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RESUMO 

No ano de 2016 foi promulgado a Lei 13.245/2016, que modificou a Lei 8.906 de 04 de julho 
de 1994, ampliando a participação do advogado em todos os tipos de investigações. Essas pequenas 
mudanças acarretaram um grande efeito prático, pois permitem a participação dos advogados em 
qualquer tipo de investigações, que vão de um inquérito policial militar até uma simples apuração de 
transgressão disciplinar. Na prática, essas modificações, criam a obrigação de o agente público 
responsável, garantir a presença do advogado, desde que o mesmo tenha sido constituído pelo 
investigado, por meio de intimações além de permitir total acesso aos autos por meio de intimações. 
Integrado a essas inovações vieram as possíveis sansões pelo descumprimento das novas normas, 
que vão da mera anulação do processo a responsabilização do agente, podendo ser inclusive 
denunciado por abuso de autoridade. Portanto, esse trabalho tem objetivo geral de identificar os limites 
impostos pela legislação nacional no que tange ao direito do preso disciplinar ser acompanhado por 
advogado e como isso pode interferir no processo de apuração e execução da punição.  

 
Palavras-Chave: Direito. Administrativo. Militar. Lei 13245/16. 
 
ABSTRACT 
In 2016, Law 13.245 / 2016 was enacted, amending Law 8.906 of July 4, 1994, increasing the 

participation of the lawyer in all types of investigations. These small changes have had a major practical 
effect, as they allow lawyers to participate in any type of investigation, ranging from a military police 
inquiry to a simple investigation of disciplinary transgression. In practice, these modifications create the 
obligation for the responsible public agent to ensure the attorney's presence during investigations while 
still giving him full access to the file by subpoena. Integrated with these innovations came the possible 
sanctions for noncompliance with the new rules, ranging from the mere annulment of the process to the 
liability of the agent, and may even be denounced for abuse of authority. Therefore, this work has the 
general objective of identifying the limits imposed by national legislation regarding the right of disciplinary 
prisoner to be accompanied by a lawyer and how this can interfere in the process of determination and 
execution of punishment. 

 
Keywords: Law. Administrative. Military. Law 13245/16. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O Exército Brasileiro, como ente público da administração direta, é regido pelo 

Direito Administrativo, ramo do direito público que trata das regras e princípios que 

norteiam as funções administrativas em todos os entes, órgãos, agentes e atividades 

executadas pela Administração Pública. 

Como forma de realizar suas atividades, a Administração Pública dispõe dos 

chamados poderes-deveres. Estes têm como objetivo instrumentalizar os entes 

Estatais para que eles satisfaçam os interesses públicos. Eles são os poderes: 

discricionário, hierárquico, disciplinar, normativo e de polícia. 

Quando é necessário a apuração de transgressão disciplinar, o Estado utiliza-

se do poder disciplinar. Ele tem como prerrogativa a capacidade de punir internamente 

as infrações funcionais dos servidores que demonstram desempenho e condutas 

incompatíveis com suas funções.  

O Exército Brasileiro emprega o poder-dever disciplinar por meio do Decreto 

nº 4.346, de 26 de agosto de 2002, o Regulamento Disciplinar do Exército (RDE). Que 

tem dentre suas finalidades: especificar as transgressões disciplinares e estabelecer 

normas relativas às punições disciplinares. 

Entretanto, mesmo sendo o RDE a norma específica utilizada na apuração e 

condução do processo disciplinar, no âmbito do Exército Brasileiro, cabe salientar que 

subsidiariamente utiliza-se outras normas diversas, as quais integram o sistema 

normativo do Direito Administrativo e preenchem lacunas existentes nas normas 

castrense. Alinhado a essa premissa, o Des. Federal Luiz Fernando Wowk Penteado, 

esclarece de forma clara a aplicação subsidiária da norma no julgado abaixo: 

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HABEAS CORPUS. SENTENÇA 
CONCESSIVA DA ORDEM. PUNIÇÃO DISCIPLINAR IMPOSTA À MILITAR. 
IDENTIDADE ENTRE OFENDIDO E AUTORIDADE COMPETENTE PARA 
PUNIR. LEI Nº 9.784/99. AUSÊNCIA DE INCOMPATIBILIDADE COM O 
ESTATUTO DO MILITAR. 1 - Não se verifica a existência de disposição, 
expressa ou tacitamente, que incompatibilize a aplicação do disposto 
no artigo 18, inciso I, da Lei nº 9.784/99 com as regras contidas no 
Estatuto do Militar (Lei nº 6.880/80). 2 - Não pode a autoridade contra quem 
foi promovida a insubordinação participar do processo disciplinar que 
culminou com a punição do militar. 3 - Recurso não provido. (TRF4 – RSE nº 
200271000461533/RS – 8ª Turma – Rel. Des. Federal Luiz Fernando Wowk 
Penteado - j. 22.10.03 - DJ de 12.11.2003, p. 602). 

 

Com esse entendimento cresce a importância da análise normativa de forma 

integrada, englobando todo o arcabouço jurídico administrativo. E, dentro dessa 



 
 

lógica, em 2016 foi promulgada uma lei que alterou a atuação do advogado no 

processo disciplinar e consequentemente na condução do processo de prisão 

disciplinar. A lei 13.245 alterou a lei 8.906, de 4 de julho de 1994, o Estatuto da Ordem 

dos Advogados do Brasil. Ela ampliou as prerrogativas do advogado estendendo-a de 

forma inequívoca aos processos de apurações e investigações administrativa.  

 

1.1 PROBLEMA 

 

A Constituição de 1988 trouxe diversas inovações no campo dos direitos 

individuais, entretanto, as normas infraconstitucionais, mesmo após vinte anos, não 

estão alinhadas por completo a essa nova realidade. Esse processo de maturação 

vem acompanhado de diversas modificações legislativas além de amplas discussões 

doutrinarias.  

Tudo isso gera uma necessidade constante de atualizações e interpretações 

dos institutos jurídicos, de forma que os atos administrativos sejam realizados 

conforme esses novos entendimentos.  

Dentro desta nova ótica, cabe aos militares, agentes da administração pública, 

se atualizarem e agir de forma coerente, conforme os novos entendimentos.   

Esse trabalho portanto, busca, abordar uma pequena fração das diversas 

necessidades de quebra de paradigmas, que é o trato com o Advogado em processos 

disciplinares, que foi modificado pela Lei 13.245 de 2016, que alterou a forma de 

apuração e condução dos processos no âmbito da administração direta. Ampliando o 

seu papel no processo de apuração de infrações. 

Dessa forma, em que medida a Lei 13.245 de 12 de janeiro de 2016 modificou 

o trato do preso disciplinar, em relação ao acompanhamento do advogado do 

investigado nos processos disciplinares do Exército Brasileiro?  

 

1.2 OBJETIVOS  

 

O objetivo geral do presente estudo é identificar os limites impostos pela 

legislação nacional no que tange ao direito do preso disciplinar ser acompanhado por 

advogado e como isso pode interferir no processo de apuração e execução da 

punição.  
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Para a viabilização do objetivo geral de estudo foram formulados os seguintes 

objetivos específicos, que permitirão o acompanhamento lógico do raciocínio 

apresentado neste estudo: 

a. Descrever o papel do Exército Brasileiro como ente da Administração 

Pública;   

b. Descrever as legislações que disciplinam o processo disciplinar no 

âmbito do Exército Brasileiro; 

c. Apresentar as modificações da Lei 13.245/2016 e o reflexo delas no 

processo disciplinar do Exército Brasileiro; 

d. Apresentar possíveis consequências da não observância da Lei 

13.245/2016 no processo disciplinar.  

 

1.3 JUSTIFICATIVAS E CONTRIBUIÇÕES 

 

Em 12 de janeiro de 2016 entrou em vigor a Lei 13.245 a qual tem como 

objetivo ampliar o papel do advogado durante apuração de infrações de qualquer 

natureza. Essas novas garantias apresentadas impactaram diretamente no sistema 

de apuração das transgressões disciplinares dos militares, pois ela garante acesso e 

possibilidade de interferência do advogado em processos administrativos, inclusive 

nos inquisitórios, como no caso dos inquéritos policiais.  

Como reflexo da não observância dessa legislação, pode ocorrer a anulação 

do processo, além de diversas outras consequências, como responsabilização 

criminal e civil do agente público. Portanto, esse trabalho tem como objetivo 

resguardar a Força Terrestre por meio da correta interpretação normativa, garantir que 

militar que cometer alguma infração seja responsabilizado conforme as normas e 

resguardar tanto os comandantes quanto os militares encarregados dos processos 

disciplinares.  

 

2 METODOLOGIA 
 

Esta etapa do trabalho tem por finalidade apresentar detalhadamente o 

caminho que se pretende percorrer para solucionar o problema de pesquisa, 

especificando os procedimentos necessários para se chegar aos participantes da 

pesquisa, obter as informações de interesse e analisá-las, contemplando a escolha 

do espaço da pesquisa, a seleção do grupo de pesquisa, o estabelecimento dos 



 
 

critérios de amostragem, como também a definição de instrumentos e procedimentos 

para análise dos dados. Para um melhor encadeamento de ideias, esta seção foi 

dividida nos seguintes tópicos: objeto formal de estudo, delineamento de pesquisa e 

procedimentos metodológicos. 

 

2.1 REVISÃO DE LITERATURA 
 

 
Por se tratar de um assunto do ramo do Direito Administrativo, uma ciência 

social aplicada, as principais fontes deste trabalho são as leis e os exemplos práticos 

observados em casos concretos. As fontes são: 

A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, a Lei 13.245 de 12 

de janeiro de 2016 encontra respaldo nos seguintes termos: 

 

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a 
inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 
propriedade, nos termos seguintes: 

... 
 XXXIII - todos têm direito a receber dos órgãos públicos 

informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que 
serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas 
aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do 
Estado; 

... 
LIV - ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o 

devido processo legal; 
LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos 

acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os 
meios e recursos a ela inerentes; 

... 
LXI - ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem 

escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, salvo nos casos 
de transgressão militar ou crime propriamente militar, definidos em lei; 

... 
LXIII - o preso será informado de seus direitos, entre os quais o de 

permanecer calado, sendo-lhe assegurada a assistência da família e de 
advogado; 

... 
 LXV - a prisão ilegal será imediatamente relaxada pela autoridade 

judiciária; 
... 
LXVIII - conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou 

se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de 
locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder; 

... 
Art. 133. O advogado é indispensável à administração da justiça, sendo 
inviolável por seus atos e manifestações no exercício da profissão, nos limites 
da lei. (BRASIL/2018). 
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O Estatuto dos Militares, lei 6.880 de 9 de dezembro de 1980, aborda o tema 

de prisão e preso disciplinar de forma superficial em seu artigo 47: 

 

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, à classificação do comportamento militar e à interposição de 
recursos contra as penas disciplinares. 

 
§ 1º As penas disciplinares de impedimento, detenção ou prisão não podem 
ultrapassar 30 (trinta) dias. 
 § 2º À praça especial aplicam-se, também, as disposições disciplinares 
previstas no regulamento do estabelecimento de ensino onde estiver 
matriculada. (BRASIL/2019). 

 

Lei 13.245, de 12 de janeiro de 2016, que modificou a Lei 8.906, de 04 de 

julho de 1994, foco do tema estudado: 

 

Art. 1 º  O art. 7o da Lei nº 8.906, de 4 de julho de 1994 (Estatuto da Ordem 
dos Advogados do Brasil), passa a vigorar com as seguintes alterações: 

 
Art. 7 º  
.........................................................................................................................  
 XIV - examinar, em qualquer instituição responsável por conduzir 
investigação, mesmo sem procuração, autos de flagrante e de investigações 
de qualquer natureza, findos ou em andamento, ainda que conclusos à 
autoridade, podendo copiar peças e tomar apontamentos, em meio físico ou 
digital; 

        ............................................................................................. 
XXI - assistir a seus clientes investigados durante a apuração de infrações, 
sob pena de nulidade absoluta do respectivo interrogatório ou depoimento e, 
subsequentemente, de todos os elementos investigatórios e probatórios dele 
decorrentes ou derivados, direta ou indiretamente, podendo, inclusive, no 
curso da respectiva apuração: 
a) apresentar razões e quesitos; 
b) (VETADO). 

        ............................................................................................ 
§ 10.  Nos autos sujeitos a sigilo, deve o advogado apresentar procuração 
para o exercício dos direitos de que trata o inciso XIV. 
§ 11.  No caso previsto no inciso XIV, a autoridade competente poderá 
delimitar o acesso do advogado aos elementos de prova relacionados a 
diligências em andamento e ainda não documentados nos autos, quando 
houver risco de comprometimento da eficiência, da eficácia ou da finalidade 
das diligências. 
§ 12.  A inobservância aos direitos estabelecidos no inciso XIV, o 
fornecimento incompleto de autos ou o fornecimento de autos em que houve 
a retirada de peças já incluídas no caderno investigativo implicará 
responsabilização criminal e funcional por abuso de autoridade do 
responsável que impedir o acesso do advogado com o intuito de prejudicar o 
exercício da defesa, sem prejuízo do direito subjetivo do advogado de 
requerer acesso aos autos ao juiz competente.(NR). (BRASIL/2019). 

 



 
 

O Regulamento Disciplinar do Exército, decreto nº 4.346, de 26 de agosto de 

2002, aborda o tema de fundo, alinha dos preceitos constitucionais das garantias dos 

direitos individuais com os seguintes dispositivos: 

 

Art. 8º   A disciplina militar é a rigorosa observância e o acatamento integral 
das leis, regulamentos, normas e disposições, traduzindo-se pelo perfeito 
cumprimento do dever por parte de todos e de cada um dos componentes do 
organismo militar. 

... 
Art. 31.  O recolhimento de qualquer transgressor à prisão, sem nota de 
punição publicada em boletim da OM, só poderá ocorrer por ordem das 
autoridades referidas nos incisos I e II do art. 10 deste Regulamento. 

 
Parágrafo único.  O disposto neste artigo não se aplica na hipótese do § 2o 
do art.12 deste Regulamento, ou quando houver: 

 
I - presunção ou indício de crime; 
II - embriaguez; e 
III - uso de drogas ilícitas. 
... 

Art. 35.  O julgamento e a aplicação da punição disciplinar devem ser feitos 
com justiça, serenidade e imparcialidade, para que o punido fique consciente 
e convicto de que ela se inspira no cumprimento exclusivo do dever, na 
preservação da disciplina e que tem em vista o benefício educativo do punido 
e da coletividade. 

 
§ 1o  Nenhuma punição disciplinar será imposta sem que ao transgressor 
sejam assegurados o contraditório e a ampla defesa, inclusive o direito de ser 
ouvido pela autoridade competente para aplicá-la, e sem estarem os fatos 
devidamente apurados.  

 
§ 2o  Para fins de ampla defesa e contraditório, são direitos do militar: 

 
I - ter conhecimento e acompanhar todos os atos de apuração, 

julgamento, aplicação e cumprimento da punição disciplinar, de acordo com 
os procedimentos adequados para cada situação; 

II - ser ouvido; 
III - produzir provas; 
IV - obter cópias de documentos necessários à defesa; 
V - ter oportunidade, no momento adequado, de contrapor-se às 

acusações que lhe são imputadas; 
VI - utilizar-se dos recursos cabíveis, segundo a legislação; 
VII - adotar outras medidas necessárias ao esclarecimento dos 

fatos; e 
VIII - ser informado de decisão que fundamente, de forma objetiva 

e direta, o eventual não-acolhimento de alegações formuladas ou de provas 
apresentadas. (BRASIL/2018). 

  
Como fontes do Direito, o posicionamento dos tribunais acerca do tema, por 

meio de jurisprudências, é atualmente de grande relevância para qualquer estudo, 

pois a jurisprudência materializa a aplicação da lei ao caso concreto, portanto, temos 

abaixo os julgados relacionados à aplicação das leis e às garantias e direitos 

individuais durante o processo administrativo: 
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O primeiro exemplo elucida de forma clara a diferença de um processo 

administrativo disciplinar de um inquérito policial militar. 

 

HABEAS CORPUS. IPM. IMPEDIMENTO DE POLÍCIA JUDICIÁRIA 
MILITAR. DEVIDO PROCESSO LEGAL. Não há falar em impedimento ou 
suspeição da Autoridade policial. Precedentes do STF. Inconfundíveis o 
processo administrativo ou o processo administrativo disciplinar com o 
Inquérito Policial Militar. O processo administrativo é um conjunto de atos 
coordenados que se destina à solução de controvérsias no âmbito 
administrativo; e o processo administrativo disciplinar é o meio de 
apuração e punição de faltas graves dos servidores públicos. Já o 
Inquérito Policial Militar é procedimento policial - instrução provisória, 
preparatória, informativa - destinada à coleta de elementos que permitam ao 
MPM formar a opinio delicti para a propositura da ação penal. Os princípios 
constitucionais do contraditório e da ampla defesa que informam os 
processos judicial e administrativos não incidem sobre o IPM (doutrina e 
jurisprudência). Ordem denegada por falta de amparo legal. Unânime. (STM 
– HC nº 2003.01.033828-4/DF – Rel. Min. José Júlio Pedrosa - j. 26.08.03 - 
DJ de 17.09.2003). 

 

 

Esse julgado aborda a prevalência das normas Constitucionais em detrimento 

das outras. 

 

CONSTITUCIONAL - ADMINISTRATIVO - MILITAR - ATIVIDADE 
CIENTÍFICA - LIBERDADE DE EXPRESSÃO INDEPENDENTE DE 
CENSURA OU LICENÇA - GARANTIA CONSTITUCIONAL - LEI DE 
HIERARQUIA INFERIOR - INAFASTABILIDADE - PROCESSO 
ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - TRANSGRESSÃO MILITAR - 
INEXISTÊNCIA - FALTA DE JUSTA CAUSA - PUNIÇÃO ANULADA - 
RECURSO PROVIDO. I - A Constituição Federal, à luz do princípio da 
supremacia constitucional, encontra-se no vértice do ordenamento jurídico, e 
é a Lei Suprema de um País, na qual todas as normas infraconstitucionais 
buscam o seu fundamento de validade. II - Da garantia de liberdade de 
expressão de atividade científica, independente de censura ou licença, 
constitucionalmente assegurada a todos os brasileiros (art. 5º, IX), não 
podem ser excluídos os militares em razão de normas aplicáveis 
especificamente aos membros da Corporação Militar. Regra 
hierarquicamente inferior não pode restringir onde a Lei Maior não o fez, 
sob pena de inconstitucionalidade. III - Descaracterizada a transgressão 
disciplinar pela inexistência de violação ao Estatuto e Regulamento 
Disciplinar da Polícia Militar de Santa Catarina, desaparece a justa causa 
que embasou o processo disciplinar, anulando-se em conseqüência a 
punição administrativa aplicada. III - Recurso conhecido e provido. (STJ – 
RMS nº 11587/SC - Rel. Ministro GILSON DIPP - QUINTA TURMA - julgado 
em 16/09/2004, DJ 03/11/2004 p. 206). 

 

Abaixo, verifica-se o controle de legalidade exercido pelo judiciário que 

inclusive, engloba os atos administrativos, mesmo os discricionários. 

 



 
 

CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. NULIDADE DE ATO 
ADMINISTRATIVO. AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. 
INAFASTABILIDADE. GARANTIAS CONSTITUCIONAIS AOS LITIGANTES 
EM GERAL. - Embora estejam os servidores militares submetidos à 
disciplina e regime jurídico próprios, que os distinguem dos funcionários 
públicos civis, encontram-se também sujeitos aos princípios constitucionais 
do contraditório e da ampla defesa quanto às infrações disciplinares que lhes 
são imputadas, conforme orientação assente na Suprema Corte. - A 
sindicância e o processo administrativo disciplinar, civil ou militar, são 
procedimentos de natureza vinculada e sujeitos ao controle de 
legalidade pelo Poder Judiciário, sendo as garantias constitucionais do 
devido processo legal e do contraditório e ampla defesa de observância 
obrigatória também no âmbito administrativo, sob pena de nulidade do 
procedimento.  - Outrossim, em que pese a Administração Pública estar 
adstrita ao princípio da legalidade, não há que prescindir de observar o 
princípio constitucional do devido processo legal, oportunizando o 
contraditório e a ampla defesa, mormente cuidando o licenciamento a bem 
da disciplina de uma penalidade e, não, de simples dispensa discricionária. - 
O desligamento do apelado, a bem da disciplina, sem apuração da suposta 
falta através de procedimento administrativo regular, com oportunidade de 
contraditório e ampla defesa, enseja a nulidade do ato administrativo 
correspondente, por violação à cláusula pétrea insculpida no art. 5º, LV, 
da Lei Magna. - Conclui-se, pois, que é nula a punição disciplinar quando não 
resulta do devido processo legal e quando não é propiciado do servidor o 
direito ao contraditório. Simples sindicância não guarda consonância com os 
princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, não podendo 
dar causa a sanção disciplinar. - Conhecimento e improvimento do recurso e 
da remessa necessária. (TRF2 – Apelação Cível nº 322372/RJ – 6ª Turma 
Especializada – Rel. Des. Federal Carlos Guilherme Francovich - j. 28.05.08 
- DJ de 09.07.2008, p. 106). 

 

Exemplo de Habeas Corpus concedido contra prisão disciplinar por 

inobservância de formalidades. 

 

PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. REEXAME 
NECESSÁRIO. PRISÃO DISCIPLINAR. ILEGITIMIDADE DA UNIÃO. 
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. I - A União 
não possui legitimidade ad causam para recorrer da decisão que 
concede a ordem de habeas corpus, ainda que tenha por objeto matéria 
administrativa (prisão disciplinar de militar). II - A punição imposta ao 
militar depende de prévio processo administrativo, em que lhe seja 
assegurado direito de defesa e ao contraditório, o que provou não ter 
ocorrido. III - Existência de vícios formais no procedimento. IV - Recurso em 
Sentido Estrito não conhecido. V - Remessa desprovida. (TRF1 – RES nº 
0009176-08.2010.4.01.4100/RO - 3ª Turma - Rel. Des. Federal Cândido 
Ribeiro - e-DJF1 de 01.06.2012, p. 70). 

 

Os próximos julgados tratam sobre anulação de processo disciplinar com base 

em lei diversa do Estatuto dos militares e do RDE. Nos casos em questão não 

considerou o rol de pessoas impedidas de participar do processo. 

 

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. INQUÉRITO DISCIPLINAR 
MILITAR. ANÁLISE DA LEGALIDADE DO PROCEDIMENTO 
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ADMINISTRATIVO. CABIMENTO. 1. Tranquilo o entendimento no sentido de 
que é possível trazer ao Judiciário o exame dos pressupostos da legalidade 
do inquérito militar. 2. A restrição imposta pelo art. 142, § 2º, da Constituição 
Federal, refere-se ao mérito da punição disciplinar aplicadas aos militares. 3. 
O Decreto 4.346/2002 se limita a especificar as sanções previstas para as 
transgressões disciplinares estabelecidas pela Lei 6.880/80, sendo que, 
portanto, não há falar em inconstitucionalidade. 4. Na hipótese, inicialmente 
houve anulação do procedimento administrativo por ter sido conduzido por 
autoridade militar impedida, forte nos termos da Lei 9.784/99. Anulado o 
feito, novo processo disciplinar foi instaurado com base nos mesmos fatos, 
sem nenhum vício formal, com observação dos princípios do contraditório e 
ampla defesa. (TRF4 – Habeas Corpus nº 2008.04.00.032691-3/RS – 7ª  
Turma – Rel. Des. Federal Tadaaqui Hirase - j. 07.10.08 - DJ de 16.10.2008)” 

 
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HABEAS CORPUS. SENTENÇA 
CONCESSIVA DA ORDEM. PUNIÇÃO DISCIPLINAR IMPOSTA À MILITAR.  
IDENTIDADE ENTRE OFENDIDO E AUTORIDADE COMPETENTE PARA 
PUNIR. LEI Nº 9.784/99. AUSÊNCIA DE INCOMPATIBILIDADE COM O  
ESTATUTO DO MILITAR. 1 - Não se verifica a existência de disposição, 
expressa ou tacitamente, que incompatibilize a aplicação do disposto 
no artigo 18, inciso I, da Lei nº 9.784/99 com as regras contidas no 
Estatuto do Militar (Lei nº 6.880/80). 2 - Não pode a autoridade contra quem 
foi promovida a insubordinação participar do processo disciplinar que 
culminou com a punição do militar. 3 - Recurso não provido. (TRF4 – RSE nº 
200271000461533/RS – 8ª Turma – Rel. Des. Federal Luiz Fernando Wowk 
Penteado -  j. 22.10.03 - DJ de 12.11.2003, p. 602). 

 

Nesse julgado, é tratada a situação do tema de prisão disciplinar quando o 

militar é preso logo após a publicação da punição, não tendo oportunidade de entrar 

com o recurso antes da prisão. 

 

PENAL. PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. 
HABEAS CORPUS. TRANSGRESSÃO MILITAR. PRISÃO. RECURSO 
ADMINISTRATIVO RECEBIDO SÓ NO EFEITO DEVOLUTIVO. 
DESRESPEITO AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. 
AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. APLICAÇÃO DA LEI Nº 9.784/99. 
PORTARIA. DISPOSITIVOS LEGAIS. MENÇÃO. DESNECESSIDADE. 
CONCLUSÃO DA SINDICÂNCIA. FUNDAMENTO ANTERIOR. 
DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA. POSSIBILIDADE. DECRETO Nº 
4.376/02. INCONSTITUCIONALIDADE. INOCORRÊNCIA. 1. Silenciando-se 
o  
Regulamento Geral do Exército (Decreto nº 4.346/02) a respeito dos efeitos 
em que serão recebidos os recursos administrativos, a Lei nº 9.784/99, que 
regula os processos administrativos no âmbito da Administração Pública 
Federal, serve de orientação. 2. O ato administrativo que determina pena 
de prisão enquadra-se na exceção prevista no parágrafo único do artigo 
61 da Lei nº 9.784/99, devendo o respectivo recurso administrativo ser 
recebido no efeito suspensivo, uma vez que o cumprimento da pena e 
sua posterior decretação de ilegalidade pela instância superior, acarreta 
ao indiciado um dano de difícil reparação. 3.  A Sindicância tem o papel 
de analisar a existência do fato e as circunstâncias em que ele ocorreu, razão 
pela qual na Portaria de Instauração não é necessária a menção expressa 
aos dispositivos legais supostamente infringidos pelo sindicado. 4.  De acordo 
com a orientação determinada pelo parágrafo 1º do art. 50 da Lei nº 9.784/99, 
a conclusão da Sindicância pode servir-se de fundamento descrito em 
relatório anterior, a partir da simples declaração de concordância. 5. (...). 



 
 

(TRF4 – RSE nº 2005.71.10.005137-8/RS – 7ª Turma – Rel. Juiz Federal 
Marcelo de Nardi - j. 20.06.06 -  DJU de  28.06.2006). 

 

 

2.2 OBJETO FORMAL DE ESTUDO 

 

O presente estudo pretende verificar em que medida a lei 13.245, de 12 de 

janeiro de 2016, modificou o trato do preso disciplinar, em relação ao papel do 

advogado do investigado, nos processos disciplinares do Exército Brasileiro. 

Este estudo considerou como parâmetro da eficiência, eficácia, 

jurisprudência, legislações atuais e a opinião de militares e civis conhecedores da 

Administração Pública que possuam experiência prática e/ou notório conhecimento 

sobre o estado da arte da legislação e as normas relativas ao trato do preso disciplinar 

acompanhado de advogado. 

  

2.3 DELINEAMENTO DA PESQUISA 

 

Quanto à natureza, o presente estudo se caracterizará por ser uma pesquisa 

do tipo aplicada, pois os conhecimentos adquiridos na pesquisa poderão aperfeiçoar 

e garantir de forma significativa a aplicação das normas jurídicas, proporcionando 

assim, uma acertada aplicação da norma vigente e preservando, portanto, a imagem 

do Exército Brasileiro perante seu público interno e sociedade civil. 

O delineamento da pesquisa contemplará, as fases de levantamento e 

seleção da bibliografia, leitura analítica e fichamento das fontes. Esta pesquisa 

bibliográfica será desenvolvida a partir de material já elaborado, constituído 

principalmente de livros, artigos científicos e jurisprudências. Visando o estudo do 

desenvolvendo a nível global. 

Os resultados serão discutidos e através do método indutivo serão 

generalizados para os demais integrantes da população objeto. Com base no objetivo 

geral desta investigação, conclui-se que se trata de uma pesquisa descritiva, que visa 

elucidar a aplicação da norma em casos concretos. 

 

2.4 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Os procedimentos metodológicos de seleção das fontes de pesquisa serão 

baseados em publicações de autores de reconhecida importância em relação ao 
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assunto em estudo, bem como busca em banco de dados de tribunais. 

Para a definição de termos, redação da Revisão da Literatura e estruturação 

de um modelo teórico de análise, que viabilize a solução do problema de pesquisa, 

será realizada a revisão de literatura nos seguintes moldes: 

Como fontes de busca serão incluídos os seguintes documentos: normas de 

administração pública e militar; dissertações de mestrado, trabalhos de conclusão de 

curso, artigos científicos sobre administração pública, artigos científicos das principais 

revistas de assuntos militares e livros publicados por civis e militares. 

Como Estratégia de busca para a base de dados eletrônica serão utilizados 

os seguintes termos que descrevem a intenção de busca: “administração pública, 

advogado, processo administrativo, prisão disciplinar ", respeitando as peculiaridades 

de cada base de dado. 

Após a pesquisa eletrônica, as referências bibliográficas dos estudos 

considerados relevantes serão revisadas, no sentido de encontrar artigos não 

localizados na referida pesquisa. 

 Como critérios de inclusão, serão incluídos os seguintes documentos: 

estudos publicados em português; estudos publicados de 2000 a 2019; estudos 

qualitativos que descrevem experiências e procedimentos da Administração  Pública.  

Como Critérios de exclusão, foram excluídos os documentos dos estudos que 

reutilizaram dados obtidos em trabalhos anteriores. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

 Por meio de levantamentos bibliográficos e análise das normas a partir da 

hermenéutica jurídica, chegou-se aos seguintes resultados e discussões a cerca da 

influência lei 13.245/16 no processo administrativo disciplinar empregado pelo 

Exército Brasileiro: 

 

3.1 O PAPEL DO EXÉRCITO BRASILEIRO COMO ENTE DA ADMINISTRAÇÃO 

PÚBLICA 

 

Historicamente ficou marcado a queda da bastilha em 14 de julho de 1789, 

durante a Revolução Francesa como a data inicial da queda do absolutismo e que, 

possibilitou que em agosto do mesmo ano a assembleia se reunisse e elaborasse as 



 
 

bases do novo Estado, focado na liberdade e igualdade. Em 1790 foram confiscados 

os bens da Igreja e os clérigos passaram a fazer parte do funcionalismo público. Em 

1791 foi promulgada a primeira Constituição, estabelecendo a forma de governo, bem 

como a organização dos Poderes, Executivo, Legislativo e Judiciário.  

Esse modelo de organização do Estado em três esferas de “Poderes” foi 

adotado pela maioria dos Estados Modernos, seguindo a teoria proposta por 

Montesquieu. O Legislativo, o Judiciário e o Executivo. Tendo eles as respectivas 

funções: o Legislativo de criar as regras e normas, o Judiciário de julgar e dirimir 

conflitos e o Executivo de administrar e conduzir as ações do Estado. 

A organização do Estado brasileiro segue a mesma teoria, conforme a 

Constituição Federal de 1988: 

 

Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos 
Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado 
Democrático de Direito e tem como fundamentos: 

... 
Art. 2º São Poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o 
Legislativo, o Executivo e o Judiciário.(BRASIL/2018). 

 

Cabe ressaltar que os Poderes não se restringem apenas às suas funções 

típicas previstas na Constituição. Muitas vezes eles exercem funções chamadas 

atípicas. Exemplos disso é um processo administrativo realizado pelo Executivo ou 

um concurso para provimento de cargos geridos pelo poder Judiciário. Nesses casos 

eles respectivamente estão julgando e administrando.  

A administração do Estado é exercida, de forma típica, pelo poder Executivo, 

na pessoa do Presidente da República e auxiliado pelos Ministros de Estados. Dentre 

suas atribuições estão: exercer, com o auxílio dos Ministros de Estado, a direção 

superior da administração federal; sancionar, promulgar e fazer publicar as leis, bem 

como expedir decretos e regulamentos para sua fiel execução; exercer o comando 

supremo das Forças Armadas, nomear os Comandantes da Marinha, do Exército e da 

Aeronáutica, promover seus oficiais-generais e nomeá-los para os cargos que lhes 

são privativos. 

O Presidente da República exerce as chamadas atividades administrativas, 

que podem ser de forma direta ou indireta, atuando por meio de seus órgãos, 

entidades públicas e por meio de seus agentes.  
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A Administração Direta é composta por órgãos que integram as pessoas 

políticas do Estado e que realizam de forma centralizada as atividades administrativas, 

sendo ao mesmo tempo titular e executora do serviço público. Já a Administração 

Indireta é composta por pessoas jurídicas vinculadas à Administração Direta, as quais 

competem o exercício de atividades administrativas de forma descentralizada. 

Na esfera Federal, no Poder Executivo, a Administração Direta é formada pela 

Presidência da República e pelos Ministérios. Os quais são geridos por agentes 

públicos por meio de uma série de prerrogativas que permitem exercer suas atividades 

e concretizar os interesses da coletividade. Conforme ensina Carvalho Filho; pode-se 

conceituar os poderes administrativos como o conjunto de prerrogativas de direito 

público que a ordem jurídica confere aos agentes administrativos para o fim de permitir 

que o Estado alcance seus fins. 

Os poderes administrativos são geralmente concedidos por lei, tendo como 

prerrogativa instrumentalizar o administrador público para o cumprimento de seus 

objetivos. Carvalho Filho, alinhado a doutrina majoritária, classifica esses poderes 

como:  discricionário, hierárquico, disciplinar, regulamentar e o de polícia. 

Dentre os órgãos que compõem a administração, subordinado ao Ministério 

da Defesa encontra-se o Exército Brasileiro, que, utilizando suas prerrogativas legais, 

exerce o poder disciplinar, tema de fundo deste trabalho, e por meio deste, executa e 

conduz os processos disciplinares sob sua competência.  

Assim, pode-se claramente visualizar o papel do Exército Brasileiro como 

órgão da Administração Pública e concluir que as normas que se aplicam à 

administração direta se estende às Forças Armadas, salvo as exceções previstas em 

nossa Carta Magna, as quais existem devido à natureza peculiar da atividade militar.  

 

3.2 AS LEGISLAÇÕES QUE DISCIPLINAM O PROCESSO DISCIPLINAR NO 

ÂMBITO DO EXÉRCITO BRASILEIRO  

 

Diferente dos demais órgãos da Administração Pública, nos quais o processo 

disciplinar é regido pela lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, no âmbito do 

Exército Brasileiro cabe especificamente ao Decreto nº 4.346, de 26 de agosto de 

2002 essa atribuição. 



 
 

Ele foi elaborado com a finalidade de especificar as transgressões 

disciplinares e estabelecer normas relativas a punições disciplinares, comportamento 

militar das praças, recursos e recompensas. 

O seu amparo legal reside no Estatuto dos Militares, lei nº 6.880, de 9 de 

dezembro de 1980, na Seção III do Capítulo III : 

 

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, à classificação do comportamento militar e à interposição de 
recursos contra as penas disciplinares. 

 
§ 1º As penas disciplinares de impedimento, detenção ou prisão não podem 
ultrapassar 30 (trinta) dias. 

 
§ 2º À praça especial aplicam-se, também, as disposições disciplinares 
previstas no regulamento do estabelecimento de ensino onde estiver 
matriculada. (BRASIL/2018). 

 

O Regulamento Disciplinar do Exército Brasileiro integra um sistema de 

normas jurídicas que limitam e orientam o emprego do poder-dever disciplinar. Sendo 

uma de suas principais funções impedir que ocorram abusos por parte do Estado, 

garantindo aos militares seus direitos individuais, o devido processo legal, a ampla 

defesa e o contraditório durante a condução do processo. 

Outras normas que integram este sistema e que são aplicadas de forma 

subsidiária são: a portaria nº 107, de 13 de fevereiro de 2012, que trata sobre a 

elaboração de sindicância no Exército Brasileiro, a lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 

1999, que regula o processo administrativo no Âmbito da Administração Pública 

Federal,  a Lei 13.245 de 12 de janeiro de 2016 que modificou a Lei 8.906 de 04 de 

julho de 1994, que ampliou a atuação do advogado em processos administrativos de 

apuração de infrações, matéria deste artigo. 

 

 

3.3 AS MODIFICAÇÕES DA LEI 13.245/2016 E O REFLEXO DELA NOS 

PROCESSOS DISCIPLINARES DO EXÉRCITO BRASILEIRO; 

 

As mudanças realizadas pela lei 13.245/2016 trouxeram modificações muito 

importantes em relação ao papel do Advogado em relação ao acompanhamento dos 

processos de apuração conduzidos pela Administração Pública.  
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O primeiro ponto a se observar é o alcance do Artigo 7º inciso XVI, no qual diz 

que: “...examinar, em qualquer instituição responsável   por   conduzir   investigação, 

mesmo   sem procuração, autos de flagrante e de investigações de qualquer 

natureza...”. Essas investigações podem ser uma sindicância, um inquérito policial 

militar ou mesmo uma ficha de apuração de transgressão disciplinar. 

Seguindo neste mesmo inciso, verifica-se o seguinte: “...ainda que conclusos 

à autoridade, podendo copiar peças e tomar apontamentos, em meio físico ou 

digital...”. Essa parte autoriza o advogado a realizar cópias do processo, inclusive se 

for o caso, utilizando seu próprio celular. É importante deixar claro que neste caso não 

existe a necessidade de procuração. Apenas necessitará de procuração se estiver 

decretado o sigilo, mas cabe salientar que este deverá ser autorizado por um juiz. É 

vedado ao agente público decretar sigilo por conta própria.  

No inciso XXI te a seguinte redação: “...assistir a seus clientes investigados 

durante a apuração de infrações, sob pena de nulidade absoluta do respectivo 

interrogatório ou depoimento e, subsequentemente, de todos os elementos 

investigatórios   e   probatórios   dele   decorrentes   ou derivados, direta ou 

indiretamente, podendo, inclusive, no curso da respectiva apuração:a) apresentar 

razões e quesitos...”. Esse dispositivo deixa claro a ideia que o advogado tendo a 

procuração de seu cliente nos autos da apuração, deverá ser intimado para todos os 

atos probatórios nos quais seu cliente estiver presente. 

  

3.4 POSSÍVEIS CONSEQUÊNCIAS DA NÃO OBSERVÂNCIA DA LEI 13.245/2016 

NO PROCESSO DISCIPLINAR.  

 

Primeiramente, ocorrendo a situação de desrespeito as prerrogativas do 

Advogado a exercer o direito ao amplo acesso aos autos, a Lei nº 13.245/2016 

acrescentou o § 12 ao art. 7º do Estatuto da OAB prevendo que, se a pessoa 

responsável pela investigação: negar o direito ao advogado de acesso aos autos;  

fornecer os autos de forma incompleta (ex: não fornecer os apensos) ou fornecer os 

autos, mas antes retirar algumas peças que já haviam sido juntadas ao processo, a 

pessoa responsável poderá sofrer responsabilização criminal e funcional por abuso 

de autoridade, nos termos do art. 3º, "j", da Lei nº 4.898/65: Art. 3º Constitui abuso de 

autoridade qualquer atentado: j) aos direitos e garantias legais assegurados ao 

exercício profissional. Não obstante, o advogado poderá peticionar ao juiz requerendo 



 
 

o acesso completo aos autos. 

Em segundo, caso seja negado o direito de o advogado participar do 

interrogatório ou depoimento, é previsto no inciso XXI, que haverá nulidade absoluta 

desses atos e, por consequência, nulidade também de todas as "provas" que, direta 

ou indiretamente, decorrerem deles. Como exemplo: não permitir que o advogado 

participe da inquirição do militar ou mesmo da “hora do pato” e se durante o 

depoimento de uma testemunha, no qual o agente não permitiu a presença do 

advogado, que revele um fato que leve a uma prova. Pela redação do inciso XXI, 

haverá nulidade absoluta da oitiva da testemunha e também das "provas" obtidas com 

a busca e apreensão, uma vez que tal diligência foi decorrente das informações 

passadas pela testemunha. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Por meio do presente estudo, pode-se verificar de forma objetiva os limites 

impostos pela Lei 13.245/2016, balizando a conduta correta que o agente público 

responsável pela apuração de uma infração deve tomar. Tendo como fundo a 

apuração de prisão disciplinar. 

Primeiramente, a partir da Constituição Federal de 1988, foi descrito o papel 

do Exército Brasileiro como ente da Administração Pública, esclarecendo a sua 

subordinação ao que podemos chamar de Direito Administrativo, ramo do Direito que 

estuda a Administração Pública e a atividade de seus integrantes. Essa colocação é 

de fundamental importância pois ela possibilita a compreensão que existem normas 

gerais que não apenas influenciam na Administração Militar mas a condicionam.  

Após, foram levantadas as legislações que compõem o sistema de apuração 

disciplinar do Exército e por fim citando a Lei 13.245/2016, enquadrando-a junto com 

outras normas que se aplicam ao processo. Além disso foi mostrado o amparo legal 

do Regulamento Disciplinar do Exército. 

Por meio da hermenêutica jurídica, foi analisada as inovações que a Lei 

13.245/2016 trouxe, principalmente no que diz respeito a participação do advogado, 

que passa a ser obrigatória em toda a apuração no âmbito da Administração Pública, 

que vai de um inquérito policial militar a uma apuração disciplinar simples. As 

modificações também autorizam o livre acesso do advogado a qualquer dado, desde 

que esteja provido de procuração em alguns casos. Além disso, autoriza o mesmo ter 
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cópias dos autos. 

Por último, foi estudado as consequências previstas na mesma lei, caso o 

agente público não deixe o advogado utilizar de suas prerrogativas. Estas são: a 

anulação de todos os atos de apuração, a ineficácia das provas levantadas, conforme 

o princípio do fruto da árvore envenenada e por fim a responsabilização penal do 

agente público responsável pelo ato, enquadrada como abuso de autoridade. 

Portanto, nesse trabalho, fica evidenciado a importância do correto 

entendimento quanto ao alcance da Lei13.245/2016, durante a apuração de uma 

prisão disciplinar. Pois, caso as prerrogativas dos advogados não sejam respeitadas 

pode-se gerar sérios problemas à Administração Militar. Como por exemplo: a 

ineficácia da aplicação do Regulamento Disciplinar do Exército, a impunidade do 

transgressor além de uma cabível ação penal de abuso de autoridade contra o agente 

responsável pelo ato. 
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ANEXO A: Solução Prática 

 

A presente pesquisa constatou a importância do correto entendimento quanto 

ao alcance da lei 13.245/2016 durante a apuração de uma prisão disciplinar. Pois, 

caso as prerrogativas dos advogados não sejam respeitadas pode-se gerar sérios 

problemas à Administração Militar. Como por exemplo: a ineficácia da aplicação do 

Regulamento Disciplinar do Exército, a impunidade do transgressor além de uma 

cabível ação penal de abuso de autoridade contra o agente responsável pelo ato. 

Portanto, buscando mitigar os riscos inerentes à judicaiação do processo 

administrativo disciplinar é importante que:  

- Os militares responsáveis por apuração e aplicação de sancções 

administrativas militares sejam conscientizados sobre o alcance da lei 13.245/2016 e 

suas implicações no processo; 

- Ao ser constatato o acompanhamento de um advogado por parte do 

investigado, o militar responsável pela apuração registre todos os procedimentos de 

forma detalhada, inclusive as possíveis instimações ao advogado de defesa; 

- Seja contatado a assessoria jurídica enquadrante para acompanhamento do 

processo; 

-  Caso o militar seja comandante de companhia enquadrado em uma OM valor 

Unidade, que informe de imediato a situação ao Comandante da Unidade; 

- O militar siga meticulosamente todas as normas inerentes à apuração não 

privando de forma alguma o investigado de exercer sua ampla defesa e contraditório, 

caracterizados pelo binômio ciência e participação.  

 


