISTÓVAM, 2005). 

 

Pelo princípio da reserva legal, cada contravenção disciplinar deveria ter 

uma cominação de pena dentro dos limites máximo e mínimo. Com isso, 

analisando os fatos ocorridos e devidamente instruídos, é possível encontrar 

ilegalidades também no mérito. 

 O art. 14, alínea “f” do RDM, descreve as penas aplicadas aos Cabos, 

Marinheiros e Soldados, assim dispostos: “art. 14 – as penas disciplinares 

são as seguintes”: [...] “f) para Cabos, Marinheiros e Soldados: 1. 

repreensão; 2. Impedimento, até 30 dias; 3. serviço extraordinário, até 10 

dias; 4. prisão simples, até 10 dias; 5. prisão rigorosa, até 10 dias; e 6. 

licenciamento ou exclusão do serviço ativo, a bem da disciplina”. (grifo 

                                                 
1 [...] a ocorrência dos quatro pressupostos de legalidade dessas transgressões (a 
hierarquia, o poder disciplinar, o ato ligado à função e a pena susceptível de ser aplicada 
disciplinarmente) [...](HC 70.648, Rel. Min. Moreira Alves, julgamento em 9-11-93, DJ de 4-3-
94) (grifo nosso) 
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nosso) Qualquer das penas elencadas no artigo acima citado, pode ser 

escolhida para aplicação, mesmo que o militar tenha cometido uma falta leve, 

por exemplo, o preceitua o art. 7º do RDM, em seu item 43: “ter a barba, o 

bigode, as costeletas, o cavanhaque, ou o cabelo fora das normas 

regulamentares”. (grifo nosso). Se esta falta, for cometida, seja por 

esquecimento ou por uma infinidade de motivos, poderia facilmente ser 

justificada, tanto em processo administrativo, quanto em sede de judiciária, 

neste caso, com apreciação do mérito administrativo, para evitar aplicação 

exasperada. Entretanto, uma falta leve que não tem força para abalar a 

hierarquia e a disciplina, poderão ser aplicadas discricionariamente pelo 

julgador, as penas de “impedimento”, “serviço extraordinário”, “prisão simples”, 

e “prisão rigorosa” (às grades). Estas penas cerceariam a liberdade do militar 

que cometer uma contravenção. Entretanto, como nenhuma lei, tampouco o 

direito natural, o destituiu da condição humana e de sua dignidade, este pode 

se socorrer pela via habeas corpos, já que, qualquer das punições acima 

mencionada, seria desproporcional em detrimento do princípio constitucional da 

razoabilidade. 

Abusar da discricionariedade fere o princípio da legalidade, e isso 

também é mérito. 

Ainda com relação a discricionariedade, o agente público julgador, pode 

ao seu alvedrio, entender como contravenção disciplinar de forma subjetiva, 

todas as omissões que assim desejar, pois a norma determina, no parágrafo 

único do art.7º do RDM, na seguinte redação: “São também consideradas 

contravenções disciplinares todas as omissões do dever militar não 

especificadas no presente artigo, desde que não qualificadas como crime 

nas leis penais militares, cometidas contra preceitos de subordinação e regra 

de serviço estabelecidas nos diversos regulamentos militares e determinação 

das autoridades superiores competentes” (grifo nosso). 

Semelhante dispositivo também está no RDAER no parágrafo único do 

art.10. Ora, trata-se de uma norma de caráter geral, abrangente, que não 

vincula a autoridade na aplicação da pena, ferindo o princípio da anterioridade, 

corolário do princípio da reserva legal, assim disposto no inciso XXXIX, da art. 

5º da CF/88: “não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem 

prévia cominação legal” (grifo nosso). 
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É cediço que a discricionariedade é importantíssima para administrar a 

coisa pública, entretanto, ter o poder discricionário para cercear a liberdade de 

um indivíduo, seria contrário aos ditames de um Estado Democrático de Direito. 

Nesse caso, o ato deveria ser vinculado, para que a prisão seja a última ratio, 

pois a mente humana é fértil; facilmente aquele que julgará a falta cometida, 

poderá, abusivamente, ao seu alvedrio, erigir uma conduta qualquer a status de 

contravenção disciplinar. Por conseguinte também, aplicar a essa conduta uma 

pena de prisão. 

Para entender bem, poder discricionário e vinculado, a melhor lição é de 

PIETRO: 

Os poderes que exerce o administrador público são 
regrados pelo sistema jurídico vigente. Não pode a autoridade 
ultrapassar os limites que a lei traça à sua atividade, sob pena 
de ilegalidade.  
No entanto, esse regramento pode atingir os vários aspectos de 
uma atividade determinada; neste caso se diz que o poder da 
Administração é vinculado, porque a lei não deixou opções; ela 
estabelece que, diante de determinados requisitos, a 
Administração deve agir de tal ou qual forma. Por isso mesmo 
se diz que diante de um poder vinculado, o particular tem um 
direito subjetivo de exigir da autoridade a edição de 
determinado ato, sob pena de, não o fazendo, sujeitar-se à 
correção judicial.  

[...] o regramento não atinge todos os aspectos da 
atuação administrativa; a lei deixa certa margem de liberdade de 
decisão diante do caso concreto, de tal modo que a autoridade 
poderá optar por uma dentre várias soluções possíveis, todas 
válidas perante o direito. Nestes casos, o poder da 
Administração é discricionário, porque a adoção de uma ou 
outra solução é feita segundo critérios de oportunidade, 
conveniência, justiça, equidade, próprios da autoridade, porque 
não definidos pelo legislador. Mesmo aí, entretanto, o poder de 
ação administrativa, embora discricionário, não é totalmente 
livre, porque, sob alguns aspectos, em especial a competência, 
a forma e a finalidade, a lei impõe limitações. Daí por que se diz 
que a discricionariedade implica liberdade de atuação nos 
limites traçados pela lei; se a Administração ultrapassa esses 
limites, a sua decisão passa a ser arbitrária, ou seja, contraria à 
lei”, (grifos da autora) (PIETRO, 2008, p. 200 à 201). 

 

 Na lição supracitada, pode-se entender que mesmo um ato discricionário 

está limitado pela razoabilidade. 
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4 – O HABEAS CORPUS NA PRISÃO DISCIPLINAR E O ENTENDIMENTO 
DOS TRIBUNAIS. 
 
 O art. 142 da CF/88 preceitua sobre as Forças Armadas: “As Forças 

Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica, são 

instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na 

hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da 

República, e destinam-se à defesa da Pátria, à garantia dos poderes 

constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem”. (grifo 

nosso) 

Por seu turno, o § 2º do mesmo artigo veda expressamente a concessão 

de habeas corpus, na seguinte redação: “Não caberá "habeas-corpus" em 

relação a punições disciplinares militares”. (grifo nosso) 

Semelhante dispositivo é encontrado na alínea a do parágrafo único do 

art. 466 do Decreto-Lei nº 1.002, de 21 de outubro de 1969 (CPPM), assim 

disposto: “Dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar 

ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por 

ilegalidade ou abuso de poder”. “Parágrafo único. Excetuam-se, todavia, os 

casos em que a ameaça ou a coação resultar”: “a) de punição aplicada de 

acordo com os Regulamentos Disciplinares das Forças Armadas”. (grifo 

nosso) 

O art. 466 caput do CPPM, ratifica o habeas corpus, entretanto, o 

parágrafo único, combinado com a alínea a, do referido dispositivo, “legaliza” a 

AMEAÇA OU COAÇÃO, ou seja, se a ameaça ou coação resultar de uma 

punição disciplinar, não caberá habeas corpus. Na época, tal dispositivo 

embora imoral, era perfeitamente legal, visto que os então Ministros das Forças 

Armadas, buscaram a atribuição para legislar sobre matéria de Processo 

Penal, nos odiosos Atos Institucionais, sobretudo os AIS-16 e 5. “Para legitimar 

o Golpe Militar desferido em março de 1964, os generais que permaneceram 

na presidência durante o período entre 1964 e 1969 se valeram de decretos 

para garantir direitos políticos inválidos pela Constituição vigente, conhecidos 

como Atos Institucionais (AI’s)”, (SILVA, Sd.) (grifo do autor). 

Hodiernamente, sendo o Brasil um Estado Democrático de Direito, tal 

vedação, não deveria existir. 
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A vedação do remédio constitucional para as punições disciplinares 

militares, conflita com o que se espera de uma Constituição “garantista”, afinal, 

os direitos fundamentais individuais, em regra, devem permanecer incólumes, 

até que os mesmos entrem em conflito com os direitos da coletividade. Cabe 

ao judiciário, aplicar o direito, quando este existir, e denegar a pretensão, 

quando inexistir o direito, evitando assim, ruptura na segurança jurídica, que 

segundo Chacon: 

“se caracteriza pelos requisitos: “[...], outorga de ampla defesa 
e contraditório aos acusados em geral, ficção do 
conhecimento obrigatório da lei, prévia lei para a configuração 
de crimes e transgressões e cominação de penas, 
declarações de direitos e garantias individuais, justiça social, 
devido processo legal, [...], etc”, (grifo nosso) (CHACON, 
2003). 
 

Negar habeas corpus ao militar, enquanto o próprio texto Constitucional 

determina que se aplique o remédio heróico, quando “alguém” sofrer ameaça 

no direito a liberdade, seria negar a existência da garantia, e, sobretudo, negar 

a própria liberdade que deveria ser regra. 

Hodiernamente depois de muita insistência e vários recursos, o STF, por 

fim, já aprecia o habeas corpus em punições disciplinares militar. 

Assim dispõe alguns julgados: 

O sentido da restrição dele quanto às punições 
disciplinares militares (artigo 142, § 2º, da Constituição Federal). 
(...) O entendimento relativo ao § 2º do artigo 153 da Emenda 
Constitucional n.1/69, segundo o qual o princípio, de que nas 
transgressões disciplinares não cabia habeas corpus, não 
impedia que se examinasse, nele, a ocorrência dos quatro 
pressupostos de legalidade dessas transgressões (a hierarquia, 
o poder disciplinar, o ato ligado à função e a pena susceptível de 
ser aplicada disciplinarmente), continua válido para o disposto 
no § 2º do artigo 142 da atual Constituição que é apenas mais 
restritivo quanto ao âmbito dessas transgressões disciplinares, 
pois a limita às de natureza militar. (HC 70.648, Rel. Min. 
Moreira Alves, julgamento em 9-11-93, DJ de 4-3-94) 

 
Não há que se falar em violação ao art. 142, § 2º, da CF, 

se a concessão de habeas corpus, impetrado contra punição 
disciplinar militar, volta-se tão-somente para os pressupostos 
de sua legalidade, excluindo a apreciação de questões 
referentes ao mérito. (RE 338.840, Rel. Min. Ellen Gracie, 
julgamento em 19-8-03, DJ de 12-9-03) (grifo nosso) 

 
A legalidade da imposição de punição constritiva da 

liberdade, em procedimento administrativo castrense, pode ser 
discutida por meio de habeas corpus. Precedentes. (RHC 



24 
 

 

88.543, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, julgamento em 3-4-07, 
DJ de 27-4-07) 

 
 No mesmo sentido, entende o STJ: 
 

Recurso em Habeas Corpus. Competência. Julgamento. 
Habeas Corpus. Punição Disciplinar Militar. A proibição inserta 
no artigo 142, parágrafo 2º, da Constituição Federal, relativa ao 
não cabimento de habeas corpus contra punições disciplinares 
militares, é limitada ao exame de mérito, não alcançando o 
exame formal do ato administrativo disciplinar, tido como 
abusivo e, por força de natureza, próprio da competência da 
Justiça Castrense. ( RHC 0066031-5, STJ) 

 
Percebe-se, por meio dos julgados acima destacados, que houve um 

avanço considerável, com relação ao habeas corpus e os militares, mas o 

mérito das punições disciplinares ainda é uma barreira aparentemente 

inexpugnável, que precisa ser revista pelo judiciário. 

Entretanto, o STF, não é tão rígido quanto parece, com relação a 

intervenção no mérito dos atos administrativos. Esta não rigidez, denota 

incerteza, ou talvez um pretexto para julgar segundo a conveniência da Excelsa 

Corte, em detrimento do princípio da isonomia, ou seja, assim como é preciso 

entrar no mérito do ato administrativo, para rever punição de servidor público, 

deve-se também dar tratamento igualitário aos militares, ao apreciar um 

habeas corpus. Crítica a parte, o julgado abaixo, traz uma brilhante lição, do 

relator EROS GRAU, sobre o tema: 

 "RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR 
PÚBLICO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. DEMISSÃO. 
PODER DISCIPLINAR. LIMITES DE ATUAÇÃO DO PODER 
JUDICIÁRIO. PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA. ATO DE 
IMPROBIDADE. 1. Servidor do DNER demitido por ato de 
improbidade administrativa e por se valer do cargo para obter 
proveito pessoal de outrem, em detrimento da dignidade da 
função pública, com base no art. 11, caput, e inciso I, da Lei n. 
8.429/92 e art. 117, IX, da Lei n. 8.112/90. 2. A autoridade 
administrativa está autorizada a praticar atos discricionários 
apenas quando norma jurídica válida expressamente a ela 
atribuir essa livre atuação. Os atos administrativos que 
envolvem a aplicação de "conceitos indeterminados" estão 
sujeitos ao exame e controle do Poder Judiciário. O CONTROLE 
JURISDICIONAL PODE E DEVE INCIDIR SOBRE OS 
ELEMENTOS DO ATO, À LUZ DOS PRINCÍPIOS QUE REGEM 
A ATUAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO. 3. Processo disciplinar, no 
qual se discutiu a ocorrência de desídia --- art. 117, inciso XV da 
Lei n. 8.112/90. Aplicação da penalidade, com fundamento em 
preceito diverso do indicado pela comissão de inquérito. A 
capitulação do ilícito administrativo não pode ser aberta a ponto 
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de impossibilitar o direito de defesa. De outra parte, o motivo 
apresentado afigurou-se inválido em face das provas coligidas 
aos autos. 4. Ato de improbidade: a aplicação das penalidades 
previstas na Lei n. 8.429/92 não incumbe à Administração, eis 
que privativa do Poder Judiciário. Verificada a prática de atos de 
improbidade no âmbito administrativo, caberia representação ao 
Ministério Público para ajuizamento da competente ação, não a 
aplicação da pena de demissão. Recurso ordinário provido." 
(STF, Primeira Turma, RMS 24699 / DF, Rel. Min. EROS GRAU, 
DJ 01-07-2005 PP-00056, EMENT VOL-02198-02 PP-00222 
RDDP n. 31, 2005, p. 237-238 LEXSTF v. 27, n. 322, 2005, p. 
167-183) (grifo e destaque nosso). 

 
O dinamismo do direito exige revisão constante dos paradigmas. A 

CF/88, quando consagra em seu art. 2º a tripartição independente e harmônica 

dos poderes, não deu expressa vedação ao judiciário para adentrar no mérito 

dos atos administrativos. Por vezes, é essencial a intervenção, a fim de 

explorar na essência, a legalidade ou ilegalidade deles. Urge a necessidade de 

rever o instituto do habeas corpos no tema proposto, mesmo que tardio, visto 

que 23 anos já se passaram desde o advento dos direitos e garantias 

individuais.  

 Destaca-se abaixo, outro julgado, que mostra a importância de entrar no 

mérito da aplicação da pena:  

EMENTA: Militar (da reserva). Advocacia (atividade). Disciplina 

(militar). Inviolabilidade (advogado). Habeas corpus (cabimento). 

1. Os membros das Forças Armadas estão sujeitos, é claro, à 
hierarquia e à disciplina militares. 
2. Todavia o militar da reserva remunerada no exercício da 
profissão de advogado há de estar protegido pela inviolabilidade 
a que se referem os arts. 133 da Constituição e 2º, §§ 2º e 3º, do 
Estatuto da Advocacia (Lei nº 8.906, de 1994). 
3. A imunidade, é bem verdade, não é ampla nem é absoluta. 
Protege, isto sim, os razoáveis atos e as razoáveis 
manifestações no salutar exercício da profissão. 
4. Há ilegalidade ou abuso de poder ao se pretender punir 
administrativamente o militar que, no exercício da profissão de 
advogado, praticou atos e fez manifestações, num e noutro 
caso, sem excesso de linguagem nas petições por ele 
assinadas. 
5. É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, 
bem como o advogado é inviolável por seus atos e 
manifestações no exercício da profissão. 
6. Habeas corpus deferido a fim de se determinar o 
trancamento da sindicância. (STJ - HC 44.085/RJ, Rel. 
Ministro NILSON NAVES, SEXTA TURMA, julgado em 
18/10/2005, DJ 15/05/2006 p. 293), (grifo nosso). 
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Trata o julgado em destaque, de um militar da reserva, que no exercício 

da profissão de advogado, teve que se submeter a sindicância para apurar 

contravenção disciplinar, por praticar atos, e fazer manifestações, referente a 

seu cliente. Na verdade, a luz dos ultrapassados regulamentos disciplinares, 

considerando a submissão de qualquer militar, sendo da ativa ou da reserva 

remunerada, aos ditames castrenses, e considerando a discricionariedade da 

autoridade coatora no HC em destaque, que determinou a sindicância, não 

vemos a priori nenhuma ilegalidade. Entretanto, assim como o direito ao 

habeas corpus é “garantido”, o direito ao trabalho, sobretudo do advogado, que 

utiliza em sede de defesa, conhecimento científico jurídico, também encontra 

garantia, na nossa Carta Política, nos incisos, IX e XIII, do art. 5º, art. 133 da 

CF/88 e §§2º e 3º do Estatuto da Advocacia (Lei nº 8.906, de 1994), 

respectivamente assim disposto: “IX - é livre a expressão da atividade 

intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de 

censura ou licença”; [...] “XIII - é livre o exercício de qualquer trabalho, 

ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei 

estabelecer”, art. 133 “O advogado é indispensável à administração da justiça, 

sendo inviolável por seus atos e manifestações no exercício da profissão, nos 

limites da lei, art. 2º “O advogado é indispensável à administração da justiça”. 

[...] § 2º No processo judicial, o advogado contribui, na postulação de decisão 

favorável ao seu constituinte, ao convencimento do julgador, e seus atos 

constituem múnus público, “§ 3º No exercício da profissão, o advogado é 

inviolável por seus atos e manifestações, nos limites desta lei” 

Ora, por homenagem a estas garantias, a Sexta Turma do STJ, teve que 

entrar no mérito daquele ato, para trancar a sindicância, e consequentemente 

votar pelo habeas corpus que nesse caso era preventivo. 

 
Quanto a intervenção do judiciário no mérito dos atos administrativos, 

leciona Mattos: 

[...] não há intromissão indevida de um Poder sobre o outro, 
quando o Judiciário intervém para assegurar os princípios 
constitucionais, mesmo que o ato seja grafado como 
discricionário e que haja a necessidade de análise de mérito, 
pois o regime democrático exige tal conduta. A escolha 
discricionária não é indiferente ao direito. O ideal do Estado não 
é o extermínio da discricionariedade, mas a sua juridicidade, 



27 
 

 

entendida como modo de realização do direito. (grifo nosso) 
(MATTOS, 2005) 

  
Em sentido contrario, entende Pietro: 

 
O Poder Judiciário pode examinar os atos da Administração 
Pública, de qualquer natureza, sejam gerais ou individuais, 
unilaterais ou bilaterais, vinculados ou discricionários, mas 
sempre sob o aspecto da legalidade e, agora, pela 
Constituição, também sob o aspecto da moralidade (art.5º, 
inciso LXXIII, e 37). 
Quanto aos atos discricionários, sujeitam-se à apreciação 
judicial, desde que não se invadam os aspectos reservados à 
apreciação subjetiva da Administração Pública, conhecidos sob 
a denominação de mérito (oportunidade e conveniência). (grifos 
da autora) (PIETRO, 2008, p 709) 

 
Percebe-se que é mais coerente, aceitar como razoável a intervenção do 

judiciário no mérito das punições disciplinares, pois como foi dito, alguns 

dispositivos dos Regulamentos Disciplinares, visivelmente descumprem 

preceitos fundamentais, isto os inabilitam para o chamado “fenômeno da 

recepção constitucional”2, mesmo assim, são frequentemente usados nas 

Forças Armadas sem nenhum tipo de intervenção. Ora, tanto a presunção da 

inocência, quanto uma conduta não qualificada como contravenção, são 

motivos suficientes para a impetração e concessão de habeas corpus. Para 

isso, por vezes, deve-se intervir no mérito do ato administrativo, não para 

usurpar os limites de atuação do agente público, mas para averiguar se é 

necessário ou não a exasperação de certos atos, ou seja, se um ato 

ultrapassar o limite do necessário, este, desprestigiará o princípio da 

razoabilidade constitucional, portanto passível de repressão judicial. 

                                                 
2 O fenômeno da recepção constitucional ou teoria da recepção consiste em receber como 
válidas, as normas erigidas na pretérita ordem constitucional, que são compatíveis 
materialmente com a nova ordem constitucional, em sentido inverso, as normas na mesma 
situação, que conflitarem materialmente com a nova constituição, não serão recepcionadas.  
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4.1 – O habeas corpus na prisão disciplinar e o entendimento 
doutrinário. 

 

A melhor doutrina acerca do habeas corpus na prisão disciplinar, não 

poderia ser outra senão aquela que corrobora com a nossa Carta política. 

Permanecer inerte enquanto ainda se nega habeas corpus, como se os 

militares fossem cidadãos de segunda classe, não seria compatível com os 

ideais de liberdade buscadas pelo povo brasileiro, durante todos os períodos 

de exceções pelo qual se passou. 

A liberdade é regra; tanto o é, que recentemente a Lei 12403/2011 fez 

alterações importantíssimas com relação a prisão preventiva, onde o juiz só a 

decretará em último caso3. 

Fazendo uma análise dos parágrafos 4° e 6° do art. 282 da Lei em 

comento, nota-se que houve uma ratificação do entendimento de que a 

“liberdade é a regra”, e deve ser mantida até a última ratio. Afinal, qualquer 

indivíduo que supostamente cometer algum ilícito penal, tem o direito de 

manter a sua liberdade, enquanto não transitar em julgado a sentença 

condenatória, podendo usar em seu favor o remédio heróico. Porque não o 

militar, cuja contravenção supostamente cometida nem se compara e 

tampouco é análoga a crime? 

Conforme Rosa: 

O art. 5º, inciso LXV, da CF, prevê que, "a prisão ilegal será 
imediatamente relaxada pela autoridade judiciária". No caso de 
prisão ilegal ou abusiva desprovida de fundamento para o 
cerceamento da liberdade, a CF prevê a possibilidade de 
interposição de habeas corpus, que é uma garantia 
constitucional e que poderá ser assinada por qualquer pessoa. 
O art. 5º, LXVIII, da CF, diz que, "conceder-se-á habeas corpus 
sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer 
violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por 
ilegalidade ou abuso de poder". Em nenhum momento, o art. 

                                                 
3 Lei 12403/2011, Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas 
observando-se a: [...] § 4o No caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas, o 
juiz, de ofício ou mediante requerimento do Ministério Público, de seu assistente ou do 
querelante, poderá substituir a medida, impor outra em cumulação, ou, em último caso, 
decretar a prisão preventiva (art. 312, parágrafo único). [...] § 6o A prisão preventiva será 
determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319). 
(grifo nosso) 
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5º, LXVIII, faz qualquer ressalva em relação aos brasileiros 
naturalizados, estrangeiros ou militares, (grifo nosso).  
O art. 5º, caput, da CF, preceitua que, "Todos são iguais 
perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no 
País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à 
igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes". 
Novamente, a CF não faz nenhuma ressalva quanto a igualdade 
prevista no art. 5º, caput, em relação aos militares (federais ou 
estaduais), que também são cidadãos e responsáveis pela 
preservação do Estado de Direito, (grifos do autor) (ROSA, 
1998). 
 

 Ao considerar que para contravenções disciplinares, sem peso de crime, 

pode-se colocar um militar às grades, devem-se também estender a este, todos 

os meios que dispõe qualquer cidadão em sua defesa. Já aqui foi dito que a 

liberdade é um bem tão precioso quanto à própria vida que a usufrui. Destarte, 

para isso, se faz necessário o devido processo legal, que deve também fazer 

parte dos processos administrativos. 

 Segundo Rosa:  

A Magna Carta consagrou o devido processo legal como sendo 
a única forma para que uma pessoa possa perder seus bens ou 
ter a sua liberdade cerceada. 
Na transgressão disciplinar, o militar está sujeito a perder sua 
liberdade, e portanto esta conseqüência somente poderá ser 
aplicada e considerada válida se respeitar o princípio da reserva 
legal e o artigo 5º, inciso LIV da C.F. As autoridades 
administrativas militares ainda não recepcionaram e não 
aceitaram a questão do princípio da anterioridade da 
transgressão disciplinar militar, pois entendem que a 
autoridade deve ter discricionariedade para impor punição 
aos seus subordinados. Mas, o respeito a hierarquia e a 
disciplina não pressupõe o descumprimento dos direitos 
fundamentais assegurados ao cidadão, uma vez que a 
Constituição Federal em nenhum momento diferenciou no 
tocante as garantias fundamentais disciplinadas no art. 5º, o 
cidadão militar do cidadão civil, uma vez que miliciano antes de 
estar na caserna foi um dia civil, e após a sua aposentadoria 
voltará novamente a integrar os quadros da sociedade, (grifo 
nosso) (ROSA, 1998). 
 

Como se vê, excluir os militares da apreciação do habeas corpus seria o 

mesmo que rebaixá-los a cidadãos de segunda classe, pois se ao cidadão civil 

é amplamente garantido os direitos fundamentais, e, para o cidadão militar a 

garantia é temerária, só se pode deduzir com o tratamento diferenciado, que 

estes, são inferiores, ou seja, semelhante aos Estados que possuem castas 
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inferiores e superiores, algo que teoricamente é inadmissível num Estado 

Democrático de Direito. 
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4.2 – O habeas corpus na prisão disciplinar e o direito 
comparado. 
 

 O Brasil foi um dos primeiros países latinos a se libertar dos períodos de 

exceção4. Ser um Estado Democrático de Direito é vantajoso para qualquer 

país, visto que a comunidade internacional, por vezes, para consolidar um 

acordo comercial, faz exigências quantos aos direitos e garantias individuais, 

direitos trabalhistas, intolerância ao trabalho escravo e outras garantias a 

população. A Turquia, por exemplo, deixou de fazer parte da União Européia, 

no advento da formação do bloco, por ter, na época, em seu ordenamento 

jurídico o acolhimento à pena capital em tempo de paz. (CANDELORI, S.d.).  

A dignidade da pessoa humana não se coaduna com nenhuma exclusão 

de garantia. A nossa Carta Política, veda qualquer tentativa de supressão aos 

direitos e garantias individuais5. Qualquer alteração só é admitida para ampliar 

os direitos já garantidos. 

 Pela emenda constitucional nº. 45, incluiu-se na CRFB, o §3º no art.5º, 

na seguinte redação: “Os tratados e convenções internacionais sobre 

direitos humanos que forem aprovados, em cada Casa do Congresso 

Nacional, em dois turnos, por três quintos dos votos dos respectivos membros, 

serão equivalentes às emendas constitucionais”. (grifo nosso) Com isso, as 

normas supraestatais, que versem sobre direitos humanos, passam a fazer 

parte da nossa Constituição e, por conseguinte, adquirem status de clausula 

pétrea6. 

 A Convenção Americana de Direitos Humanos, conhecida como Pacto 

de São José da Costa Rica, ratificada pelo Brasil, portanto, agora matéria de 

direito constitucional, em seu art. 7º, alínea 67, traz de uma só vez, duas 

garantias individuais: O princípio da inafastabilidade da apreciação judicial e o 

                                                 
4 Períodos em que o Estado totalitário, suprime os direitos e garantias fundamentais.  
5 Constituição da República Federativa do Brasil, art. 60, §4º, IV. 
6 Dispositivo constitucional que não pode ser alterado, por ser vedado na própria Constituição. 
7 Pacto São José da Costa Rica, art. 7º, inciso 6: Toda pessoa privada da liberdade tem direito 
a recorrer a um juiz ou tribunal competente, a fim de que este decida, sem demora, sobre a 
legalidade de sua prisão ou detenção e ordene sua soltura se a prisão ou a detenção forem 
ilegais. Nos Estados Partes cujas leis prevêem que toda pessoa que se vir ameaçada de ser 
privada de sua liberdade tem direito a recorrer a um juiz ou tribunal competente a fim de que 
este decida sobre a legalidade da possível ameaça, tal recurso não pode ser restringido nem 
abolido. O recurso pode ser interposto pela própria pessoa ou por outra pessoa. 



32 
 

 

próprio habeas corpus. Não há ressalva quanto à pessoa do militar, com 

relação a habeas corpus. Mesmo porque, seria paradoxal em tempos de 

valorização da pessoa humana.  

Cabe ainda acrescentar à Declaração Universal dos Direitos Humanos8 

que não exclui os militares da condição máxima de ser humano, nem tolera a 

exclusão de qualquer um que seja da apreciação judicial, pelas possíveis 

violações aos direitos fundamentais. 

 A constituição portuguesa em seu art. 31º, incisos 1, 2 e 39, não exclui 

os militares da apreciação do habeas corpus. Seria um contrassenso, diante do 

já consagrado constitucionalismo moderno.  

No Brasil, enquanto essa questão não for mitigada, de forma que não se 

negue mais o remédio heróico ao militar, este direito fundamental continuará 

negligenciado. 

                                                 
8 Declaração Universal dos Direitos Humanos, art.1º, 2º e 8º “Todos os seres humanos nascem 
livres e iguais em dignidade e em direitos. Dotados de razão e de consciência, devem agir uns 
para com os outros em espírito de fraternidade”. “Todos os seres humanos podem invocar 
os direitos e as liberdades proclamados na presente Declaração, sem distinção alguma, 
nomeadamente de raça, de cor, de sexo, de língua, de religião, de opinião política ou outra, de 
origem nacional ou social, de fortuna, de nascimento ou de qualquer outra situação. Além 
disso, não será feita nenhuma distinção fundada no estatuto político, jurídico ou 
internacional do país ou do território da naturalidade da pessoa, seja esse país ou 
território independente, sob tutela, autônomo ou sujeito a alguma limitação de soberania”. (grifo 
nosso) “Toda a pessoa direito a recurso efetivo para as jurisdições nacionais competentes 
contra os atos que violem os direitos fundamentais reconhecidos pela Constituição ou pela lei”. 
9 Constituição da República Portuguesa – art. 31º, incisos 1; 2 e 3 “ Haverá habeas corpus 
contra o abuso de poder, por virtude de prisão ou detenção ilegal, a requerer perante o 
tribunal competente”. “A providência de habeas corpus pode ser requerida pelo próprio ou por 
qualquer cidadão no gozo dos seus direitos políticos. “O juiz decidirá no prazo de oito dias o 
pedido de habeas corpus em audiência contraditória”. (grifo nosso) 
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5 – CONFLITOS (ANTINOMIA) ENTRE NORMAS CONSTITUCIONAIS E 
CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE. 
 

 Todos os direitos e garantias fundamentais, insculpidos no art. 5º e 

incisos da CF/88, são normas de aplicabilidade imediata, conforme §1º do 

artigo em comento. Inserido neste contexto está o habeas corpus que em 

primeiro plano, acredita-se ser um direito erga omnis10. Ocorre que, com a 

vedação do instituto no §2º do art. 142, fica claro, estar diante de uma 

antinomia entre aquela vedação de direito, com a garantia do habeas corpus 

positivada no inciso LXVIII do art. 5º da CF/88. Resta então saber, ou tentar 

saber, que motivo levou o Legislador Constituinte Originário11a vedar 

expressamente o habeas corpus em casos de prisão por contravenção 

disciplinar? E porque não declarar inconstitucional tal dispositivo?  

É cediço que, no Brasil, tanto os tribunais quanto a doutrina não 

admitem controle12 de normas oriundas do poder Constituinte Originário, por 

ser independente, não sofrer limites de nenhum direito positivo, nem se 

subordinar a nenhuma condição. Estas prerrogativas são lógicas, pois o que se 

quer é a quebra da ordem constitucional vigente, a fim de estabelecer uma 

nova ordem. Entretanto, a vontade soberana do povo era, à época, entre 

outras, o direito a vida e a liberdade, esta em sentido mais amplo. Partindo 

dessa premissa, pode-se deduzir que o poder constituinte originário, possui 

limitações, não na forma, mas na matéria. Sendo assim, pode-se também 

deduzir que uma norma constitucional originária, conflitante com a vontade do 

povo, em tese padece de inconstitucionalidade material.  

A visão contraria a este entendimento, se reveste de um legalismo que, 

parece esquecer-se da vontade soberana do povo. Lucia Valle Figueiredo 

salienta que:  

                                                 
10 Oponível a todos. 
11 Constituinte originário é o legislador do texto original de uma nova constituição. “Não sofre 
nenhum tipo de limitação”.  
12 Existem os Controles de constitucionalidade por ação e por omissão: por ação (ADIN , ADC, 
ADPF) é a via utilizada para impedir a permanência no ordenamento jurídico de norma 
conflitante com os preceitos constitucionais, tanto com relação à matéria da lei aparentemente 
inconstitucional, quanto a sua forma de elaboração (competência para legislar). Quando a 
Constituição determina a elaboração de uma lei, e o Poder legislativo não o faz por algum 
motivo, a via adequada é o controle por omissão (ADIN por omissão). Este, na pratica só serve 
para lembrar o Poder Legislativo da mora na elaboração da lei, visto que o judiciário não pode 
obrigar o legislativo exercer a sua função. O STF é competente para julgar as ações de 
controle de constitucionalidade. 
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“a sujeição a lei é insuficiente para caracterizar adequadamente 
o Estado Democrático de Direito, uma vez que há necessidade 
de determinadas características essenciais quais sejam a 
‘separação efetiva dos poderes’, que assegure a existência de 
‘freios e contrapesos’, ‘juiz natural’, ‘juiz imparcial’ e, ainda, que 
o poder emane do povo. Conceber o Estado como conjunto de 
normas estabelecidas pelo Legislativo, e não, como ‘Estado de 
Legitimidade’, significa reduzi-lo a mero ‘Estado de Legalidade’ 
e aceitar como válidos quaisquer Estados, inclusive aqueles que 
praticam atrocidades e desprezam a liberdade e a cidadania”, 
(grifo nosso) ( FIGUEIREDO apud SANTOS, 2002). 
 

Isto porque, a partir de 1888, o Brasil optou por ser uma democracia, daí 

a denominação de Estado Democrático de Direito. Deste termo inicial, não 

obstante o constituinte originário não sofrer ingerência alguma de leis 

pretéritas, este deveria observar as limitações materiais, do ponto de vista da 

democracia, que positivou os direitos fundamentais, e, num mesmo momento 

os garantiu. 

 

Nesse sentido ensina Bonifácio: 

 

“A nosso ver, há limitações à atividade do constituinte 
originário. Nesse ponto, há de se admitir que o Poder 
Constituinte Originário sofre os influxos dos grupos de pressão, 
sindicatos, associações, organizações não-governamentais, da 
opinião pública, em derradeira análise. De certa forma, os 
valores éticos e ideais, a exemplo da justiça e da igualdade, os 
princípios gerais do direito, enfim, também são limitadores de 
sua atuação. Isso sem falar na defesa mundial dos direitos 
humanos e na pujança os tratados internacionais, num 
mundo globalizado. (...) Sinteticamente, o Poder Constituinte 
Originário, em ser anterior à positividade constitucional é uma 
faculdade incondicionada, mas que, por estar vinculado a uma 
finalidade jurídica, tem limites. Isso sem falar no limite do 
espaço geográfico, circunspecto à manifestação do poder 
soberano. Em conclusão, ainda que seja dificultoso objetivar 
limitações ao Poder Constituinte Originário sob o aspecto formal, 
materialmente temos que aceitar a derrocada da tese positivista, 
em especial em sociedades democráticas e na vigência do 
constitucionalismo. Afinal, a sociedade democrática hodierna é, 
por essência, consensual. E há inevitável consenso na 
limitação material do Poder Constituinte Originário quando 
o enfoque é, por exemplo, a defesa e proteção dos direitos 
humanos. (grifo nosso) (BONIFÁCIO, 2003, p.114-142). 

 
 

Embora, como já dito, não se admite controle de constitucionalidade das 

normas constitucionais originárias. Esta inadmissibilidade não é regra, pois, 
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recentemente, o STF, declarou a constitucionalidade da união estável 

homoafetiva, consagrando o fenômeno da “vicissitude constitucional tácita”. 

(MIRANDA apud COSTA, 2009). Trata-se do fenômeno da mutação informal da 

constituição. 

Acredita-se que se não houver uma alteração formal na Lei Maior, 

adequando o texto constitucional às novas realidades sociais, mesmo assim, o 

dinamismo das relações jurídicas gritará pelo surgimento de mudanças, que 

em alguns casos, acaba acontecendo informalmente, isso porque, a CRFB é 

rígida, só admitindo alterações formais, “rígidas são as constituições escritas 

que poderão ser alteradas por um processo legislativo mais solene e dificultoso 

do que o existente para a edição das demais espécies normativas (por 

exemplo: CF/88 – art. 60)”. (MORAES apud COSTA, 2009) 

 
Ensina Costa que: 

 
“Como a sociedade é dinâmica e refaz seus entendimentos (ou 
constrói outros) com o passar do tempo, o ordenamento 
constitucional deve acompanhar essa evolução do pensamento 
social sob pena de ver-se tolhido do fundamento que lhe 
concede validade: a soberania popular. Existe grande equívoco 
em se imaginar uma constituição como um ente imutável. A 
sociedade é dinâmica. Uma interpretação cristalizada no tempo 
tende a se demonstrar obsoleta”. (COSTA, 2009).  
 

O art. 226 da CRFB também é oriundo da assembléia constituinte originária 

e não dá margem para interpretação extensiva, com relação à formação da 

família, ficando, literalmente “impossível” incluir as relações homoafetivas, 

como família, já que o texto diz que família, se forma com homem e mulher. 

Mesmo assim, diante da moderna democracia e do dinamismo das relações 

sociais, não se poderia esperar, nesse sentido, decisão divergente. Afinal, “faz-

se necessário que o ordenamento constitucional acompanhe essa alteração do 

entendimento social. Quando tal sincronia não ocorre, existe uma divergência 

entre a norma constitucional e seu elemento de validade, vale dizer, a 

soberania popular”. (COSTA, 2009) 

Com relação aos militares, a única idéia que se tem sobre a não decisão 

pela inconstitucionalidade do §2º do art. 142 da CRFB, seria, falta de vontade 

política, para mudar.   
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O controle de constitucionalidade das normas originárias, não parece ser 

algo impossível, pois a própria constituição, como já foi dito, não admite 

supressão de direitos e garantias individuais. Por isso, não poderia constar no 

próprio texto constitucional dispositivo supressor das garantias fundamentais, 

mesmo por que, estas são clausulas pétreas. Ora, se a própria Constituição em 

seu art. 60, §4º, inciso IV, veda a elaboração de emenda constitucional 

tendente a abolir os direitos e garantias elencados no art. 5º, o §2º do art. 142 

da CRFB com a devida venia, parece um despropósito. 

 A doutrina alienígena já demonstrou ser possível controle de 

constitucionalidade de normas originárias, pois, não obstante as prerrogativas 

já citadas do Poder Constituinte Originário, este não pode erigir normas, que 

conflitem com os direitos e garantias individuais. 

Não é difícil deduzir que estes consagrados direitos, são verdadeiros 

axiomas, ou seja, preceitos irrefutáveis, portanto de valor superior dentro do 

texto constitucional. 

Para melhor entender, excelente é a lição de Bachof: 

Põe-se, além disso, a questão de saber se também uma norma 
originariamente contida no documento constitucional (e emitida 
eficazmente, sob o ponto de vista formal), uma norma criada, 
portanto, não por força da limitada faculdade de revisão do 
poder constituído, mas de ampla competência do poder 
constituinte, pode ser materialmente inconstitucional. Esta 
questão pode parecer à primeira vista, paradoxal, pois na 
verdade, uma lei constitucional não pode manifestamente, 
violar-se a si mesma. Contudo poderia suceder que uma norma 
constitucional de significado secundário, nomeadamente 
uma norma só formalmente constitucional, fosse de 
encontro a um preceito material fundamental da 
Constituição: [...] foi defendida a opinião de que, no caso de 
semelhante contradição, a norma constitucional de grau 
inferior seria inconstitucional e inválida. [...] “caberá 
examinar primeiro a tese segundo a qual um preceito do 
documento constitucional pode ser inconstitucional e 
carecer, por isso, de obrigatoriedade jurídica em virtude de 
uma contradição com um preceito de grau superior do 
mesmo documento constitucional. (grifo nosso) (BACHOF, 
1994, p. 54-55). 

 
    

Como se pode ver basta vontade política para o controle das normas 

constitucionais originárias eivadas de vício material, sobretudo, quando este 
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vício inconstitucional, põe em cheque não só a segurança jurídica, mas 

também, a democracia de um Estado de Direito. 

Como já anteriormente abordado, no judiciário brasileiro, existem dois 

métodos de controle de constitucionalidade: controle direto (método 

concentrado), por uma ADIN, ADC e ADPF, e o controle pelo método difuso, ou 

seja, um caso concreto que chega até o STF, por recurso extraordinário.  

As punições disciplinares, além de cercearem a liberdade do militar, 

também, trazem prejuízos para a carreira, que vai desde um atraso nas 

promoções, até expulsão a bem da disciplina. Se a um militar, for negado o 

mandamus, fundado nas alegações de não intervenção no mérito do ato 

administrativo, este, pode por mandado de segurança, dentro do prazo de 120 

(cento e vinte dias), ou ação ordinária no prazo em que o Código Civil 

determina (CC/2002, art. 206, §3º, V), discutir a inconstitucionalidade da 

vedação ao habeas corpus, alegando que a denegação do writ, favoreceu o 

prejuízo na carreira, incluindo no pedido, o cancelamento da punição recebida, 

e, se for o caso, pedir reincorporação, visto que, não se pode discutir exclusão 

do serviço ativo em sede de habeas corpus, conforme Súmula 694 do STF 

“Não cabe habeas corpus contra a imposição da pena de exclusão de militar ou 

perda de patente ou função pública”. Entretanto como já abordado, se o 

mesmo ocorrer com as demais vias de acesso ao judiciário, como 

frequentemente ocorre com o habeas corpus, tendo o mérito do ato 

administrativo, como óbice de sua apreciação, mesmo sendo visível a 

inconstitucionalidade formal de alguns regulamentos, bem como, visível 

também os dispositivos que ferem os preceitos fundamentais da atual ordem 

constitucional, o §2º do art. 142 da CF nunca terá sua inconstitucionalidade 

reconhecida pelo método difuso, tampouco pelo método concentrado, já que 

nenhum dos legitimados13 para impetração de ADIN, até agora teve vontade 

                                                 
13 Art. 103 da CRFB/88. “Podem propor a ação direta de inconstitucionalidade e a ação 
declaratória de constitucionalidade: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 45, de 
2004)  I - o Presidente da República; II - a Mesa do Senado Federal; III - a Mesa da Câmara 
dos Deputados; IV - a Mesa de Assembléia Legislativa ou da Câmara Legislativa do Distrito 
Federal; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004) V - o Governador de 
Estado ou do Distrito Federal; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004) VI - 
o Procurador-Geral da República; VII - o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil; 
VIII - partido político com representação no Congresso Nacional; IX - confederação sindical ou 
entidade de classe de âmbito nacional”. 
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política para tal. Pois certamente se não houvesse a vedação expressa, não 

seria o mérito do ato administrativo o supressor do remédio constitucional.  



39 
 

 

6 – OS REGULAMENTOS DISCIPLINARES DAS FORÇAS ARMADAS, SOB 

O ASPECTO DA VALIDADE JURÍDICA. 

 

 Com o advento da Constituição de 1988, algumas leis cuja matéria 

confrontava com o texto constitucional, deixaram de ser recepcionadas, ou 

seja, não puderam fazer parte do novo ordenamento jurídico. Outras, porém, 

que estavam em consonância com a nova ordem constitucional, foram 

acolhidas totalmente ou em parte, isso porque as normas que possuíam alguns 

dispositivos conflitantes foram recepcionadas sem estes. 

 Pelo inciso LXI do art. 5º da CF, ficou estabelecido que as 

contravenções disciplinares e os crimes propriamente militares fossem 

definidos em lei, na seguinte redação: “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”; (grifo nosso).  

Antes da Constituição de 1988, a lei 6.880/80 “Estatuto dos Militares” em 

seu art. 47, disciplinava que os Regulamentos Disciplinares das Forças 

Armadas regulamentariam todas as matérias pertinentes as contravenções 

disciplinares, na seguinte redação: “Os regulamentos disciplinares das Forças 

Armadas especificarão e classificarão as contravenções ou transgressões 

disciplinares e estabelecerão as normas relativas à amplitude e aplicação 

das penas disciplinares, à classificação do comportamento militar e à 

interposição de recursos contra as penas disciplinares”. (grifo nosso). 

Como foi dito anteriormente, a Constituição prevê lei para regulamentar 

a matéria referente às contravenções disciplinares militares, fazendo com que o 

art. 47 do EM seja inválido na atual ordem jurídica, pois, tomando-o também 

por base, o Chefe do Executivo, alterava ou revogava os Regulamentos 

Disciplinares das Forças Armadas. 

Os regulamentos atuais possuem status de lei ordinária, porquanto 

assim foram recepcionados. Eram, antes da Constituição, Decretos 

Presidenciais. A partir da CF/88, qualquer alteração ou revogação terá que 
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obedecer às formalidades previstas pela própria Constituição14, sob pena de 

vício de inconstitucionalidade formal. 

  Ademais, com status de lei em sentido estrito, os regulamentos 

disciplinares não podem ser modificados pelo Chefe do Executivo, face a 

revogação expressa no art. 25 das ADCT, na seguinte redação: “Ficam 

revogados, a partir de cento e oitenta dias da promulgação da Constituição, 

sujeito este prazo a prorrogação por lei, todos os dispositivos legais que 

atribuam ou deleguem a órgão do Poder Executivo competência 

assinalada pela Constituição ao Congresso Nacional, especialmente no 

que tange a”[...]. (grifo nosso) Este dispositivo legal, afasta a vigência do art. 47 

do EM, pela não recepção constitucional. 

Nesse sentido, leciona Rosa: 

“Deve-se observar que a maioria dos regulamentos disciplinares 
das forças de segurança são decretos do poder executivo 
(estadual ou federal) que em tese foram recepcionados pela 
nova ordem constitucional. Mas qualquer alteração nos 
diplomas castrenses somente poderá ser realizada por meio 
de lei provinda do Poder Legislativo, o que não tem sido 
observado na atualidade, o que torna ilegal qualquer 
modificação pós-1988 feita por decreto”.  (grifo nosso) (ROSA, 
2001) 

 

No RDM, além do vício de inconstitucionalidade formal supracitado, 

alguns dispositivos, possuem visíveis dissonâncias materiais com a CF/88, a 

exemplo da supressão do princípio constitucional da “presunção da inocência”, 

garantia constitucional, inerente a um Estado Democrático de Direito. 

Insculpida na Carta política de 1988, no art.5º, LVII, assim disposto: "ninguém 

será considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença penal 

condenatória". (grifo nosso) Tal princípio não está observado no art. 46 § 1º 

do RDM, por isso deve-se afirmar sem medo de cometer um equívoco que este 

dispositivo não foi recepcionado pela nossa Constituição. Vejamos: “Aquele a 

quem for imposta pena disciplinar, poderá verbalmente ou por escrito, por vias 

hierárquicas e em termos respeitosos, recorrer à autoridade superior à que a 

                                                 
14 Constituição Federal - Art. 59 - O processo legislativo compreende a elaboração de: [...] III - leis ordinárias; [...];Art. 61 - A iniciativa das leis 

complementares e ordinárias cabe a qualquer membro ou Comissão da Câmara dos Deputados, do Senado Federal ou do Congresso Nacional, 

ao Presidente da República, ao Supremo Tribunal Federal, aos Tribunais Superiores, ao Procurador-Geral da República e aos cidadãos, na forma 

e nos casos previstos nesta Constituição. 
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impôs, pedindo sua anulação ou modificação, com prévia licença da mesma 

autoridade”. “O recurso deve ser interposto, após o cumprimento da pena e 

dentro do prazo de oito dias úteis”. (grifo nosso) Está patente, que este 

dispositivo não se coaduna com o princípio constitucional do Devido Processo 

Legal, cujo princípio da Presunção da Inocência está intimamente ligado, pois 

de que adiantaria ao indivíduo cumprir a pena, para depois ser declarado 

inocente em sede de recurso? A liberdade, que é regra, nesse caso, fica em 

segundo plano. 

O RDAER, também possui resquícios pré Constituição, inaptos para o 

fenômeno da recepção constitucional. A incomunicabilidade dos presos, ainda 

é pratica na Força Aérea como preceitua o inciso 5 do art. 34 na seguinte 

redação: “Os detidos para averiguações podem ser mantidos 

incomunicáveis para interrogatório da autoridade a cuja disposição se achem. 

A cessação da incomunicabilidade depende da ultimação das averiguações 

procedidas com a máxima urgência, não podendo, de qualquer forma, o 

período de incomunicabilidade ser superior a quatro dias.” (grifo nosso) Ora, 

nem na iminência do estabelecimento de Estado de Defesa, se admite 

incomunicabilidade de preso em nossa Constituição, como vemos no art. 136 e 

inciso IV, respectivamente: “O Presidente da República pode, ouvidos o 

Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional, decretar estado de 

defesa para preservar ou prontamente restabelecer, em locais restritos e 

determinados, a ordem pública ou a paz social ameaçadas por grave e 

iminente instabilidade institucional ou atingidas por calamidades de grandes 

proporções na natureza”. [...] IV - é vedada a incomunicabilidade do preso. 

(grifo nosso). 

Diante de tudo que foi exposto acima, pode-se concluir que os 

Regulamentos Disciplinares da Marinha e do Exército, por serem leis 

ordinárias, padecem por vício de inconstitucionalidade formal (usurpação de 

competência para legislar), pois, ao arrepio da norma constitucional, foi aquele 

alterado em 1993, e este revogado em 2000, por Decreto Presidencial. Ainda, 

com relação ao RDM e o RDAER, pode-se visualizar dispositivos não 

recepcionados pela CF/88, que são frequentemente utilizados nas respectivas 

Forças Armadas. Possivelmente se algum militar além de perder a sua 

liberdade, ainda tiver de cumprir toda a pena para depois recorrer da punição, 
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ou, se estando preso, não puder se comunicar para buscar uma defesa, restará 

claro a necessidade de habeas corpus, neste ultimo caso, “preventivo”, pois 

depois de preso e incomunicável, não terá como impetrá-lo. Entretanto, será 

negado, pois estes atos abusivos restam incólumes, sob o manto da 

inviolabilidade do mérito do ato administrativo, que os tribunais e parte da 

doutrina acolhem, conforme já abordado neste trabalho.  

Não se deve olvidar que qualquer lei visivelmente inconstitucional, 

material ou formalmente, é nula ab ovo, ou seja, não deveria existir no 

ordenamento jurídico, desde o nascimento, consequentemente, também são 

inválidos quaisquer atos fundados nestas leis. 

Com isso, além dos numerosos argumentos sobre a possibilidade de 

habeas corpus na prisão disciplinar, acrescenta-se a invalidade jurídica de 

alguns Regulamentos Disciplinares. Dessa forma, não há de se admitir 

denegação do remédio heróico sem ferir os direitos fundamentais garantidos 

em nossa Carta Política, a qual, em nenhum momento, colocou a margem os 

militares. 
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7 – COMPETÊNCIA PARA JULGAR HABEAS CORPUS EM SEDE DE 
PRISÃO DISCIPLINAR. 
 

 Antes do STF, pacificar o cabimento de habeas corpus, para punições 

disciplinares, havia uma incerteza com relação a competência para julgá-lo. 

Isso, por se tratar de tema polêmico. Afinal, se o direito material é eivado de 

incerteza, como poderia o direito processual também não sê-lo? 

O primeiro passo é buscar por exclusão na Constituição Federal, a 

devida competência, pois, estão todas delimitadas entres os artigos 106 ao 

126. Todavia, para facilitar, é imprescindível que se descartem os tribunais com 

competência específica, a exemplo da Justiça do trabalho, justiça Eleitoral 

etc..., e, sobretudo não cometer equívocos que inviabilize a apreciação do 

remédio heróico. Por exemplo, a primeira impressão é que a Justiça Militar seja 

competente, mas, segundo a CF/88, esta julga somente os crimes militares, art. 

124: “à Justiça Militar compete processar e julgar os crimes militares 

definidos em lei” (grifo nosso). Este é um impedimento legal da competência da 

JM quando a matéria for punição disciplinar. 

Os HC endereçados a Justiça Militar, frequentemente, são julgados pelo 

Superior Tribunal Militar, provavelmente, aquele colegiado, entende ser 

competente pelo que preceitua o art. 6º, I, c, da lei nº 8.457, de 4 de setembro 

de 1992: “Compete ao Superior Tribunal Militar”; “processar e julgar originariamente”; 

[...] ; os pedidos de habeas corpus e habeas data, nos casos permitidos em lei; [...]. (grifo 

nosso)  

O STM é formado por quinze Ministros, nomeados pelo Presidente da República, 

entretanto somente cinco deles são civis, para estes são exigidos mais de dez anos de 

profissão como jurista, e notável saber jurídico. Em contra partida, os outros dez Ministros, 

são Oficiais Generais das Forças Armadas, do mais alto posto, conforme preceitua art. 123 

e incisos da CF/88, para estes não é exigido conhecimento jurídico, mesmo porque, para 

chegar a condição de oficial general, é imperativo que os oficiais de carreira dediquem-se 

inteiramente aos estudos afetos as suas respectivas Forças.  

Diante do que foi exposto acima, destinar um habeas corpus ao STM pode 

representar um perigo ao Paciente15, pois este ou seu postulante deve saber que dentre 

os Ministros daquele colegiado, dez são militares, por isso, possivelmente, terá seu pedido 

negado por corporativismo dos generais, que representam 2/5 (dois quintos) dos ministros, 

                                                 
15 Paciente é a denominação para quem almeja o remédio heróico.  
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pois, eles acreditam ser necessária a manutenção da vedação do habeas corpus, para não 

abalar a hierarquia e disciplina.  

 

Vejamos um julgado do STM: 

“EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCEDIMENTO PARA 
APURAÇÃO DE PUNIÇÃO DISCIPLINAR. APLICAÇÃO E 
CUMPRIMENTO DE PENA. ANULAÇÃO DE ATO 
ADMINISTRATIVO. 
1. A impetração almeja dois objetivos: a suspensão do 
procedimento de apuração de transgressão disciplinar e, no 
mérito, sua anulação. 
2. A inexistência de qualquer vício de legalidade no ato 
administrativo afasta, de plano, a concessão do pedido liminar. 
3. A aplicação e o cumprimento da pena disciplinar prejudica o 
pedido por perda de seu objeto. 
4. Habeas Corpus conhecido e ordem denegada por falta de 
amparo legal. Unânime. (grifo nosso) (STM – HC 
2006.01.034203-6/SP – Relator Ministro José Coelho 
Ferreira, j.25.08.06, DJ de 19.09.2006).”(grifo nosso). 

 
Como já fora dito, a competência para julgar para o habeas corpus deve buscada 

por exclusão, ou seja, segundo Vieira: 

“em resumo, de forma prática e objetiva, para se saber qual 
órgão do Judiciário é competente para processar e julgar o 
habeas corpus, temos que responder a algumas perguntas: a) a 
prisão é decorrente do cometimento de crime militar ou 
transgressão disciplinar militar? e b) quem é a autoridade 
coatora, ou seja, contra quem se impetrará o habeas corpus?” 
(VIEIRA, 2009, p.75).  
 

Sendo assim, excluindo a JM, resta a Justiça Federal Comum, pelo que preceitua o 

art. 109, VII, da CF/88, assim disposto: “os ‘habeas-corpus’, em matéria criminal de 

sua competência ou quando o constrangimento provier de autoridade cujos 

atos não estejam diretamente sujeitos a outra jurisdição”. (grifo nosso) 

Observa-se, que na última parte do inciso acima citado, há uma 

ressalva, quanto aos atos de autoridades, que estejam sujeitas a outra 

jurisdição. Trata-se dos Comandantes das Forças Armadas, que sendo 

autoridades coatoras, ou seja, sendo sujeito ativo da coação ilegal ou violação, 

contra o servidor, a competência para julgar é do STF, conforme art.102, I, 

letras “d” da CF/88, assim disposto respectivamente: “Compete ao Supremo 

Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:” 

“processar e julgar, originariamente”: [...] “o "habeas-corpus", sendo paciente 

qualquer das pessoas referidas nas alíneas anteriores; o mandado de 

segurança e o "habeas-data" contra atos do Presidente da República, das 
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Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas 

da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal 

Federal”. 

Não restam mais dúvidas sobre a competência para julgar habeas 

corpus em sede de prisão disciplinar militar, pois o STF pacificou que a 

competência é da Justiça Federal comum, como se vê no julgado abaixo 

transcrito: 

 
EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. 
PROCESSUAL PENAL. INFRAÇÃO DISCIPLINAR. PUNIÇÃO 
IMPOSTA A MEMBRO DAS FORÇAS ARMADAS. 
CONSTRIÇÃO DA LIBERDADE. HABEAS CORPUS CONTRA 
O ATO. JULGAMENTO PELA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. 
IMPOSSIBILIDADE. INCOMPETÊNCIA. MATÉRIA AFETA À 
JURISDIÇÃO DA JUSTIÇA FEDERAL COMUM. 
INTERPRETAÇÃO DOS ARTS. 109, VII, e 124, § 2º. I - À 
Justiça Militar da União compete, apenas, processar e julgar os 
crimes militares definidos em lei, não se incluindo em sua 
jurisdição as ações contra punições relativas a infrações (art. 
124, § 2º, da CF). II - A legalidade da imposição de punição 
constritiva da liberdade, em procedimento administrativo 
castrense, pode ser discutida por meio de habeas corpus. 
Precedentes. III - Não estando o ato sujeito a jurisdição militar, 
sobressai a competência da Justiça Federal para o julgamento 
de ação que busca desconstituí-lo (art. 109, VII, CF). IV - 
Reprimenda, todavia, já cumprida na integralidade. V - HC 
prejudicado. (STF – RHC 88543/SP – 1ª Turma – Rel. Min. 
Ricardo Lewandoesk, j. 03.04.07, DJe de 26.04.2007, pág. 70), 
(grifo nosso). 

 
Como já dito no início deste capítulo, o paciente ou mandatário, deve ter 

a diligência de endereçar corretamente o writ, sob pena de perecer o direito, já 

que as sanções impeditivas de liberdade, nesses casos, geralmente são de 

poucos dias (até 30 dias). Muitas vezes, os pedidos não são apreciados a 

tempo de surtir o efeito esperado, e quando apreciados, as liminares são 

negadas até o julgamento do habeas corpus, quando são improvidos pela 

perda do objeto, pois como já dito, as prisões são de poucos dias e quando o 

judiciário aprecia o mandamus, o militar já está em liberdade, já não fazendo 

mais sentido o pedido.  
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8 – CONSIDERAÇÕES FINAIS.  
 

Foram abordadas nesse trabalho, as considerações iniciais sobre 

habeas corpus e punição disciplinar Militar, definição legal de hierarquia e 

disciplina, o poder discricionário na aplicação da pena disciplinar, o habeas 

corpus em sede de prisão disciplinar, o entendimento dos tribunais, o 

entendimento doutrinário, o habeas corpus e o direito comparado, o conflito 

(antinomia) entre normas constitucionais e controle de constitucionalidade, os 

regulamentos disciplinares das forças armadas, sob o aspecto da validade 

jurídica, e por fim a competência para julgar o habeas corpus nas prisões 

disciplinares.  

Com o advento da Constituição Brasileira de 1988, foi consagrada 

definitivamente a democracia, um plus, que ampliou a nomenclatura simples, 

de “Estado de Direito”, inerente a todo e qualquer Estado reconhecido pela 

Comunidade Internacional, para “Estado Democrático de Direito”. Nesta nova 

nomenclatura, o Estado também se submete as leis, o que não ocorre sem a 

democracia. Além disso, há o reconhecimento de que o poder emana do povo, 

que o exerce diretamente ou por representação, na forma da Magna Carta. 

Procurou-se desde então, não só delimitar os direitos individuais, mas, 

sobretudo, garanti-los, isso porque, em todas as constituições pretéritas, tanto 

do Império quanto da República, com seus períodos de exceções, os direitos 

individuais estavam arrolados, mas não garantidos. Por esse motivo, a doutrina 

constitucional hodierna, denomina nossa Constituição de “garantista”. Dessa 

forma, para os que acreditam na democracia e se propõem a contribuir para a 

sua perpetuação, não há tolerar, supressão de direitos e garantias, como o 

habeas corpus, em sede de prisão disciplinar militar, que garante a liberdade 

contra abuso de autoridade ou possível abuso, na forma preventiva ou 

repressiva, esta, quando a liberdade já tenha sido usurpada e aquela quando 

na iminência de sê-la.  

Quando se conhece os direitos e garantias individuais, percebe-se que a 

vedação do habeas corpus, em sede de prisão disciplinar não faz sentido. Por 

esse motivo, se propôs neste trabalho a busca da possibilidade do instituto 

supracitado. Os tribunais e a doutrina, face ao despropósito da vedação 

expressa no §2º do art. 142 da CF/88, passaram a esposar o entendimento da 
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não vedação, quando a aplicação da pena ferir o princípio constitucional da 

legalidade. Entretanto, ainda não é suficiente, dado a importância da liberdade 

já exaltada neste trabalho. Por isso, estudou-se ainda, a possibilidade do 

judiciário, entrar no mérito dos atos da autoridade competente para aplicar a 

pena disciplinar, no intuito de buscar saber se esse ato é realmente legal, como 

se faz na busca real da verdade dos fatos. Já que todos os processos 

administrativos e judiciários têm que obedecer as regras da legalidade, que 

esta seja em sentido bem amplo. Alguns doutrinadores do direito administrativo 

corroboram com a intervenção do judiciário no mérito do ato administrativo, 

sem que com isso configure usurpação de competência. Com essa 

intervenção, é perfeitamente possível expedir ordem de habeas corpus, em 

homenagem a liberdade.  

Outro aspecto abordado neste trabalho, foi a possibilidade de controle 

de constitucionalidade das normas oriundas do poder constituinte originário, 

isso porque, o §2º do art. 142 é oriundo da assembléia constituinte originária, 

por esse motivo, o pretório e alguns doutrinadores entendem que a vedação ao 

habeas corpus é constitucional. Entretanto, quando o STF concedeu o writ, 

quanto ao aspecto da legalidade, embora não declarando expressamente 

inconstitucional a vedação, restou cristalino que negar o habeas corpus para 

prisões disciplinares, é insistir num vício material de inconstitucionalidade, pois 

a negação fere claramente um direito fundamental pétreo, ademais, aprendeu-

se com o doutrinador alemão Otto Bachof, que normas constitucionais 

secundárias, validas somente no aspecto formal, podem conflitar com preceitos 

fundamentais materiais, isso quer dizer, que teoricamente o §2º do art. 142, é 

inconstitucional, e não deveria legalizar a supressão de um direito fundamental. 

 Foi estudado também, sobre a validade dos Regulamentos Disciplinares, 

que além de possuir dispositivos que descumprem preceitos fundamentais da 

atual ordem constitucional, sofreram alterações e revogação, ao arrepio da 

formalidade prevista na nossa Constituição. 

 Por fim, chegou-se a conclusão de que a Justiça Federal é a competente 

para apreciar e julgar o habeas corpus em sede de prisão administrativa por 

contravenção disciplinar.  

Foi usado ao longo deste trabalho, o método dedutivo, ou seja, usando 

raciocínio lógico, para estudar e compreender o tema proposto, considerando 
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como premissas verdadeiras os direitos e garantias fundamentais elencadas no 

art. 5º da CF/88. Sendo o habeas corpus integrante daquele rol de garantias, 

chegou-se a conclusão, ser irrefutavelmente possível, expedir o writ quando o 

objeto discutido for prisão administrativa por contravenção disciplinar. Diz-se 

irrefutável, por acreditar que aqueles direitos e garantias são axiomas que 

devem ser respeitados sem distinção de qualquer natureza, como preceitua o 

caput do próprio art. 5º da CF/88. 

Durante a elaboração desta pesquisa, a dificuldade encontrada foi 

especificamente com relação ao entendimento dos tribunais e da doutrina, 

sobre o mérito dos atos administrativos, ou seja, quem se propõe a escrever 

sobre direito militar, não admite intervenção do judiciário na ceara da 

administração pública. Dessa forma, foi necessário, para a obtenção dos 

resultados aqui encontrados, socorrer-se por analogia, da doutrina geral do 

Direito Administrativo, já que nenhum ramo do Direito é compartimentado, e 

tampouco o Direito Militar é estanque, protegido dos demais.     

 Ao analisar os resultados encontrados, pode se perceber que em certos 

aspectos do que chamamos de direitos fundamentais, parece não estar 

consolidado, ou melhor, pleno como deveria ser. Por esse motivo, o judiciário 

esta apinhado de demandas, com discussões sobre abusos de poder, 

supressão informal de direitos fundamentais, que é o que se faz ao negar o 

habeas corpus quando a nossa Carta Política o garante. 

 No levantamento das publicações doutrinárias, leis pretéritas, leis 

vigentes, e outras fontes históricas desde o império, necessárias para 

consecução deste trabalho, chegou-se a conclusão que até a sanção do 

decreto nº 21 de 23 de maio de 1821, de autoria do Conde dos Arcos, a 

liberdade era uma “sorte”, que poderia ser perdida para qualquer um que 

tivesse seu próprio motivo e sua masmorra particular. 

Com o advento da República, pode-se também observar que o decreto 

nº 3, de 16 de novembro de 1889, que revogava expressamente as penas 

corporais, foi inócuo face ao lobbe dos oficiais da Marinha do Brasil, pleiteando 

a continuação dos castigos, pois na concepção deles, sem os horrendos 

castigos, não teriam como controlar as praças. 

Por fim, diante da modernização constitucional e com o advento da 

Constituição brasileira de 1988, que delimitou os direitos fundamentais e como 
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já dito os garantiu no mesmo momento, também faltou ao judiciário, ampliar os 

paradígmas e criar entendimentos mais arrojados, não despresando os 

saberes dos constitucionalistas do passado, mas construindo entendimentos 

modernos que acompanhem a dinamissidade do direito e das relações sociais. 

A sociedade se moderniza, porém possue alguns ranços que parecem 

não discipar com o tempo. 

Conclui-se que não há motivos como já apresentado neste trabalho, 

para denegação do habeas corpus. Se o judicíário se esconder atrás da 

separação dos poderes, para não tornar plena a garantia da liberdade, como já 

dito, será temerario afirmar que o Brasil é um Estado Democratico de Direito.   

 A proposta deste trabalho foi provar a possibilidade de habeas corpus na 

prisão disciplinar militar, não com a pretensão de esgotar o assunto, mesmo 

porque, dado a exiguidade de tempo, isso não seria possível, pois o tema é 

complexo e de extrema importância. Se fosse possível destinar mais tempo, 

haveria condições de inserir muitas disciplinas correlatas que valorizariam 

ainda mais o tema. O direito militar, não costuma fazer parte do currículo das 

Instituições de Ensino Jurídico, por isso é recomendável que outros futuros 

bacharéis, que almejam serem pesquisadores, continuem no que couber 

enriquecendo este estudo. Como já dito, o Direito não é compartimentado, e 

tampouco o Direito Militar é estanque, protegido dos demais, que não mereça 

ser estudado e questionado. 
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