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HABEAS CORPUS N9 4 541 - DISTRITO FEDERAL 

R E L A T Q R I O 

O SR. MINISTRO WASHINGTON BOLlvAR DE BRITO: - Os 

ilustres advogados RAPHAEL DE ALMEIDA MAGALHAES E CLÁUDIO .l A
COMBE impetram ordem de habeas corpus em favor de HUGO DE AN

DRADE ABREU, oficial da reserva do Exército, que se encontra 

preso desde o dia 07 do corrente, na Vila Militar, por deter

minação do Sr. Ministro do Exército, resultando a ilegalidade 

da coação dos seguintes motivos, em resumo: 

01 . 07. 48 

1 - falta de competência da autoridade 
para punir, por inconstitucionalidade da 
lei ou regulamento que submeta inativos 
à disciplina militar; 
2 - a hierarquia e a disciplina são con
ceitos funcionais: assim, quem não se en 
contre no exercício de cargo ou função -
não está a elas submetido; assim, a trans
ferência para a reserva, importando em 
desligamento do serviço ativo (art. 97 , 
do Estatuto dos Militares), isenta o ina 
tivo da sujeição aos regulamentos disci~ 
plinares; 
3 - "os militares da reserva não conser
vam outros vínculos de subordinação às 
For~as Armadas a não ser o da mútua re
verencia entre inativos e militantes,fun 
dada em dignificantes sentimentos de es~ 
tima e respeito, postos estes, porém, fo 
ra do mundo das obrigações e das sanções" 
(fI. 7 , item 15); 
4 - inexiste transgressão disciplinar a 
punir, porque est~ pressupõe, além do de 
ver de obediência, a falta funcional "pa 
ra a qual a lei preveja pena a ser apli~ 
cada pelo superior" (fI. 8, item 20); em 
consequência - concluiram - "é paradoxal 
mente, a ressalva estabelecida ~ pre~ 
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ceito constitucional, vedando, aparente
mente a utilização do habeas corpUs" que 
convence, seguramente, da sua idoneidade, 
no caso dos autos. Se a medida não é ad 
missível para reprimir o poder discipli~ 
nar, se este supõe para o seu exercício, 
uma faltá funcional, se o oficial da re
serva, não exerce função militar, não po 
de cometer falta funcional, logo não po~ 
de estar sujeito ao poder disciplinar,e, 
consequentemente tem direito ao habeas 
~6rpus para recuperar a liberdade de que 
foi ilegalmente privado." . 

Ao receber o pedido, is l8~30 horas do dia 10 do 

corrente, proferi o seguinte despacho, com vistas a evitar 

qualquer delonga que nao fosse, estritamente, de ordem legal 

(fI. 16): -

"Ao tratar dos direitos e garantias indi 
viduais (Tit. 11, ·Cap. IV, att.153), i 
Constituição assegura a expedição de or
dem de habeascor·pus "sempre que· alguém 
sofrer ou se achar ameaçado de sofrer vio 
lência ou coação em sua liberdade de lo~ 
comoção, por ilegalidade ou abuso do po
der", ressalvando, entretanto, que não 
cabe o remédio "nas transgressões disci
plinares" (§ 20). O Código de Processo 
Penal também prescreve a concessão da or 
dem, "salvo nos casos de punição disci -
plinar" (art. 647). 
Argumentam; entretanto, os Impetrantes , 
entre outros fundamentos pelos quais pre 
tendem vet reconhecida a ilegalidade di 
coação, que não se configura a transgres 
são disciplinar (fls. 7/ll), motivadora
da punição. Assim, pelo envolvimento da 
ale~ação com o mérito, não me parece a 
hipotese de indeferimento liminar, mere
cendo este e os demais fundamentos o exa 
me pelo Plenário desta Corte, oportuna ~ 
mente. 
Solicitem-se as informações da autorida
de apontada como coatora, mediante ofí
cio-urgente, com o prazo de três dias 
por e~tar preso o Patiente (R;I., art . 
111, parágrafo finico), cumprindo-se ; tam 
bém, logo em seguida, o disposto nO~ De~ 
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creto-Lei n 9 552, de 25 de abril de 
1 969, art. 1 9 caput, e seus parigrafos 
1 9 e 2 9 ". 

Solicitadas as informações (fI. 18), prestou-as 

o Sr. Ministro do Exército, no prazo assinado, alegando, em 

resumo: 

01.07. 48 

"1 - que após se exonerar da elevada fm 
ção de Ministro Chefe do Gabinete Mili~ 
tar da Presidência da República, em ja
neiro de 1 978, volveu" o Paciente às fi 
leiras militares, sendo designado para 
a Vice-Chefiadn Departamento Geral do 
Pessoal do Exército; 
2 - perseverando no propósito de obter 
a alteração do panorama político nacio
nal, entregou-se o Paciente a conduta 
"incompatível com sua condição de inte
grante da ativa do Exército", afrontan
do "os princípios da ética, da hierar -
quia e da disciplina militares, de modo 
a criar um quadro de apreensão, de des
confiança e de discórdia entre subordi
nados seus e entre estes e os de ou
tros setores daquela instituição castren 
se, culminando com a remessa de uma cár 
ta a numerosos oficiais-generais",o que 
motivou a aplicação de penalidade dis
ciplinar, por seu antecessor, consisten 
te em prisão por vinte dias; inconforma 
do, socorreu-se de mandado de segurança 
junto a esta Corte, que lho negou, man
tendo a punição" imposta; 
3 - transferido para a reserva remunera 
da, alcançado pela "compulsória, mostrou 
-se, mais uma vez, arredio aos precei ~ 
tos da ética, da hierarquia e discipli
na militares em vigor, nos termos da 
Lei n 9 5 774/71 e Decreto 79985 de 
1 977, alterado pelo Dec. 83 : 349, de 18 
de abril corrente, que revogou o §2 9 do 
art. 8 9 daquele e o de n 9 54 062, de 
1 964, "investindo contra as autorida -
des constituídas, através de manifesta
ções pela imprensa e, não obstante aler 
tado para a inconveniência de semelhan~ 
te iniciativa, escreveu e editou o li
vro " O Outro Lado do Poder". Como es
se livro, reproduz muitas das agressõ s 
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e idéias contrárias à política e estra
tégia governamentais, já expostas na 
carta que o levara à punição discipli 
nar anterior; não guarda o recato devi
do por todo aquele que ocupa ou ocupou 
cargo de confiança, de interesse doExér 
cito, em prejuízo da união,prestígio ~ 
segurança dessa Força Armada, "com pos
sibilidade ainda de graves reflexos nos 
seus diversos escalões"; ofende e des -
considera superiores, para lastrear des 
confian~a e discótdia no "meio casttens~ 
e, finalmente, incita a todos, milita -
res e civis, "de modo a afetar as insti 
tuições nacionais", a uma tomada de po-=
sição contra o que qualificou de um "se 
nhor todo-podero~o, ao estilo dos senh~ 
res feudais" que "transmite sua vontad~ 
e exerce o poder corruptor e violento 
sobre uma população lin defesa"; 
4 - embora advertido-Sobre seu comporta 
mento, para melhor impactar a opinião -
pública, buscou sensacionalizar a divul 
gação do referido livro em sessão de au 
tógrafos, segundo "copiosa anotação jor 
nalística"; --:-
5 - ao contrário do que afirmam os Impé 
trantes, "não poderia o ilustre Pacien-=
te acreditar-se exonerado da observân -
cia da legislação disciplinária militar'\ 
a que esti sujeito, por sua condição de 
oficial da reserva remunerada do Exérci 
to". 

Reproduz, a seguir, passagens do livro editado 

pelo Paciente e constantes de cópias xerográficas anexas (fls. 

51/61), motivadoras da Nota de Punição (fI. 51), por infrin

g ê n c i a do di s P o s to nos n 9 s : 3, 6 6 , 6 8 , 10 6 e 10 8 do An e xo I e n 9 

2 do art . 13, com a atenuante do n 9 2 do art. 17 e as agra -

vantes dos n 9s 2 e 3 e, ainda, nas letras "c" e "e" do n 9 6 

do art. 18, tudo do Regulamento Disciplinar do Exército e o 

§: 3 9 do ar t. 15 e i n c i s o XV I do ar t. 32 d a L e i n 9 5 7 7 4 , de 

23 de dezembro de 1 971 - Estatuto dos Militares, transgres

soes graves, prendendo-o por vinte dias. 

Sustentou a juridicidade da punição disciplínar 

rrf; 
01 . 07. 48 
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e a improcedência da impetração, argüindo a preliminar de ca

rência do direito ã ordem de" haheas "corpus, em face da ressal 

va contida no § 20, do art. 153, da Constituição, bem assim 

por se tratar de matéria complexa, de alta indagação, depen -

dente de ilustração probatória e análise alongada, incompatí

veis com o remédio impetrado. 

Citou a legislação e a jurisprudência, especial

mente a do Egrégio Supremo Tribunal Federal, cuja reiteração 

desaguou na Súmula n 9 55, que tem o seguinte enunciado: "mili 

tar da reserva está sujeito ã pena disciplinar". Argumentou 

que era a autoridade competente para aplicá-la ao Paciente 

nos termos da legislação em vigor. 

Providenciei a distribuição de cópias da inicml 

e das informações e respectivos documentos aos Srs. Ministros 

desta Corte, para possibilitar-lhes melhor estudo. 

A douta Subprocuradoria-Geral da República, tam

bém no prazo legal, emitiu o parecer assinado pelo Dr. HAROL

DO FERRAZ DA NOBREGA e subscrito pelo Dr. A.G.VALIM TEIXEIRA, 

49 Subprocurador-Geral, argüindo a preliminar de descabimento 

do remédio e opinando pelo indeferimento do pedido. 

:E o relatõriOO

H 
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HABEAS-CORPUS N9 4.541 - DISTRITO FEDERAL 

v O T O 

O Sr. Ministro WASHINGTON BOLIvAR DE BRITO (Rela-

tor). Sr. PRESIDENTE:- Conforme salientei no despacho profe-

rido quando recebi a inicial, transcrito no relatório, nao 

me pareceu a hipótese de indeferimento liminar , com base na 

ressalva contida na segunda parte do § 20 do art. 153 da 

Constituição, porque os Impetrantes, entre outros fundamen-

tos pelos quais pretendem ver reconhecida a ilegalidade da 

coação, argUem precisamente que não estão caracterizadas'!trans 

gress oe s disciplinares'! e essa alegação envolve, assim,o p~~ 

prio mérito do pedido. 

~ certo que doutíssimos doutrinadores, entre os 

quais avulta M. SEABRA FAGUNDES, assim lecionam: 

"75. A Constituição excetua declaradamente do 

controle jurisdicional a ordem de prisão discipll 

nar. Esse, a bem dizer, o único ato que, lesando 

direito públ i co subjetivo do indivíduo, pode fi-

c a r imune ao controle jurisdicional no Direito 

brasileiro. Ainda que o ato administrativo, em 

tal caso se apresente com ilegalidade evidente, 

mesmo que esta se manifeste nos seus aspectos vin 

01 . 07. 48 
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culados, como o concernente à competência, nao 

cai sob apreciação judiciária. 

A restrição se inspira no propósito de fortale

cer a disciplina nas corporações militares, sub

traindo os atos dos superiores hierárquicos, con

siderados essenciais à sua organização e eficiên -

cia, a impugnação e discussão por parte dos subor

dinados. li (lia CONTROLE DOS ATOS ADH:INISTRATIVOS 

PELO PODER JUDICIÁRIO , 3a. Ed., Forense, págs. 

190/191) . 

Todavia, nao menos certo é que muitos Tribunais 

reconh~cem, com ra z ao , a meu ver, que a ressalva não tem ca

ráter absoluto, pois caberia o habeas corpus, ~or exemplo: , a) 

para verificar se a autoridade que ordenou a coação tinha com

petência para fa zê-lo, a teor do disposto no art~ 153, § 12, 

da Constituição, que não distingue se a autoridade e civil ou 

militar, e do contido no art. 648, 111, do Código de Processo 

Penal; b) para apurar se a lei autoriza, em tese, a punição; 

c) para examinar se, embora o autorizando ,não estaria ela tis

nada de inconstitucionalidade; d) se houve estrita observân -

cia das formalidades l egais ; e) se o prazo da punição porven

tura foi excedido, ou qualquer outra causa que exija a apre

ciação do Poder Judiciário, nos termos amplos do § 4 9 do mes

mo art. 153 da C?nstituição. 

01 . 07. 48 
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culados, como o concernente ã competência, nao 

cai sob apreciação judiciária. 

A restrição se inspira no propósito de fortale

cer a disciplina nas corporações militares, sub

traindo os atos dos superiores hierárquicos, con

siderados essenciais ã sua organização e eficiên -

cia, a impugnação e discussão por parte dos subor

dinados." ("O CONTROLE DOS ATOS ADH:I NI ST RATIVOS 

PELO PODER JUDICIÁRIO, 3a. Ed., Forense, págs. 

190/191) . 

Todavia, nao menos certo e que muitos Tribunais 

reconh~cem, com razao, a meu ver, que a ressalva não tem ca

ráter absoluto, pois caberia o habeas corpus , p or exemplo: a) 

para verificar se a autoridade que ordenou a coação tinha com

petência para fazê-lo, a teor do disposto no art .. 153, § 12, 

da Constituição, que não distingue se a autoridade e civil ou 

militar, e do contido no art. 648, 111, do Código de Processo 

Penal; b) para apurar se a lei autoriza, em tese, a punição; 

c) para examinar se, embora o autorizando ,não estaria ela tis

nada de inconstitucionalidade; d) se houve estrita observân -

c ia das formalidades l egais ; e) se o prazo da punlçao porven

tura foi e xcedido, ou qualquer outra causa que exija a apre

ciação do Poder Judi ci ário, nos termos amplos do § 4 9 do mes

mo art. 1 53 d a C?nstituição. 

01 . 07. 48 
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Por outro lado, verifiquei que os Tribunais, a 

frente o Egrégio Supremo Tribunal Federal, somente após exa-

minar os fundamentos da impetração é que concluem ser inca-

bível o habeas corpus, evidentemente depois de ' convencidos 

de que se trata de punição disciplinar. 

Assim e sem pedir destaque para a preliminar 

de nao cabimento do remédio em razão daquela ressalva, ar-

gUida pela digna autoridade em suas informações e secundada 

pela douta Subprocuradoria-Geral da República, examino-a 

conjuntamente com o mérito, única forma de permitir a maior 

amplitude possível ao debate e ao esclarecimento pleno das 

teses e conceitos emitidos pelas partes em confronto, para 

tornar realidade o preceito constitucional que assegura aos 

acusados "ampla defesa" (art. 153, § 15). 

No caso dos autos, ainda mais se justifica o exa 

me detalhado da impetração, porque se alega mudança na si-

tuação do Paciente, da ativa para a reserva, diferente daqu~ 

la que levara este Tribunal a confirmar-lhe a punição dis-

ciplinar anterior, denegando-lhe mandado de segurança. 

A primeira indagação, post a pelos Impetrantes e 

refutada pela autoridade,é a de saber se o militar da reser-

va ainda está sujeito a penas disciplinares. 

Sustentam os Impetrantes que a hierarquia e a 

disciplina militares não são "conceitos declamatór i os, va-

z ios de conteúdo , mas pragmáticos, no sentido de que sao as 

bases indispensáveis ao exercício da~militar, 

7 
isto e, 

01 . 01. 48 
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sao conceitos que constitucional e legalmente só interessam 

e dizem respeito às Forças ATIVAS." (FI. 5 , grifos e desta 

ques dos Impetrantes). Assim, estão ligados ao cargo e a 

função militares: "a transferência para a reserva importa, 

como diz o Estatuto, no desligamento do serviço ativo (artl 

go 97), cessando, daí por diante, a sujeição aos regulamen-

tos disciplinares, porque o reservista não está mais no e-

xercício da FUNÇÃO militar". (FI. 5, grifos dos Impetran-

tes) . 

Assim, a "transgressão disciplinar" nao se ca-

racteriza sem que se pressuponha, além do dever de obediên

cia, a falta funcional, aquela que decorre do exercício do 

cargo ou função, impossível aos inativos. 

Ao tratar da Organização Nacional, a Constitui-

çao (Título I), no Capítulo destinado ao Poder Executivo 

(Capítulo VII), abriu Seção especial para as Forças Arma-

das (Seção VI), assim dispondo, nos dois primeiros artigos: 

"Art. 90. As Forças Armadas, constituídas pela 

Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica, sao 

instituições nacionais, permanentes e regula-

res, organizadas com base na hierarquia e na 

disciplina, sob a autoridade suprema do Presi -

dente da República, e dentro dos limites da 

lei." 

"Art. 91. As Forças Armadas, essenciais a exe-

cuçao da política de segurança nacional, desti-

'1 
01 . 07. 48 



H.C. n 9 4.541 - DF 

P.J. - TRIBUNAL FEDERAL DE RECURSOS 

nam-se à defesa da Pátria e à garantia dos pode-

res constituídos, da lei e da ordem." (Os grifos 

sao meus). 

Torna-se indispensável, antes de prosseguir, fir 

mar os conceitos em que se baseiam as Forças Armadas a 

hierarquia e a disciplina se elas estão referidas no 

texto constitucional no sentido comum ou se têm algum relevo 

especial. Pareceria estranha ou desnecessária essa indaga-

ção prévia, se não registrassem os dicionários múltiplos si~ 

nificados, para cada uma delas, e se elas não fossem, 

são, o núcl~o central de todo o debate. 

como 

-O simples perpassar da vista, porem, por qual-

que r dicionário, quer os comuns, quer os de tecnologia 

jurídica, notará que eles registram aqueles vocábulos em ve~ 

bete próprio, com o adjetivo "militar", com definições pró-

prias. 

O "NOVO DICIONÁRIO DA LrNGUA PORTUGUESA" (AURB-

LIO) define: 

"Hierarquia. (Do gr. hierarchia). S.f. 1. Ordem 

e subordinação dos poderes eclesiásticos, civis 

e militares. 2. Graduação da autoridade, corres 

pondente às várias categorias de funcionários 

públicos ; classe. 3. Fig. Série contínua de 

graus ou escalões, em ordem crescente ou decres-

cente; escala: hierar~ valores. Rel.Ordem 

01 . 07. 48 
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e subordinação dos diferentes coros dos anjos. 

(Ver. jerarquia). 

Hierarquia militar. Ordenação da autoridade, em 

diferentes níveis, dentro da estrutura das For 

ças Armadas". CEd. Nova Fron tei ra, lª e,d, pág. 729) . 

E quanto a disciplina: 

"Disciplina. (Do late disciplina). S.f. 1. Regl. 

me de ordem imposta ou livremente consentida. 

2. Ordem que convém ao funcionamento regular duma 

organização (militar, escolar, etc.). 3. Rela-

ções de subordinação do aluno ao mestre ou ao 

instrutor. 4. Observância de preceitos ou nor-

mas. 5. Submissão a um regulamento. 6.Qualque r 

ramo do conhecimento (artístico, científico, hi~ 

tórico, etc.). 7. Ensino, instrução, educação. 

8. Conjunto de conhecimentos em cada cadeira dum 

estabelecimento de ensino; matéria de ensino." 

(Obr, cit. págs. 481/482). 

Em seu "VOCABULÁRIO JUR!DICO" distingue DE PLÂCI 

DO E SILVA, no verbete hierarquia, a hierarquia jurisdicio-

nal e a hierarquia militar. Depois de demonstrar, no verbe

te geral, que, no Direito Público, notadamente no Administra 

tivo, a hierarquia "demonstra a existência de uma organiza-

ção, exprime a união de poderes disciplinados, de cuja dis-

~ 
01 . 01. 48 
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ciplina nasce um sistema de subordinação (evidência objeti

va ou concreta da hierarquia), em virtude da qual cada ele

mento representativo de cada poder, de ordem inferior, deve 

obediência e respeito ao representante do que está colocado 

acima", formando "a ordem de graduação desse poder ou dessa 

autoridade um todo disciplinado", assim define a 

"Hierarquia militar. :E a ordem disciplinar que 

se estabelece no exército, decorrente da subordi 

nação e obediência em que se encontram aqueles 

que ocupam postos ou posições inferiores em rela 

çao aos de categoria mais elevada. 

Na ordem militar, a obediência hierárquica 

constitui princípio fundamental à vida da insti

tuição. Nesta razão, o não cumprimento dela ou 

a transgressão a disciplina constitui delito de 

suma gravidade". (4a. ed., For., vol. 11, pag. 

762; todos os grifos são do Autor). 

E no tocante à disciplina, apos definí-la, em 

sentido amplo, como sendo regra ou conjunto de regras impos

tas nas diversas instituições ou corporações, como normas de 

conduta das pessoas que a elas pertencem, pois "são deveres 

morais ou de bons costumes, entrelaçados com preceitos que 

se impõem à maneira de agir dentro ~ fora da instituição ou 

corporação (este grifo é meu; os demais, do Autor), cuja 

transgressão pode motivar sanções diSCiP~' continua: 

01 . 01.48 
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"As regras de disciplina fazem parte dos regula-

mentos, estatutos ou compromissos, adotados como 

reguladores das mesmas instituições e corpora-

çoes. E, por elas, as pessoas obrigadas a seu 

cumprimento assumem o dever de submissão as re-

gras que se estatuem." E ele destaca: 

"Disciplina militar. :E, de igual maneira, a so-

ma de preceitos que devem ser obedecidos por to-

dos os componentes de uma corporação militar, em 

virtude dos quais todos devem respeito aos modos 

de conduta que deles decorrem. 

As transgressões às regras disciplinares 

dizem-se crimes ou delitos disciplinares." (Obr. 

e vol. cits., págs. 546/547). 

E como o Estatuto dos Militares (Lei n 9 5.774, 

de 23.12.71) define as mencionadas palavras? Já no Título I 

e no Capítulo 11, denominado "Da Hierarquia Militar e da 

Disciplina", assim dispõe: 

"Art. 15. A hierarquia e a disciplina sao a ba-

se institucional das Forças Armadas. A autori-

dade e a responsabilidade crescem com o grau hie 

rárquico. 

A hierarquia militar é a ordenação da 

autoridade, em níveis diferentes, dentro da es-

01.01. 48 
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trutura das Forças Armadas. A ordenação se fa z 

por postos ou graduações; dentro de um mesmo pos

to ou graduação se fa z pela antiguidade no posto 

ou na graduação. O respeito à hierarquia é con-

substanciado no espírito de acatamento a seqUê~ 

cia de autoridade. 

§ 2 9 • Disciplina e a rigorosa observância e o 

acatamento integral das leis, regulamentos (gri

fei), normas e disposições que fundamentam o or

ganismo militar e coordenam seu funcionamento re

gular e harmônico, traduzindo-se pelo perfeito 

cumprimento do dever por parte de todos e de cada 

um dos componentes desse organismo. II 

Os Impetrantes também transcreveram esse artigo 

e dois dos seus parigrafos, como fundamento da tese, que bri

lhantemente defendem, de que tanto a hierarquia como a disci 

plina somente obrigam aos militares da ativa, pois somente 

eles exerceriam cargo ou função, nada, portanto, tendo a ver 

com o funcionamento da instituição. 

A transcrição, todavia, foi incompleta, pois o 

mencionado art. 15 ainda tem um parigrafo, o terceiro, do se

guinte teor: 

01 . 01. 48 

"§ 3 9 • A disciplina e o respeito à hierarquia de 

vem ser mantidos em todas as circunstâncias da vi 

da, entre militares da ativa,~erva remunera 
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da e reformados." 

Essa norma nao é novidade legislativa do presente 

Estatuto dos Militares e existia no anterior, ainda com maior 

amplitude e sob a forma de artigo (Decreto-Lei n 9 9.698, de 

2.9.46, art. 13). 

o Regulamento Disciplinar do Exército ( aprovado 

pelo Decreto n 9 79.985 , de 19.7.77), além de esclarecer que 

"a hierarquia militar é a ordenação da autoridade, em 
... . 

nlvelS 

diferentes, por postos e graduações" (art. 59) e que "a disci 

plina militar é a rigorosa observância e o acatamento inte-

gral das leis, regulamentos, normas e disposições, traduzin-

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

de cada um dos componentes do organismo militar" (art. 

caput), entre outras manifestações que considera essenciais ã 

disciplina enumera "a colaboração espontânea para a discipll 

na coletiva e a eficiência da instituição" (art. 6 9 , § 

n 9 4). 

Não obstante o rigor dessas disposições todas, 

pode-se afirmar que o seu relevo, no regime democrático, ad-

vem de um compromisso de honra, isto é, de "aceitação cons-

ciente das obrigações e dos deveres militares", ocasião em 

que o cidadão, após ingressar em uma das Forças Armadas, me-

diante incorporação, matrícula ou nomeação, "manifestará a 

sua firme disposição de bem cumprí-los" (Estatuto, art. 36). 

De notar que o legislador teve o cuidado de acen-

tuar que "a subordinação não afeta, de a dignida-
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de pessoal do militar e decorre, exclusivamente, da estrutura 

hierarqui zada das Forças Armadas" (art. 39). 

Nessa estrutura hierarquizada, como já se disse, 

figuram os postos, que nada têm a ver com ~ cargos ou fun

ções militares, definidos, respectivamente, nos arts. 24 e 27 

da Lei n 9 5.774/71, transcritos pelos Impetrantes e de onde 

foram buscar inspiração paraa afirmativa de que, nao os exer

cendo, nada têm a ver os militares inativos com a hierarquia 

e a disciplina e, conseqUentemente, com transgressões disci

plinares que a elas estejam ligadas. 

Ora ,os postos são os graus hierárquicos dos ofi

ciais, conferidos na forma da lei e confi~mados por cartas 

patentes. 

PONTES DE MIRANDA, da predileção dos Impetrantes 

e de todos nós, leciona: 

01.01. 48 

"O art. 93 da Constituição de 1967, na esteira 

de todas as outras Constituições brasileiras, as

senta o princípio constitucional de garantia das 

patentes. 

Quem tem patente tem o título, o posto e o 

uniforme que a ela correspondem." (COMENTÁRIOS 

À CONSTITUIÇÃO DE 1967 COM A EMENDA n 9 1/69",Tomo 

111, pág. 400, 2a. ed.). 

O re f erido artigo tem a seguinte redação: 
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"Art. 93. As patentes, com as vantagens, prerro-

' gativas ~ deveres a elas inerentes, são assegura-

das em toda a plenitude, assim aos oficiais da 

ativa e da reserva corno aos reformados." (Os gri:. 

fos são meus). 

o texto é amplo quanto aos deveres que impõe e 

claro no enumerar, entre os que a eles estão sujeitos, os ofi 

ciais da reserva. Assim, não devem ser cumpridos apenas al-

guns deveres, mas todos os que a lei imponha àqueles milita 

res enumerados. 

Diz o Estatuto especial que "os deveres militares 

emanam de um conjunto de vínculos racionais, bem corno morais 

(grifei), que ligam o militar à Pátria e ao seu serviço, e 

compreendem, essencialmente, entre outros que relaciona "a 

disciplina e o respeito à hierarquia" (art. 35, caput, e seu 

inciso IV). O mencionado Estatuto regula a situação, obriga-

ções, deveres, direitos e prerrogativas dos militares" em ge-

ral (art. 1 9 , grifos meus). 

]j que "os membros das Forças Armadas, em razao de 

sua destinação constitucional, formam urna categoria especial 

de servidores da pátria e são denominados militares" (art. 

Genericamente, duas sao as principais situações 

em que se encontram os militares: a) na ativa e b) 'na inati-

vidade (art. 3 9 , § 1 9 , alíneas "a" e "b" , do Estatuto). 

'7 
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Entretanto, mesmo os componentes da reserva das 

Forças Armadas, quando convocados ou mobilizados, podem re

verter à ativa, diferentemente dos funcionários públicos em 

geral que, uma vez aposentados, somente poderão retornar a 

prestação de serviços à Administração para exercer cargo ou 

função de confiança. 

Ainda quanto aos inativos militares, cumpre dis-

tinguir, com a lei, os que se encontram: 

"I - na reserva remunerada, quando pertencem a 

reserva das Forças Armadas e percebem remuneração 

da União, porém sujeitos, ainda , à prestação de 
I 

serviço na ativa, mediante convocação ou mobili-

zaçao; e 

I I - reformados, quando, tendo passado por uma 

das situações anteriores, estão dispensados, defi 

nitivamente, da prestação de serviço na ativa, 

mas continuam a perceber remuneração da União. " 

(Art. 3 9 , § 1 9 , alínea "b", incisos I e 11, Esta-

tuto). 

Seguindo a linha de raciocínio "de que a discipll 

na so tem sentido quando ligada ao exercício da função mili-

tar" ( fI. 16, item 14) e depois de enumerar situações que re-

forçariam essa tese, entendem os Impetrantes "que os milita 

res da reserva não conservam outros vínculos de subordinação 

01.07.48 



H.C. n 9 4.541 - DF 

P.J. - TRIBUNAL FEDERAL DE RECURSOS 

as Forças Armadas a nao ser o da mútua reverência 

vos e militantes, fundada em dignificantes sentimentos de es

tima e respeito, postos estes, porém, fora do mundo das obri-

gaçoes e das sanções" (fI. 7). 

Ao tratar das Obrigações e dos Deveres Militares, 

o Estatuto incluiu uma Seção intitulada ."Da ttica Militar" 

no Capítulo que regula as "obrigações militares" (Tit. II,Cap. 

I, Seção 11), dispondo que merecem estrita observância, entre 

outros, os seguintes preceitos (art. 32): - "cumprir e fazer 

cumprir as leis, os regulamentos, as instruções e as ordens 

das autoridades competentes (inc. IV); "ser discreto em suas 

atitudes, ma neiras e em sua linguagem escrita e falada" (inc. 

IX); "acatar as autoridades civis" (inc. XI) ; "conduzir-se, 

mesmo fora do serviço ou na inatividade, de modo que nao se

jam prejudicados os princípios da disciplina, do respeito e 

do decoro militar" (inc. XVI); "zelar pelo bom nome das For-

ças Armadas e de cada um dos seus integrantes, obedecendo e 

fazendo obedecer aos preceitos da ética militar" (inc. XIX). 

E no Capítulo seguinte cuida, como se viu, "Dos Deveres Mili-

tares", entre os quais se compreendem, essencialmente, "a 

disciplina e o respeito a hierarquia" (art. 35, inc. IV , sem 

grifos no original). 

Di z a mencionada Lei que "a violação das obriga-

çoes ou dos deveres consti tuirá crime, contravenção ou trans-

gressao disciplinar, conforme dispuserem a legislação ou reg~ 

lamentação específicas" (art. 46) e será tanto mais grave 
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"quanto mais elevado for o grau hierárquico de quem a come-

ter" (§ 1 9 ). 

Dos crimes militares cuida o Código Penal Mili-

tar (art. 50); a especificação e classificação das transgre~ 

sões disciplinares são estabelecidas nos regulamentos disci-

plina~es das Forças Armadas, por expressa delegação legis-

lativa, in verbis: 

"Art. 51. Os regulamentos disciplinares das 

Forças Armadas especificarão e classificarão as 

contravenções ou transgressões disciplinares e 

estabelecerão as normas relativas à amplitude e 

à aplicação das penas disciplinares, à classifi-

cação do comportamento militar e à interposição 

de recursos contra as penas disciplinares." 

E "transgressão disciplinar" - diz o Regulame!!: 

to Disciplinar do Exército "é qualquer violação dos 

preceitos da ética, dos deveres e das obrigações militares, 

na sua manifestação elementar e simples. Distingue-se do 

crime, militar ou comum, que consiste na ofensa a estes mes-

mos preceitos, deveres e obrigações, mas na sua expressa0 co~ 

plexa e acentuadamente anormal, definida e prevista na legi~ 

lação penal" (art. 1 2). 

A Nota de Punição especificou os artigos,números 

e incisos do Anex o I, do Regulamento Disciplinar do Exérci-

to, e os artigos da Lei n 9 5.774/71, que teriam sido viola-
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dos pelo Paciente, com a publicação do seu livro. O princí

pio de separação entre os Poderes impede ao Judiciário o exa 

me do mérito da referida Nota de Punição, mas não o da sua 

legalidade. 

Entre os requisitos desta, figura o da competên- . 

cia da autoridade, que os Impetrantes questionam, sob alega

çao de inconstitucionalidade. 

A Constituição diz que as Forças Armadas sao or-

ganizadas com base na hierarquia e na disciplina "e 

dos limites da lei" (art. 90). 

dentro 

Tenho que esses limites nao foram excedidos. Ao 

contrário, pode-se mesmo afirmar que a autoridade punidora 

se houve "no estrito cumprimento da legislação militar",como 

proclama, na referida Nota de Punição (fI. 50). 

A palavra "lei", no texto constitucional, eviden 

temente, deve ser tomada em seu sentido lato. 

Sustentam os Impetrantes que a revogação do De

creto n 9 54.062 não confere ao Sr. Ministro do Exército com

petência para aplicar penas disciplinares a oficiais da re

serva, pois aquele ato do Presidente Castello Branco "era su 

pérfluo porque qualquer lei ou regulamento que quisesse sub

meter os inativos à disciplina militar seria inconstitucio

nal e, portanto, inoperante". (FI. 3). Não prosseguiram, en

tretanto, para demonstração do acerto dessa assertiva. Exa-

minada a Constituição, o que se encontra é que, no tocante 

às Forças Armadas, sobrelevam a hierarquia e a disciplina,d~ 
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ferindo ~ lei todo o restante de sua organização, funcionamen 

to e estrutura. 

De notar que o Decreto n 9 83.349, de 18 de abril 

do ano em curso foi editado antes da publicação do livro. Foi 

baixado com base no art. 81, item 111, da Constituição, e ten 

do em vista o disposto no art. 15 e seus parágrafos e no art. 

32 da Lei n 9 5.774, de 23.12.71 (Estatuto dos Militares) 

no uso do denominado "poder regulamentar" do Chefe do Executi 

VOe 

Mesmo que tivesse sido baixado o Decreto depois 

da publicação do livro, não poderia deixar de ser acatado,sa! 

vo se em descompasso com a lei, que pretendeu regulamentar, 

ou com a Constituição. 

:E mesmo característica do chamado "poder disc i -

plinar", que pressupõe a hierarquia e a disciplina, o seu dis 

cricionarismo, "no sentido de que não está vinculado a pre-

via definição da lei sobre a infração funcional e a respecti-

va sançao. Não se aplica ao poder disciplinar o 
. .,.. 

prlnClplO 

da pena específica que domina inteiramente o direito criminal 

comum, ao afirmar a inexistência da infração penal sem prévia 

lei que a defina e apene: nullum crimen, nulla poena sine 

lege. Esse princípio nao vigora em matéria disciplinar. O 

administrador, no seu prudente critério, tendo em vista os de 

veres do infrator em relação ao serviço, e verificando a fal-

ta, aplicará a sanção que julgar cabível, oportuna e convenl-

ente, dentre as que estiverem enumeradas em lei ou regulame~ 
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to para a generalidade das infrações administrativas". Estas 

sao as palavras com que HELY LOPES MEIRELLES trata do assun-

to, em seu festejado livro "DIREITO ADMINISTRATIVO BRASILEI

RO" (4a. ed., pág. 97). 

As infrações nao precisam ser no serviço, isto . 

é, no exercício de qualquer cargo ou função; basta que se-

jam relacionadas com o serviço e o punido esteja sujeito ao 

poder hierárquico. 

A aplicação da pena disciplinar, por outro lado, 

é dever do superior hierárquico. ~ o que o mesmo administr~ 

tivista chama de "poder-dever, uma vez que a condescendência 

na punição é considerada crime contra a -Administração Públi-

ca", nos termos do art. 320 da lei penal (obr. cito pags. 

97/98). Se isto ocorre na Administração civil, com muit9 

maior razao há de fazer-se na Administração militar, rigida-

mente estruturada, para poder atingir aos seus fins. 

A impetração ampara-se em PONTES DE MIRANDA para 

demonstrar que falta um dos pressupostos para que se config~ 

re a transgressão disciplinar. Esses pressupostos sao a hie-

rarquia, o poder disciplinar, ato ligado ~ função e 

suscetível de ser aplicada disciplinarmente, portanto, sem 

ser pela Justiça como Justiça. (Obr. citada, Tomo V, pags. 

314 e segs.). Trata-se do comentário ao art. 153, § 20 da 

Constituição. 

Ao ver dos Impetrantes, faltaria o elo de liga-

ç ao a função, no caso, à função militar do Paciente. 
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Além de se haver realçado que os militares cons 

tituem uma classe especial de servidores do Estado,cheios de 

deveres e limitações, inclusive de ordem ética, tanto na atl 

va como na inatividade, convém lembrar a introdução da Nota 

de Punição. Salientou-se ali que a punição ocorria porque 

o Paciente, "em seu livro O OUTRO LADO DO PODER, torna públl 

co assuntos militares e outros de caráter oficial, capazes 

de concorrer para a discórdia entre militares , ofende e pro-

cura desconsiderar seus superiores hierárquicos, em flagran-

te violação da ética militar" (fI. 50). 

Acontece que o ilustre autor do livro em questão 

esclarece, na Introdução: 

"Neste volume procurei levantar fatos verifica-

dos durante o período em que estive no Gabinete 

Militar. Num segundo volume pretendo relatar o 

que veio depois, apontando o que seria talvez um 

caminho a segui r". (P ág. 8). 

O Gabinete Militar e o Gabinete Civil constitu 

em, essencialmente, a Presidência da República, embora tam-

bém dela façam parte outros órgãos de assessoramento imedia-

to do Presidente, enumerados no art. 32 do Decreto-Lei n 9 

200/67. Embora com o "status" de Ministro, alçado,portanto, 

à condição de auxiliar direto do Presidente, nos termos da 

Constituição (art. 73), de conformidade com a alteração in

trodu z ida no parágrafo único do art. 32 da Reforma Adminis -

~ 
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trativa pela Lei n 9 6.036 , , de 1 9 .5.74 , a verdade é que, pela 

especialização do assessoramento, o cargo de chefia do Gabi -

nete Mili tar , privativo de Oficial-General, é "de natureza 

militar". 

No Parecer n 9 L-008, do então Consultor-Geral da 

República LUIZ RAPHAEL MAYER, hoje ilustrando a nossa Corte 

Suprema, que interpretou o § 59 do art. 93 da Constituição, 

em relação aos Chefes do Gabinete Militar, Estado-Maior das 

Forças Armadas e Serviço Nacional de Informações, assim fi-

cou estabelecido: 

"Prevalece, no entanto , tendo em vista a nature-

za das funções daqueles setores da Administra-

çao, a regulamentação disciplinadora de cada um, 

naquilo que não conflite com as disposições con~ 

titucionais atinentes ao cargo de Ministro de E~ 

tado. Entre os preceitos conciliáveis devem es-

tar os que regulam a investidura dos cargos, dan 

do-lhes , ou melhor, reconhecendo-lhes,caráter mi 

litar ou de natureza militar." ("PARECERES DA 

CONSULTORIA GERAL DA REPÚBLICA", vol. 85,pág.44). 

Antes mesmo dessa interpretação, já o próprio Es 

tatuto dos Militares, em 1971, consignava as equiva l.ênc ias 

das expressões "na ativa", "da ativa'~ "em serviço ativo, "em 

serviço na ativa", "em serviço", "em atividade" ou "em ativi:. 

dade militar" conferidas aos militares no desempenho de car-

~ 
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go, comissão, encargo, incumbência ou missão, serviço ou ati-

vidade militar, ou considerada de natureza militar, nao so 

nas Organi zações Militares das Forças Armadas, como também 

na Presidência da República, na Vice-Presidência da Repúbli

ca e outros órgãos previstos em lei ou regulamento (art. 7 9 ). 

A competência hier~rquica para punir Ministro de 

Estado é do Presidente da República. Mas a competência para 

punir disciplinarmente militar, ainda que ex-Ministro, e nao 

somente do Presidente da República, como Comandante Supremo 

das Forças Armadas, como também do Ministro a cuja Força Arma 

da pertença o militar. 

No caso do Exército, somente os Oficiais-Generais 

nomeados Ministros do Superior Tribunal Militar, que estão re 

gidos por legislação própria, e pertencem ao Poder Judiciá

rio, escapam à esfera da ação e competência para aplicação 

das punições disciplinares que têm o Presidente da República 

e o Ministro do Exército em relação a todos aqueles que esti

verem sujeitos ao respectivo Regulamento disciplinar (Cf.art. 

8 9 , § 1 9 e a r t . 9 9 , n 9 1, do RDE). 

E estão sujeitos àquele Regulamento, desenganada

mente ,"os militares do Exército na ativa, reserva remunerada 

e reformados", nos termos do seu art. 8 9 • 

Competente, portanto, a todas as luzes, o Minis 

tro do Exército para punir Oficial da reserva remunerada,por 

transgressão disciplinar, quais as enumeradas na Nota de Pu

nição, no uso regular do seu poder disciplinar. 
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A jurisprudência , que também pesquisei, nao em

presta melhor suporte às teses dos Impetrantes. 

Neste Tribunal, por ocasião do Mandado de Segu

rança n 9 10.577, de que foi Relator o Sr . Ministro AGUIAR DIAS, 

requerente o General JUAREZ TÁVORA e requerido o então deno 

minado Ministro da Guerra, a segurança foi concedida por qua

tro votos a três, por outra razão que não a sujeição ao regu

lamento disciplinar, que o Tribunal reconheceu , conforme se 

vê pela seguinte 

"EMENTA - Militar da reserva remunerada do Exêrci 

to: sua subordinação ao regulamento disciplinar. 

O militar da reserva remunerada está sujeito as 

normas de hierarquia e disciplina de que trata o 

regulamento disciplinar do Exêrcito~ nao pode, PQ 

rêm, ser punido, por motivo de atividade p6líti

co-partidária, que não constitui transgressão dis 

ciplinar". ( Em 8. 7 . 19 5 7) . 

No Egrégio Supremo Tribunal Federal, de tão reman 

sosa, desaguou na Súmula n 9 55, com o seguinte enunciado: "mi 

litar da reserva está sujeito ã pena disciplinar." 

~ certo que lhe serviram de base julgados ante

riores ao Decreto n 9 54.062, de 28.7.64, como assinalam os Im 

petrantes em seu bem lançado memorial, bem assim que a legis

lação interpretada era o antigo Estatuto e seu respectivo Re

gulamento. Mas, nem houve modificação de monta, exceto o re-
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ferido Decreto n 9 54.062, já revogado, nem se poderia exigir 

melhor fundamentação do que a elaborada pelos eminentes Minis 

tros do Sypremo Tribunal Federal. 

No Habeas Corpus n 9 34.920, de que foi Relator o 

Sr. Ministro VILLAS BOAS e julgado em 15.4.57, cristalizou-se 

a seguinte 

"EMENTA:- Oficial das Forças Armadas , transferido 

para a reserva , continua sob a incidência do po-

der disciplinar." 

Dizia, então,o eminente Ministro VILLAS BOAS,que 

e um sábio e um santo: 

01.01. 48 

"A força da impetração se exaure - e nisso se 

revela a grande habilidade do impetrante na 

sustentação do argumento de que o curriculum vi

tae do militar termina com a cessação da função 

militar, isto é, com o ato que o coloca em inati-

vidade. Este é o centro de gravidade do pedido. 

Vê-se ~ porém, que o fulcro é frágil, porque e~ 

tá assentado em base de ilegalidade: "No decorrer 

de sua carreira, diz o art. 59 do Estatuto , o ml-

litar pode encontrar-se na ativa, na reserva ou 

na situação de reforma". 

Se fosse possível inserir o temporal na eterni 

dade, poder-se-ia di zer, ante a rigide z da lei, 
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semel miles sempe r miles , como se di z - sacer-

dos in aeternum. 

Todavia, como se permite a dispensa de honras 

e sinais de respeito, apenas no caso de funeral , 

não é exagerado dizer miles usque ad s upremum 

exitum vitae. 

E , se e soldado por toda a vida, em nenhum m~ 

mento pode o militar furtar-se às regras disci -

plinares da sua classe't. 

Qual será o moti vo de se inscreverem os princípios 

de hierarquia e disciplina na própria Constituição , como ba-

se da organização das Forças Armadas? 

A hierarquia, a disciplina, aliadas ã ética mi : 

litar sao tão essenciais a sobrevivência dos exércitos como 

o elemento aquático para a dos peixes. 

Não há que temer incompatibilidade delas com o 

regime democrático. Ao contrário. Sem elas, mergulhariamas 

Forças Armadas na desordem. E como poderiam elas, mergulh~ 

das na desordem, afetadas em suas bases de hierarquia e dis-

ciplina, cumprir sua destinação constitucional de defesa da 

pátria e garantia dos poderes constituídos, da lei e da or-

dem? 

Já em 1915 indagava CHRYSdLITO DE GUSMÃO, na In

trodução do seu livro "DIREITO PENAL MILITAR": 

01 . 01. 48 
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liA disciplina militar será a conseqUência da 

vontade dos legisladores, estadistas e chefes 

de forças, ou, ao contrário, o produto histórico 

de um determinado momento de civilização e cultu 

ra sociais? 

Será um produto social de cristalização inde-

pendente e à parte e, pois, se desenvolvendo e 

evoluindo por leis próprias e específicas, ou 

ao contrário, sendo um produto histórico-social, 

a sua evolução é paralela ao espírito, ao está-

dio de civilização geral? 

Esse paralelismo se dará so com a organização 

político-social, ou, também, com a evolução da 

tática e com a feição religiosa da sociedade,pa~ 

ticularmente no período teológico, quanto a este 

último ponto de vista? 

Há antagonismo entre a disciplina militar e o 

movimento democrático moderno?" (pág. 3). 

E ele mesmo respondeu a todas essas indagações 

nas tr i nta e uma páginas seguintes, demonstrando a evolução 

dess e ins tituto de coesão militar, desde as mais antigas ci-

vilizações , em que os exérci tcp espelhavam a própria organiz.§: 

ção da sociedade; con t inuação absolutamente idêntica da mes-

ma organi zação da cidade, sendo os mesmos os elementos hie-

rárquicos e princípios morais e jurídicos em vigor; examl -

nou-as nas falanges e legiões, no regime feudal, até chegar 

~ 
01 . 01. 48 
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liA disciplina militar será a conseqUência da 

vontade dos legisladores, estadistas e chefes 

de forças, ou, ao contrário, o produto histórico 

de um determinado momento de civilização e cultu 

ra sociais? 

Será um produto social de cristalização inde-

pendente e à parte e, pois, se desenvolvendo e 

evoluindo por leis próprias e específicas, ou 

ao contrário, sendo um produto histórico-social, 

a sua evolução é paralela ao espírito, ao está-

dio de civili zação geral? 

Esse paralelismo se dará so com a organização 

político-social, ou, também, com a evolução da 

tática e com a feição religiosa da sociedade,pa~ 

ticularmente no período teológico, quanto a este 

último ponto de vista? 

Há antagonismo entre a disciplina militar e o 

movimento democrático moderno?" Cpág. 3). 

E ele mesmo respondeu a todas essas indagações 

nas trinta e uma páginas seguintes, demonstrando a evolução 

desse instituto de coesão militar, desde as mais antigas ci-

vilizações , em que os exérci tq:; espelhavam a própria organiz~ 

ção da sociedade; cont inuação absolutamente idêntica da mes-

ma organi zação da cidade, sendo os mesmos os elementos hie-

rárquicos e princípios morais e jurídicos em vigor; exami -

nou-as nas falanges e legiões, no regime feudal, até chegar 

!#7 
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aos dias em que escrevia, em plena Primeira Grande 

dial, com os seus formidáveis exércitos, exibindo portentosa 

coesao disciplinar, verdadeiro "cimento moral". 

Assim, ao contrário do que supõem os Impetrantes, a 

disciplina e a hierarquia, como laços morais, livremente con 

sentidos por quem se compromissa com as Forças Armadas ,ligam -

no pela vida em fora com a sua Corporação, seus superiores,co~ 

panheiros e subordinados. Por isso mesmo que são consentidas li 

vremente e juradas cumprir sob palavra de honra, nada têm elas 

de incompatíveis com o regime democrático, que, sem elas, cer

tamente sucumbiria na desordem, na insegurança, no caos. 

A profissionalização do soldado é desejável e desej~ 

da por todas as Nações que nele vêem não um tutor, mas um defen 

sor, contra os perigos internos e externos que continuamenteas 

ameaçam. 

A Constituição é o Estatuto do Povo, vela pela Nação 

e pela estrutura do Estado. 

Por isso é que diz a nossa - e nunca e demais repe

tir que "as Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pe

lo Exército e pela Aeronáutica, são instituições nacionais,or

ganizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a autorl 

dade suprema do Presidente da República e dentro dos limitesda 

lei" (art. 90). 

Diz ainda que mesmo o Presidente, como qualquer dos 

seus Ministros, está sujeito"a julgamento perante o Supremo Trl 

bunal Federal, nos crimes comuns, ou perante o Senado Federal, 

nos de responsabilidade"(art. 83). 

Assim, há que confiar no Poder Legislativo, quer pa

ra elaborar as leis necessárias ao progresso de todos e ao bem 

01.01. 48 
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comum, quer como Juiz dos governantes; há que acreditar no P~ 

der Judiciário, representado pelo Supremo Tribunal Federal, 

guardião da Constituição e das leis, e que também julga os 

governantes; pois neles não demonstra depositar confiança quem 

pretenda substituí-los no julgamento dos governantes, que e 

sua missão constitucional. 

o grande serviço , entre tantos e tão valiosos,que 

os soldados podem prestar a uma Nação que busca os seus pro-

prios caminhos e alcançar seu destino de grandeza e respeito 

na comunidade das Nações é manterem-se fiéis ã Constituição , 

ou, usando sua própria recomendação e linguagem, "dentro dos 

limites da lei." 

Em verdade , é preciso que todos acreditemos no Dl 

reito. Pois o Direito no dizer de CARNELUTTI - e aquilo 

de que o povo precisa para alcançar sua firmeza. 

Por todas essas considerações, Sr. Presidente , -e 

de se concluir que O habeas corpus impetrado não pode prospe

rar, pois se encontra ao desamparo da legislação , da doutri

na e da jurisprudência , motivos pelos quais não conheço do 

pedido. 

01. 0 1. 48 
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HABEAS 'CORPUS N9 '4541 . ~ 'DISTRITO FEDERAL 

VO 'T O VOG 'A L 

( PRELIMINAR ) 

O SR. MINISTRO ANTÔNIO TORREÃO BRAZ:-

Senhor Presidenie~ ,nao , conheço d6h~b~a~t6~pus, 

nos te rm os d o a r t. 15 3 ~ § 2' O ~ p a r t e f i n a 1 ~ d a C o n s ti tu i ç ã o. 

Os ilustres impetrantes querem afastar a incid~~ 

cia do preceito constitucional, ao argumento de que at~ms 

g~~s 'sao , disciplinar pressup~~f~lt~ftititi6tial~ que o ofi 

cial da reserva nio pode comete~, em virtude de nio exer 

cer função militar. 

As opini~es recolhidas na impetraçio , dizem resp~, 

to ao funcionario civil e, ainda assim~ , nio expressam o pe~ 

sarnento uniforme dos autores. Veja-se que a autoridade i~p~ 

trada invoca o magis terio de: 'S'~titi 'R6ma:rio)' para que.m as fal 

tas ,não decorrem tão s5 do descumprimento de deveres de 6f! 

cio, mas tamb~m d~ t6tidtit~ '~~~~d~i~el, mesmo quando nio en

volva consequ~ncias diretas nas relaç~es com a Administra -
~ 

çao. 

Na area militar~ por imperativo mesmo de sua o~g~ 

nizaçio (Const., art. 90l~ o conceito de disciplina e muito 

mais abrangenie, tanto que o Regulamento Disciplinar do E~r 

cito prev~ comportamentos típicos, passíveis de sanção)' 

nenhuma vinculaçio apresentam com o exercício de função~ 

Em face do Estatuto Político e da legisl~çã 

naria 
. ~...... ~ 

at1nente a mater1a ~ ,nao , 

lustres impetrant~s, se~u 

01.01. 48 
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ta r pa r a a ~ ese~v a ~az c essa ~ a s ua sujeiç i~ , aos r agulamentos 

disciplina~ es. 

1st' o , d' a t ar y e:n ia:, j am a i s o C o r r eu. Sob o i m p e r i o d a 

Carta de 1946 e do Decreto-lei n9 9.648, de 02.9.964, o Supr~ 

mo Tribunal Federal consolidou a sua jurisprudência (Súmula ' 

n9 55) no sentido de que o "militar da reserva esta sujeito ã 

pena disciplinai", fundado em que, nesta situaçio, n~o fica' 

ele definitivamente desobrigado do serviço.S~ abriu exceç~o' 

ao caso do GeneralJti~~e~ 'T~Vdra, porque praticara ato na qu~ 

lidade de candidato ã Presidência da República (RE n9 37.222, 

Re 1. o Mi n .. 'Hahuemann 'Guimarães ,). A Suprema Cor te conf i rmar a' 

julgado deste Tribun~l, na conformidade do voto condutor do 

MinistroAgtii'Br' Di~s ' , cuja ementa tem a seguinte redação: 

'Militar da reserva remunerada do Exercito: sua 
subordinação ao regulamento disciplinar. O mi
litar da reserva remunerada está sujeito às 
normas de hierarquia e disciplina de que trata 
o regulamento disciplinar do Exercito; não po
de, porem, ser punido, por motivo de atividade 
poli tico-partidaria, que não cons ti tui trans '~
gressão disciplinar." 

Nos dias que corr~m, a soluç~o da controv~rsia nao 

demanda maiores indagaç~~s, porque a legislação , de regência e 

mais precisa do que a anterior. A Constituiç~o , de 1969, em 

seu art. 93, assegura a plenitude da patente ao oficial dare 

serva, mas preve a exação no cumprimento dos deveres a ela i

nerentes. A Lei n9 5.714, de 23 de dezembro de 1971 (Estatuto 

dos Militares) , no a r t. 15, § 39, preceitua que, "a disciplina 

e o respeito i hierarquia devem ser mantidos em todas as cir

cunstincias da vida, entre militares da ativa, da reserva re

munerada e refo r mados". E o Decreto n9 83.349 ; de l8.04.979,g, 

incisivo ao mandar aplicar aos militares da reserva 

da e aos reformados os regulamentos disciplinares 

Armadas, quando se conduzam, "inclusive 'por 

traves da imprenia , de modo a prej~dicar 

rarquia, da dis c ipliria, do respeito 

01 , 07. 48 
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- li .... . . N a o . s e a rg i. a qui i no b s e. r v a n c i a d e f o rm a 1 i d a d e e s -

sencia1 ou incompet~n c ia da autoridade apontada como coator~ 

Gnicas hip6teses em q~e, por 

lih~~t~t~s, se r ia admiss!ve1 

ta a 

01 . 07. 48 
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HABEAS CORPUS N9 4.541 - DISTRITO FEDERAL 

v O T O 

O EXMO. SR. MINISTRO CARLOS MÁRIO VELLOSO: 

-1-

A Constituição Federal, ao cuidar do inst~ 

tuto do habeas corpus, é expressa no estabelecer, o que 

não ocorre em relação ao mandado· de segurança, que " NAS 

TRANSGRESSÕES DISCIPLINARES NÃO CABERÁ HABEAS CORPUS " 

(C • F., ar t .; 153, § 2 O) • 

A própria Constituição, pois, que consagra 

o principio do jU-iz· hatu-ral (C. F., art. 153, §49), é que 

faz a ressalva mencionada. 

Corre ao Tribunal, portanto, o inarredável 

dever de examinar se, no caso, está diante de uma prisão 

decretada em razão de falta disciplinar, por isso que,se 

tal ocorrer, veda-lhe a Constituição o conhecimento do 

writ. 

~ o que faremos. 

-11-

Transgressão disciplinar, para PONTES DE 

( 
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MIRANDA, está relacionada "a (a) ' hiera'rquia, através da 

qual flui o dever de obediência e de conformidade com 

instruções, regulamentos internos e recebimento de or

dens; a (b) " poder' disciplinar, que supõe a atribuição de 

direito de punir, disciplinarmente, cujo caráter subjet.!. 

vo o localiza em todos, ou em alguns, ou somente em al

gum dos superiores hierárquicos; a (c) ato ligado à fun

çao; a (d) ' pena, suscetível de ser aplicada disciplinar

mente, portanto - sem ser pela Justiça como Justiça". ("C~ 

mentários ã Constituição de 1.967", RT, 2a. ed., 1.971 , 

Tomo V, p. 314). 

-111-

o impetrante é General da reserva remuner~ 

da do Exército, assim militar (Lei 5.774/71, art. 39, § 

19, "b", I). 

A hierarquia e a disciplina sao pressupos7 

tos básicos constitucionais das Forças Armadas (C.F.,art 

90) • 

Se a hierarquia e a disciplina, assim o 

princípio da autoridade, são vigas mestras de qualquer 

organização, seja ela pública ou privada - no Direito Pri 

vado, assim no Direito do Trabalho, o poder de comando,o 

poder disciplinar, pertence ao empregador - nas Forças 

Armadas a ' hi'e 'rar'qUia e a ' di 'sCip'l 'ina assumem feição de 

pressupostos constitucionais ã existência das mesmas, já 

vimos de ver (C.F., art. 90), o que se justifica, por is 

so que a sua missão é a defesa da Pátria e a garantia dos 

poderes constituídos, da lei e da ordem (C.F., art. 91). 

o poder disciplinar, de conseguinte, ' é ine 

rente ã autoridade militar em relação aos militares, ob-
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servada a hierarquia. 

Como os militares encontram-se na ativa ou 

na inatividade (Lei 5.774/71, art. 39, §19, "a" e "b") , 

de se indagar se o poder disciplinar, inerente ã autori

dade militar em relação aos militares e observada a 

hierarquia,se exerce tanto em relação aos primeiros quag 

to aos segundos. 

A lei o di.rá, evidentemente. 

-IV-

o estatuto dos Militares, Lei n9 5.774/71, 

dispõe, no art. 15 e parágrafos: 

"Art. 1 5 - A hierarquia e a discip tina são 
a base institucionat das Forças Armadas. A 
autoridade e a responsabitidade crescem 
com o grau hie~5r~uico. 

§19' - A hierarquia mititar' é a ordenação' 
da autoridade~ em niveis diferentes~dentro 
da estrutura das Forças Armadas. A ordena
ção se faz por postos ou graduações;dentro 
de um mesmo posto ou graduação se faz peta 
antiguidade no posto ou na graduação. O 
respeito' à hierarquia' é consubstanciado no 
esptrito de acatamento à sequincia de au~o 
ridade. -

§29 - Disciptina' é a rigorosa observância 
e o acatamento integrat das teis~ reguta -
mentos~ normas e disposições que fundamen
tam o organismo .mititar e coordenam seu 
funcionamento regutar e harmônico~ tradu -
zindo-se peto perfeito cumprimento do de
ver por parte de todos e de cada um dos 
componentes desse organismo. 

§39 - A disciptina e o respeito' à hierar

quia devem ser mantidos em todas as cir-
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cunstâncias da vida 3 entre militares da a
tiva 3 da reserva remunerada e reformados. 

o Estatuto, bem se vê, preocupou-se em de

finir e conceituar os pressupostos constitucionais das 

Forças Armadas- a hierarquia e a disciplina. 

Anote-se que a discplina militar, segundo' 

o conceito da lei, consiste na "rigorosa observância e 

o acatamento integral das leis, regulamentos, normas e 

disposições que fundamentam o organismo militar e coord~ 

nam seu funcionamento regular e harmônico, traduzindo-se 

pelo perfeito cumprimento do dever por parte de todos e 

de cada um dos componentes desse organismo" (§29 do art. 

15) • 

A essa disciplina e à hierarquia militar , 

tal como definidas na lei, estão sujeitos todos os mili

tares, quer os da ativa, quer os inativos, ou, nas pala~ 

vras da lei, o §39 do art. 15, os militares da ativa, da 

reserva remunerada e os reformados. 

De forma abrangente, genérica, imperativa, 

a lei deixou claro que tanto os militares ativos quanto 

os inativos sujeitam-se à disciplina e ã hierarquia mi"l! 

tar, certo que a lei manda para "os regulamentos disci -

plinares das Forças Armadas" a especificação e classifi

cação d a s contravenções ou transgressões disciplinares , 

certo que tais regulamentos "estabelecerão as normas re

lativas ã amplitude e ã aplicação das penas disciplina -

res ã classificação do comportamento militar e ã interp~ 
sição de recursos contra as penas disciplinares". 

No caso, o ilustre impetrante nao mergulha 

no mérito da transgressão disciplinar de que é acusado 

01 . 07. 48 
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pela autoridade impetrada. Vale dizer, nao busca ou 

'pede que o Tribunal vá ao mérito da acusação, para exa.!ni 

nar a ocorrência exata da tipificação regulamentar dos 

atos que praticou. 

01.01. 48 

o que o impetrante sustenta é que, por ser 

inativo, por ser oficial da reserva, não poderia prati -

car transgressão disciplinar, ou a esse titulo ser puni

do. ~ que, segundo o impetrante, a transgressão discipli 

nar "supõe , porém, além do dever de obediência, A FALTA 

FUNCIONAL para a qual a lei preveja pena a ser aplicada 

pelo superior". Ora, se o inativo não exerce função mi'li 

tar, não poderia praticar falta funcional, motivo por 

que não pode estar sujeito ao poder disciplinar e, conse 

quentemente, tem direito ao habeas.' corpUs. 

-v-

na'ta venia das brilhantes razoes da impe" -

tração, que fazem justiça à fama dos eminentes advogados 

que assinam o pedido dowr'it, divirjo do entendimento. 

A uma, porque, nao custa relembrar: 

a) - o impetrante' ~ militar da reserva re
munerada (Lei n9 5.??4/?1~ art. 39~ §19 ~ 
"b"~ I)j 

b) - como tal~ sujeita-se' à hierarquia e à 
disciplina militar~ consistente esta na"~i 
gorosa observância e o acatamento in t egral 
das leis~ regulamentos~ normas e disposi -
ções que fundamentam o organismo militar e 
coordenam seu funcionamento regular e har
mônico~ " (Lei 5. ??4/?1~ art. 15~ §§ 29 
e 39); 

c) - "os regulamentos disciplinares das 
Forças Armadas especificarão e classifica
rão as contravenções ou transgressões dis-
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ciplinares e estabelecerão as normas rela
tivas' à amplitude el à aplicação das penas 
disciplinares' à classificação do comporta
mento militar e' à interposição de recursos 
contra as penas disciplinares"~ (Lei 5. ??4 

' /11~ art. 51)~ vale dizer~ a lei deixa~ ~x 
pressamente~ para os regulamentos (que 08 
militares deverão observar rigorosamente ~ 
Lei 5.??4/?1~ art. 15~ §§ 29 e 39)~ a espe 
cificação e classificação das transgressões 
disciplinares~ bem assim a classificação ® 
comportamento mil i tar. 

Sendo assim, urge verificar se os regula -

mentos militares tipificam certos atos e atitudes de mi

litares inativos como transgressões disciplinares. 

Vejamos. 

o R.D.E., Decreto n9 79.985, de 19-07-77 , 

artigo 89, dispunha, expressamente: 

"Art. 89 - Estão sujeitos a este Regulamen 
to os militares do E~5rcito na ati~a~ re -
serva remunerada e reformados". 

Por tal disposição regulamentar, pois, to

dos os militares, ativos e inativos, estavam sujeitos ao 

R.D.E. 

Veio a lume, todavia, o Decreto 82.028, de 

24-07-78, que introduziu alteração no mencionado art. 89 

do Dec. 79.985, de 19-07-77, ' verbis: 

"Art. 89 - Estão sujeitos a este Regulamen 
to os militares do E~5rcito na ativa~ re= 
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serva remunerada e reformados. 

§19 -

§29 - Aos militares da atida 3 agregados de 
conformidade com o parágrafo ' únid0 3 letra 
"b" do art. 563 combinado com o §193 letra 
"d"3 item XIV e §69 do Art. 86 da Lei n9 
5.774 3 de 23-12-71 (Estatuto dos Militares) 
e aos militares da reserva remunerada ou 
reformados aplica-se o disposto no Dec. n9 
54.062 3 de 29-07-64". 

Contradizendo-se, bem se verifica, porque 

o caput do art. 89 não combina com o §29, aos militares 

da reserva remunerada ou reformados foi mandado aplicar' 

o disposto no Dec. 54.062/64, que dispõe sobre a não su

jeição de militares da reserva e reformados a disposi 

ções dos Regulamentos Disciplinares, Verbis: 

"Art. 19 - Os militares da reserva e os re 
formados não estão sujeitos às disposições 
dos regulamentos disciplinares das Forças 
Armadas pelo fato de tratarem no meio c ivil 
inclusive sob a forma de critica3 pela im
prensa ou outro meio de divulgaçã0 3 de 
qualquer assunt0 3 excetuado o de natureza 
militar de car~ter sigiloso ou funcional . 
Parágrafo ' único. A prescrição deste artigo 
não se aplica aos militares da reserva e 
aos reformados quando estiverem convocados 
para o serviço ativ0 3 no exer'cicio de fun
ção em qualquer organização militár3 far -
dados ou3 ainda3 quando atuarem coletiva -
mente com militares da ativa ou da inati~i 
dade" • 

Acontece, todavia, que foi tirado a lume 

o Decreto n9 83.349, de 18-04-1.978, que revogou o Dec. 

54.062/64 e o contraditório §29 do artigo 89 do Dec. n9 

79.985/77, introduzido pelo art. 19 do Decreto 82.028/78. 
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A partir dai, então, o Regulamento 

a ser aplicável ao paciente, não sendo necessárioexami

nar se o ato deste incluia-se na ressalva do art. 19 do 

Dec. 54. 062/64 (Art. ' 19 , ' in fine) • 

-VI- . 

Mas, argumentam os impetrantes, por ser o 

paciente inativo, não poderia praticar transgress;o d~s

ciplinar, ou a esse titulo ser punido, porque a trans 

gress~o disciplinar ~ inerente ~ falta funcional e o ina 

ti vo n;o exercefün'ç 'ão' hl'il'i'tar, pelo que não está suj ei

to ao poder disciplinar. 

Cita, em abono de sua tese, PONTES DE MI -

RANDA (Ob. e loc. citados neste voto, p.316). 

A liç;o do festejado PONTES DE MIRANDA, 'as 

sim se enuncia: 

"Se h5 hierarquia~ se h5 poder disciplinar 
e h5' ato" Z'igado ' à' fu 'n'ç'ão ~ ligação cujo c'on 
ceito Pertence' à-lei mesma que regula o VÕ 
der disciplinar~ a pena disciplinar pode T 
ser aplicada~ e nada tem com isso a Justi
ça". (Oh. e loc. cits. p. 316). 

O argumento tão bem desenvolvido na inici

al, ao que me parece, ' data' venia, não teria, no caso, a 

extensão que lhes emprestaram os doutos patronos do pa -

ciente. 

Porque nao há negar que o ato praticado p~ 

lo paciente está ligado ~s funç6es que exerceu, de Chefe 

do Gabinete Militar da Presidência da República e Secre-
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t~rio-Geral do Conselho de Segu~ança Nacional. 

o Chefe do Gabinete Militar da Presidência 

da República, é certo, tem o lfstatus\\ de Ministro de Esta

do. 

Suas funções, todavia, são" consideradas 

funções de interesse militar", tanto que nao se aplica 

ao titular do cargo a disposição inscrita no §59 do art. 

93 da Constituição Federal. 

Isto está, aliás, convenientemente expliC~ 

do no livro de autoria do ilustre paciente, "O outro la

do do poder", p~gina 35. 

O ato do paciente, considerado transgre~ 

são disciplinar, portanto,-deixo claro que não examino 

o mérito dele, porque o Tribunal não foi provocado a a

preciar a sua tipificação, tal como feita pela autoriga

de impetrada, como retro ficou esclarecido' - es:t~ ''' 'l 'iga-

' do' ~fuh'ç'ão", inobstante j ~ tê-la deixado o paciente , 

quando a teria praticado, circunstãncia que seria irrele 

vante, todavia, no exame do tema em debate. 

01.01. 48 

-VII-

Por outro lado, nao convém deslembrar que 

a doutrina comumente cede ao direito positivo, quandoe~ 

te é expresso, ou, noutras palavras, conceitos doutriná

rios não se agfientam diante de disposição expressa de 

lei. 

No caso, j~ vimos de ver, em virtude de 

lei formal e de disposição regulamentar que a lei manda' 

observar (Lei n9 5.774/71, artigo 39, §19, "b", I, art. 
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15, §§ 19, 29 e 39, art. 51; Decreto n9 83.349, 

-79) está o paciente sujeito ao poder disciplinar da a -

toridade militar. 

-VIII-

Por tudo isso, frente à jurisprudência p·r~ 

dominante da Colenda CORTE SUPREMA, enunciada naSÚIDula 

n9 55, frente, outrossim, ao decidido por este Eg. Trib~ 

nal Federal de Recursos, no MS n9 lO.577-DF, impetrado I 

pelo General JUAREZ TÁVORA, Relator o Ministro AGUIAR 

DIAS, no qual o TFR sustentou que militar da reserva re

munerada do Exército está subordinado ao regulamento dis 

ciplinar e "às normas de hierarquia e disciplina de que 

trata o regulamento disciplinar do Exército", não conhe

ço do pedido de "babe·as corpus. 



LA 

T.PLENO: 24.5.79 

P.J. - TRIBUNAL FEDERAL DE RECURSOS 

HABEAS CORPUS N9 4 541 - DISTRITO FEDERAL 

v O T O 

O SR. MINISTRO JUSTINO RIBEIRO: À fls. 20/22 das in 

formações prestadas pelo Sr. Ministro de Estado do Exército, en 

contram-se textos da Constituição e do Estatuto dos Militares , 

pelos quais se vê que a hierarquia e a disciplina nas Forças ~ 

madas não são funcionais, como nas organizações civis, mas ins

titucionais, . isto é, elas integram a essência, o próprio cerne 

da instituição armada. Assim, o militar, sobretudo o oficial que 

~ militar de carreira (art. 39, § 19, letra "a", inciso I, e § 

29, do Estatuto - Lei n9 5.774, de 23.12.71), achando-se na ati 

va, na reserva remunerada ou reformado, está sujeito à hierar -.. 
quia e a disciplina. 

Apenas os reservistas (praças licenciados ou ofici

ais "demitidos" - equivale o termo a exoneração - e os oriundos 

de órgãos de formação de reservistas, como Tiro de Guerra e 

CPOR), não são militares na definição do art. 39, é que escapam 

a elas. Estes são civis. 

A impetração apóia-se, data venia, num sofisma,co~ 

sistente em confundir o militar da reserva remunerada, que é ffii 

litar (ver art. 39, letra "b", I) com o reservista, que é civil. 

Cai por terra, assim, toda a estrutura da inicial , 

estribada que está nesse sofisma e em doutrina construída a re~ 

peito do funcionário civil, cuja disciplina é funcional apenas, 
... 

e so para certos efeitos morais alcança comportamentos estranhos 

à função. 

Entendo, conseqaentemente, que juridicamente, a im

petração não tem qualquer base. 

Cogitando-se de habeas-corpus, requerido contra pu

nição disciplinar imposta por autoridade competente, não conhe

ço da impetração. 
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PRIMEIRA TURMA 
24.05. 79 

P.J. - TRIBUNAL FEDERAL DE RECURSOS 

HABEAS CORPUS N9 4.541 - DISTRITO FEDERAL 

v O T O 

O SR. MINISTRO OTTO ROCHA:-Sr. Presidente: O Estatuto 
dos Militares, em seu Capítulo 11, que cuida "Da Hierarquia 
Mil i t a r e da Di s c i P 1 i na", a s sim d i s põe em seu a r t . 1 5, § 39:-

-"A disciplina e o respeito a hierarquia de 
. . 

vem ser mantidos em todas as circunstâncias da 
vida, entre militares da ativa, da reserva remu 
nerada e reformados" . 

Daí, com a devida vênia, não se poderia afirmar, sem 
ferir o dispositivo citado, que o paciente, estando des1i 
gado do serviço ativo, não estaria mais sujeito aos 
lamentos disciplinares . 

reg~ 

Isto porque, não perdeu ele a qualidade de mi1itar,s~ 

g u n d o o s t e r mos e x p r e s s o s d o a r t . 9 3, d a L e i M a i o r, ver bis: 

. -"Art . 93:- As patentes, com as vantagens, 
prerrogativas e deveres a elas inerentes, são a~ 
seguradas em toda a pleni tude, assim aos oficiais 
da ativa e da reserva como aos reformados" . 

Com estas breves considerações, o meu voto ê no senti 
do de não conhecer da impetração, por se tratar de aplic~ 

ção de pena disciplinar, por autoridade competente e obser 
vância de forma regulamentar . 
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P.J. - TRIBUNAL FEDERAL DE RECURSOS 

HABEAS CORPUS N9 4 . 541 ~ DF 

v O T O 

O SR. MINISTRO WILSON GONÇALVES: Sr. Presidente, 

tendo em vista que a legislação brasileira considera o roi 

litar da reserva remunerada sujeito 

trenses, não conheço do pedido • . 

01.01.48 



PLENO - 24/05/79. 

Lá za r a 
P.J. - TRIBUNAL FEDERAL DE RECURSOS 

HABEAS CORPUS N~ 4.54l-DF 

v O T O 

O SR. MINISTRO MOACIR CATUNDA:- Sr. Presidente, 

o meu voto e nao tomando conhecimento do pedido pelas razoes 

aduzidas nos votos que me antecederam. 
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Marcelo 

24. 5. 79-Pleno 

P.J. - TRIBUNAL FEDERAL DE RECURSOS 

HABEAS CORPUS NQ 4. 541 - DISTRITO FEDEr L 

v O T O 

O SR lJIINISTRO JosÉ NÉRI DA SILVEIRA: - Senhor Pre 

sidente. A est~ altura, dispensáveis se fazem outras conside 

, , 
rações em torno da materia ja amplamente debatida. As brilhan 

~ , , 
tes argumentaçoes desenvolvidas, ja na inicial, ja da tribuna 

pelos eminentes patronos do paciente, serviriam a um exame da 

~ , 
questao, de lege ferenda, nunca, porem, para a solução do ca 

so presente,sobre o qual incide uma nor tividade positiva, a 

partir da C onsti tuição e da legislação ordinária. De lege '~la 

ia, pois, não há como defender-se a tese de que o militar na 

reserva remunerada goza de situação distinta do militar da a 

tiva no que concerne à obediência aos principios da disci li 

, 
na e do respeito a hierarquia. 

No caso c ncreto , imputa-se ao pacie te infração, 

" , transgressão a principios de indole disciplinar. Dai resultou 

ser o paciente punido. Trata-se , pois, de sanção disciplinar, 

no âmbito militar. A Constituição, de expliCito, estabelece 

que não caberá habeas corpus , em caso de transgressão disci 

plinar • ., 
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Sucintamente posta a ~uestão, segundo nosso siste 

ma legal, não vejo, data venia, como atender à súplica. Não é 
, , , 

ela cabivel , em face dos principias decorrentes da ordem juri 

dica positiva. 

,.... 
Assim, acompanho os eminentes Ministros ~ue nao 

/ . 
conhecem da impetraçãO o ) J j ,-

" ( {V ) 
I 
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Pleno: 24. 5. 79 

Terezinha 
P.J. - TRIBUNAL FEDERAL DE RECURSOS 

HABEAS CORPUS N9 4 541 - DISTRITO FEDERAL 

v O T O 

O SR. MINISTRO MIGUEL JERONYMO FERRANTE: - Os 

membros das Forças Armadas, em razão de sua destinação consti 

tucional, formam uma categoria especial de servidores. 
. 

As si tuações em que se encontram vêm estabele-

cidas no art. 39 da Lei 5.774, de 23 de dezembro de 1971 ( E~ 

tatuto dos Militares): ou estão na ativa, ou na inatividade. 

Na ativa, estão os militares de carreira, os 

incorporados para prestação de serviço militar, os componen

tes da reserva quando convocados ou mobilizados, os alu~~s 

dos órgãos de formação de militares da ativa e da reserva, e, 

em tempo de guerra, todo cidadão que haja sido mobilizado. 

E, na inatividade, os militares da reserva remunerada, quando 

pertencem à reserva das Forças Armadas, e os reformados. 

No caso, o paciente, militar de carreira, foi 

transferido para a reserva remunerada, no posto de General de 

Divisão, e, nessa situação, sofreu pena disciplinar, sob fun 

damento de haver emitido conceitos e críticas, em livro que 

vem de publicar, considerados atentatórios dos princípios re

guladores da ética, da disciplina e da hierarquia militares. 

Contra esse ato punitivo se insurgem os ilus

tres impetrantes, argüindo, em síntese, que o inativo nao es 

tá sujeito à disciplina militar. Aduzem, ao amparo do magisté 

rio de Pontes de Miranda, que a hierarquia e a disciplina são 

conceitos funcionais e, como tal, só interessam e dizem res

peito às Forças Ativas. Por conseguinte, rematam, desligado 
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do serviço ativo, cessa para o militar a submissão aos regul~ 

mentos disciplinares, porque o reservista não está mais no 

exercício da função militar. 

De fato, a hierarquia e a disciplina sao con

ceitos pragmáticos, mas nao apenas no sentido que lhes empre~ 

tam os impetrantes, de bases da função militar, senao no sen

tido mais amplo e mais profundo, de fundamentos institucionais 

das Forças Armadas. são elas - a disciplina e a hierarquia 

suas vigas mestras e, daí, a preocupação constante de toda a 

legislação relativa à organização militar, em resguardá-las e 

preservá-las, porque sem disciplina e sem hierarquia nao te r 

ríamos uma instituição militar, mas um bando armado. A lei~ 

por isso, as define, à exaustão, e dá ênfase, a cada passo, n~ 

sua manutenção "em todas as circunstâncias da vida, entre mi~ 
\ 

litares da ativa, da reserva remunerada e reformados" Lei'~A 

5.774, de 1971, art. 39, § 39). l ~A; 
A afronta a esses princípios constitui, e nao 

pode deixar de constituir, fato punível - crime, contravenç'~o 

ou transgressão disciplinar, conforme dispõem a lei ou o reg~ 

lamento. 

Na hipótese, cuida-se de transgressão disci-

plinar. 

Não nos cabe, na oportunidade, examinar a p~ 

nição em si mesma l perquirir se os conceitos e críticas expen 

didos pelo paciente, no seu referido livro, atentam contra a 

ética l a disciplina e a hierarquia militares. Essa é 

que refoge aos limites do "mandamus". Impõe-seI tão 

indagar da legalidade do ato punitivo, no âmbito da 

cia que a lei atribui à digna autoridade impetrada. 

matéria 

somente, 

competên

Isto e, 

se é lícito sujeitar à disciplina militar quem, como o pacie~ 

te, se encontra na reserva remunerada. 

Essa, a questã9. 

Ora, ao exame da legislação de regência, en-
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tendo legítimo o ato impugnado, uma vez que a passagem 

reserva remunerada não exime o militar de carreira da 

sao aos regulamentos disciplinares. 

Com efeito. 

vt.· 3 

submis-

Na inatividade, vimos, se acham os militares 

da reserva remunerada e os reformados. Estes estão dispensados, 

definitivamente, da prestação do serviço ativo. Aqueles nao. 

Continuam, enquanto na reserva, passíveis de convocação e mobi 

lização. 

Logo, nao se me afigura procedente afirmar que 

o desligamento da função militar cessa, totalmente, com a pas

sagem para a reserva remunerada. Ao invés, é patente que a vig 

culação com o serviço ativo permanece. O que cessa é o exercí

cio da função, não o desligamento dela, porque nessa situação 

de componente da reserva restará ainda ao militar a perspecti

va, a possibilidade de vir a exercê-la, caso convocado ou mobi 

lizado. 

Se assim é, enquanto na reserva remunerada, li 

gado em potencial à função militar, o membro das Forças Arma

das continua sujeito à hierarquia e à disciplina militares. 

Nesse interregno, pode sofrer sanção disciplinar, por ações ou 

omissões que, a juízo dos órgãos competentes, afrontem aqueles 

princípios, na forma dos respectivos regulamentos. 

Esse é, aliás, o entendimento jurisprudencial 

dominante do Egrégio Supremo Tribunal Federal, em inúmeros pr~ 

cedentes, que acabaram por informar a Súmula 55 daquela Alta 

Corte de Justiça: 

01 . 01. 48 

"Militar da reserva está 
ciplinar". 

Por estas razões, nao conheço da raçao. __ 

~ 



Ornelas 

P.J. - ~M1IJJlC FEDERAL DE RECURSOS 
PLEN 

HABEAS- CORPUS N 9 4 .541 .- . D.ISTRITo. .FEDERAL 

v O T O 

O SR. MINISTRO SEBASTIÃO ALVES DOS REIS:

Controverte-se nuclearmente nos autos em torno da compa

tibilidade técnico-jurídica, no direito brasileiro, entre 

o exercício legítimo do poder disciplinar nas Forças Arma 

das e o "status" de militar da reserva remunerada, tese 

negada na inicial e afirmada nas informações; se se enten 

der, nessa equaçao, que os dois termos são inconciliáveis, 

é de prevalecer o pensamento da douta impetração, centra

do no argumento de que o militar da reserva remunerada es 

tá além do poder disciplinar das Forças Armadas , nao se 

lhe referindo a figura da transgressão disciplinar,nem ca 

bendo falar-se aqui em agente competente para a prática do 

ato punitivo, pressupostos que afastam a hipótese da clá~ 

sula respectiva inserta no § 20 do art. 153 da Constitui

ção Federal vigente; ao revés se se acolher o entendimen

to central das doutas informações, no sentido de que o mi 

litar ao passar para a reserva remunerada, mantém o seu 

"status" castrense, inclusive para efeitos disciplinares, 
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e que essa transferência nao o transforma em simples rese~ 

vista, nem lhe outo r ga a qualidade de civil, a transgres-

são disciplinar pode ser validamente referida ao oficial da 

reserva,e a espécie interferirá com a ressalva constitucio 

nal vedatór i a do cabimento do "habeas corpus". 

Fixadas essas premissas, de início, assina-

lo entender que, embora sob o ângulo técnico e doutrinário 

se possa sustentar que o poder disciplinar repouse essen-

cialmente na falta funcional, entendida essa como a prati-

cada em atividade, figurando a pena como um instrumento de 

aperfeiçoamento do serviço, nada impede validamente que o 

legislador, inspirando-se em outros valores e considerando 

que o militar é uma categoria especi~l de servidor da pá

tria, segundo está no seu Estatuto, (art. 39 ) dê uma dime~ 

são disciplinar ao comportamento do oficial da reserva, e~ 

quanto contrarie valores fundamentais das Forças Armadas e 

em função dos elos com elas mantidas na inatividade. 

Nessa ordem de idéias, tenho que o art. 93 

da nossa Magna Lei, ao assegurar ao oficial da reserva a 

plenitude de sua patente, inclusive nos deveres a ela ine

rentes , deixou claro que não lhe repugna a conotação disci 

plinar no procedimento daquele, à vista dos compromissos 

que mantem com a patente, indissociável da imagem e do pr~ 

tígio institucional das Forças Armadas. 

Passando ao plano da lei ordinária, consubs 
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..... 
tanciada na de n 9 5.774/71, ve-se que aqui o legislador, 

depois de incluir a reserva remunerada entre as situações 

militares (art. 39 , b e I) e de destacá-la da reserva sim 

pIes nao remunerada (art. 59, I, b) estabelece,no seu art. 

15 § 39 , que a hierarquia e a disciplina devem ser manti-

das, em todas as circunstâncias da vida, entre os milita-

res da ativa, da reserva remunerada e reformados; corre-

latamente, o seu art. 32 arrola no item XVII, entre os p~ 

ceitos da ética militar, o do procedimento mesmo fora do 

serviço ou na inatividade, de modo que nao sejam prejudi

cados os princípios da disciplina, do respeito e do deco

ro militar; finalmente, dispõe no seu art. 51 que os Re

gulamentos das Forças Armadas especificarão e classific~-

rão as transgressões disciplinares e fixarão normas rela-

tivas à amplitude e aplicação das penas respectivas. 

Consoante se recolhe das considerações ora 

tecidas, por igual, não contraria o sistema do Estatuto 

dos Militares o tratamento da conduta do oficial da reser 

va, num contexto disciplinar, na medida em que o mesmo se 

projete negativamente nos valores fundamentais da insti

tuição. 

Finalmente, o Regulamento Disciplinar do 

Exército, aprovado pelo Decreto 79.985, de 19/7/77, baix~ 

do com assento no art. 51 da Lei 5.774/71, conceitua a 

transgressão disciplinar com "qualquer violação dos pre-
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ceitos da ética dos deveres e das obrigações militares, 

na sua manifestação elementar e simples , e que entre es-

sas, se incluem todas as ações ou omissões contrárias -a 

disciplina militar especificadas no Anexo do Regulamen-

to, ao lado de outras que afetem a honra pessoal, o putid~ 

nor militar, e o decoro da classe (art. 12 e 13). 

Paralelamente, o Decreto 83.349 , de 18/7/ 

1979, preve que aos militares da reserva remunerada aplica~ 

se os regulamentos disciplinares das Forças Armadas, quando 

ainda que no meio civil se conduzam, inclusive por manifes

tações através da imprensa, de modo a prejudicar os princí-

pios da hierarquia, da disciplina e do decoro militares; r~ 

gistre-se, ainda, ·que mesmo na vigência do Decreto 54.062/~4 

que excluía o militar da reserva do regime disciplinar das 

Forças Armadas, havia ressalva expressa para os assuntos de 

natureza militar , sigilosos ou funcionais. 

Detendo-me, agora, no plano jurisprudencial, 

sublinho o enunciado da Súmula n 9 55 do Pretória Excelso, no 

sentido de que "o Militar da Reserva está sujeito à pena di~ 

ciplinar ", calcada no decidido nos HC 38.372,39.251 e 39.604; 

ainda no mesmo sentido o venerando aresto proferido no HC n 9 

36.981, Relator Ministro Barros Barreto (RDA 70.184 e R.For. 

202/59. 

"In casu" as infrações imputadas ao ilus-

tre paci ente se Anexo próprio e, de 
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outro lado, a valoração do suporte fático das mesmas impli 
.... 

cara em exame de prova ampla e complexa, e, ainda, as dou-

tas considerações tecidas da tribuna pelo eminente advoga-

do do impetrante são antes endereçadas ao legislador, e , 

por tudo isso, concluo que a hipótese se identifica com a 

ressalva conheço da impetra-

çao. 
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24.05.79 - T. Pleno 

HABEAS CORPUS· 'N9 '4' .. 541 - DISTRITO· FEDERAL 

' V 'O' TO 

o SR. MINISTRO ELMAR CAMPOS: - Sr. Presidente, ã 

vista dos argumentos jã aduzidos nos votos anterior~s, no 

sentido do não cabimento dó hab~aScót~tis, por se tratar de 

transgressão discip1in~r, julgo dispensave1 alongar-me na 

fundamentação do meu voto para concluir pelo não conhecimento 

do habeascorp~s. 
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Edileusa -07.06.79 
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HABEAS CORPUS NQ 4 541 - DISTRITO FEDERAL 

v O T O 

(Vogal) 

O SR. MINISTRO JOSr DANTAS: - Senhor Presidente, 

nao conheço do pedido porque é incabível, conforme demons 

trado pelos votos ja proferidos a esse respeito, e a cuja 

brilhante fundamentação me reporto. 
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HABEAS· COHPUS N94. 541- DISTRITO FEDERP.\.L · 

v o T · 0 

O EXM9 SR. MINISTRO CARLOS Iv1ADEIRA: - Também não co

nheço da impetração, mas em homenagem ao ilustre patrono do 

paciente, cuja sustentação hoje produzida não desmerece, mas 

secunda o brilho da que foi fetta neste Tribunal, em 1959, p~ 

lo então Deputado Prado Helly, em favor do General Alencastro 

Guimarães, gostaria de atender ao seu apelo de indagação so

bre a revisibilidade da Súmula 55. 

Seria revisível o enunciado da Súmula .55 do E. Supr~ 

mo Tribunal Federal, em face das disposiç6es do D. 54.062, de 

1964. Entretanto, tal decreto foi expressamente revogado pelo 

D~ 83~349, de 18.04.79. 

Mesmo que possível a revisão, tenho que a Súmula não 

ficaria superada, por isso que no próprio D. 54.062, havia um 

.limite à liberdade de manifestação de pensamento dos milita 

res da reserva e dos reformados, ao excetuar do direito de 

crítica os assuntos de natureza militar de carãter sigiloso I 

ou funcional. 

Se é fãcil caracterizar o que é sigiloso, nao o 

tanto assim, o assunto de carãter funcional militar. ~ 

o carãter funcional tanto pode referir-se às operaç6es 

.-e, 

que 

pura-

mente militares como ao pr8prio relacionamento hierãrquico e 

disciplinar que forma a tessi tura de. vida mili tar, dentro e 

fora dos quartéis. 

Não tem outro intfiito a parte final do art. 19 do 

Decreto 52.028, que não o de preservar tais assuntos nos limi 

tes dessa tessitura. 

Daí porque tenho dúvidas em que, mesmo com apoio no 

impulso liberalizante do Decreto mencionado, se pudesse ~ 
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desbordar do enunciado da Súmula 55. 

Note-se que esse impulso liberalizantejã se manife~ 

tara de forma mais ampla, no Projeto Vilas Boas, que tramitou 

no Poder Legislativo nos idos de 1959, corno se vê do seu art. 

19, V'erbis: 

"Art. 19 . - Os militares reformados e 
os das reservas do Exército, da Mari~ 
nha e da Aeronãutica somente estarão ' 
~ujeitos âs sanç~es disciplinares esta 
belecidas para as Forças Armadas (Con~ 
tituição Federal, artigo 176), quando 
convocados para o serviço ativo ou no
meados para exercer função mili-tar nos 
termos da legislação em vigor." 

O Decreto 54.062 parece que foi eco desse projeto" J 

mas atendeu também à norma Constitucional de 1967, que alte-

rou a redação do art. 182 da constituição de 1946. 

Com efei~?, o art. 182 da Constituição de 1946 fala

va em vantageris, ' 'r~gal'i'as e p 'r 'er'rog'ativas inerentes às pa

tentes militares, enquanto o art. 94 da Constituição de 1967, 

correspondente ao art. 93 da Emenda de 1969, ' alude a Vanta

ge'ris, p 'rerro'ga.'ti'v2_s e deVe'res ineren-tes às patentes, o qúe 

significa que tanto se asseguram os direitos como os compro

missos de ordem institucional que o militar assume para todas 

as circunstâncias da vi da 

mental. 

na linguagem de sua lei funda--

Ora, o paciente e m seu livro faz alus~es a fatos e 

a autoridades neles envolvidas, que dizem respeito ã vida fun 

cional militar. O seu livr o estaria, assim, desmarginado dos 

limites impostos no Decreto em que os seus ilustres patronos 

arrimam o pedido. 

De qualquer forma, a revogaçao do D. 54.062 pelo D. 

83 .. 349, nao deixa dúvida quanto à improcedência da impetração, 

se fosse eEta conhecida. 

Na verdade, aos militares inativados, aplicam-se com 

justeza as palavras do Senhor Hinistro Henrique D'Ãvila, no 

mandado de segurança n9 16.996: 
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"Os militares, diferentemente dos ci
vis, gozam de duas esp~cies de ot~um 
'c um' 'dign'i 'tate-: a passagem para a re
serva e a sua reforma. A primeira ~ 
considerada como afastamento temporá
rio, equiparável à disponibilidade ci 
vil. O oficial da reserva pode ser 
chamado, a qualquer momento, à ativi
dade. Só a reforma ~ definitiva. 

O servidor civil, em dispo
nibilidade, está sujeito a restriç6es. 
Não ~ curial que o militar da reserva 
que está sujeito a uma disciplina Ii 

mais rígida e estrita, se desvincule 
completamente de seus deveres ao arre 
pio não só do Estatuto dos Militares~ 
como do Regul a~ento Disciplinar do 
Ex~rcito, que prescrevem que a disci
plina deve ser observada, quer pelos 
oficiais da ativa, quer pelos da re
serva, ou reformados." (RDA. 76/145). 

Com essas consideraç6es, e por que se trata de san

ção disciplinar, não conheço da ordem. 
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"HABEAS-CORPUS" N9 4.541 - DISTRITO FEDERAL 

v O T O 

O SENHOR MINISTRO EVANDRO GUEIROS LEITE: - Diz o 

art. 15, do Estatuto dos Militares (Lei n 9 5774/71), que a 

hierarquia e a disciplina são a baseih's 'titücion"al das For 

ças Armad~s, que se constituem d~ ~ilit~~es d~ '~tiva e da 

'reserva, estes: últimos passíveis ainda de convocação ou mo 

bilização (art. : 39 , § 19 , item 'V, let~~ Q, inciso I). 

Não h~ , pois, como confundir ~ ihStitüi(ão na 

sua amplitude , com a delimitação da carreira milit~r, que 

se caracteriza por atividade continuada e inteiramente de 

votada às finalidades precípuas das Forças Armadas, denomi 

nada atividade militar (art. 1 9 , § 1 9). 

Todavia , no complexo que se entende por Forças~ ~ 
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madas, nae há .dúvida que aes seus integrante's, que fermam 

uma cate geria ~Sp~~ial de servideres da P~tria e 'sae de 

neminades mili tares (art. : 39 ) - aplicam-se as dispesições 

de EstatutO' ,ex Vi de seu art. g'9 , incisO' 'I, e que inclui 

e capítulO' relativO' ã dis 'c-ipTina, a qual cresce de respe!!.. 

sabilidade cem a categeria de militar e envelve a ebser

vância e e acatamentO' integ~aldas leis, regulamentes,ne!. 

mas e dispesições que fundamentam e erganisme militar,per 

parte de todes edec-ada Uni -descenipOnen'tes desse ergani~ 

me. A disciplina e e respeite ã hierarquia devem ser nian 

tides em tedasas 'circünstân'ciasda Vida, entre _militares 

da ativa, dar-ese:rvar-emUne-r -ada e a:té r ,e fermades (art. 1 5 , 

MesmO' sem cuidar de exame de méritO' do ate im 

pugnadO', vale a pena ebservar que, aO' tratar da ética ~i 

litar, cuideu também e EstatutO' de cempertamente de mili 

tar inativO', Ve'rbis: 

"XVI - cenduzir-se mesmo fera de ser 

viçO' eu na inatividade ,de mede que nae 

sejam prejudicades es princípies da dis 

cipliria, de respeite e de decere mili 

tar". 

o cempertamente éticO' envelve as atividades p~ 

'lítice-parti'dárias e a discussie eu prevecaçie de discus 

sões pela imprensa a respeite de assuntes pelítices eu 
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militar~s, excetuando-se os de natureza exclusivamente 

técnica, se devidamente autorizados (art. : 32, n 9 XVIII, 

letras a e -ª). 

Tal como for, o habeas' corpUs é meio inidôneo 

de que se valha o militar da reserva, se punido por ato 

de natureza disciplin~r, assim caracterizado na reprodu

ção das notícias já examinadase assim definidas por este 

Tribunal, no julgamento do MS n 9 8S~8S0/DF, n6tícias es 

sas que agora extravasam em livro. 

Se tal ocorie, sobrevém violação de obrigação 

e dever milit~~es, que o art. 46, do Estatuto, tipifica, 

a sabe~: crime, contravenção ou transgre'ss'ão discipli 

nar, conforme dispuserem a legislação ou regulamentação 

específicas, sendo tal violação dos preceitos da ética 

milit~r, tanto malS grave quanto mais elevado for o , grau 

hierirquico de quem a cometer. 

Na espécie, em face do ato, desta~o, o, voto do 

Ministro Paulo Távora, MSn 9 8S.8S0/DF, na parte rel~ti 

va ao descabimento do w~'it quanto às transgressões disci 

plinares e que o Tribunal acolheu. E também no tocante ã 

natureza do mesmo ato, em face da sua legalidade formal 

e materi~l, quando é sabido que adveio do Sr.Ministro do 

Exército, que é competente, e teve como respaldo o 

13, inciso I , Anexo I, do Regulamento Disciplinar 
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Exército. 

-Por tais motiv s, nao conheço do habeas corpus. 

Jj o meu voto. I 
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EXTRATO DA ATA 

HC 4.541-DF - Rel. Sr. Min. Washington Bolfvar de 
Brito. Imptes: Raphael de Almeida Magalhães e Outro. Pacte.: 
Hugo de Andrade Abreu. 

Decisão: ~ unanimidade, o Tribunal nao tomou conhe 
cimento do pedido de habeas corpus. Usaram da palavra os Drs. 

. . 

Raphael de Almeida Magalhães e Gildo Corrêa Ferraz, Subprocur! 
dor-Geral da Republica. (em 24.5.79 - T. Pleno). 

Os Srs. Ministros Antonio Torreão Braz, Carlos Mário· 
Velloso, Justino Ribeiro, Otto Rocha, Wilson Gonçalves, Moacir I 

Catunda, Josi Niri da Silveir~ Miguel Jer5nimo Ferrante, Sebas
tião Reis, Elmar Campos, Josi Dantas, Carlos Madeira e Evandro I 

Gueiros Leite votaram com o Relator. Impedidos os Srs. Ministros 
Armando Rolemberg (C.P.C., art. 135 § unico) e Márcio Ribeiro 
(RI, a~t. 39). Os Srs. Minist~os Miguel Jer5nimo Fer~ante, Seba~ 
tão Reis e Elmar Campos são Juizes Federais convocados em substi 
tuição aos Srs. Ministros Jarbas Nobre, Paulo Távora e Aldir G. 

- . . 

Passarinho, que se encontram licenciados. Não compareceram os 
Srs. Ministros Amarilio Benjamin e Lauro Leitão, por motivo jus-

. . 

tificado. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro PEÇANHA MARTINS. 
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CONCLUSÃO PARA ACÚRDÃO 

A 00 d· d eA novembro d 1979 f t t I os .... to... Ias o m s................................. e ......... , aço es es au os conc usos, 

para acórdão, ao Exmo. Sr. MINISTRO .~!;l.~~.~~.~~.<?~ ... ~.?;t;~."Y:~.~ ....................................... . 

h>, ':/2 ~ 'Z--\.. R 
"-- Tt:CNICO JUD IÃRIO -~ 
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HABEAS CORPUS N9 4 . 541 - DISTRITO FEDERAL 

RELATOR: SENHOR MINISTRO WASHINGTON BOLIvAR DE BRITO 
PACIENTE: HUGO DE ANDRADE ABREU 
IMPETRANTE: RAPHAEL DE ALMEIDA MAGALHAES E OUTRO 

E M E N T A 

CONSTITUCIONAL, PROCESSUAL PENAL E ADMINIS 
TRATIVO - HABEAS CORPUS - MILITAR DA RESER 
VA - TRANSGRESSAO E PUNIÇAO DISCIPLINARES
HIERARQUIA E DISCIPLINA - CONCEITOS -
1) - Os mi 1 i tares da reserva, por transgre~ 
são às normas estatutarias e regulamenta -
res pertinentes, tambem estão sujeitos a p~ 
nição disciplinar. 
2) - A hierarquia e a disciplina, nas For 
ças Armadas, não são conceitos meramente I 

funcionais, mas institucionais, constituin 
do a base de sua organização e estrutura 

(C . F. , art. 90). 
3) - Os postos, graus hierarquicos dos ofl 
ciais, conferidos na forma da lei e confir 
mados por cartas patentes, não se cpnfun
dem com os cargos e funções militares. As 
patentes, asseguradas tanto aos oficiais 
da ativa como aos da r€serva e aos reforma 
dos, não compreendem somente as vantagens 
e prerrogativas do posto, mas ainda os de
veres a elas inerentes (C.F . , art. 93) . 
4) - Precedentes do TFR e do STF . 
5) - Habeas corpus não conhecido (C.F.,ar~ 
153, § 20, 2a . parte; CPP, art. 647) . 

A C Õ R D A O 

Vistos, relatados e discutidos estes autos em que 

sao partes as acima indicadas: 
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Decide o Tribunal Federal de Recursos, em Sessão 
Plena,. por unanimidade, não tomar conhecimento do pedido de 
habeas corpus, na forma do relatório e notas taquigrãficas 
precedentes, que ficam fazendo parte integrante do presente 
julgado. 

01.07. 48 

Custas, como de lei. 

Brasllia, 24 de maio de 1979 (Data do Julgamento) 

~ /~, 
MINISTRO PEÇANHA MARTINS (PRE 

~79 ' 
MINISTRO WASHINGTON BOlIvAR D BR (RELATOR) 
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CERTIDÃO 

Certifico que o Acórdão de fls. retro, incluído no Expediente de .... ~ ..... 
de -- -- --cvV}--~--- de 19 __ S9 ____ ___ . foi publicado no Diário da Justiça de --k..-----de 

....... IYVt .. ~.de 19. ... $.9 ..... 

Certifico, ainda, que, na presente data, o Ministério Público Federal foi 

devidamente intimado, na pessoa do seu representante legal, conforme determina o 

artigo 390, do Código de Processo Penal. O referido é verdade e dou fé. 
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CERTIDA O 

t ransitou em julgado: 

Para .. c::t:. ........ y. •• ;":":"~:~~ 

Par a .. c?!::. ... . 


