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RESUMO 
 

Trata a presente pesquisa do Cabimento do Habeas Corpus em face da punição disciplinar privativa 
de liberdade, aplicada nos termos do Regulamento Disciplinar do Exército, aprovado pelo Decreto nº 
4.346/02. Posto isto, faz-se necessário uma sucinta abordagem sobre a origem e as considerações 
gerais da ação mandamental constitucional do Habeas Corpus; na sequência, não menos relevante, 
mister se faz discorrer acerca da figura do militar e as possíveis transgressões disciplinares por este 
cometidas. Por último, tem-se o cabimento do HC quando da prisão disciplinar do militar, levando-se 
em consideração duas teses: a primeira, de que o inciso LIV, do art. 5º da Constituição Federal 
(CF/88), determina que ninguém será privado de sua liberdade sem o devido processo legal; e a 
segunda, que trata da compulsoriedade do cumprimento dos pressupostos de validade do ato 
administrativo, quais sejam: competência, finalidade, forma, motivo e objeto; razões pelas quais a 
vedação constitucional do art. 142, § 2º é, por vezes, relativizada, culminando com a declaração de 
nulidade da prisão e a concessão da medida assecuratória do direito de locomoção. 

 
 
Palavras-chave: Constituição. Habeas Corpus. Prisão Disciplinar.  Cabimento. 

 
 
ABSTRACT 
 

This current research pertinence of Habeas Corpus in the face of disciplinary punishment of 
imprisonment, imposed under the Disciplinary Regulations of the Army, approved by decree 4.346/02. 
That said, it is necessary to a short approach to the origin and general considerations of constitutional 
action Habeas Corpus; as a result, not least, you do talk about the figure of the military and the 
possible disciplinary transgressions committed by this. Finally, there is no place in the HC when the 
prisons disciplinary military, taking into account two theses: first, that the item LIV of article 5° of the 
Federal Constitution (CF/88) provides that no person shall be deprived of his liberty without due 
process of law, and second, that of the binding is the compliance of the conditions of validity of the 
administrative act, namely: competence, purpose, form, motive and object; reasons why the 
constitutional prohibition of article 142, §2° is sometimes qualified, culminating in the declaration of 
invalidity of the prison and grant of the right of locomotion. 
 

 
Keywords: Constitution. Habeas Corpus. Discipline Prison. Relevant. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 Promulgada a Constituição Federal de 1988, o legislador constituinte instituiu 

o Estado Democrático de Direito, onde o respeito às garantias fundamentais do 

cidadão tornou-se condição sine qua non a sua efetivação. De tal modo, negar ao 

militar o amparo de qualquer remédio constitucional significa negar vigência ao art. 

5º da CF/88 e, igualmente, malferir, de forma plena, a maior garantia de direitos ao 

cidadão. 

 Dessa forma, imprescindível se faz o estudo do tema, uma vez que atos de 

exceção violam o que preconiza o art. 5º da Carta Cidadã, causam insegurança 

jurídica e tendem à instituição de um Estado tirano. 

 Em assim sendo, a presente pesquisa tem o objetivo geral de resguardar o 

Exército Brasileiro da procedência de possíveis ações mandamentais de habeas 

corpus que reconheçam a ilegalidade da punição, pela inobservância de princípios e 

pressupostos fundamentais, quando da condução do processo que culminou na 

prisão do militar. 

 No que concerne aos objetivos específicos, vislumbra-se o seguinte: 

esclarecer que a vedação constitucional do art. 142, §2º, da CF/88, poderá ser 

interpretada e aplicada de maneira relativa, sempre que o devido processo legal for 

deixado à margem do procedimento administrativo disciplinar, bem como na 

hipótese em que os pressupostos de validade do ato administrativo punitivo não 

forem atendidos, pois, em qualquer dessas circunstâncias, a punição poderá ser 

considerada abusiva ou ilegal. 

 A despeito do que já se expôs, insta demonstrar que o estudo em questão 

fundamenta-se no método bibliográfico e documental, realizado com base na 

doutrina e na jurisprudência. 

 Nesse ínterim, cabe a sucinta demonstração de sua estrutura nos seguintes 

termos: no primeiro capítulo constam as questões introdutórias da pesquisa ora 

realizada. 



 O segundo capítulo aborda a origem do habeas corpus (HC), presta-se 

também a defini-lo, a tratar das pessoas legitimadas, tanto na condição de 

impetrante como impetrada e, por fim, discorre sobre as espécies de HC, isto é, 

sobre o preventivo e o repressivo. 

 O terceiro capítulo contempla a figura do militar, tanto na ótica da Constituição 

Federal, como na do Estatuto dos Militares (Lei nº 6.880/80). 

 O quarto capítulo aborda a transgressão disciplinar militar prevista no 

Regulamento Disciplinar do Exército Brasileiro (RDE) e, nada obstante, discute a 

legalidade das penas privativas de liberdade infligidas, conforme preconiza o referido 

diploma. 

 Enfim, o quinto e último capítulo, que dispõe sobre o cabimento do Habeas 

Corpus em face da prisão disciplinar do militar, aplicada nos termos do citado 

regulamento, aprovado pelo Decreto nº 4.346/02, sob a ótica do respeito ao devido 

processo legal, previsto na Carta Augusta para todo e qualquer cidadão, seja ele 

civil ou militar; e os pressupostos do ato administrativo perfeito e acabado. 

  

2. REFERENCIAL TEÓRICO 

Antes, porém, que se discorra a respeito do Habeas Corpus e de seu 

cabimento quando da prisão disciplinar do militar, é interessante tratar de sua 

origem, definição e natureza jurídica, bem como de sua legitimidade e espécies. 

 2.1 Origem 

 Relevante se faz ressaltar que o instituto protetor do direito de liberdade do 

cidadão, quando do seu surgimento, não tinha a amplitude do atual remédio, como 

bem preleciona Alexandre de Moraes: 

“A origem mais apontada pelos diversos autores é a Magna Carta, 

em seu capítulo XXIX, onde, por pressão dos barões, foi outorgada 

pelo Rei João Sem Terra em 19 de junho de 1215 nos campos de 

Runnymed, na Inglaterra. Por fim, outros autores apontam a origem 

do habeas corpus no reinado de Carlos II, sendo editada a Petition of 

Rights, que culminou com o Habeas corpus Act de 1679. Mas a 

configuração plena do habeas corpus não havia, ainda, terminado, 

pois até então somente era utilizado quando se tratasse de pessoa 

acusada de crime, não sendo utilizável em outras hipóteses. Em 



1816, o novo Habeas Corpus Act inglês ampliou o campo de atuação 

e incidência do instituto, para colher a defesa rápida e eficaz da 

liberdade individual.”2 

Pelo que se verifica, a origem do Habeas corpus data de 1.215, quando o rei 

João Sem Terra outorgou a Magna Carta, estabelecendo normas que proibiam a 

prisão de qualquer do povo, senão em virtude das leis do país. Entretanto, a moldura 

protecionista ao direito de locomoção do indivíduo somente passou a desenvolver-se 

a partir de 1679, com o Habeas Corpus Act, no reinado de Carlos II. A despeito do 

que já foi comentado, necessário se faz discorrer acerca da definição e natureza 

jurídica do aludido instituto. 

2.2 Conceito e natureza jurídica 

Em se tratando de um remédio constitucional, torna-se extremamente 

necessária uma breve abordagem sobre seu conceito e natureza jurídica. Alexandre 

de Moraes bem soube defini-lo: 

“Portanto, o habeas corpus é uma garantia individual ao direito de 

locomoção, consubstanciada em uma ordem dada pelo Juiz ou 

Tribunal ao coator, fazendo cessar a ameaça ou coação à liberdade 

de locomoção em sentido amplo – o direito do indivíduo de ir, vir e 

ficar.”3 

Note-se que, de maneira objetiva, Moraes esclareceu o caráter assecuratório 

do HC. Isto é, não se trata apenas de um direito, vai mais além: garante o exercício 

do direito de locomoção. 

No tocante a sua natureza jurídica, Moraes assim entende: 

“O habeas corpus é uma ação constitucional de caráter penal e de 

procedimento especial, isenta de custas e que visa evitar ou cessar 

violência ou ameaça na liberdade de locomoção, por ilegalidade ou 

abuso de poder. Não se trata, portanto, de uma espécie de recurso, 

apesar de regulamentado no capítulo a eles destinado no Código de 

Processo Penal.”4 

                                                 
2
  MORAES, Alexandre de. Direito Constitucional. 18. Ed. São Paulo: Atlas, 2005. P. 108. 
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  Idem. P. 109. 

 
4
  Idem. P. 111. 



Assim, não resta dúvida de que o HC é uma ação constitucional, embora 

esteja integrada ao capítulo dos recursos no diploma processual penal brasileiro. 

2.3 Legitimidade ativa 

No corrente estágio da pesquisa, não se deve olvidar de fazer comentários 

acerca das pessoas que tem legitimidade para a impetração da ação mandamental 

em questão. Sobre o que se expõe, comenta Nucci: 

“Qualquer pessoa, física ou jurídica, nacional ou estrangeira, pode 

impetrar habeas corpus, seja em seu próprio benefício, seja em favor 

de outrem, independentemente de possuir habilitação técnica para 

tanto, [...].”5 

Nessa mesma ótica, elucida Alexandre de Moraes: 

“A legitimidade para ajuizamento do habeas corpus é um atributo de 

personalidade, não se exigindo a capacidade de estar em juízo, nem 

a capacidade postulatória, sendo uma verdadeira ação penal 

popular. 

Assim, qualquer do povo, nacional ou estrangeiro, 

independentemente de capacidade civil, política, profissional, de 

idade, sexo, profissão, estado mental, pode fazer uso do habeas 

corpus, em benefício próprio ou alheio (habeas corpus de terceiro). 

Não há impedimento para que dele se utilize pessoa menor de idade, 

insana mental, mesmo sem estarem representados ou assistidos por 

outrem. O analfabeto, também, desde que alguém assine a petição a 

rogo, poderá ajuizar a ação de habeas corpus.”6 

Nesses termos, depreende-se que o habeas corpus é uma ação ímpar no 

que concerne a legitimidade para sua impetração. Melhor dizendo, é a única ação 

que qualquer do povo pode ajuizar sem o patrocínio do advogado. Na sequência, 

será abordado o outro polo da relação jurídica estabelecida com a ação de habeas 

corpus. 

 

                                                                                                                                                         
 
5
  NUCCI, Guilherme de Souza. Código de processo penal comentado. 7. Ed. São Paulo: RT, 

2008. P. 1039. 
6
  MORAES, Alexandre de. Direito Constitucional. 18. Ed. São Paulo: Atlas, 2005. P. 113. 

 



2.4 Legitimidade passiva 

Agora, dada a devida ênfase ao polo ativo da relação jurídica instituída 

quando da impetração do habeas corpus, passa-se a contemplar a possibilidade de 

determinadas pessoas figurarem no lado oposto de quem ajuíza o mandado 

constitucional em voga. Para tanto, imprescindível se faz a análise das palavras do 

professor Celso Ribeiro Bastos: 

“O habeas corpus é voltado contra os atos de autoridade. Quando as 

pessoas privadas constrangem outrem ou mesmo detêm em recinto 

fechado, estão incursas em uma modalidade criminosa (cárcere 

privado). 

Daí, embora não exista uma restrição explícita contra a utilização do 

habeas corpus nestes casos, a verdade é que a mera denúncia do 

crime junto à delegacia policial mais próxima é a medida indicada.”7 

Sendo assim, resta evidente que o habeas corpus deve ser impetrado contra 

ato abusivo ou ilegal de autoridade, uma vez que para ato de particular que atente 

contra o direito de locomoção, a simples notícia criminal em uma delegacia de 

polícia, surtirá o efeito desejado.   

2.5 Espécies de habeas corpus 

Com o escopo de preservar a estrutura lógica da corrente pesquisa, nada 

mais justo do que uma explanação clara e concisa das espécies de habeas corpus. 

Para tanto, frise-se o que Alexandre de Moraes escreveu sobre o tema: 

“Quando alguém se achar ameaçado de sofrer violência ou coação 

em sua liberdade de locomoção por ilegalidade ou abuso de poder. 

Assim, bastará, pois, a ameaça de coação à liberdade de locomoção, 

para a obtenção de um salvo-conduto ao paciente, concedendo-lhe 

livre trânsito, de forma a impedir sua prisão ou detenção pelo mesmo 

motivo que ensejou o habeas corpus.”8 

                                                 
7
  BASTOS, Celso Ribeiro. Curso de direito constitucional. 20. Ed. São Paulo: Saraiva, 1999. P. 

234. 
 
8
  MORAES, Alexandre de. Direito Constitucional. 18. Ed. São Paulo: Atlas, 2005. P. 116. 

 



Pelo que se nota, trata-se de uma ação preventiva que visa proteger o direito 

de locomoção daquele que está na iminência de perdê-lo em virtude de ato eivado 

de ilegalidade ou abuso de poder. 

Com relação ao HC repressivo, veja-se o que o mesmo autor pronuncia:  

“Quando alguém estiver sofrendo violência ou coação em sua 

liberdade de locomoção por ilegalidade ou abuso de poder. Pretende 

fazer cessar o desrespeito à liberdade de locomoção.”9 

Nessa hipótese, o comentário foi tão elucidativo que prescinde de qualquer 

comentário. Superada tal fase, insta suscitar que a discussão terá em foco a figura 

do militar, baseado na Constituição Federal e na legislação ordinária, como se 

apercebe a seguir. 

3 DO MILITAR 

Em sendo o sujeito principal da pesquisa em foco, torna-se salutar provocar 

alguns comentários a seu respeito. Primeiramente, deve-se saber quem é o militar e, 

para tanto, veja-se o que diz Maria Sylvia Zanella Di Pietro: 

“Os militares abrangem as pessoas físicas que prestam serviços às 

Forças Armadas – Marinha, Exército e Aeronáutica (art. 142, caput, e 

§3º, da Constituição) – e às Polícias Militares e Corpos de Bombeiros 

Militares dos Estados, Distrito Federal e dos Territórios (art. 42), com 

vínculo jurídico próprio, mediante remuneração paga pelos cofres 

públicos.”10 

Nos exatos termos do que fora exposto, são militares os integrantes das 

Forças Armadas, bem como os integrantes das Polícias Militares e Corpos de 

Bombeiros Militares, denominados militares dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Territórios, nos termos do art. 42 da CF/88. 

 

 

 

                                                 
9
  MORAES, Alexandre de. Direito Constitucional. 18. Ed. São Paulo: Atlas, 2005. P. 116. 
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  PIETRO, Maria Sylvia Zanella Di. Direito Administrativo. 18. Ed. São Pulo: Atlas, 2005. P. 
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3.1 Das Forças Armadas 

A definição de Forças Armadas, no que tange à função e constituição, está 

muito bem colocada no art. 142, caput, da Constituição Federal de 1988, como se 

pode ver: 

“Art. 142. As Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo 

Exército e pela Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes 

e regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob 

a autoridade suprema do Presidente da República, e destinam-se a 

defesa da Pátria, à garantia dos poderes constitucionais e, por 

iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem.”11 

Pelo que se vê, conclui-se que as três Forças, com suas respectivas 

especificidades, integram um todo para garantir a defesa da soberania nacional. 

Acerca do caráter permanente e regular das Forças Armadas, José Afonso 

da Silva assim discorre: 

“Essa posição constitucional das Forças Armadas importa afirmar 

que não poderão ser dissolvidas, salvo por decisão de uma 

Assembléia Nacional Constituinte. E, sendo regulares, significa que 

deverão contar com efetivos suficientes ao seu funcionamento 

normal, por via do recrutamento constante, nos termos da lei.”12 

Assim, resta indubitável que as Forças Armadas são permanentes porque 

não poderão ser dissolvidas, exceto por Assembleia Nacional Constituinte. Além do 

mais, são regulares pelo fato de, sempre, manterem efetivos suficientes para o seu 

funcionamento regular, seja pela via do serviço militar obrigatório ou, pelo concurso 

público para ingresso nas escolas de formação. 

No tocante aos princípios da hierarquia e disciplina, cumpre reforçar que 

estes constituem o alicerce onde se erigiu as Forças Armadas. Nessa linha, o 

Estatuto dos Militares (Lei 6.880/80) assim dispõe: 

“Art. 14. A hierarquia e a disciplina são a base institucional das 

Forças Armadas. A autoridade e a responsabilidade crescem com o 

grau hierárquico. 

                                                 
11

  BRASIL. Constituição, 1988. Constituição da República Federativa do Brasil.  Brasília: 
Senado Federal: Centro Gráfico, 1988. 
12

  SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. 17. Ed. São Paulo: 
Malheiros, 2000. P. 745. 



§1º A hierarquia militar é a ordenação da autoridade, em níveis 

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

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

graduação se faz pela antiguidade no posto ou na graduação. 

§2º Disciplina é a rigorosa observância e o acatamento integral das 

leis, regulamentos, normas e disposições que fundamentam o 

organismo militar e coordenam seu funcionamento regular e 

harmônico, traduzindo-se pelo perfeito cumprimento do dever por 

parte de todos e de cada um dos componentes desse organismo.”13 

Utilizando-se da mesma linha de raciocínio, José Afonso da Silva se 

manifesta: 

“Hierarquia é o vínculo de subordinação escalonada e graduada de 

inferior a superior. Ao dizer-se que as Forças Armadas são 

organizadas com base na hierarquia sob a autoridade suprema do 

Presidente da República, quer-se afirmar que elas, além da relação 

hierárquica interna a cada uma das armas, subordinam-se em 

conjunto ao Chefe do Poder Executivo federal, que delas é o 

comandante supremo (art. 84, XIII). 

Disciplina é o poder que têm os superiores hierárquicos de impor 

condutas e dar ordens aos inferiores. Correlativamente, significa o 

dever de obediência dos inferiores em relação aos superiores. 

Declarar-se que as Forças Armadas são organizadas com base na 

disciplina vale dizer que são essencialmente obedientes, dentro dos 

limites da lei, a seus superiores hierárquicos.”14 

Dessa forma, pode-se entender que as Forças Armadas foram alicerçadas 

com base na hierarquia e disciplina. Assim, a hierarquia constitui-se num instituto 

que vincula os subordinados aos superiores e, a disciplina, correlativamente, diz 

respeito ao dever de obediência do subordinado ao seu superior hierárquico, assim 

como às leis, regulamentos e normas que fundamentem o militarismo. 

Finda esta etapa, após serem traçadas considerações gerais e específicas 

sobre a garantia constitucional do habeas corpus e, outrossim, sobre a figura do 
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  BRASIL. Lei n. 6.880, de 9 de dezembro de 1980. Dispõe sobre o Estatuto dos Militares. 
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  SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. 17. Ed. São Paulo: 
Malheiros, 2000. P. 747. 



militar, insta fazer alguns relatos sobre as transgressões disciplinares praticadas 

pelos membros da caserna, bem como, sobre a legalidade das possíveis sanções 

privativas de liberdade a estes infligidas. 

4 DA TRANSGRESSÃO DISCIPLINAR MILITAR 

Partindo-se da premissa legal estatutária (lei 6.880/80), que se constitui no 

fundamento de validade dos regulamentos disciplinares, tem-se a normatização 

genérica das possíveis transgressões disciplinares e das consequentes punições. 

Nessa ordem, estabelece o art. 47 do estatuto dos militares (lei 6.880/80): 

“Art. 47. Os regulamentos disciplinares das Forças Armadas 

especificarão e classificarão as Contravenções ou transgressões 

disciplinares e estabelecerão as normas relativas à amplitude e 

aplicação das penas disciplinares, [...].”15 

Com relação ao dispositivo acima citado, assevera Evaldo Corrêa Chaves: 

“Baseado nesse dispositivo, o Poder Executivo elaborou diversos 

regulamentos: o Regulamento Disciplinar do Exército (RDE), o 

Regulamento Disciplinar da Marinha (RDM), o Regulamento 

Disciplinar da Aeronáutica (RDA) e outros, das Polícias militares.”16 

Diante disso, é de se notar que o estatuto dos militares, apenas traça 

normas genéricas e balizadoras sobre as contravenções/transgressões disciplinares. 

Ao mesmo tempo, delega aos regulamentos disciplinares, a responsabilidade para 

estabelecer as condutas que, especificamente, tipificam a transgressão disciplinar 

militar; e, também, para aplicar a respectiva sanção. 

4.1 Definição 

Além das considerações expostas acima, Evaldo Corrêa Chaves definiu a 

transgressão disciplinar militar nos seguintes termos: 

“A definição de transgressão disciplinar militar vem implícita na Lei n. 

6.880/80 (Estatuto dos Militares), ao preceituar que a violação das 

obrigações e deveres, por parte do militar, poderá constituir crime, 
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 BRASIL. Lei n. 6.880, de 9 de dezembro de 1980. Dispõe sobre o Estatuto dos Militares. 
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 CHAVES, Evaldo Corrêa. Hábeas-córpus na transgressão disciplinar militar. São Paulo: RCN, 
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nos de maior gravidade, e, de transgressão disciplinar militar, nos de 

menor gravidade. 

Conclui-se que transgressão disciplinar militar é uma ofensa aos 

deveres e obrigações, cometida pelo militar, de forma mais branda e 

simples.”17 

Já o Regulamento Disciplinar do Exército (Decreto nº 4.346/02), em seu 

artigo 14, assim define a transgressão disciplinar: 

“Art. 14. Transgressão disciplinar é toda ação praticada pelo militar 

contrária aos preceitos estatuídos no ordenamento jurídico pátrio 

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

sua manifestação elementar e simples, ou, ainda, que afete a honra 

pessoal, o pundonor militar e o decoro da classe.”18 

Em assim sendo, percebe-se que a transgressão disciplinar é a violação, 

omissiva ou comissiva, aos deveres e obrigações militares, de maneira menos 

gravosa, isto é, sem configurar crime. 

5 CABIMENTO DO HABEAS CORPUS EM FACE DA PUNIÇÃO DISCIPLINAR 

MILITAR 

Suplantada a fase dos assuntos agregados à pesquisa em causa, torna-se 

evidente a necessidade de abordar com afinco o tema supra mencionado. Para 

tanto, analise-se primariamente a obrigatoriedade do cumprimento do devido 

processo legal, com previsão no inciso LIV, do artigo 5°, da CF/88. 

5.1 Vedação do art. 142, § 2°, da CF/88 face ao devido processo legal 

Da prática da suposta transgressão disciplinar até a publicação do ato 

punitivo que cerceia o direito de locomoção do militar, muitos vícios podem eivar de 

ilegalidade o ato que, imediatamente, deverá tornar-se sem efeito, sob pena de 

ensejar a impetração do habeas corpus e comprometer o bom nome da instituição 

militar, que não observou rigorosamente o devido processo legal na condução do 

processo que culminou na prisão do militar. 
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Sobre tal questão, discorre J. J. Canotilho, apud Evaldo Corrêa Chaves: 

“[...] processo devido em direito significa a obrigatoriedade da 

observância de um tipo de processo legalmente previsto antes de 

alguém ser privado da vida, da liberdade e da propriedade. Nestes 

termos, o processo devido é o processo justo definido por lei para se 

dizer o direito no momento jurisdicional de aplicação de sanções 

criminais particularmente graves.”19 

Complementando a tese de Canotilho, há pouco citada, Hely Lopes 

Meirelles, também citado por Evaldo Corrêa Chaves, assim dispõe: 

“[...] se deve entender não só a observância do rito adequado, como 

a cientificação do processo ao interessado, a oportunidade para 

contestar a acusação, produzir provas de seu direito, acompanhar os 

atos da instrução e utilizar-se dos recursos cabíveis.”20 

Resta evidente, portanto, que ninguém poderá ser privado de sua liberdade, 

sem que, para isso, tenha sido realizado todo um procedimento legalmente previsto 

e respeitado rigorosamente, onde se oportunizou ao transgressor a possibilidade de 

contestar, produzir provas, acompanhar os atos da instrução e, se necessário, 

recorrer do veredicto. Posto isto, é deveras interessante que seja citada a conclusão 

de Chaves sobre o título em discussão: 

“E lógico é que os princípios supramencionados são aplicáveis aos 

procedimentos punitivos, nas organizações militares. Os direitos e 

garantias individuais previstos na Constituição Federal são oponíveis 

erga omnes, não podendo excepcioná-los, nem mesmo o constituinte 

derivado, já que as cláusulas pétreas são imutáveis. 

Assim, qualquer disposição infraconstitucional (inclusive 

regulamentos militares) que vá de encontro a direitos e garantias 

individuais ou os restrinja, sem o devido processo legal, sem o direito 

do contraditório e da ampla defesa, é de ser afastada do 

ordenamento jurídico. Por inconstitucionalidade, se posterior à Carta 

ou por não-recepção se anterior.”21 
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Nesse diapasão, a fim de relativizar a vedação constitucional do art. 142, § 

2º, o STJ, apud Chaves (2001, p. 35), arremata: 

“Constituição estatui no art. 142, § 2º, que não caberá habeas corpus 

em relação a punições disciplinares militares. Decorre das 

características da disciplina nas Forças Armadas e em outras 

instituições que lhe são reservadas. Elabora-se, contudo, distinção. É 

inadequado para debater o mérito da sanção, idôneo, entretanto, 

para analisar o aspecto da legalidade e os pressupostos do 

próprio mérito. (RSTJ 3-4-94)” (grifei)22 

Em fechamento ao que foi discutido, resta indubitável que o devido processo 

legal, em sendo uma garantia constitucional, integra o rol das cláusulas pétreas, o 

que a torna de observação obrigatória, qualquer que seja o processo que apure 

suposta transgressão disciplinar cometida por militar. Saliente-se que o RDE passou 

por mudanças no sentido de viabilizar o devido processo legal e seu desdobramento 

na garantia do contraditório e da ampla defesa ao militar arrolado. 

Com isso, depreende-se que a observação do devido processo legal, bem 

como do contraditório e da ampla defesa, vincula e, ao mesmo tempo, é vital para 

garantir e preservar o bom nome da instituição, sob pena de o seu descumprimento 

ensejar o cabimento do HC quando da prisão disciplinar do militar. 

Até o presente momento, analisou-se a vedação do cabimento do habeas 

corpus na transgressão disciplinar militar frente ao devido processo legal. Por 

conseguinte, tal vedação será analisada em face dos elementos de validade do ato 

administrativo militar. 

5.2 Vedação do art. 142, § 2°, da CF/88 face ao ato administrativo militar 

Noutra vertente, sabendo-se que a punição privativa de liberdade do militar é 

efetivada por meio de um ato administrativo, destaca-se a relevância do fiel 

cumprimento de suas condições de validade, sob pena de a punição ser 

considerada ilegal, e de ser plenamente cabível o habeas corpus. Nessa ótica, 

enumera Chaves: 

“Ato administrativo militar é um comando legal, próprio da 

administração pública militar, resultante de um fato jurídico. 
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Representa uma declaração de vontade da administração pública 

militar, gerando efeitos jurídicos e, em consequência, produzindo 

direitos e deveres. Possui os seguintes requisitos: competência, 

objeto, forma, finalidade e motivo [...].”23 

No que concerne às condições de validade acima dispostas, Márcio 

Fernando Elias Rosa ensina: 

“Competência, finalidade, forma, motivo e objeto são os requisitos do 

ato administrativo. A falta de um dos requisitos pode levar à 

invalidação do ato, à sua ilegalidade ou à possibilidade de anulação 

pelo Poder Judiciário. 

Competência: requisito que impõe a necessidade de o agente reunir 

competência legal ou regulamentar para a prática do ato. [...] 

Finalidade: também a lei ou a norma regulamentar fixa a finalidade, 

que sempre será retratadora do interesse público. 

Forma: também é traçada na norma de direito, podendo ser escrita, 

[...]. A forma escrita é, porém, usual. 

Motivo: [...]. São as circunstâncias de fato e o fundamento jurídico (o 

fato e a base legal). 

Objeto: corresponde ao efeito jurídico pretendido pelo ato (adquirir, 

resguardar direitos) e também decorre de expressa previsão legal.”24      

Tendo em vista a produção de efeitos jurídicos pelo ato administrativo militar 

em voga, nada mais justo do que o cumprimento de todas as condições de 

existência supra mencionadas, pois, a título de exemplo, o simples fato de a 

autoridade militar punir seu subordinado sendo incompetente para tal, fere o 

elemento da competência e, consecutivamente, viabiliza o cabimento do remédio 

constitucional do habeas corpus. 

Para complementar esta ideia, cabe mencionar o art. 2°, parágrafo único, da 

Lei n. 4.717/65 – Lei que regula a Ação Popular - apud Evaldo Corrêa Chaves: 
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“a) a incompetência fica caracterizada quando o ato não se incluir 

nas atribuições legais do agente que o praticou; 

b) o vício de forma consiste na omissão ou na observância 

incompleta ou irregular de formalidades indispensáveis à existência 

ou seriedade do ato; 

c) a ilegalidade do objeto ocorre quando o resultado do ato importa 

em violação de lei, regulamento ou outro ato normativo; 

d) a inexistência dos motivos se verifica quando a matéria de fato ou 

de direito em que se fundamenta o ato é materialmente inexistente 

ou juridicamente inadequada ao resultado obtido; 

e) o desvio de finalidade se verifica quando o agente pratica o ato 

visando o fim diverso daquele previsto, explícita ou implicitamente na 

regra de competência.”25 

 Por menor que seja a violação a qualquer desses elementos, eivado de 

ilegalidade estará o ato administrativo militar e, por conseguinte, o militar 

prejudicado, esteja preso ou na iminência de sê-lo, poderá requerer, via habeas 

corpus, ao Poder Judiciário, que lhe seja garantido o direito de ir e vir. 

Corroborando com essa linha de raciocínio, o STJ, citado por Chaves, assim 

se manifesta: 

“I – A restrição contida no art. 142, § 2º, da Constituição, 

impossibilidade de interposição de habeas corpus em relação a 

punições disciplinares militares, é limitada ao exame do mérito do 

ato. 

II – Essa condição constitucional não alcança o exame formal do ato 

administrativo disciplinar, logo é possível a utilização do writ para a 

verificação da ocorrência das formalidades essenciais do ato. 

III – no vertente caso, o ato punitivo é formalmente legítimo, por tal 

razão, nega-se provimento ao recurso. (Decisão no Processo n. 

1997/0000675-1, Diário de Justiça de 4-8-1997, p. 34649).”26 
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 Diante do exposto, resta claro que a interpretação do art. 142, § 2º, da 

CF, poderá ser relativizada. Sendo o HC, portanto, incabível para analisar o mérito 

da punição e, plenamente cabível, para se apreciar o cumprimento das formalidades 

do ato administrativo punitivo. 

3. METODOLOGIA 

Trata-se de um estudo descritivo apoiado em análise teórica, a partir de 

pesquisa bibliográfica e pesquisa documental, iniciando-se com a revisão teórica do 

assunto, por meio de consultas aos manuais doutrinários e à jurisprudência. Será 

finalizada com a análise das questões levantadas, delineando procedimentos a fim 

de evitar que os atos praticados pela Administração Militar, relacionados ao tema, 

sejam considerados ilegais. 

4. CONCLUSÃO 

 Comentadas as principais questões relativas ao remédio constitucional do 

habeas corpus, bem como as que dizem respeito ao indivíduo militar e as possíveis 

transgressões disciplinares por este cometidas, abordou-se de maneira mais incisiva 

o cabimento do HC, quando da punição privativa de liberdade, infligida ao militar, 

nos termos do decreto 4.346/02, que aprovou o Regulamento Disciplinar do Exército, 

em face da expressa vedação constitucional prevista em seu art. 142, § 2°. 

 Nessas circunstâncias, levantou-se a imprescindibilidade do devido processo 

legal como um instrumento destinado a cientificar o suposto infrator da acusação 

que lhe está sendo imputada; oportunizar sua defesa, com a produção de provas em 

direito admitidas; bem como permitir o acompanhamento da instrução processual e, 

também, quando for preciso, a interposição do recurso cabível.  

 Com isso, fica o alerta de que a Administração Pública Militar não deve tratar 

o devido processo legal como a mera observância de um simples procedimento a 

ser seguido, tendo em vista que seu ato poderá ser declarado nulo, quando da 

impetração do HC, pelo militar ilegalmente punido. 

 Noutra hipótese, veio à tona a relevância dos elementos de validade do ato 

administrativo que homologa a punição militar. Desse modo, qualquer ato punitivo 

que não esteja, rigorosamente, vinculado aos pressupostos da competência, 

finalidade, forma, motivo e objeto; poderá ensejar o cabimento do HC. 

 Por fim, depreende-se que tais irregularidades podem e devem ser evitadas, 

desde que o processo administrativo disciplinar seja conduzido dentro da extrema 



legalidade, pois, do contrário, constituirão fundamento para a aplicabilidade relativa 

do dispositivo constitucional que veda o cabimento do habeas corpus em face da 

punição disciplinar militar, uma vez que o Poder Judiciário apreciará a legalidade e 

não o mérito da punição. 
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