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RESUMO 
 

LACAVA FILHO, Nelson. Legitimidade do Direito Penal Militar no Estado Democrático de 

Direito: Hierarquia e disciplina como bases sistêmicas. 2018. 333 p.  Tese de Doutorado – 

Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2018.  

A presente tese tem como objetivo defender a legitimidade do sistema penal militar no 

contexto do Estado Democrático de Direito e estabelecer vetores para a reforma do referido 

sistema, atualmente em curso no Brasil. O trabalho se subdivide em quatro partes. Na 

primeira parte, após uma breve contextualização do problema a ser investigado, são lançadas 

as bases histórico-normativas do sistema penal militar brasileiro. Assim, é feito um apanhado 

da história do Direito Penal Militar desde a Antiguidade, Idade Média, momento codificador e 

a recepção do Direito Militar no Brasil e suas codificações. Na segunda parte, analisa-se, a 

partir da realidade social e dos atuais empregos das Forças Armadas, se o sistema penal 

castrense brasileiro, baseado na dicotomia “Tempo de Paz” e “Tempo de Guerra”, seria 

consentâneo com as suas finalidades, tendo em vista, sobretudo, o fenômeno das “novas 

guerras” e o “combate assimétrico”. Na terceira parte, busca-se estabelecer as bases para uma 

legitimação dogmática do sistema penal militar tendo em vista os princípios e garantias do 

Estado Democrático de Direito e os traços diferenciadores do conceito de crime militar, com 

especial ênfase aos critérios ratione personae, ratione materiae, ratione loci, ratione temporis 

e ratione legis. Além disso, com base nas investigações da dogmática penal alemã, no que 

tange ao “sistema integral de Direito Penal”, demonstra-se o ganho em qualidade que 

representa o julgamento realizado pelo escabinato em detrimento do juiz singular nas causas 

militares. Na quarta e última parte, são propostos os vetores a serem seguidos em uma 

reforma do sistema. Principia-se por um apanhado das reformas realizadas em diversos países 

pelo mundo, tanto no que diz respeito ao Direito Penal Militar quanto no que concerne ao 

Direito Processual Penal Militar, com ênfase na jurisdição castrense. Faz-se uma breve análise 

de como esta reforma está em curso no Brasil e da nova alteração no conceito de crime militar 

em tempo de paz, estabelecida pela Lei 13.491/2017. Defende-se que o Direito Penal Militar, 

por seus fundamentos sistêmicos diversos do Direito Penal comum, justifica a existência de 

uma codificação com Parte Geral diversa do Código Penal comum, e, na reforma, deve 

buscar, ao invés de se harmonizar aos princípios do sistema penal comum, aproximar-se do 

Direito Internacional Penal, especialmente no que diz respeito às normas do Tribunal Penal 

Internacional relativas aos crimes de guerra e genocídio. Nesse contexto, noções como a 

“responsabilidade do comandante” e os princípios da “necessidade” e “proporcionalidade 

militares”, extraídos do Direito Internacional dos Conflitos Armados, são importantes traços 

legitimadores do julgamento pelo escabinato. Além disso, analisa-se que a tendência de 

expandir a competência da Justiça Militar da União para o julgamento de causas envolvendo 

matéria disciplinar militar, já operada no âmbito da jurisdição militar estadual e defendida, 

inclusive em relatório do CNJ, para a justiça militar da União, além de representar, certo 

ponto, um retorno às origens da Justiça Militar da União, é uma constatação inconsciente de 

que não há diferenciação entre o conceito material de crime militar e infração disciplinar 

militar, o que justifica um sistema de Direito Penal Militar integral. Pontua-se, ainda, que, 

diante da utilização cada vez mais corriqueira das Forças Armadas em atividades de 

“policiamento”, não se justificam as pressões pela desmilitarização das Polícias Militares e, 

também, pela extinção das Justiças Militares dos Estados.  

 

PALAVRAS-CHAVES: Direito Penal Militar. Estado Democrático de Direito.  

Legitimidade. Bases Sistêmicas.  



ABSTRACT 
 

LACAVA FILHO, Nelson. Legitimacy of Military Criminal Law: hierarchy and discipline as 

systemic bases. 2018. 333 p. Doctor – Faculty of Law, University of São Paulo, São Paulo, 

2018. 

The aim of the present thesis is to defend the legitimacy of the military penal system in the 

context of a Democratic State under the rule of law and establish guidelines for the reform of 

this system, which is currently in force in Brazil. The work is divided into four parts. In the 

first part, following a brief contextualization of the problem, the historical and normative 

bases of the military penal system in Brazil are outlined. Thus, a survey is conducted of 

Military Criminal Law since ancient times and the Middle Ages to the time of drafting and 

adopting Military Criminal Law in Brazil. In the second part, from the social reality and 

current deployment of the Armed Forces, an analysis is conducted of whether the military 

penal system, based on the dichotomy of “Peacetime” and “Wartime”, is actually in keeping 

with its purposes. This analysis is conducted especially with a view to the phenomenon of 

“new wars” and “asymmetric warfare”. The third part seeks to establish the bases for the 

dogmatic legitimacy of the military penal system, bearing in mind the principles and 

guarantees for a Democratic State under the rule of law and the differentiating traits of the 

concept of military crime, with special emphasis on the criteria of ratione personae, ratione 

materiae, ratione loci, ratione temporis and ratione legis. Furthermore, based on 

investigations of the German penal dogma with regard to the “integral system of Penal Law”, 

the gain in quality represented by a trial by jury rather than a judge when dealing with military 

cases. In the fourth and final part, the guidelines to be followed in a reformed system are 

proposed. It begins with a survey of the reforms made in a number of countries around the 

world concerning Military Criminal Law and Military Criminal Procedural Law, with 

emphasis on military jurisdiction. A brief analysis is conducted of how this reform is ongoing 

in Brazil and the new alteration in the concept of military crime in peacetime, as established 

by Law 13.491/2017. An argument is made in favor of Military Criminal Law through its 

diverse systemic fundamentals of the common Penal Code. This justifies the existence of a 

code as a General Part different from the common Penal Code. In the reform, instead of the 

principles of the common penal code being harmonized, it would draw nearer to those of 

International Criminal Law, especially regarding the norms of the International Criminal 

Court concerning war crimes and genocide. In this context, notions such as the “responsibility 

of the commander” and the principles of “need” and “military proportionality”, extracted from 

the International Law of Armed Conflict, are important legitimizing traits of trial by jury in a 

court of law. Furthermore, there is a tendency to extend the competence of Federal Military 

Justice to include the trial of cases involving military discipline, which already operate in the 

context of state military jurisdiction and defended, even by the NJC report, to federal military 

justice. This, in addition to representing a return to the origins of federal military justice, is an 

unconscious statement that there is no differentiation between the concept of military crime 

and military disciplinary misdemeanors, which justifies a system of a full Military Penal 

Code. It should also be pointed out that with the increasing everyday use of the Armed Forces 

in “policing” activities, the pressures arguing for the demilitarization of the Military Police 

cannot be justified, nor can the pressures to abolish state Military Courts.  

 

KEYWORDS: Military Criminal Law. Democracy. Legitimacy.Systemic Bases.  

 



 
 

 
 

RIASSUNTO 

LACAVA FILHO, Nelson. Legittimitá del Diritto Penale Militare nel Stato Democratico di 

Diritto: gerarchia i disciplina militari come basi sistemiche. 2018. 333 p. Doctor – Faculty of 

Law, University of São Paulo, São Paulo, 2018. 

 

Lo scopo di questa tesi è difendere la legittimità del sistema penale militare nel contesto dello 

Stato Democratico di Diritto e stabilire vettori per la riforma di tale sistema, attualmente in 

corso in Brasile. La tesi è suddivisa in quattro parti. Nella prima parte, dopo una breve 

contestualizzazione del problema ad essere indagato, vengono lanciate le basi storico-

normative del sistema penale militare brasiliano. Così, viene fatto un sondaggio della storia 

del Diritto Penale Militare fin dall'antichità, Medioevo, momento di codifica e la ricezione del 

Diritto Militare in Brasile e le sue codifiche. Nella seconda parte, dalla realtà sociale ed dai 

lavori attuali delle Forze Armate, viene analizzato se il sistema di giustizia penale militare 

brasiliano, basato sulla dicotomia "Tempo di Pace" e "Tempo di Guerra", sarebbe coerente 

con i suoi scopi, soprattutto in considerazione del fenomeno delle "nuove guerre" e del 

"combattimento asimmetrico". La terza parte mira a stabilire le basi per una legittimazione 

dogmatica del sistema penale militare in considerazione dei principi e delle garanzie dello 

Stato Democratico di Diritto e delle caratteristiche distintive del concetto di crimine militare, 

con particolare attenzione ai criteri ratione personae, ratione materiae, ratione loci, ratione 

temporis e ratione legis. Inoltre, basato sulle indagini della dogmatica criminale tedesca 

riguardanti il "sistema integrale di Diritto Penale", sono dimostrati i guadagni di qualità 

rappresentati dal giudizio compiuto dallo scabinato a scapito del giudice singolare nelle cause 

militari. Nella quarta e ultima parte, vengono proposti i vettori da seguire in una riforma del 

sistema. Iniziamo da una panoramica delle riforme realizzate in diversi paesi in tutto il 

mondo, sia per quanto riguarda il Diritto Penale Militare come per quanto riguarda il Diritto 

Processuale Penale Militare, con enfasi sulla giurisdizione militare. Si fa una breve analisi di 

come questa riforma è in corso in Brasile e il nuovo cambiamento del concetto di crimine 

militare in tempo di pace, istituito dalla Legge 13.491/2017. Si sostiene che il Diritto Penale 

Militare, grazie ai suoi fondamenti sistemici diversi dal Diritto Penale comune, giustifica 

l'esistenza di una codifica con Parte Generale diversa dal Codice Penale comune e, nella 

riforma, esso dovrebbe cercare di ravvicinarsi al Diritto Internazionale Penale piuttosto che 

armonizzarsi ai principi del sistema penale comune, in particolare per quanto riguarda le 

norme del Tribunale Penale Internazionale relative ai crimini di guerra e al genocidio. In 

questo contesto, nozioni come la "responsabilità del comandante" ed i principi della 

"necessità" e della "proporzionalità militare", estratte dal Diritto Internazionale dei Conflitti 

Armati, sono importanti tratti legittimanti del giudizio dallo scabinato. Inoltre, si analizza che 

la tendenza ad estendere la competenza della Giustizia Militare dell'Unione per il giudizio 

delle cause che riguardano questioni disciplinari militari, già operata nell'ambito della 

giurisdizione militare dello Stato e difesa anche nel rapporto del CNJ, per la giustizia militare 

dell'Unione, oltre a rappresentare, ad un certo punto, un ritorno alle origini della Giustizia 

Militare dell'Unione, è una scoperta inconscia che non vi è alcuna differenziazione tra il 

concetto materiale di crimine militare e d’infrazione disciplinare militare, che giustifica un 

sistema di Diritto Penale Militare integrale. Si nota inoltre che, dato l'uso sempre più comune 

delle Forze Armate nelle attività di "polizia", le pressioni per la smilitarizzazione della Polizia 

Militare ed anche l'estinzione della Giustizia Militare degli Stati, non sono giustificate. 

PAROLE CHIAVE: Diritto Penale Militare. Stato Democratico Di Diritto. Legittimità. Basi 

Sistemiche. 
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INTRODUÇÃO 

 
O presente trabalho tem como escopo analisar a legitimidade de um sistema de Direito 

Penal Militar autônomo com foco no sistema penal militar federal, tendo como paradigma o 

Estado Democrático de Direito, e a relação dos vetores hierarquia e disciplina, princípios 

basilares de organização das Forças Armadas, como princípios reitores na fundamentação de 

um sistema repressivo castrense com traços diversos do sistema de Direito Penal comum. 

Para tanto, três indagações nortearam a presente investigação: a primeira é se seria 

legítima a autonomia do sistema de Direito Penal Militar no Estado Democrático de Direito; a 

segunda, partindo do pressuposto de que deveria ser considerada legítima a autonomia do 

referido sistema, se este se encontra compatível com o Estado Democrático de Direito e o 

contexto social atual e, por fim, se o referido sistema penal militar não se encontra 

compatível, quais paradigmas devem nortear possíveis alterações legislativas. 

Como respostas a estas indagações defende-se a tese de que a autonomia do Direito 

Penal Militar e seu subsistema repressivo são legítimos tendo em vista que, muito embora 

haja similitude com o sistema de Direito Penal comum, há uma gama de peculiaridades que 

possibilitam uma sistematização diversa. Essas peculiaridades inviabilizam, ou pelo menos, 

tornam contraproducente a existência de uma Parte Geral comum, como tem sido a tendência 

de alguns ordenamentos modernos. 

Por outro lado, muito embora a autonomia do Direito Penal Militar seja legítima, 

defende-se que o ordenamento repressivo militar, tal como posto no Brasil, encontra déficit de 

legitimidade que, não obstante não o coloque em contraposição com o Estado Democrático de 

Direito e o contexto social (contexto de emprego das Forças Armadas e outras corporações 

militares), traz dificuldades não só na aplicação de suas normas pelos tribunais, mas, também, 

na própria operacionalidade das missões militares. 

Propõe-se que, na busca da diminuição desse “déficit de legitimidade”, muito embora 

a solução intuitiva seja harmonizar o Direito Penal Militar ao Direito Penal comum (coisa que 

vem ocorrendo no Brasil desde o início do século XX), os paradigmas a serem levados em 

consideração a fim de nortearem possíveis reformas do sistema repressivo militar devem ser 

as atuais formas de emprego das forças e corporações militares, com especial preocupação 

quanto a uma codificação dos “crimes de guerra”. Nesse diapasão, tendo em vista que a 

necessidade, proporcionalidade e estratégias do “ataque”, de acordo com o Direito 

Internacional dos Conflitos Armados, constituem elementos importantes para se aferir a 

responsabilidade dos militares envolvidos, o escabinato é, por excelência, a estrutura 
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judicante mais apropriada a conduzir o julgamento dos crimes militares, consolidando-se o 

sistema repressivo militar como um subsistema integral de Direito Penal autônomo. 

É a tese que se pretende provar. 

Tomando por base a presente tese, após um breve capítulo introdutório em que será 

aprofundada a problematização da pesquisa, a presente investigação se conduzirá em quatro 

partes. 

Na primeira parte, composta por um único capítulo, serão apresentadas as bases 

históricas e normativas do ordenamento repressivo castrense brasileiro. O aprofundamento da 

pesquisa no que diz respeito ao referido tema justifica-se em razão da gênese diversa das 

primeiras normas de Direito Militar, nelas incluindo-se o Direito Penal e Processual Penal 

Militar desde a Antiguidade e o seu aprimoramento e desenvolvimento quando da formação 

do conceito de Estado Moderno. 

Na segunda parte, composta também por um único grande capítulo, buscar-se-á, 

partindo-se do pressuposto de que a legitimidade de um ordenamento jurídico não apenas se 

pauta pelos princípios éticos e valores que o fundamentam, mas deve estar aberta e servir à 

realidade filosófica e social do momento histórico em que é aplicado, tratar-se-á da 

legitimação normativa existencial do Direito Penal Militar, abordando, em que pese de forma 

perfunctória, a realidade de emprego das Forças Armadas no Brasil, tanto no seu aspecto 

tradicional de defesa externa da Pátria – emprego em situação de guerra declarada e preparo 

com vistas à dissuasão - quanto no que diz respeito ao seu emprego contemporâneo em 

Operações de Paz, Operações de Garantia da Lei e da Ordem, Policiamento e Fronteira e 

Ações Subsidiárias, tendo como pano de fundo o conceito das “novas guerras” e do “combate 

assimétrico”. 

Na terceira parte, voltando para o sistema penal militar propriamente dito, em um 

único capítulo, serão explicitadas as bases para uma legitimação dogmática do Direito Penal 

Militar, tendo como cerne os princípios e direitos e garantias fundamentais que estruturam o 

Estado Democrático de Direito, discorrendo-se, sobretudo, a respeito dos tormentosos temas 

dos conceitos de crime militar e bem jurídico militar e de como a metodologia criada a partir 

das investigações a respeito do denominado sistema integral de direito penal servem de bases 

não só para fundamentar a legitimidade da autonomia do Direito Penal Militar, mas também 

de todo um sistema repressivo castrense que não envolve apenas uma legislação penal 

material diversa, mas também uma legislação processual diferenciada bem como a própria 

manutenção do escabinato. 
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Na quarta parte, tendo como que por defendida a manutenção da autonomia do sistema 

penal militar brasileiro, em um grande capítulo, subdividido em quatro grandes tópicos com 

seus subitens, serão apresentados paradigmas e sugestões para uma reforma do direito 

repressivo castrense brasileiro. Assim, no primeiro capítulo dessa parte, far-se-á um apanhado 

de como alguns outros países vêm “remodelando” o seu direito repressivo militar e dos 

principais projetos de lei e decisões dos Tribunais Superiores quanto ao tema no Brasil. No 

segundo capítulo dessa parte, será analisada relação entre a reforma do referido sistema e a 

Constituição brasileira bem como com o Direito Internacional dos Direito Humanos e o 

Direito Internacional dos Conflitos Armados. E, no último capítulo dessa derradeira parte, 

muito embora o enfoque principal seja o sistema repressivo castrense com foco no que diz 

respeito à sua aplicação no contexto das Forças Armadas, será tratada, mesmo que de forma 

superficial, a intrincada questão referente as Polícias Militares e a Justiça Militar Estadual. 

Por fim, esperando haver convencido o leitor da tese que se pretende provar com a 

presente investigação e, diletantismo a parte, suscitar indagações que estimulem novas 

pesquisas sobre temário tão complexo e intrigante, concluir-se-á por pontos.  
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CONCLUSÃO 

 

1. O Direito militar, muito embora fundamente todo um ramo do Poder Judiciário 

brasileiro, é uma matéria, na maioria das vezes, esquecida e desconhecida pela grande maioria 

dos doutrinadores e pelo próprio legislador brasileiro encontra-se em reformas, sendo crucial 

que se analise se sua autonomia, enquanto sistema, legitima-se e quais os vetores que 

deveriam norteá-la, ponderando como esses vetores delineariam a estrutura do crime militar. 

2. O Direito Penal Militar e os sistemas de jurisdição militares possuem bases 

históricas bastante remotas, havendo, já na Antiguidade, sobretudo entre os gregos, hebreus e, 

principalmente, romanos, normas referentes às condutas dos militares em suas atividades.  

a. A primeira legislação penal militar aplicada no Brasil elevado a Reino Unido a 

Portugal e Algarves foram justamente os “artigos de guerra” do Conde Lippe que, nada mais 

eram que a “parte penal” das ordenanças promulgadas pelo Marquês de Pombal a fim de 

organizar a Armada Portuguesa para a Guerra contra a Espanha. 

 Da mesma forma que muitos países da Europa, o Brasil teve, no âmbito do 

Direito Penal Militar, uma codificação bastante tardia, tendo sido aplicados por todo o 

Império os artigos de guerra do Conde Lippe.  

b.     Com o advento da Proclamação da República, o Brasil foi brindado com sua 

primeira codificação militar, o Código Penal da Armada que, posteriormente, veio a ser 

estendido também ao Exército Brasileiro.  

c. No ano de 1920, após muitas críticas ao Código Penal da Armada e ao Sistema 

de Justiça Militar por juristas como Hélio Lobo, Esmeraldino Bandeira e Rui Barbosa, entra 

em vigor, no Governo de Epitácio Pessoa, o Código de Justiça Militar, bastante criticado por 

setores das Forças Armadas pelos seus traços notadamente civilistas. Além de alterações nas 

composições do Superior Tribunal Militar e dos Conselhos de Justiça, observou-se a criação 

do Ministério Público Militar e da Advocacia de Ofício, embrião da Defensoria Pública da 

União. 

 A Reforma “civilista” teria seu apogeu quando, na Constituição de 1934, a 

Justiça Militar da União veio a fazer parte, integralmente, do Poder Judiciário Brasileiro, o 

que a faz diferente da grande maioria das jurisdições militares do resto do mundo que ainda se 

mantém atreladas ao Poder Executivo. 

 Nesse período, de um embate jurisprudencial entre o Superior Tribunal Militar, 

que procurava estender o conceito de crime militar, e o Supremo Tribunal Federal, que 

procurava restringir o referido conceito, foi que, do manejo dos critérios ratione personae, 



303 
 

 
 

ratione materiae, ratione loci e ratione temporis, construiu-se o conceito ex vi legis de crime 

militar que acabou sendo adotado na Constituição de 1937 e está consagrado na tradição 

constitucional brasileira até atualidade. 

d. Durante a Segunda Guerra Mundial, o Direito Militar brasileiro sofreu diversas 

alterações legislativas, sobretudo no que diz respeito ao processo e normas de organização 

judiciária militar. Foi editado, também, um novo Código Penal Militar que se notabilizou pela 

introdução da medida de segurança como sanção na sua Parte Geral e algumas modificações 

no que diz respeito aos crimes militares contra o patrimônio, crimes de perigo comum e 

contra a administração pública, estendendo-se a jurisdição militar, definitivamente, aos civis. 

 Nesse período, também, por força da Constituição de 1944, a Justiça Militar 

Estadual, que já existia desde o século XIX em alguns Estados, passou  a integrar os Poderes 

Judiciários dos Estado, sendo o Brasil o único país no mundo que possui duas jurisdições 

militares. 

e.  Durante o Regime Militar, no ano de 1969, entraram em vigor os atuais 

Códigos Penal e Processual Penal Militares. 

 O Código Penal Militar notabiliza-se pelo fato de possuir, além de uma Parte 

Geral, repleta de princípios diferenciadores do Direito Penal comum, uma Parte Especial 

subdividida em 2 (dois) livros, um destinado aos crimes militares em tempos de paz e outro 

aos crimes militares em tempos de guerra. 

 O referido Código, em termos de fundamentação filosófica e estrutura 

sistêmica da teoria do crime e das penas, era um espelho do “famigerado” Projeto Hungria, 

que nunca foi aplicado no Brasil, mas que mantinha os pressupostos de uma matriz causal-

naturalista. No que tange ao Processo Penal militar, o novo Código que acompanhava o 

Código Penal Militar trazia bastantes avanços ao Processo Penal Militar, sendo considerado, 

por muito tempo, superior ao Código de Processo Penal comum. 

 Mas o grande traço diferenciador do período não é o Direito Militar, por 

excelência, mas a utilização da jurisdição militar a fim de se processar e julgar os crimes da 

Lei de Segurança Nacional. Muito se tem argumentado no sentido de que a utilização de 

tribunais pelas ditaduras para a persecução de referidos crimes, como ocorreu em diversos 

países pelo mundo, é um privilégio dos militares para que fiquem impunes dos seus crimes 

cometidos em defesa do Estado, e uma injustiça para com os acusados que passam a ser 

perseguidos pela jurisdição militar que servirá de braço jurídico legitimador do regime de 
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força. Ocorre que, no Brasil, conforme depoimento dos próprios advogados e juristas que 

militaram na Justiça Militar da União, o julgamento dos processos, mesmo nos momentos 

mais “fechados” do Regime em que se chegou até a suprimir o habeas corpus, deu-se de 

forma independente e muitas vezes, até garantista. 

f. Com o advento da Constituição de 1988, o julgamento dos crimes contra a 

segurança nacional passou a ser da competência da Justiça Federal comum. Manteve-se, 

entretanto, a Justiça Militar da União, para julgar os crimes militares definidos em lei, e as 

Justiças Militares Estaduais, para o julgamento dos policiais militares e bombeiros, nos crimes 

militares. 

 Observa-se um total descompasso no que tange à produção legislativa quanto à 

matéria militar, haja vista que, não obstante o sistema penal comum e o sistema penal militar 

sejam sistemas diversos, as alterações, num e noutro sistema, podem ter o condão de interferir 

em ambos de forma não esperada e desestruturante. Exemplos dessas “reformas” foram a da 

Lei 9.099/95 (Lei dos Juizados Especiais); a Lei 8.072/90 (Lei dos Crimes Hediondos); a Lei 

11.343/2006 (Lei Anti-Drogas) e a Lei 9299/96 (Lei Hélio Bicudo, que transfere a 

competência do processamento e julgamento dos crimes militares contra civis para a Vara do 

Júri). 

 Até outubro de 2017, as Forças Armadas brasileiras encontravam-se inseguras 

com relação às suas atuações em decorrência das modalidades de emprego previstas na Lei 

Complementar 97/99, que regulamenta o disposto no art. 142 da Constituição Federal, 

estabelecendo parâmetros para seu preparo e emprego com vistas não apenas ao binômio 

“guerra/dissuasão” (tempo de guerra X tempo de paz), mas também a outras modalidades de 

emprego como as Operações de Garantia da Lei e da Ordem, o Policiamento de Fronteiras, as 

ações subsidiárias, auxílio na defesa civil e as missões de paz. A Lei 13.491/2017 vem como 

tentativa de corrigir esse descompasso. 

3. É tarefa precípua da ciência do Direito colocar o direito posto em contato com 

o espírito do seu tempo e reconhecer ou desconhecer sua legitimidade a partir desse espírito. 

Foge-se, portanto, à ideia positivista jurídica no sentido de se analisar o Direito tão somente 

sob o prisma formal, buscando analisá-lo sob sua vertente material. 

 Assim, a presente tese teve como pressuposto analisar a legitimidade do 

Sistema Penal Castrense não apenas sob o aspecto normativo constitucional e com relação ao 

Direito Internacional Público, mas, também, tendo em vista a realidade social na qual o 

referido sistema está inserido. 
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a. Muito embora a Nova Ordem Mundial se paute pelo princípio da não agressão 

e haja uma grande preocupação dos Estados no sentido de não se declarar formalmente a 

guerra, o Estado brasileiro, dadas as suas riquezas naturais e culturais e sua posição de 

destaque no cenário das relações internacionais entre os povos, não descarta por completo a 

possibilidade de ser vítima de uma injusta agressão internacional que lhe possa envolver em 

uma “guerra total”. Sendo assim, não seria o caso de se afastar por completo o binômio 

“tempo de guerra” e “tempo de paz”, sob o qual se baseia o Sistema de Direito Penal Militar 

Nacional, mesmo porque, no tempo de paz, enquanto se preparam para a guerra, as Forças 

Armadas exercem dissuasão a eventuais interesses adversos de outros países que coloquem 

em risco a soberania do Estado Democrático de Direito. 

b. Entretanto, no cenário das Relações Internacionais entre os Estados e dos 

Conflitos pós-Guerra-do-Golfo, exsurgem modalidades de emprego das Forças Militares no 

mundo todo e no Brasil em circunstâncias que passam a ser denominadas “novas guerras” em 

que se destaca o “combate assimétrico”. Esses novos empregos, que vão desde a guerra de 

guerrilha entre Estados e entre Estado e seus insurgentes, até serviços de policiamento com 

vistas ao restabalecimento da segurança interna dos Estados, no que tange ao terrorismo e ao 

narcotráfico, determinaram que o Direito Internacional dos Conflitos Armados abandonasse o 

conceito de “guerra” a fim de estender a proteção humanitária aos seres humanos quando, e 

em razão, dos combates. 

 No Brasil, tais situações são regulados pela Lei Complementar 97/99 e são, na 

prática, efetiva “zona cinzenta” entre situações de Policiamento ostensivo, naturalmente 

realizado pelas Políciais Militares dos Estados que se utilizavam do uso proporcional e 

progressivo da força, e realidades de combate efetivo, ou seja, de “conflito armado”, em que 

se pode até justificar-se o uso letal da força, diante do indiscutível poder bélico daqueles que 

se contrapõem às forças do Estado Brasileiro, tanto em território nacional, como observado 

em diversas Operações de Garantia da Lei e da Ordem, no Rio de Janeiro, Espírito Santo, etc., 

quanto no Exterior, quando no cumprimento de mandato da ONU em Operações de Paz cada 

vez mais “robustas”. Para estas situações, no âmbito do Direito Penal Militar interno 

permanecia verdadeiro vácuo legislativo, até então apenas preenchido com alterações no 

Código Penal Militar que submetia o processamento e julgamento à Justiça Militar da União, 

da morte decorrente do “tiro de abate” quando em Operação da Força Aérea em repressão ao 

tráfico internacional de drogas. 

4. A análise do modelo de Estado em que se insere determinado direito posto é 

extremamente importante no que concerne à sua legitimidade, haja vista que é por meio dela 
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que se pauta a coerência do ordenamento com o modelo político social em que se insere. O 

modelo Estado Democrático de Direito estabeleceu uma série de princípios que devem nortear 

o seu sistema penal, como o princípio da legalidade, a função preventiva e o princípio da 

dignidade humana, dos quais decorrem uma série de outros subprincípios. No âmbito do 

Direito Penal Militar, a aplicação dos referidos princípios é mais complexa, haja vista que 

deve ser aliada a outros fundamentos, notadamente, a defesa da soberania da pátria, missão 

das Forças Armadas, que pautadas nos vetores valorativos da hierarquia e disciplina, é função 

do referido ramo do direito reforçar. 

a. Ao tutelar as Forças Armadas e as polícias militares como instituições, o 

Direito Penal Militar, assim como o Direito Penal comum serve para que o cidadão militar e o 

próprio civil não sejam afetados em sua diginidade humana de forma arbitrária pelo Estado, 

tem a função de tutelar bens jurídicos especiais cuja lesão implicaria na própria ineficiência 

das referidas instituições no mister de assegurar a paz social, tanto no âmbito externo quanto 

no interno, bem como tutelar os próprios direitos fundamentais nas situações em conflito. 

b. Dadas as missões que a Constituição atribui às forças armadas e às Polícias 

Militares, segue uma relação especial de sujeição que justifica a limitação em direitos 

fundamentais que tem no Direito Penal e Disciplinas instrumentos de reforço. O Direito 

Militar serve de elemento garantidor do próprio sistema e, por essa razão, tem peculiaridades 

que justificam sua autonomia, não só no âmbito legislativo, mas também no que diz respeito 

ao trato pelo judiciário. 

 O crime militar é o ilícito penal que lesa ou põe em perigo o bem jurídico 

institucional da defesa da pátria e outros bens jurídicos penais estebelecidos por vetores 

normativos oriundos dos dispositivos que tratam das Forças Armadas, Policiais e Bombeiros 

Militares e suas missões, na Constituição. 

 Hierarquia e disciplina não seriam, assim, os únicos bens jurídicos 

diferenciadores e legitimadores do sistema de Direito Penal Militar, nem os mais importantes, 

pois seriam apenas bens jurídicos instrumentais a tutelar algo bem mais importante que seria, 

no âmbito das Forças Armadas, reforçar a eficiência destas instituições no mister de garantir a 

segurança externa e interna do Estado Democrático de Direito e, no âmbito das Polícias 

Militares e Corpos de Bombeiros Militares, garantir a ordem pública e, assim, em ambos os 

casos, a normalidade da vida em sociedade no Estado Democrático de Direito. 

 O crime militar é um injusto especial de elevado potencial de danosidade 

social, pois coloca em risco a própria estrutura do Estado Democrático de Direito, não sendo 
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salutar fazer uma análise de seu conceito “em tempo de paz” sem referência ao “tempo de 

guerra”. 

 Os crimes militares, como delitos especiais e, portanto, delitos de infração de 

dever, são, na sua maioria, crimes pluriofensivos, ofendendo mais de um bem jurídico, que 

pode ser inerente a uma função estatal de defesa ou segurança e até mesmo individual. 

c.  Além da hierarquia e disciplina, podem ser considerados como bens jurídicos 

penais a serem tutelados pelo sistema repressivo castrense, bens inerentes às missões das 

instituições militares, como a neutralidade política, o dever militar, o serviço militar, a coesão 

da tropa, etc. 

 Tal expectro valorativo é extremamente difícil de restringir, haja vista se basear 

na “vida da caserna”, atividade peculiar desses especialíssimos servidores do Estado, que 

servem à sociedade nessas instituições primárias que assumem características de instituições 

fechadas. 

d.  Restringir o conceito de crime militar tão somente aos vetores do art. 142 e 143 

da Constituição da República é incoerente com o critério ex vi legis estabelecido pelo Poder 

Constituinte originário para o conceito de crime militar e contraditório ao viés de manutenção 

da segurança externa a interna de emprego das Forças Armadas, sejam quais forem as 

atividades que estejam exercendo. 

 É um contrassenso o Estado, por sua inegável incapacidade, impor, por meio 

de lei, missões às Forças Armadas, muitas vezes afetas à segurança pública, sem lhes dar os 

instrumentos, sem lhes dar os instrumentos jurídicos adequados para tal. 

e.  Outro traço diferenciador do sistema penal militar a legitimar sua autonomia se 

dá quanto à finalidade da pena. Em tempos de guerra, a dogmática Espanhola é enfática no 

sentido de que tem função preventivo geral negativa, ao contrário do que vem pregando a 

dogmática majoritária, no âmbito do Direito Penal comum, que se porta no sentido de que sua 

função seria preventivo geral positiva. 

 No que diz respeito à função da pena no Direito Penal Militar em tempo de 

paz, há divergências doutrinárias que vão desde a ideia de que não se deveria fazer 

diferenciação entre os sistemas quanto a este aspecto, até considerações no sentido de que a 

função da pena seria “reafirmar o Direito Penal Militar e os valores a ele inerentes”. 

 Alia-se, aqui, ao entendimento no sentido de que, também em tempo de paz, a 

função da pena seria preventivo geral negativa, exercendo forte influência dissuasória aos 

seus destinatários. 
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 Mas o grande diferencial quanto às penas no âmbito do sistema penal castrense 

é quanto ao regime penintenciário, devendo haver uma especial atenção ao fato de que o 

militar condenado à pena privativa de liberdade superior a 2 (dois) anos, por crime militar ou 

comum, fica sujeito a ser excluído da sua respectiva Força ou Corporação, podendo alimentar 

o já caótico sistema prisional comum brasileiro, sem que haja qualquer tipo de reinserção à 

sociedade e, muito menos, diferente do que ocorre em outros países como a Itália e Espanha, 

recuperação a fim de seu restabelecimento para a carreira das armas. 

 Além disso, o fato de se submeterem os militares ao mesmo sistema 

penitenciário que os sentenciados comuns, gera problemas de duas ordens: ou os coloca em 

risco no que diz respeito à sua vida, incolumidade física e outros direitos fundamentais, haja 

vista ser isso potencializado pela atividade que exercem; ou corre-se o risco de serem 

cooptados pelo crime organizado, para quem seus conhecimentos e aptidões seriam 

extremamente úteis. 

5. A fim de estabelecer o conceito material de crime em um sistema aberto, a 

dogmática penal alemã de orientação funcionalista vem desenvolvendo investigação no 

sentido de se analisar o sistema penal de forma integral, tendo como paradigmas critérios 

como necessidade e merecimento de pena, que serão avaliados não apenas no âmbito 

legislativo, mas também do judiciário, já que o Direito Penal deve ser aplicado tendo em vista 

seus fins, não de forma isolada, mas na sua inter-relação com o Direito Constitucional e o 

Direito Processual Penal. 

 Tais considerações justificam a jurisdição militar especializada tal como posta 

no Brasil, como escabinato, tendo em vista que no processo de formação do direito, um órgão 

colegiado misto, composto por um juiz conhecedor do Direito e outros juízes leigos, 

enriquecerá o “diálogo da culpabilidade”, introduzindo às discussões dos casos concretos os 

valores, os conhecimentos, os direitos e os deveres da realidade da caserna, fazendo efetiva a 

construção teórica do “tunel da realidade”, criada por Gustav Radbruch e revisitada, sob a 

perspectiva argumentativa, por Arthur Kaufmann. 

6. A primeira dificuldade no sentido de se estabelecer uma reforma no sistema 

penal militar vem do fato de sua jurisdição militar ser ligada à ideia de ter sido instrumento 

dos regimes autoritários do Século XX, havendo fortes correntes no sentido de sua extinção 

nos países em que ainda ela existe. 

 A tutela realizada pelo sistema repressivo castrense, portanto, se dá em dupla 

via: de um lado visa a proteger a soberania (ou, no caso dos Policiais Militares, a eficiência na 
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manutenção da Segurança Pública) e, por outro, proteger as populações civis, os Direitos 

Humanos, dos arbítrios do Estado e dos excessos da guerra. 

 Essa realidade na qual se busca a tutela do sistema penal castrense é ampliada 

pelo fato de que, mesmo naqueles estados que não estejam envolvidos em guerras de defesa, 

dissoluções intestinas, na luta contra o terrorismo e criminalidade organizada, etc., há sempre 

a possibilidade de suas Forças Armadas serem utilizadas em Operações de Paz ou, como no 

casos de diversos países europeus, em operações conjuntas como as da OTAN em que há 

preocupação quanto ao respeito às normas de Direito Internacional Público, mais notadamente 

de Direito Internacional dos Direitos Humanos e de Direito Internacional dos Conflitos 

Armados, cuja infração pode consubstanciar em infração ao Direito Penal Internacional, 

especialmente às normas do Tribunal Penal Internacional. 

a. Três são os modelos de sistemas penais militares pelo mundo: o tradicional, 

também denominado, de codificação integral, por possuir num mesmo texto legislativo 

normas de Direito Penal, Direito Processual Penal e Disciplinar Militar; o modelo autônomo, 

em que há codificações separadas tratando de Direito Penal Militar e Processo Penal Militar e 

o sistema de incriminação conjunta, que insere as normas de direito penal militar nos textos 

legislativos comuns. 

 Analisando as posturas dos diversos países pelo mundo no que concerne ao 

trato do Direito Penal Militar, percebe-se que, durante o século XX, muitos dos países que 

sempre adotavam os modelos tradicional e autônomo quanto ao ordenamento repressivo 

castrense passaram, por razões históricas e políticas, a adotar o sistema de incriminação 

conjunta como, por exemplo, a França e a Alemanha. 

 Entre os países que ainda adotam sistemas penais militares especializados, 

merecem destaque a Itália, a Espanha e a Holanda que, adotando o modelo de codificação 

autônoma tal qual o Brasil, respectivamente, adotaram, o Código Penal Militar de Guerra 

quando dos Conflitos no Iraque e no Afeganistão (Itália); passou-se a utilizar o termo 

“conflito armado” em substituição ao termo “guerra”, em código recém aprovado no ano de 

2015 (Espanha); e insere e tipifica no Código Penal Militar os crimes de guerra, contra a 

humanidade e Genocídio (Holanda). 

b.  No que concerne à jurisdição militar há duas classificações que tentam 

explicar os sistemas pelo mundo. 

 A mais simplificada subdivide os sistemas em i) modelo saxão; ii) modelo 

europeu continental e iii) modelo de situações excepcionais. 
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 Na classificação complexa, os sistemas se subdividem em i) sistema anglo-

saxão; ii) sistema latino-romanista; iii) sistema dos países comunistas; iv) sistema de 

jurisdição excepcional e v) sistema dos países ibero-americanos. 

 No que diz respeito às reformas da jurisdição militar, são dignas de nota as 

alterações legislativas espanholas a fim de conferir e garantir legitimidade aos 

pronunciamentos dos juízes militares em sua prestação jurisdicional, como o fato de os 

oficiais generais escolhidos a fim de compor a sala 5ª do Supremo Tribunal Constitucional 

irem para a reserva tão logo assumam o cargo de Ministros daquela Suprema Corte e o dever 

de informar dos juízes militares de qualquer que seja a instância, caso percebam qualquer 

iniciativa do Executivo em influir em seus julgamentos. 

 Outra alteração relevante que vem sendo efetivada em diversos países tem 

relação com a independência do órgão de acusação, que tradicionalmente é exercido por um 

oficial membro do quadro das Forças Armadas e vem sendo transferida a civis, como já 

ocorre no Brasil, há um século, a fim de adequar o sistema ao princípio acusatório. 

c. No Brasil, se há consenso no sentido de que deve haver uma reforma do 

sistema penal castrense, há dissenso no que diz respeito em que rumo esta deve se dar. 

 Durante um grande período de tempo a jurisprudência do Supremo Tribunal 

Federal tem exercido um importante papel de integração das normas do sistema penal militar 

à ordem constitucional de 1988, em que, no que tange ao Direito Penal Militar, ao mesmo 

tempo que impõe um conceito restritivo de crime militar, assevera a separação entre Direito 

Penal comum e especial. No que diz respeito ao Processo Penal Militar, tem-se admitido a 

aplicação de normas do processo penal comum ao referido sistema. 

 Outro vetor que tem sido levado em consideração é o do Direito Internacional 

dos Direitos Humanos que tem, nos tratados referentes à matéria assumidos pelo Brasil e nas 

decisões das Cortes Internacionais de Direitos Humanos, os principais elementos de 

discussão. Nesse contexto, destacam-se os 20 (vinte) princípios sobre administração da Justiça 

Militar estabelecidos pela Comissão de Direitos Humanos da ONU (Princípios “Decaux”). 

Sobre esses temas é importante ressaltar que a jurisprudência das Cortes Internacionais, 

especialmente no que diz respeito à submissão de civis à jurisdição militar, não deve ser 

aplicada ao caso brasileiro tendo em vista o pertencimento da jurisdição militar brasileira ao 

Poder Judiciário, a composição militar dos órgãos jurisdicionais militares (que possuem juízes 

civis nomeados após aprovação em concurso público e garantidos pela vitaliciedade, 

inamovibilidade e irredutibilidade de vencimentos), a submissão das decisões da Justiça 
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Militar ao Supremo Tribunal Federal e o respeito ao princípio acusatório, haja vista ser o 

Ministério Público Militar da União ou dos Estados composto exclusivamente por civis. 

 A ideia de legitimação do Direito Penal Militar, no sentido de que este deve se 

aproximar, cada vez mais, do Direito Penal comum, muito embora seja intuitiva, não encontra 

respaldo nem na realidade, nem no tratamento dado ao tema pela Constituição. 

 Certo é que o Poder Constituinte Originário concebeu um necessário 

tratamento especial ao sistema repressivo castrense, haja vista que este serve como regime de 

reforço da especial relação de sujeição que determinados cidadãos têm em relação às missões 

constitucionais das instituições militares. 

 Além disso, há uma série de traços diferenciadores entre os sistemas que 

justificam a existência de uma Parte Geral do Direito Penal Militar, como o tratamento da 

aplicação da lei no espaço, a estreita relação entre o Direito Penal Militar e as normas de 

Direito Internacional Público; a preocupação em se delimitar as consequências jurídicas em 

conceitos no que diz respeito ao “tempo de guerra” e o “tempo de paz”; a integração da norma 

penal militar às normas administrativas militares como as ‘regras de engajamento’, ‘tratados 

de aliança’, ‘acordos de força’, ‘ordens de operações’, etc.; nas causas de exclusão do crime, 

como no caso do comandante de navio, aeronave ou praça de guerra que, na iminência de 

perigo ou grave calamidade, compele os subalternos por meios violentos, a executar serviços 

e manobras urgentes, para salvar a unidade ou vidas, ou evitar desânimo, o terror, a desordem, 

a rendição, a revolta ou o saque. 

 Outros princípios justificadores de uma Parte Geral do Direito Penal Militar 

são as diferenciações quanto a incidência da norma penal militar conforme as qualidades de 

superior e inferior dos agentes passivo e ativo do injusto especial militar; a impossibilidade de 

se alegar o desconhecimento da lei em matéria de serviço etc. 

i. Outro traço característico que justifica a especialidade e autonomia do sistema 

penal militar em relação ao sistema comum que tem ligação com a Constituição é a sua 

relação mais intensa com o Direito Internacional Humanitário e o Direito Penal Internacional, 

haja vista ser o Direito Penal Militar que, a princípio, deve regular a matéria no plano interno, 

a fim de que o sistema penal internacional não venha a funcionar subsidiariamente, ingerindo 

no exercício da Jurisdição brasileira. 

ii. Três premissas devem ser levadas em consideração no relacionamento entre 

Direito Militar, Direito Internacional dos Direitos Humanos e Direito Internacional 

Humanitário. A primeira é de que não obstante o respeito à dignidade da pessoa humana 
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esteja no âmago dos dois ramos de Direito Internacional Público citados, o direito à vida não é 

um direito absoluto, sendo lícito, por vezes, ao Estado, matar. 

 A segunda premissa é que enquanto às Forças Armadas está autorizado o uso 

letal da força em suas atividades, às Polícias e Corpos de Bombeiros militares está somente 

autorizado o uso progressivo da força nas suas missões de garantia da Segurança Pública. A 

terceira premissa é que o Direito Humanitário se pauta por uma série de princípios, dos quais, 

destacam-se, no contexto dessa tese, o princípio da distinção e o princípio da 

proporcionalidade, como vetores. 

 O princípio da distinção terá crucial relevância no entrechoque com o Direito 

Penal Militar haja vista que parte da ideia de combatente e não combatente para conferir as 

prerrogativas do status de prisioneiro de guerra e não trabalha com a dicotomia militar/civil 

do Direito Penal Militar, pois o civil pode ser combatente. Por outro lado, o tratamento dado 

pelo Direito Penal Militar ao caso da espionagem é um indicativo da solução a ser dada aos 

chamados “combatentes irregulares” ou “combatentes ilegais”, no contexto da guerra contra o 

terrorismo, no sentido de imprimir as garantias penais e processuais militares ao acusado, não 

obstante não tenha o status de combatente. 

Pelos princípios da proporcionalidade e necessidade militares, é respeitado um mínimo 

ético nos combates que, por outro lado, afastaria a ocorrência dos crimes de guerra. Por tais 

princípios se avalia se a ação militar que causaria riscos para alvos civis, é efetivamente 

necessária para dar uma vantagem significativa ao esforço militar, no que tange à 

necessidade; e, no que tange à proporcionalidade, se os meios e métodos de combate não são 

excessivos em relação à vantagem militar concreta a ser alcançada. A análise de tais 

princípios induz ao pensamento lógico no sentido de que os órgãos jurisdicionais que tratarão 

sobre os casos concretos envolvendo a matéria devem ser compostos por indivíduos com 

profundo conhecimento da matéria militar, não só do Direito Militar, mas dos armamentos, 

meios, métodos de combate, dos níveis, operacional, tático, estratégico e, por vezes, até 

político. 

iii. Outros aspectos do Direito Penal Internacional que merecem atenção ao Direito 

Penal Militar são a tipificação dos crimes de guerra e agressão; o instituto da 

“responsabilidade penal do comandante”, previsto no art. 28 do Estatuto de Roma; a 

necessidade de homogeinização entre os sistemas de direito comparado com vistas a atender 

aos tratados de cooperação policial e jurisdicional no que tange a crimes internacionais, 

sobretudo o de genocídio etc. 
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 Há forte corrente no sentido de se estender a competência da Justiça Militar da 

União também para o julgamento das ações decorrentes das infrações disciplinares dos 

militares das Forças Armadas, assim como ocorre no âmbito da Justiça Militar Estadual, e 

causas civis relacionadas ao regime e carreira militares. Tal medida pode trazer convenientes 

e inconvenientes. 

 Como inconveniente, pode ser citado o fato de a Justiça Militar da União 

perder sua celeridade, qualidade fundamental quando se pensa na função de se resguardar os 

valores no seio da tropa. Como conveniente, pode ser citado o fato de que os juízes da Justiça 

Militar da União estariam mais afeitos à legislação e aos valores militares, havendo maior 

facilidade e justeza nos julgamentos dos feitos. 

iv. De toda a forma, a ideia de transferir o processamento e julgamento das ações 

decorrentes dos atos disciplinares militares, em que pese não signifique que os atos de 

indisciplina serão “julgados” pela jurisdição militar, evoca duas constatações. 

 A primeira é que, de certa forma, dá-se um retorno às origens da jurisdição 

militar no Brasil, visto que essa tratava, também, da matéria administrativa militar. 

 A segunda constatação é que os contornos diferenciadores do conceito de 

crime militar e de infração penal militar são bastante tênues, sendo distinguidos em termos 

materiais apenas quanto à gravidade da lesão aos bens jurídicos militares, afrontados pelos 

respectivos atos e pela intensidade das sanções aplicadas tanto em um como em outro caso. 

As demais distinções seriam de natureza formal ou com relação à autoridade competente para 

declarar sua infração e impor sanções. 

 De forma inconsciente, haja vista os elementos de interligação entre o sistema 

penal militar e disciplinar militar e a inexistência de uma diferenciação material e efetiva do 

que seja infração penal militar e infração disciplinar militar, o movimento no sentido de se 

submeter à jurisdição especializada as ações cíveis quanto aos referidos atos disciplinares, 

principalmente, levando em consideração que não se está excluída por completo, a análise do 

seu mérito é um reconhecimento de que se busca a construção de algo assemelhado a um 

sistema penal militar integral. 

7. A “desmilitarização” das polícias e a extinção das Justiças Militares Estaduais 

não se justificam no quadro da realidade social brasileira, haja vista que, o emprego das 

Forças Armadas em Operações de Garantia da Lei e da Ordem no Brasil se dá, justamente, em 

razão da impossibilidade dos órgãos de Segurança Pública, principalmente as polícias 

militares, de cumprirem seu mister constitucional. 
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 Às Policias Militares é reservado um papel de policiamento ostensivo, 

destinado a dissuadir o crime, e de contenção de distúrbios que será realizado da mesma 

forma pelo Estado, não havendo garantia de que será mais eficiente e mais humano, caso não 

seja realizado pela polícia desmilitarizada. 

 Pelo contrário, o fato de ser a polícia militarizada é indicativo de maior 

controle sobre ela, haja vista estarem submetidas a um controle mais rígido de seus deveres. 

Nessa esteira, suprimir-se a jurisdição militar seria diminuir a efetividade desse controle. 
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