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Para delimitar o campo teórico, insta dizer que se
versará sobre punições que se realizam por meio do
encarceramento, tendo em conta o preceito do § 2º do
art. 142 da Constituição Federal, que nega cabimento
de habeas corpus em relação a essas punições. A dic-
ção peremptória da norma constitucional parece, ao
primeiro olhar, colidir com as reiteradas decisões judi-
ciais, consolidadas em jurisprudência, a exemplo:

EMENTA: “Habeas corpus”. O sentido da restrição de-

le quanto às punições disciplinares militares (artigo

142, § 2º, da Constituição Federal). [...] 

- O entendimento relativo ao § 20 do artigo 153 da

Emenda Constitucional n. 1/69, segundo o qual o prin-

cípio, de que nas transgressões disciplinares não ca-

bia “habeas corpus”, não impedia que se examinasse,

nele, a ocorrência dos quatro pressupostos de legali-

dade dessas transgressões (a hierarquia, o poder dis-

ciplinar, o ato ligado à função e a pena susceptível de

ser aplicada disciplinarmente), continua válido para o

disposto no § 2º do artigo 142 da atual Constituição

que é apenas mais restritivo quanto ao âmbito dessas

transgressões disciplinares, pois a limita às de nature-

za militar. [...] (STF. Habeas corpus n. 70.648. Rela-

tor: Moreira Alves. Brasília, acórdão de 9 de nov. de

1993. Diário da Justiça, Brasília, 4 mar. 1994).

Para clarear o pensamento e perceber que a vexata
quaestio é encontrar o ponto de equilíbrio no exercício
de poder político por autoridades investidas de funções
distintas (administrativa e judicial), é de bom alvitre fa-
zer anamnese na qual se identifique o paciente, a quei-
xa principal e o histórico do problema. 

FORÇAS ARMADAS

As Forças Armadas são organizadas com base na hie-
rarquia e na disciplina. Ordenação da autoridade e cum-
primento obediente do dever. A indisciplina – trans-
gressão disciplinar – fragiliza a segunda base de orga-
nização e deve ser coibida para que o sistema se man-
tenha hígido. O punido rejeita a endoautoridade ao bus-
car apoio em exoautoridade: a ordem de habeas corpus
provém de autoridade externa ao sistema militar. A apre-
ciação judicial das punições cominadas pela autoridade
militar fragiliza a primeira base de organização, a hie-
rarquia, e deve ser inibida para a higidez sistêmica. Es-
sa é a mens legis do preceito constitucional.

HIERARQUIA

Idion, demosion, hieron. No pensamento grego, os
espaços físicos e emocionais de vivência se dividiam en-
tre privado, público e sagrado, com a ascendência do sa-
cro sobre o profano. A superioridade de uma posição so-
bre outra numa linha vertical de poder até o ponto no
qual acabam os homens e começam os deuses é a ideia
veiculada pela palavra hierarquia. Por força da Consti-
tuição Federal, o cimo das Forças Armadas, o último ho-
mem, é o presidente da República; acima dele há uma
pessoa coletiva, mítica, deus da República, o povo, fon-
te primária do poder, na forma do parágrafo único do
art. 1º do texto-mor.

Relações sem poder são, tecnicamente, anárquicas.
Como fato a anarquia existe apenas em pequenos gru-
pos – amigos que se reúnem aos sábados para roda de
samba – e na maior das relações: as que ocorrem entre

Apreciação judicial de 
punições disciplinares militares

F R I E D M A N N  W E N D P A P

Juiz Auxiliar da Corregedoria Nacional de Justiça



ESTUDOS&INFORMAÇÕES
R e v i s t a  d e

14 Março de 2010

E S T U D O S

Estados. O benefício da anarquia é ínfimo diante do cus-
to; todos os participantes de relacionamento anárquico
são compelidos a negociar tudo o tempo todo. A expen-
sividade da anarquia a torna excepcional e faz da hie-
rarquia a regra. Por isso, não há nada fora do comum na
hierarquia como base da organização militar. O punctum
saliens é outro.

As relações de poder do sistema militar se distinguem
das demais quando se focam as possibilidades do subor-
dinado diante do ato de autoridade. O grau de legitimida-
de reconhecido ao polo passivo para resistir ao poder é a
nota distintiva entre as muitas estruturas hierárquicas.

PODER E RESISTÊNCIA

Em weberiana síntese, poder é a capacidade de obter
conduta de outrem. A ausência do poder é a exceção; a
sua presença ordinária nas relações intersubjetivas o ele-
va à condição de objeto mais relevante da ciência social,
a tal ponto que o poder está para as ciências sociais da
mesma maneira que a energia está para as ciências físi-
cas, na expressão de Bertrand Russel. Mutatis mutandis,
poder é a energia que aquece, movimenta, eletriza as re-
lações sociais. A contraface física da energia é a resis-
tência; idem para o poder. O sonho dos físicos é a su-
percondutividade, situação na qual se elimina a resis-
tência. Onírica para os detentores do poder é a supero-
bediência. Oboedientia et pax. Almeja-se a obediência
que enche o coração do subordinado de paz, tal qual um
fiel prostrado diante da divindade.

Energia e poder se assemelham porque tendem a mu-
dar o estado do objeto sobre o qual são exercidos e tam-
bém porque ambos deparam com resistência. A distin-
ção ôntica entre energia e poder está na postura do ob-
jeto sobre o qual são aplicados; aos elétrons não é dado
mudar de ideia e resistir mais ou menos. Por isso, força
física (aplicação de energia) e poder não se confundem
conceitualmente: ter o carro rebocado é sujeição à for-
ça; decidir não estacionar em local proibido é obediên-
cia ao poder. Existe poder quando o ente sobre quem ele
é aplicado tem a possibilidade de decidir sobre obe-
diência ou desobediência. A força é instrumento, ferra-
menta, não é o próprio poder. 

O detentor de toda força do mundo que não conquis-
tar obediência será forte, não poderoso. Se uma tentati-

va de exercício de poder enfrentar resistência até a mor-
te dos sujeitos passivos, não haverá poder, apenas força. 

Armas são potencializadoras da força. Força poten-
te é conditio sine qua nas situações de exercício com-
petitivo do poder. Se todos tivessem exatamente a mes-
ma força, não haveria exercício de poder, visto que a dis-
suasão recíproca levaria a resultado nulo. Na sua ins-
trumentalidade, a força pode ser dirigida a outros entes
poderosos, que competem pelas oportunidades de exer-
cício do poder, ou a subordinados. Visto que a guerra
está fora do exame, o uso da força para tolher a liber-
dade de subordinados que resistem é o ponto fulcral so-
bre o qual se discorre. 

A potencialidade da força induz à obediência, man-
tendo a disciplina. A discussão jurídica versa sobre a le-
gitimidade material e formal do uso da força que se ma-
nifesta na punição.

A disciplina é imprescindível às Forças Armadas. Ela
reduz a resistência e, por via de consequência, a entro-
pia, a dispersão do poder ao longo dos dutos hierárqui-
cos. Se existisse a superobediência, não haveria indisci-
plina. Porém, desobedecer é da condição humana.

O PODER CONTROLA O PODER

No cotejo com outros sistemas de poder, a extrema
obediência obtida no âmbito castrense faz da autoridade
militar ente extremamente poderoso em sua competên-
cia. Há hipersuficiência e hipossuficiência em grau in-
tenso. Qualquer exercício absoluto de poder corrompe
absolutamente, com a licença de Lord Acton para leve re-
formulação de seu brocardo. Para manter a legitimidade,
é preciso controlar o poder. Na seara militar se faz o con-
trole imediato pelos graus hierárquicos, mas a estrutura
tem topo, no qual está uma pessoa como controlador de
milhares de outras. Quis custodiet ipsos custodes? Para
vencer essa aporia, esse cul-de-sac lógico, o poder deve
controlar o poder. 

Montesquieu observou que o poder político se apre-
senta em três funções primárias e propôs que órgãos di-
ferentes da mesma entidade de poder – o Estado –, in-
dependentes entre si, tivessem competência para cada
uma das funções. Os três órgãos, no mesmo nível de po-
der – horizontais entre si –, formam mecanismo de freios
e contrapesos para controlar o poder. Aguçando a acui-
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dade, constata-se que o mecanismo, para perfeito fun-
cionamento, tem peculiaridades na distribuição interna
de poder em cada órgão. O Legislativo é horizontal; o
Executivo, completamente vertical; o Judiciário é misto;
a independência do magistrado para decidir é expressão
da horizontalidade do poder e a possibilidade de refor-
ma por parte de instância superior, da verticalidade.

A digressão sobre o controle do poder se destina a
dar ensejo à afirmação de que a apreciação judicial da
punição disciplinar militar é ato lateral e não superior
ao da autoridade militar, sendo parte do mecanismo de
freios e contrapesos.

Leis virtuosas em mãos de pessoas viciosas não ma-
terializam virtudes. Significa dizer: a virtude alcançada
pelo princípio republicano da desconcentração do po-
der, para que se possa tê-lo sob controle, não é por si só
capaz de assegurar boa qualidade institucional se por
ignorância ou dolo houver posturas de concentração de
poder. Cônscio dessa responsabilidade de aprimoramento
das instituições, o magistrado chamado a julgar punição
disciplinar deve ter sempre em consideração que a sua
posição, nessa circunstância, é de controlador, não de
autoridade decisora. Substituir a autoridade que comi-
nou a punição exigiria que o mecanismo de controle do
poder fosse novamente ativado, pois se começaria no-
vo processo decisório em relação à transgressão disci-
plinar sub oculi. Para fazer justiça, não é necessário sub-
trair poder de outro órgão da República.

UBICAÇÃO SISTÊMICA

O sistema militar é subsistema do Estado, o maior
sistema de poder de um povo. A ratio essendi do Esta-

do brasileiro é o indivíduo. Qualquer pessoa tem direi-
to a ser punida de modo civilizado, ou seja, em confor-
midade com o devido processo legal. O valor da higidez
da estrutura militar, alcançada pela preservação da au-
toridade e da disciplina, deve ser composto com o con-
junto de valores de proteção do indivíduo. 

As punições disciplinares militares, para que não se-
jam expressão de poder absoluto, incabível no espaço
republicano, devem ser alvo de julgamento acurado que
tenha em vista a perfeita subsunção entre o fato e a nor-
ma descritiva da conduta transgressora e, no segundo
passo, devem ter dosimetria da penalidade que resulte
de ponderação prudente dos fatores objetivos e subjeti-
vos envolvidos. É certo que o ato de julgar e a decisão
dele resultante não são frios como um produto indus-
trial que não leva consigo nenhuma emoção do produ-
tor. Julgar é ato artesanal, mas o resultado não deve es-
tar demasiadamente impregnado das paixões do julga-
dor. A impessoalidade respeitosa é garantia da pessoa
submetida a julgamento.

Quem tem paixão demais se torna parcial; quem anu-
la a paixão perde a humanidade ao julgar. Encontrar o es-
tado sublime, o ponto de excelência, é arte, não ciência. 

HABEAS CORPUS

Com a comitas autoritatem que deve marcar as rela-
ções institucionais, o magistrado tem o dever de conhe-
cer os pedidos de habeas corpus que lhe forem dirigidos
para assegurar que as pessoas sujeitas a punições mili-
tares – oriundas de indisciplina – restritivas da liberda-
de de ir e vir tenham garantidos, material e formalmen-
te, os seus direitos fundamentais.


