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ESPADINS E CADETES

“Espadim Tobias de Aguiar”, modelo 1966, São Paulo.

Autor : Coronel PM Adilson Luís Franco Nassaro
O SIMBOLISMO ACADÊMICO
Desde a recepção aos novos alunos, o primeiro ano do Curso de Formação de
Oficiais (CFO) da Academia de Polícia Militar do Barro Branco (APMBB), em São Paulo, é marcado
pela expectativa da Festa do Espadim, realizada regularmente no dia 24 de maio.
O espadim é uma pequena espada associada à imagem do “cadete”, e constitui
o símbolo maior do aluno-oficial. A partir do recebimento do espadim em ato solene, o aluno
passará a cuidar dessa peça e o transporá pendendo por duas guias, no lado esquerdo do
cinto talim, de couro preto envernizado e com detalhes dourados na composição do uniforme
especial, ou na guia azul marinho do uniforme social (com gravata).
Note-se que o espadim é peça única, numerada e com detalhes em metal
dourado que requerem limpeza e manutenção constantes durante o período do Curso de
Formação de Oficiais. Essa peça única será devolvida no final do curso, também solenemente,
oportunidade em que o aspirante-a-oficial - então formado - receberá a espada (símbolo do
oficial). A entrega dos espadins em ato solene no primeiro ano do curso iniciou-se em 1936 e a
tradição da entrega de espadas ao final do curso, mais antiga, iniciou-se em 1921, com previsão
no regulamento da antiga Companhia Escola (origem da APMBB), por ocasião da Segunda
Missão Francesa em São Paulo.
Cabe explicação sobre o sentido da entrega do espadim, a definição da
data, bem como sobre as tradições ligadas à figura do cadete, ou aluno-oficial, que é principal
personagem e razão de existência da Academia.

v. 3, n. 8 2018

Alunos-oficiais do 1º CFO, na APMBB, em uniforme especial (azulão), com os seus espadins (após
o recebimento em ato solene). O chamado “forragê”, adereço de cordões trançados que se vê
envolvendo o braço esquerdo na imagem, em tom azul claro, caracteriza o 1º ano do Curso; já
o forragê em cores azul claro e amarelo (mesclados), caracteriza o 2º ano, enquanto o forragê
amarelo simboliza o 3º e último ano.
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T R A D I Ç Õ E S
R E I N V E N T A D A S
Narra-se, com
frequência, que o espadim
é a miniatura da espada do
Brigadeiro Rafael Tobias de
Aguiar, fundador da Milícia
Paulista em 1831, quando
foi presidente da Província
e, por esse motivo, patrono
da Polícia Militar do Estado
de São Paulo. Igualmente,
divulga-se que o uniforme
especial em tom azul escuro
- o “azulão” - e a composição
com túnica branca são muito
antigos e de estilo francês,
como tradições originadas
ainda na primeira Missão
Francesa, contratada no início
do século XX pelo governo
paulista para a instrução da
Força Pública.
N
a
verdade, como registrou
Amaral Filho, no período
após a Revolução de 1932,
ocorreu rigorosa intervenção
federal em São Paulo que
alcançou o próprio comando
da Força Pública, o então
“Exército Paulista” que havia
se mobilizado com milhares
de voluntários civis pela
causa constitucionalista em
luta armada contra as forças
federais.
Nesse
cenário,
oficiais do Exército foram
designados para funções de
comando da milícia paulista
e a instrução do efetivo especialmente dos oficiais
- também permaneceu sob
a responsabilidade de uma
v. 3, n. 8 2018
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equipe de oficiais do Exército
que comporia a chamada
Diretoria Geral de Instrução
(DGI).
Sob a
coordenação desse órgão,
estabeleceram-se
alguns
elementos
da
tradição
do ensino militar que se
firmaram em São Paulo, como
o espadim e o uniforme
histórico dos alunos-oficiais. A
incorporação desses símbolos
deu-se entre 1935 e 1938,
período em que atuou como
Comandante da Força Pública
o Coronel do Exército Milton
de Freitas Almeida, designado
para a função e responsável
pelas inovações simbólicas
(o que pode ser chamado de
“reforma Freitas Almeida”), a
exemplo do que já se iniciara
na Academia do Exército, em
1931 - então Escola Militar do
Realengo, no Rio de Janeiro/
RJ - por obra do Coronel
de Exército José Pessoa
Cavalcanti de Albuquerque
na chamada “reforma José
Pessoa”, por inspiração das
tradições de outras escolas
militares como as Academias
de Saint-Cyr (França), West
Point (USA) e de Sandhurst
(Inglaterra) .
No que refere
ao Exército, em solenidade
de 25 de agosto de 1931, fora
apresentado oficialmente o
“Corpo de Cadetes” criado na
sua Academia, adotando-se
oficialmente a designação
de “cadete” ao aluno,
um estandarte próprio e
aprovação de regulamento

específico. O decreto federal
que trouxe as inovações
em 1931 significou uma
homenagem do chefe do
Governo Provisório (Getúlio
Vargas) ao Duque de Caxias,
fazendo coincidir a solenidade
de compromisso à bandeira
- a incorporação ao Exército com a data de nascimento do
reverenciado Caxias. Também
por decreto, oficializou-se
o uniforme especial dos
cadetes, ainda no mesmo ano.
Por fim, logo no ano seguinte,
em 1932, foi realizada a
primeira entrega do “Espadim
de Caxias” (miniatura da
espada do Patrono Caxias)
que compôs o conjunto de
valorização da formação de
oficiais do Exército Brasileiro.
Voltando
à
Força Pública de São Paulo,
sob a intervenção do Exército,
em 1936 foi inaugurado o
uniforme especial dos alunosoficiais, com o desfile nas
comemorações do aniversário
da cidade em 25 de janeiro.
No mesmo ano, o espadim foi
entregue pela primeira vez em
formatura de 15 de dezembro
(data extraordinária), na sede
do então Centro de Instrução
Militar (CIM) que funcionava
ainda na Rua Ribeiro de Lima,
ao lado do antigo Presídio
Tiradentes, na Luz .
Mais
novidades surgiram nessa
década, como a adoção de
outro regulamento para o CIM
em 1936, estabelecendo novas
normas de funcionamento
do órgão de ensino, a fim de

ajustar a formação de oficiais da Força Pública
a uma função mista prevista em lei, qual seja,
além das atividades de vigilância e de garantia
da ordem pública, deveriam esses profissionais
serem preparados como integrantes da
reserva do Exército. Naturalmente, em razão
do momento pós Revolução de 1932, o
objetivo era o enquadramento do efetivo
da milícia paulista e o espelhamento em
tradições militares nos processos de formação,
especialmente no caso dos Oficiais .
Sobre a questão da influência
francesa, é possível afirmar que ela teve impacto
direto do início do século XX até 1932, na fase
de expansão da milícia, pois a Força Pública
desenvolveu-se com duas Missões, mediante a
presença de oficiais franceses contratados pelo
governo do Estado de São Paulo (1906 e 1921,
respectivamente) que direcionaram o modelo

de ensino militar e contribuíram também no
campo da estética da milícia paulista, inclusive
nos seus uniformes em geral e na tradição
de entrega de espadas ao final do curso para
Oficiais. Após o Movimento Cívico-Militar de
1932 (Revolução de 1932), conclui-se que a
influência foi indireta, pois o Exército Brasileiro
trouxe para São Paulo inovações semelhantes
àquelas que vinham sendo adotadas em sua
Academia, determinadas pelo Coronel do
Exército José Pessoa, oficial brasileiro que havia
estagiado na Academia Saint-Cyr e também se
incorporado ao Exército da França durante a
Primeira Guerra Mundial (antes de assumir o
comando da Academia do Exército no Brasil),
além dos reflexos de uma outra Missão, com
oficiais franceses contratados para contribuir
para com a instrução do próprio Exército
Brasileiro, a partir de 1919.

Formatura recente na APMBB, em São Paulo. Destaque para o estandarte da EsFO (Escola de
Oficiais, antiga “E.O.”) com as cores da bandeira francesa. O vermelho, o branco e o azul constituem
cores representativas da Academia. O estandarte é uma tradicional flâmula, símbolo do Corpo
de Alunos-Oficiais, fixada na baioneta do mosquetão (arma longa da época da Primeira Guerra
Mundial, ainda usada em formaturas). O transporte desse tradicional símbolo é prerrogativa do
aluno-oficial primeiro colocado do último ano do Curso de Formação de Oficiais, CFO.
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CADETE: EXPRESSÃO E GRADUAÇÃO
Sobre o termo “cadete”, sempre
foi ele associado, no imaginário comum, à
mocidade militar, a uma categoria especial,
aos filhos mais jovens da aristocracia que
optavam pela carreira das armas.
Essa percepção tem um fundamento
histórico,
como
registrou
Loureiro:

Estudos etimológicos indicam
que a origem mais remota do vocábulo
“Cadete” é o termo capitellum do latim, que
significava “cabecinha”. Do latim, o termo foi
assimilado pelo gascão e transformado na
palavra capdet, que designava um “chefe”. Com
a incorporação desta expressão ao vocabulário
francês temos o cadet, título dado aos filhos
mais jovens de família nobre. Já no século XVIII
o termo foi incorporado à língua portuguesa
como “Cadete”. Encontramos vocábulos
semelhantes em outras línguas europeias, que
também servem para designar os filhos mais
jovens de uma família pertencente à nobreza.
Como cadetto em italiano, kadett em alemão
e o cadet em inglês. (...) Em torno dos Cadetes
de verdade, acotovelavam-se outros moços,
inclusive plebeus, rebentos de uma burguesia
que começava a alçar o colo, filhos dos novos
ricos da época, em regra, turbulentos e
espadachins. (...), Mas, qual é a ligação entre
o termo Cadete e a carreira militar? Para
responder esta questão basta uma análise
das leis de sucessão ainda influenciadas pelas
regras feudais. Essas leis previam que somente
o filho mais velho, o primogênito, herdaria o
título e as propriedades da família, os mais
jovens deveriam buscar outros meios de
sustento. Desta forma, ocorreram aos serviços
do reino, em especial ao serviço militar. Por
tratar-se de nobres, ao serem empregados
a serviço do reino nos exércitos, ocupariam
funções de comando. (...) A graduação Cadete
teve origem oficial no final da idade moderna,
em meados do século XVIII, quando a escolha
dos chefes militares se dava a partir de
v. 3, n. 8 2018
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privilégios de nascimento .
O espírito jovial dos
infantes com energia e disposição, associado
ao brilho dos seus impecáveis uniformes,
constituiu uma marca que sempre trouxe a
noção de que o seu conjunto, o chamado
“Corpo de Cadetes”, é o que de melhor a
sociedade pode oferecer para a preparação
dos futuros oficiais em um processo rígido,
suavizado pela descontração e pelo ânimo
peculiar desses jovens vibrantes. E são eles
que projetam o futuro de sua Instituição,
ao mesmo tempo em que surpreendem
familiares e amigos com a correção de sua
postura corporal e os seus modos em notável
e rápido amadurecimento físico, psicológico
e intelectual que somente uma Academia
Militar, em um modo de ensino e treinamento
de total imersão, é capaz de propiciar: enfim,
um eficiente processo de formação.
De fato, seria
necessária uma imagem forte e irretocável
para simbolizar e também para inspirar aqueles
que abraçarão um ideal de vida, uma vocação
que vai muito além de um simples serviço, ou
de um posto, mas, que significa o exercício
permanente de prestígio à causa pública em
uma complexa função de comando, como
uma superior missão atribuída ao aluno de
uma Escola de Comandantes.
Não por acaso, tanto nas forças
militares federais (Forças Armadas), quanto
nas forças militares estaduais (hoje Polícias
Militares) edificou-se também a tradição de,
nos momentos mais solenes e em honras
militares especiais, o “cadete” (ou alunooficial) se apresentar com uniforme especial,
ocupando posição de destaque, como no caso
de honras fúnebres e recepção das mais altas
autoridades no País ou no Estado. Também em
funerais de personalidades e em tradicionais
festas de debutantes a figura do cadete é
lembrada e compõe a cena que transmite
imagem de respeito, prestígio e honradez,
sempre associada à juventude e ao futuro da

Pátria.

A

expressão
“cadete” - e a graduação
correspondente - deixou de
ser utilizada pelo Exército
Brasileiro no final do século
XIX, diante da novel República
proclamada em 1889, por
estar relacionada a origem
aristocrática vinculada à
nobreza e, desse modo,
ligada à monarquia. Mas, foi
reabilitada em 1931 com a
marca do “cadete de Caxias”
(forma de revalorização dos
alunos da Escola Militar, como
visto, que passariam a integrar
o “Corpo de Cadetes”), com
um estandarte próprio, e um

vínculo com o compromisso
à Bandeira (Decreto n.
20.307, de 20 de agosto
de 1931), tradição militar
desde a época do Império.
Quanto ao espadim, entregue
pela primeira vez em 1932
na Academia do Exército,
miniatura da espada do
patrono Caxias, a solenidade
ocorreu nos dias 15 e 16 de
dezembro .
Já na Força
Pública de São Paulo, até a
vinda da primeira Missão
Francesa, não havia curso
específico para a formação de
oficiais e simbologia própria,
ou graduação diferenciada

e transitória nesses termos
(o que se iniciou em 1910,
junto com a criação da
Companhia Escola); mas, por
tradição e acompanhamento
da designação usada pelo
Exército a partir de 1931, e
também pelo emprego em
Academias de vários outros
países, os alunos que se
preparavam para o oficialato
na Força Pública paulista
também seriam chamados
de “cadetes”, ainda que
informalmente, recebendo
seus espadins por previsão do
chamado “novo regulamento”
do CIM, a partir de 1936.
Apesar da tradição da

Cadetes (alunos-oficiais) com o uniforme especial e espadim, passando pelo Portão das Armas,
na década de 1950, no então Centro do Formação e Aperfeiçoamento (CFA) de São Paulo (atual
APMBB). Imagem do acervo do Museu Acadêmico “Cadete Eduardo Pinheiro”.
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denominação “cadete” na Força Pública de
São Paulo, apenas durante breve período deuse a oficialização dessa nomenclatura para
os alunos do então Centro de Formação e
Aperfeiçoamento - CFA (atual APMBB), ou seja,
entre os anos de 1965 a 1970. Ocorre que, na
década de 1960, oficiais paulistas entendiam
que o termo cadete seria melhor aplicado aos
alunos-oficiais e, influenciaram o governador
Adhemar de Barros, que assinou decreto, em
1965, introduzindo a graduação de cadete em
substituição à graduação de aluno-oficial no
Curso de Formação de Oficiais - CPFO (para o
Curso Preparatório de Formação de Oficiais,
o CPFO, permaneceria a graduação alunooficial). Ocorre que, em 1968, a lei que criou
o Regime Especial de Trabalho Policial - RETP
(Lei Estadual nº 10.291, de 26 de novembro)
estipulou um adicional para o salário dos
policiais (civis e militares) do Estado de São
Paulo e não constou no seu texto a graduação
de cadete, mas a de aluno-oficial, o que
provocou uma distorção: o aluno do Curso
Preparatório passou a receber mais do que o
cadete do CFO. Já em 1970, foi publicado o
regulamento da “Academia de Polícia Militar”
(nova nomenclatura da Escola), definindo a
graduação dos alunos, tanto do CFO quanto
do CPFO, como “aluno-oficial”, extinguindo
definitivamente a graduação de cadete e
solucionando a questão dos vencimentos
diferenciados (Decreto nº 52.575, de 11 de
dezembro de 1970). Portanto, excetuando
esse período de 1965 a 1970, prevaleceu a
designação “aluno-oficial”, observando-se
que, dependendo do regulamente vigente,
em algumas fases também se adotou apenas
“aluno” ou simplesmente a graduação que os
ingressantes ocupavam antes do início curso .
v. 3, n. 8 2018
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O ESPADIM
Quanto ao espadim e sua
história, registra-se que essa espécie de
miniatura de espada foi muito usada na
condição de peça ornamental em especial na
Europa nos séculos XVIII e XIX. Como símbolo
do aluno que se prepara para o oficialato,
existem registros de uso de espadins por
cadetes da Academia Militar de West Point
desde o século XVIII. Na Academia do Exército
Brasileiro, como indicado, a primeira entrega
do espadim ocorreu em 1932 (o “Espadim de
Caxias”).
Na condição de
símbolo do aluno-oficial ou cadete, o espadim
foi adotado posteriormente em todas as
demais Academias de Polícias Militares do país
e associado em várias delas à figura do mártir
da Inconfidência Tiradentes, que também era
Alferes (posto equivalente ao Tenente) em
Minas Gerais: o “Espadim de Tiradentes”; mas,
em São Paulo, prevaleceu a figura do patrono
Tobias de Aguiar, por resistência de oficiais da
Força Pública. Lembremos que os paulistas,
orgulhosos de sua história e de suas tradições,
mantinham a lembrança das disputas pelo
poder na República Velha, da chamada
“política café com leite” até a Revolução de
1930.
Foram três os modelos
de espadim em São Paulo: o de 1935, o de
1953 (os dois sem patrono definidos, apesar
de citações do general Osório como patrono,
herói brasileiro da Batalha do Tuiuti, na
Guerra do Paraguai) e o mais recente, de 1966
(patrono Tobias de Aguiar). O desenho desse
último, de fato, foi produzido como miniatura
da espada do Brigadeiro Rafael Tobias de

Aguiar, com curvatura típica do sabre, símbolo
sedimentado pelo esforço dos oficiais da
Força Pública, na década de 1960, zelosos
pelas tradições paulistas, reivindicando a
homenagem ao fundador da milícia em 15 de
dezembro de 1831, não obstante o empenho
de autoridades federais em difundir a imagem
de Tiradentes como herói-símbolo das Polícias
Militares em todo o Brasil.

Espadim Tobias de Aguiar, em recente
solenidade da APMBB (Festa do Espadim)
A DATA DE 24 DE MAIO: ENTREGA DO
ESPADIM
Sobre a definição da data da
entrega do espadim (na chamada Festa do
Espadim), também por influência do Exército
Brasileiro na década de 1930, a Força Pública
paulista passou a realizá-la em solenidade
com previsão regulamentar de realização no
dia 24 de maio, quando se lembra a vitória na
Batalha do Tuiuti, que é a segunda data mais
importante para o Exército e, desse modo,
haveria diferenciação de datas de entrega
de Espadins (para o Exército, foi reservado
o dia 25 de agosto). Nota-se, não obstante,
que a primeira solenidade de Entrega de
Espadins na Força Pública de São Paulo
ocorreu em 15 de dezembro de 1936, no
antigo CIM, prosseguindo as demais entregas
regularmente em 24 de maio de cada ano. De
fato, nas inovações trazidas pelo regulamento

do Centro de Instrução Militar (CIM) de
1936 existia a previsão (artigo 114) de que o
símbolo dos alunos-oficiais seria um “espadim
especial” entregue aos alunos do primeiro ano,
na solenidade de juramento à Bandeira, nessa
oportunidade com a presença do Comandante
Geral “e de todos os comandantes de corpo de
tropa” .
A Batalha do Tuiuti, de
24 de maio de 1866, foi um dos episódios
marcantes da Guerra do Paraguai iniciada
em 11 de novembro de 1864, tendo o Brasil
integrado a Tríplice Aliança (com Argentina e
Uruguai), conjunto de forças aliadas contra o
Paraguai e o seu Exército:

Travou-se em Tuiuti (maio de 1866) a
maior batalha campal da guerra, associada,
do lado brasileiro, ao nome general Osório.
Apesar da derrota paraguaia, os aliados
não conseguiram tirar proveito da situação,
sofrendo a seguir um revés em Curupaiti.
Esses combates tinham o objetivo de tomar a
fortaleza de Humaitá.
Um fato importante
nos rumos da guerra foi a nomeação de
Caxias para o comando das forças brasileiras,
em outubro de 1866. Ela se deu por pressão
do Partido Conservador, na oposição, que
responsabilizava os liberais pelas incertezas
do conflito. No início de 1868, Caxias assumiu
também o comando das forças aliadas.
O efetivo da Milícia Paulista, na época
chamada Corpo Policial Permanente,
incorporou-se à coluna de marcha do Exército
Imperial (brasileiro) e, por esse motivo, a
participação no esforço brasileiro na Guerra
do Paraguai foi perpetuada como um dos
marcos históricos da Instituição, simbolizado
na 5ª estrela do seu Brasão de Armas .
Um detalhe relevante para a
escolha da data de 24 de maio, prevista no
regulamento do CIM de 1936, é o fato de que
ela coincide com o Dia do Exército ou Festa
do Exército, comemorado até 1923 como a
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Junto com a
entrega dos espadins em São
Paulo, na mesma solenidade
de 24 de maio, manteve-se

autoridades a que estiver
subordinado, respeitar os
superiores
hierárquicos,
tratar com afeição os irmãos
de Arma e com bondade os
subordinados e dedicar-me
inteiramente aos serviços da
Pátria, cuja honra, integridade
e instituições defenderei com
“Incorporando-me
à sacrifício da própria vida”
Polícia Militar do Estado de
São Paulo, prometo cumprir
rigorosamente as ordens das

Observe essa imagem
de 1942, do momento solene
do “Juramento à Bandeira”.
Trata-se da
turma de vinte e um alunosoficiais do antigo Centro de
Instrução Militar (CIM), da
Força Pública do Estado de
São Paulo, na solenidade de

Recebimento do Espadim
(peça do primeiro modelo,
de 1935, que era maior do
que o atual, 1966), ainda no
pátio de sua antiga sede, no
Bom Retiro, no quadrilátero
do atual Quartel do Comando
Geral.
Essa foi a primeira

importante na sua história - e
também na história do Brasil
- em prejuízo de outra (21
de abril) sem vínculo com as
tradições de São Paulo.
O JURAMENTO

maior festa militar do país,
tendo o General Osório como
principal homenageado (com
sua figura associada à vitoriosa
Batalha do Tuiuti). A partir
das inovações no Exército
no início da década de 1930,
em especial com a criação do
“Cadete de Caxias”, em 1931,
passou a ser considerada a
maior festividade o dia 25 de
agosto, aniversário do Duque
de Caxias, que, depois, veio
também a ser comemorado
como o Dia do Soldado .
O
processo
de imposição da imagem de
Tiradentes como patrono das
Polícias Militares se iniciou no
Brasil em 1946, com DecretoLei federal 9.208, de 29 de abril
desse mesmo ano, assinado
pelo então presidente Eurico
Gaspar
Dutra
(Marechal
v. 3, n. 8 2018

eleito no final de 1945), que
registrou: “Fica instituído o Dia
das Polícias Civis e Militares
que será comemorado todos
os anos a 21 de abril”. Por
esse motivo, já em 1956, a
antiga Escola de Formação
de Oficiais (EsFO) do Distrito
Federal, influenciada pelo
Exército, adotou o “Espadim
de Tiradentes” por decreto
promulgado no mesmo ano,
sendo a data de entrega e o
título difundidos para outras
forças militares estaduais.
M a s
São Paulo resistiu, mesmo
com a edição de um novo
regulamento para o seu
Centro de Formação e
Aperfeiçoamento - CFA, em
1963, quando foi alterada a
data de entrega dos espadins
de 24 de maio para 21 de

abril, Dia de Tiradentes. Com
a resistência de oficiais em
São Paulo, a entrega dos
espadins prosseguiu sendo
realizada em 24 de maio, por
tradição, juntamente com
a idealização do “Espadim
de Tobias de Aguiar” que foi
lançado poucos anos depois:
o modelo 1966, entregue
ainda hoje. Note-se que o
novo regulamento, agora
da Academia de Polícia
Militar - APM, Decreto n.
52.575, de 11 de dezembro
de 1970, manteve a previsão
da data da solenidade em
21 de abril (artigo 26), mas
a posição contrária dos
oficiais paulistas fez com que
a solenidade continuasse a
ocorrer regularmente no dia
24 de maio. Enfim, o Exército
não ofereceria resistência
à lembrança de uma data

o Juramento à semelhança
daquele realizado no Exército,
a representar, além da
incorporação às fileiras da
Instituição
policial-militar,
um compromisso perante
à Bandeira Nacional, nos
seguintes termos:

turma que veio a receber a
Espada, ao final do curso, já
no quartel do Barro Branco. A
Formatura ocorreu em 15 de
dezembro de 1944, no pátio
da nova sede, na Invernada do
Barro Branco, zona norte de
São Paulo, atual Academia de
Polícia Militar do Barro Branco
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(Turma de Aspirantes-a-Oficial 1944)
Na época, os cursos do CIM
eram divididos em dois: o COC (Curso de
oficiais Combatentes) e COA (Curso de Oficiais
de Administração). Ao fundo é possível ver a
anotação do então aluno-oficial João Aureo
Campanhã, sobre a localização do alojamento
do 3o COC. Ele aparece como o segundo da
primeira coluna, nesta foto que integrou o seu
acervo .
O Coronel Edilberto de Oliveira
Melo, historiador da Polícia Militar, também
integrou essa “primeira turma formada no
Barro Branco”, não sendo possível identifica-lo
na imagem.
MARCAS DA INSTITUIÇÃO
A simbologia militar, consequência
natural da origem da Instituição Polícia Militar
do Estado de São Paulo, une o passado
ao presente em continuidade histórica da
Instituição. Projeta também o futuro, no
processo de constante aperfeiçoamento do
trabalho policial, sempre na busca por maior
eficiência, sem a perda da característica de sua
investidura militar, de sua cultura e de suas
tradições.
Nessa marcha segura
da evolução, uma das visíveis mudanças
no tempo presente é o fato de que a maior
parte dos alunos-oficias já vem do efetivo
pronto (ingressaram na Polícia Militar como
praças) com a consequente elevação da
idade média daqueles que cursam o CFO.
Pode-se identificar nessa mudança a imagem
de um “cadete maduro” que traz consigo a
experiência que será aproveitada, junto ao
padrão tradicional de formação da Academia.
Significa a presença do senso crítico e uma
visão apurada da complexa atividade e do
cenário em que esses alunos-oficiais atuarão,
em breve, da condição de comandantes.
Envolvidos nessas linhas
de tempo e de espaço, os cadetes e os seus
espadins constituem a projeção de um ideal,
em conjunto harmonioso que se renova a
v. 3, n. 8 2018
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cada ano, como a esperança e a motivação
pelo sucesso da atividade policial-militar para
a preservação da ordem pública, em defesa
do cidadão e pela Pátria. Integram, edificam e
expandem inquestionáveis valores voltados à
realização do bem comum.

QUANTIDADE DE POLICIAIS POR NÚMERO DE HABITANTES

Autor: Sergio Carrera de A. Melo Neto

“Aluno-oficial Tácio recebendo o Espadim
de sua mãe. O sacrifício recompensado pelo
sonho
realizado e coroado pelo mais sincero e carinhoso abraço”. Postagem no perfil oficial da
APMBB
da rede social Facebook, em 2017.

A reportagem do Portal G1/DF,
intitulada “Regiões do DF com mais mortes
têm menos policiais, aponta levantamento.”
(MOREIRA, 2013), reacendeu uma antiga
discussão e questionamento quanto ao
descrito na matéria: de que o numero de
policiais considerado ideal pela Organização
das Nações Unidas (ONU) é de 1 policial para
cada 250 pessoas, segundo o especialista em
segurança pública e comentarista da Rede
Globo, entrevistado pelo jornalista.
Esse é um paradigma que há anos
muitos acadêmicos, policiais e gestores da
área de segurança pública no Brasil, e em

vários países (basta fazer uma pesquisa na
internet), têm utilizado para justificar ou se
defender, como resposta a gestão de pessoal
e ao emprego operacional/administrativo dos
efetivos policiais. Por vezes, tem tratado como
elemento fundamental para o aumento/
redução dos índices de criminalidade em
determinadas áreas (ou associações feitas em
relação à “sensação de segurança”). Entretanto,
essa relação policial/habitantes (ratio) merece
ser um pouco melhor discutida, assim como
se investigar junto a ONU o(s) documento(s)
de referência para tal assertiva. A fim de se
apurar tais questionamentos, buscou-se fazer
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uma breve pesquisa e uma comparação com dados de estudos realizados nos Estados Unidos
da América (EUA), em particular, para melhor compreender a veracidade do tema, que por vezes
pode nortear, erroneamente, políticas de segurança pública e políticas públicas de segurança,
caso existam.2
De acordo com o Uniform Crime Reporting (UCR) Program do Federal Bureau of
Investigation– FBI, a proporção (ratio) de policiais por população nos Estados Unidos no ano
de 2011 foi de 2,4 para cada 1000 habitantes. Praticamente todas as instituições policiais dos
EUA subsidiam com dados e informações referentes ao registro de crimes o Uniform Crime
Reporting (UCR) Program do FBI, como uma base nacional, tendo recebido uma contribuição
de 14633 diferentes agências policiais em 2011. “Cidades” com menos de 10 mil habitantes
registraram uma média de 3,5 policiais para cada grupo de mil habitantes, enquanto “condados”
com menos de 10 mil habitantes, um ratio de 2,7 (FBI, 2011).
O mesmo relatório define que o ratio, “contabilizando os civis” que trabalham nas
instituições policiais, é de 3,4 policiais para cada 1000 habitantes nos EUA. Consideramse membros de uma agência policial americana os sworn officer (policiais de carreira – Law
Enforcement Officer) e os funcionários civis (atendentes, despachantes de rádio, estenógrafos,
carcereiros, agentes penitenciários e mecânicos, desde que sejam empregados de tempo
integral da agência). Em 2011, o numero de sworn officers representou 69,7 por cento de todo
pessoal das agências de segurança pública dos EUA, as law enforcement agencies (FBI, 2011).
Em 2011, de acordo com o FBI, as “cidades” americanas tiveram uma média de 2,2 policiais/mil
habitantes, nacionalmente, enquanto que as cidades das regiões nordeste e sul (2,6); Midwest
(2,1) e Oeste (1,6) (FBI, 2011b), ressaltando que os dados são relativos ao efetivo policial por
cidades (contabilizando os funcionários civis) e não seu emprego por regiões internas (bairros,
vilarejos e áreas, por exemplo), que varia de acordo com cada política de gestão administrativa
e operacional dos órgãos policiais.
No estado americano da Flórida, o Departamento Estadual de Law Enforcement (Florida
Department of Law Enforcement - FDLE), em seu Relatório de Perfil de Justiça Criminal (ano
2010), descreve os ratios das diversas instituições policiais estaduais:

No estado americano de Michigan,
também com base no UCRP, a cidade de Detroit
tinha, em 2011, 4 policiais para cada 1000
moradores, enquanto Grand Rapids tinha 1,6 e
Lansing com 1,9 sworn officer para cada 1000
habitantes (HARRIS, 2011). Todavia, no mesmo
estado, a cidade de Flint com 1,2 policiais/mil
habitantes liderava a lista nacional americana
como a cidade mais violenta do país, enquanto
que algumas das outras sequer entravam
na lista de cidades violentas, como Sterling
Heights, com ratio de 1,24 policiais para mil
moradores, praticamente a mesma proporção.

WILSON & WEISS afirmam que:
1.70 officer per 1,000 population (Law Enforcement Only)

Police Departments: 2.47 officers per 1,000 population (does not include schools and ports)
Law Enforcement
2.28 officers per 1,000 population (includes Sheriff’s, Police Departments, State LE and Schools and Ports)
Ano ref. 2010:
Sheriff’s Offices

1.70 officer per 1,000 population (Law Enforcement Only)

Police Departments: 2.40 officers per 1,000 population (does not include schools and ports)
Law Enforcement
2.23 officers per 1,000 population (includes Sheriff’s, Police Departments, State LE and Schools and Ports)
Fonte: FDLE, 2010.
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Peter Bellmio, a Annapolis, Md.,
consultant, who has analyzed police staffing
levels for police departments in Seattle and
Los Angeles, said departments need to have
enough officers to handle the volume of calls
and be responsive to minor calls by setting up
appointments with residents. That can help
a department become proactive, rather than
simply reacting to calls, Bellmio said. (HARRIS,
2011)
A Associação Internacional dos Chefes
de Polícia (International Association of Chiefs
of Police - IACP) se posicionou em relação à
correlação entre quantidade de policiais e
população (position on police to population
ratios) e o porquê das agências policiais não
dever utilizar apenas esse indicador como base
para tomadas de decisão quanto ao emprego
de efetivo, “Ratios, such as officers-perthousand population, are totally inappropriate
as a basis for staffing decisions.” (IACP, 2003).

Ano ref. 2009:
Sheriff’s Offices

primordial para se estabelecer o ratio de
policiais de determinado departamento
(e/ou área), a fim de que a polícia atue
proativamente, em vez de simplesmente
responder as chamadas de emergência (190):

Fonte: The Flint Journal.

Então o que justificaria, no caso de cidades
do estado de Michigan, tamanha discrepância
entre instituições policiais com ratio muito
semelhantes, mas com índices criminais tão
distintos? Para tal questionamento, alguns
estudiosos desenvolveram pesquisas e análise
da gestão do emprego de efetivo policial,
tendo neste caso específico utilizado o ratio
como indicador fundamental.
Segundo
Peter
Bellmio
(apud
HARRIS, 2011), a quantidade de chamadas/
atendimentos policiais seria uma variável

Analogamente, no Brasil, não se
registram critérios plenamente definidos e
aceitos por todos para a fixação de efetivo
policial militar. Nos Estados os critérios são os
mais variados, sendo o número de policiais
militares determinado de forma aleatória,
sem metodologia ou teoria que sustente a
aplicação (p. 45, 2012).
Em contrapartida, um estudo realizado
por Conforto (apud WILSON & WEISS, 2012),
com base no sistema americano de cálculo
de efetivo policial, afirma que tanto em
áreas urbanas como em rurais existe uma
necessidade de 1,5 a 2,5 policiais para cada mil
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base de cálculo para efetivo policial, não existe
qualquer parâmetro (WILSON & WEISS, p. 45,
Ao descrever o sistema Norte-americano 2012).
de cálculo de efetivo, Conforto (1998) explica
que tal sistema é originário de profunda
Assim, em 2007, o Centro de Informação
análise estatística e científica por técnicos das Nações Unidas oficialmente respondeu ao
americanos, que chegaram a um consenso questionamento de WILSON & WEISS, negando
de que o efetivo necessário para o sistema tal recomendação por parte da ONU. Passados
policial local, varia de 1,5 (um e meio) a 2,5 vários anos, e com a contínua afirmação da
(dois e meio) policiais para cada 1000 (mil) referida “recomendação por parte da ONU”,
habitantes, tanto na área urbana como na área foi buscado pelo autor (10 out.2013), o
rural. A execução se diferencia nas duas áreas, Departamento de Segurança da ONU (United
pela maior ou menor mobilidade e pelo poder Nations Department of Safety and Security –
das comunicações. Estes mesmos critérios são UNDSS) no Brasil sobre o ratio supostamente
aplicáveis à nossa realidade. Na variação de 1,5 estabelecido pelas Nações Unidas, tendo
a 2,5 policiais para cada 1000 habitantes
como resposta de um funcionário, o “total
estão inseridos os fatores criminológicos, desconhecimento”3.
Depois de reiteradas tentativas de se
que variam de local para local, e que aumentam
ou diminuem o índice de criminalidade, encontrar algum documento da ONU que
aumentando ou diminuindo em consequência pudesse respaldar tal recomendação, foi
o efetivo policial (Conforto apud WILSON & então indicado o Relatório do Secretário
WEISS, p. 446, 2012).
Geral das Nações Unidas, por ocasião do 20º

habitantes, conforme descrito:

Congresso de Prevenção ao Crime e Justiça
Criminal, realizado na cidade de Salvador-BA,
em abril de 2010 (UN, 2010), onde no ponto 48
do Relatório se afirma, após pesquisa (survey)
realizada entre vários países, que existe uma
média mundial de 300 policiais para cada 100
mil habitantes no ano de 2006. Trata-se de uma
constatação, de uma conclusão com base em
dados fornecidos e preenchidos por Estadosmembros da ONU para a referida pesquisa,
e não uma “recomendação”. A survey afirma
ainda que existe uma variação “significativa”
do número de policiais entre os países
participantes da pesquisa, concluindo que
Porém, onde a ONU definiu tal parâmetro existe um número mínimo de policiais para
e qual o critério adotado? Em recente pesquisa cada 100 mil habitantes que são necessários
sobre o assunto, ficou cristalina e incontestável em todos os países, conforme texto original
a resposta a este paradigma, através do abaixo:

Considerando a influência internacional
da ONU em recomendar e propor a seus
Estados-membros medidas diversas a serem
adotadas, a retórica criada e aceita como
oficial por acadêmicos, imprensa e até
membros de governos, de que as Nações
Unidas estabelecem a relação de 1 policial
para 250 habitantes foi questionada por
WILSON & WEISS (2012) junto ao Centro de
Informação das Nações Unidas em 2007, visto
a inexistência de quaisquer documentos,
como descrevem:

Centro de Informação das Nações unidas que
assim se pronunciou: “o dado com o número
de policiais por habitante não é das Nações
unidas e, portanto, não sabemos responder
as suas questões”. (CENTRO DE INFORMAÇÃO
DAS NAÇÕES UNIDAS, 2007). Portanto, como
v. 3, n. 8 2018

48. An analysis of data collected through
the United Nations Survey indicates a median
of approximately 300 police officers per
100,000 inhabitants worldwide for 2006.
Nevertheless, Survey responses show that

rates of police officers per
population vary significantly
among countries. Results
imply that there is a minimum
number of police officers
per 100,000 inhabitants
that is necessary in any
country. Only four countries
worldwide, for example, show
police personnel values lower
than 100 officers per 100,000
inhabitants. Relatively high
median rates of police
personnel (around 400) were
observed in countries in West
Asia, as well as in Eastern and
Southern Europe. The median
rate of police personnel per
population at the global level
remained quite stable over
the period 2002-2006, after
an increase between 1995
and 2002 (UN, 2010).

da informação. Desde já me
coloco à disposição para
quaisquer novas dúvidas que
surgirem. As Nações Unidas
não possuem nenhuma
recomendação
sobre
o
número de policiais por
número de habitantes. Isto
porque os contextos e níveis
de violência variam de acordo
com a comunidade, cidade,
município, estado, país e/ou
região. A recomendação é que
cada contexto seja analisado
conforme suas características
(UNIC, 2013).

Fica-se, portanto, clara
a inexistência de qualquer
recomendação
sobre
o
número de policiais por
número de habitantes por
parte da ONU, conforme
resposta oficial do UNIC RIO, a
Como
nenhum qual pode ser confirmada por
documento fora encontrado, qualquer membro da mídia,
considerando
que
o consultores, especialistas e
Relatório acima apenas emite governos junto ao aludido
conclusões lógicas de dados órgão.
fornecidos – não se tratando
Em relação ao emprego
de recomendação, a fim de
dirimir quaisquer dúvidas em de efetivos policiais em
regiões/
encontrar algum documento determinadas
com a referida recomendação, áreas (bairros, cidades, etc.)
o autor entrou em contato por parte das instituições,
direto com o Centro de o “numero de policiais por
Informação
das
Nações habitantes” pode ser um
Unidas (UNIC RIO, 2013), em indicador para o processo
12 de outubro de 2013, assim de tomada de decisões
como feito por WILSON & para a alocação de recursos
WEISS em 2007, obtendo a humanos, mas não deveria ser
o único. Os gestores devem
seguinte resposta:
incluir outros indicadores e
variáveis para a adequada
Prezado Sergio,
de
efetivo,
Muito obrigado pelo distribuição
contato e pela checagem considerando,
inclusive,

perspectivas históricas de
cada localidade e tendências
e mudanças de tipos criminais
e evolução/modernização do
modus operandi delituoso.
Os serviços e funções
exigidas das agências de
segurança pública, as polícias,
requerem
conhecimentos
específicos
diversos,
como conhecimento de
aspectos
demográficos,
sociais,
econômicos
e
políticos, índices criminais,
com bons programas de
análise criminal (e pessoal
qualificado),
jurisdição
de competência, taxas de
emprego/desemprego,
nível educacional, sistema
judicial eficiente, renda per
capita, políticas públicas na
área, doutrina institucional e
governamental, investimento
em programas de integração
entre sociedade e polícia e
investimento em treinamento
e
equipamento
policial,
como bem destaca VALLA
(p.58, 1999): “é fundamental
perceber que não se diminui
a
criminalidade
apenas
tornando maior a polícia. A
polícia necessita não é de um
pessoal numeroso, mas de um
pessoal melhor selecionado,
melhor formado e melhor
equipado.”. Um exemplo
simples que está diretamente
ligado ao indicador de
aumento de efetivo é o
aumento de registros de
ocorrências, o que eleva
naturalmente o número de
casos reportados pela polícia,
que subsidia dados oficiais do
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governo sobre segurança pública.
Estudos, a favor e contra a utilização do ratio na atividade policial vêm sendo desenvolvidos
e tanto os órgãos policiais quanto os acadêmicos devem avaliar os benefícios que podem
ser tirados, observado cada caso em particular. Recomendações de instituições nacionais e
internacionais, como a ONU, devem ser bem vistas e acolhidas em benefício coletivo, desde
que verídicas e com a devida prova científica, sem “achismos”. Ao se constatar que inexistem,
segundo o Centro de Informações das Nações Unidas, recomendações da Organização
referente ao tema4, como amplamente divulgado pela imprensa e especialistas, verifica-se
que “somos” reativos não apenas na práxis, mas também na teoria. Como visto, duas cidades
podem ter o mesmo ratio de policiais por habitantes, mas cenários completamente diferentes
de criminalidade. Alguns dos fatores citados, por certo, contribuem para que a cidade de Flint/
Michigan, com ratio de 1,2, seja a mais violenta dos Estados Unidos, enquanto outras, no mesmo
estado, e com ratio semelhante, sejam locais tranquilos e com baixos índices de violência. Por
conseguinte, a mesma lógica pode e deve ser aplicada em cidades brasileiras, como no caso do
Distrito Federal.
Ademais, uma maior compreensão da complexidade que é a atividade policial deve ser
melhor estudada não apenas pelos policiais em si, com a contínua busca por conhecimento
e melhorias diversas em oferecer a comunidade um serviço de qualidade e confiança-mútua,
mas que sejam transmitidas com responsabilidade por aqueles que têm o dever de não apenas
divulgar informações à população, com notícias e acontecimentos relevantes, mas que tem o
dever de fazê-lo a cautela necessária em respeito aos profissionais e aos cidadãos.
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A ATUAÇÃO DO CONSELHO DE JUSTIÇA NA JUSTIÇA MILITAR
E AS FORMALIDADES CONSTITUCIONAIS E LEGAIS:
FORMAÇÃO, MOMENTO DE ATUAÇÃO, VALIDADE DE VOTAÇÃO

Ronaldo João Roth
Juiz de Direito da Justiça Militar do Estado de São Paulo,
Mestre em Direito, Coordenador e Professor da Pós-Graduação de Direito Militar da Escola Paulista de
Direito [EPD], Professor de Direito Penal e Processual Penal Militar da Academia de Polícia Militar do
Barro Branco [APMBB]

S

umário: 1. Generalidades. 2. Desenvolvimento. 2.1. Princípio do Juízo Hierárquico.
2.2. Do momento de atuação do Conselho de Justiça. 2.2.1. Do momento do
recebimento da denúncia. 2.2.2. Da decisão da prisão cautelar e da liberdade provisória.
2.3. Do dever de motivação do voto do Juiz Militar. 2.3.1. Da construção do voto do juiz
militar. 2.3.2. Dos vícios de motivação no voto dos juízes do colegiado. 3. Conclusão.

R

esumo: A abordagem do tema visa analisar e fundamentar a atuação do Juiz Militar nos
Conselhos de Justiça da Justiça Militar distinguindo-o do jurado no Tribunal do Júri.
Incursionando no devido processo legal do Estado Democrático de Direito e demonstrando
as formalidades constitucionais e legais que marcam os juízes temporários de primeira
instância – que são a essência dessa Justiça Especializada no Brasil –, analisaremos o
princípio do juízo hierárquico, o momento de atuação colegiada e suas prerrogativas, bem
como o dever de motivação dos votos nas decisões judiciais. A análise do tema permitirá
demonstrar, outrossim, a essencialidade da Justiça Militar e, por conseguinte, do Juiz Militar
no Escabinato castrense, como Órgão do Poder Judiciário no Estado Democrático de Direito.
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1. GENERALIDADES
A Justiça Militar desde que foi oficializada
no Brasil, em 1808, tem em sua estrutura
de primeiro grau a existência do Colegiado
denominado Conselho de Justiça, o qual é
constituído de um Juiz togado – denominado
Juiz Auditor no âmbito da Justiça Militar da
União [JMU], e Juiz de Direito no âmbito da
Justiça Militar Estadual [JME], além de mais
quatro Juízes Militares, estes últimos juízes
temporários.
Na segunda instância, por sua vez, os
Juízes Militares atuam de forma vitalícia na
mesma conformidade que os Juízes civis,
porquanto os Juízes Militares, seja de primeira
como de segunda instância, constituem-se em
uma categoria de Juízes constitucionalmente
previstos dentre os órgãos do Poder Judiciário
[art. 92, inciso VI, CF] como Juízes naturais da
matéria de competência da Justiça Castrense .

composição mista do Colegiado castrense,
formando o Escabinato, arraigados em nosso
Direito, é matéria que encontra aplausos em
nomeada doutrina pátria. Assim, vale citar
a lição do jurista e ex-Ministro do STF João
Barbalho ao se referir à Justiça Militar: “[...] a
infração do dever militar por ninguém pode
ser melhor apreciada do que por militares; eles,
mais que os estranhos ao serviço das forças
armadas, sabem compreender a gravidade
da situação e as circunstâncias que podem
modificá-la. De igual modo, a lição de José
Cretella Júnior:

Decorre a Justiça Militar da própria natureza da
vida, da disciplina, da atividade e da finalidade
inerente à classe militar. De iure condendo,
impossível suprimir o aparelhamento judiciário
militar, peculiar às Forças Armadas. Possível,
entretanto, é aumentar esse aparelhamento,
estendê-lo, limitá-lo ou diminuí-lo. Os
militares, acusados de crime militar, não
seriam julgados com justiça e equidade se
órgãos jurisdicionais comuns, integrados por
civis, e, pois, estranhos às peculiaridades da
vida militar, fossem encarregados de aplicar a
legislação especial a que estão sujeitos.

A jurisdição militar é especializada no
Brasil, ao lado de outras duas Justiças também
especializadas – a eleitoral e a trabalhista –,
todas órgãos do Poder Judiciário ao lado da
Justiça Comum, federal e estadual [art. 92, CF].
Na composição da Justiça Castrense sempre
Nessa mesma linha, a inafastável lição
existiu a participação de militares como juízes, do ex-Ministro do STF José Carlos Moreira
valendo aqui a lição de Reynaldo Moreira de Alves:
Miranda:

[...] o nosso direito penal militar se originou
das raízes latinas, jus castrenses romanorum,
ou seja, o direito dos acampamentos romanos,
de origens remotas, séculos I e II da era
Cristã. O vocábulo castra, castrorum do latim,
significa acampamentos [ver dicionário
latino-português – ed. Globo, 1994], isto é, o
incipiente e primitivo ‘direito romano-militar’
– o jus castrensis – se exercia, de preferência,
nos acampamentos, em tempo de guerra, em
plena luta armada.

Sempre haverá uma Justiça Militar, pois o juiz
singular, por mais competente que seja, não
pode conhecer das idiossincrasias da carreira
das armas, não estando pois em condições de
ponderar a influência de determinados ilícitos
na hierarquia e disciplina das Forças Armadas.

Como se vê, forte a doutrina no sentido
de reconhecer a essencialidade e importância
da Justiça Militar no Brasil. Octávio Augusto
Simon de Souza, comparando os sistemas
constitucionais brasileiro e norte-americano
nos traz citação marcante de Nelson Hungria,
A existência da Justiça Militar e da apontando a lição de Barbalho:
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Ato Institucional espúrio, tendo sido integrada
[...] é vital a existência de uma jurisdição à estrutura do Poder Judiciário pela Carta
especial para o julgamento dos crimes liberal, legítima e democrática de 1934, fruto
previstos na lei militar. Ela não é baseada de uma Assembleia Nacional Constituinte.
em privilégios ou indivíduos, mas nas exatas
razões da vida do Estado. Sem disciplina
Ao contrário dos demais países sulnão há nem subordinação nem segurança. americanos e dos Estados Unidos da América
Disciplina é a força e a vida dos Exércitos. Sem que extinguiram ou ainda preservam seus
uma jurisdição própria, exclusiva, também foros militares, foram eles ou permanecem
militar, essa disciplina seria impossível. [...]
sendo Tribunais Administrativos ou Cortes
Marciais, e não justiças stricto sensu.
Na mesma linha, Octávio Souza citando
pensamento do ministro Carlos Mário da
Silva Velloso, no discurso de sua posse como
Presidente do Supremo Tribunal Federal,
enfatizou o fato de que:

Aliás, as Justiças Militares são,
basicamente, integradas ou operadas
por civis, a saber; defensores públicos,
promotores, procuradores e subprocuradores
do Ministério Público Militar, juízes-auditores
a Justiça Militar não deveria ser extinta, federais que totalizam 54, mais os 5 ministros
porque as forças militares baseadas na do Superior Tribunal Militar e os 3 juízes dos
hierarquia e disciplina e, sem estas, como TJs especializados, todos cidadãos civis. [...]
já referido anteriormente, as corporações
militares poderiam transformar-se em
As audiências e os processos são públicos
bandos armados. A Justiça Militar precisa e as decisões judiciais fundamentadas –
continuar a julgar, com rapidez e observância art. 93, IX CF [...] Insofismável a constatação
das peculiaridades inerentes à disciplina de que sendo a Justiça Militar uma justiça
e hierarquia militares, os assim chamados especializada, tal qual a do Trabalho e a Eleitoral,
crimes essencialmente militares e os militares é quem detém a expertise para assegurar a
envolvidos em crimes militares.
incolumidade dos bens jurídicos tutelados
pela Constituição e pela lei material, bem
Inegável, pois, a grandeza e a importância como para avaliar a legalidade do exercício do
da Justiça Militar no Estado Democrático de poder sancionatório na esfera administrativa.
Direito, conforme abrilhantada lição de Maria [...] Estou segura que a questão da segurança
Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha:
do Estado hoje imbrica-se com a segurança
pública. Operações de GLO implicam em
[...] a celeridade, direito fundamental auxílio ao policiamento preventivo e, até,
erigido à canon constitucional pela emenda repressivo. Está diante de realidade até então
45, é fator primordial nos julgamentos inexistente. O recrudescimento da violência
castrenses, em respeito ao réu que tem sua no meio civil, sobretudo por intermédio do
carreira suspensa enquanto estiver sub judice, crime organizado, demanda a necessária
e à hierarquia e disciplina, imprescindíveis intervenção do Exército, Marinha, Aeronáutica
e Polícias Militares. [...]
para o controle de cidadãos armados. [...]
A Justiça Militar da União, a mais antiga
Afinal, a expertise desta Justiça
do Brasil, foi criada no Império, em 1808, por Especializada é fundamental para o deslinde,
Alvará do então Príncipe Regente D. João, e não somente, de lides penais, mas daquelas
não, pela Constituição de 1967/69 ou por um que versem sobre situações especiais dos
v. 3, n. 8 2018
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militares. Para além, a ideia é trazer para o
universo castrense, via alteração do art. 9º
do CPM, as leis penais extravagantes, tal
qual proposto pela Comissão de Reforma do
Código, a fim de que possamos aplicá-las em
nossas decisões. [...]
Nessa trajetória, a vivência e o
conhecimento técnico das Justiças Militares,
projetam a afirmação do Estado como ethos
e o permanente comprometimento do Poder
Judiciário com a construção da legitimidade
democrática.

(JME), os Conselhos de Justiça, que são órgãos
colegiados de primeiro grau, se desdobram em
duas categorias, segundo a Lei de Organização
Judiciária Militar correspondente: o
Conselho Especial de Justiça (CEJ) e o
Conselho Permanente de Justiça (CPJ). O
primeiro (CEJ) se destina a processar e julgar
réus que ocupam a posição hierárquica mais
elevada na pirâmide das instituições militares,
que são os Oficiais, ao passo que o segundo
(CPJ) se destina processar e julgar os militares
que foram a base da pirâmide das instituições
militares, isto é, as Praças.

Impende destacar que a composição
majoritária de militares, sempre julgando
ao lado do juiz togado - que é o primeiro
que vota explicitando o caminho jurídico
cabível -, em nada retira a substancialidade da
decisão colegiada, mas muito pelo contrário,
traz o brilho e o valor castrense que marcam
as decisões do Colegiado na Justiça Militar,
No âmbito da JME o Conselho de Justiça próprias do Escabinato. A propósito, com
é, pois, órgão colegiado constitucional de maestria Octávio Augusto Simon de Souza
primeira instância na Justiça Castrense, registra que:
estabelecendo a Lei Maior que o referido
Colegiado será composto pelo Juiz de Direito,
Também é importante dizer, com
o qual é o seu presidente, e pelos Juízes relação a essa questão, que, embora haja
Militares, cabendo-lhe conhecer das questões maioria de militares compondo as cortes
criminais militares que não sejam exclusivas julgadoras, eles conhecem o meio militar
do Juiz de Direito (§§ 3º e 5º do art. 125, CF) e podem julgar os militares acusados com
e que atua sempre em sessões públicas, daí total conhecimento da situação apresentada.
decorrendo suas decisões.
De outro lado, os jurados, sem qualquer
A competência dos Conselhos de Justiça
na Justiça Militar diz respeito ao processo e
julgamento dos crimes militares (arts. 124 e
125, § 4º, CF), previstos no Código Penal Militar
(CPM), em rito processual único estabelecido
no Código de Processo Penal Militar (CPPM) e
iniciado após o recebimento da denúncia.

conhecimento jurídico na maioria das vezes,
também julgam civis como eles. Da mesma
maneira, os Tribunais de Justiça nos Estados
podem iniciar procedimentos legais e julgar
juízes e promotores, assim como deputados
estaduais, todos civis.

A Emenda Constitucional nº 45/04, ao
realizar a Reforma do Judiciário, instituiu, no
âmbito da JME, uma divisão de competências
junto ao órgão de primeiro grau, de forma que
nos crimes militares, quando a vítima for civil,
é competente para processar e julgar a matéria
o Juiz de Direito, singularmente, ao passo que,
Na hipótese da JME do Estado-Membro
nos demais casos, é competente o Conselho não possuir disciplina específica sobre a
de Justiça (art. 125, §5º, CF).
composição e atuação do Conselho de Justiça
no primeiro grau da Justiça Militar, é aplicável
No âmbito da Justiça Militar da União subsidiariamente, a LOJMU.
(JMU) e também da Justiça Militar Estadual
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Cabe salientar que em apenas três
Estados da Federação a Justiça Militar está
estruturada nos dois graus de jurisdição: Rio
Grande do Sul (RS), São Paulo (SP) e Minas
Gerais (MG), contemplando o Tribunal de
Justiça Militar (TJM). No âmbito da JMU,
desde 1808, a Justiça Especializada possui os
órgãos judiciários de primeiro grau, que são
as Auditorias Militares, e o órgão judiciário de
segundo grau que é o Superior Tribunal Militar
(STM).
O Colegiado castrense recebe a
denominação de Conselho de Justiça e este
é um Escabinato - . Segundo Jorge Alberto
Romeiro, Escabinato ou Escabinado “[...] é um
tribunal colegiado misto, composto de juízes
togados e juízes leigos” , para presidirem os
atos processuais de sua competência tais
quais: oitiva de testemunhas de acusação e de
defesa, interrogatório do réu e o julgamento.
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votos com a fundamentação e a motivação
explicitada publicamente.
No aludido tema deste artigo veremos
que os aspectos tripartidos da abordagem
dizem respeito às questões essenciais do
processo, portanto, a sua inobservância
acarretará a nulidade dos atos processuais
[art. 500, inciso IV, CPPM].
2. DESENVOLVIMENTO.

Conhecer o Conselho de Justiça e
saber diferenciá-lo do Conselho de Sentença
no Tribunal do Júri é o que procuraremos
evidenciar neste trabalho.
Trata-se o Conselho de Justiça de órgão
de primeira instância, formado por juízes
temporários, denominados Juízes Militares
, e que estarão ao lado do Juiz togado, com
o mesmo peso de voto, cuidando de todas
O CPJ é formado após sorteio realizado as questões que lhes forem submetidas à
pelo Juiz togado, a cada trimestre, dentre os apreciação.
Oficiais das instituições militares disponíveis
segundo critério legal, ou, no caso do CEJ,
Assim, em relação à formação e
após o recebimento da denúncia.
composição do Colegiado castrense, importa
saber de que forma ele surge e quais as
Interessa-nos, pois, neste espaço, tratar formalidades deve observar, daí daremos
de três questões do Colegiado castrense de ênfase ao princípio do juiz hierárquico, ao
primeiro grau. O primeiro deles referente à sua momento de sua atuação e a questão da
formação e composição em relação aos Juízes formulação do voto com o dever de motivação
Militares. O segundo relativo ao momento de por parte do Juiz Militar.
sua atuação no processo. O terceiro aspecto é
em relação à validade das decisões colegiadas,
as quais são estruturadas, por cinco votos.
2.1. Do Princípio Do Juiz Hierárquico.
Na primeira questão, vale saber como
é formado o Colegiado castrense e quais são
as suas formalidades em face do princípio do
Juiz natural. Na segunda questão, interessanos discutir o momento processual de sua
atuação e a delimitação de competência para
seus atos, e, na terceira questão, abordaremos
a formação do voto do Juiz Militar ao lado do
voto do Juiz togado, e a vinculação desses
v. 3, n. 8 2018

É formalidade essencial na formação do
Conselho de Justiça (Especial e Permanente)
a delimitação de competência vinculada à
condição hierárquica do acusado, a qual, em
consequência, é determinante para definir
a natureza do Colegiado, se especial ou
permanente, bem como a patente dos Oficiais
que irão compor o Escabinato castrense.

Na visão de Marcelo Adriano Menacho
dos Anjos, “os Conselhos de Justiça têm
composição
aristocrática,
notadamente
porque somente aos oficiais da corporação é
dado compor os conselhos, não sendo dada
às praças e nem mesmo a um cidadão que
não pertença à corporação a possibilidade de
integrar os conselhos.”

Lei de Organização Judiciária Militar do Estado
de São Paulo (LOJMESP – Lei 5.048/58) em seu
artigo 4º, sendo o que prevalece no âmbito
da JME nos demais Estados-Membros da
Federação.

Como visto, a superioridade hierárquica
e/ou a antiguidade do Juiz Militar é condição
sine qua non para a formação e composição
Não há de se olvidar que a hierarquia do Conselho de Justiça, sempre se tomando
militar é um valor constitucional ao lado da como base a condição hierárquica do réu.
disciplina militar nas instituições militares
(arts. 42 e 142, CF), de forma que, desde
Se inexistentes militares com patente
longa data, a escolha e a atuação do Juiz superior ou mais antigo que o réu para
Militar mantém uma correlação proeminente compor o Conselho Especial de Justiça, como
diante da posição hierárquica do acusado no Juízes Militares, essa situação tem ensejado
processo-crime.
o desaforamento na JMU para solucionar a
questão:
Assim, se um Tenente for denunciado
e a denúncia for recebida pelo Juiz togado,
STM:
“DESAFORAMENTO.
haverá o sorteio e a posse dos Juízes Militares IMPOSSIBILIDADE DE FORMAÇÃO DO
para atuação do CEJ, todavia, se um Sargento CONSELHO ESPECIAL DE JUSTIÇA POR
for denunciado e a denúncia for recebida, AUSÊNCIA DE MILITARES DE PATENTES
quem irá processá-lo e julgá-lo será o CPJ, pois SUPERIORES OU MAIS ANTIGOS DO QUE
no primeiro caso o réu é Oficial, e, no segundo O DENUNCIADO. DESAFORAMENTO PARA
caso, o réu é uma Praça. Esta realidade se aplica O LOCAL DE RESIDÊNCIA DO ACUSADO.
no âmbito da JMU, e, de igual modo, ocorrerá PROVIMENTO. UNANIMIDADE. A ausência
nos processos de competência colegiada no de militares de patentes superiores ou mais
âmbito da JME (art. 125, § 5º, CF).
antigos do que o denunciado para compor o

Conselho Especial de Justiça para o Exército

Nessa linha, estabelecem de maneira na 6ª Circunscrição Judiciária Militar, e local
expressa as Leis de Organização Judiciária da residência do Acusado, Rio de Janeiro/
Militar de cada Unidade da Federação que RJ, justificam o desaforamento para a 1ª
a composição colegiada de Juízes Militares Circunscrição Judiciária Militar, com sede
deverá ser hierarquicamente superior à do na cidade do Rio de Janeiro/RJ, uma vez
acusado, e, quando o réu for do último posto que a medida visa evitar gastos e sacrifícios
da instituição militar, os Juízes Militares desnecessários à Administração e às partes.
deverão ser mais antigos que aquele.
Recurso provido. Decisão unânime” [STM –

Desaforamento de Julgamento nº 0000102Assim, posição hierárquica superior e/ 92.2013.7.06.0006 - Rel. Min. Odilson Sampaio
ou antiguidade são os valores inseparáveis Benzi - J. 23.03.17]
para composição do Colegiado na primeira
instância da Justiça Castrense, conforme
Esses valores são tão essenciais à
dicção da Lei de Organização Judiciária Militar formação do Conselho de Justiça que se o
da União (LOJMU – Lei 8.457/91) em seu artigos réu for um Oficial da reserva deverão compor
16 e 23 , e, de igual modo, é essa a dicção da o Colegiado, por meio de sorteio, Oficiais de
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maior patente que o réu, ou mais antigos, e
se inexistentes no serviço ativo, como ocorre
quando o réu detém o último posto da
2.2. Do momento de atuação do
instituição militar estadual (Coronel PM ou conselho de justiça.
BM), deverão os Oficiais Coronéis sorteados
serem revertidos, da reserva, ao serviço ativo,
Embora previstos constitucionalmente,
regra essa prevista, expressamente, no artigo os Conselhos de Justiça só têm atuação após
13 da Lei 5.048/58 de SP .
o recebimento da denúncia que é o momento
em que o processo é formalmente instaurado,
Bem por isso, já havíamos defendido, consoante disciplina o Código de Processo
em 2003, que a condição hierárquica da Penal Militar (art. 35, CPPM), determinando a
patente do Juiz Militar em relação à condição convocação do correspondente Conselho de
hierárquica do réu na instituição militar deve Justiça para nele atuar (arts. 399 e seguintes),
observar ao princípio do Juiz Hierárquico , após o sorteio sob estrita fiscalização do
como primado do Juiz natural, de forma que Ministério Público.
sempre o superior hierárquico ou o mais
antigo é que pode processar e julgar o réu nos
Dessa forma, na Justiça Castrense, os
crimes militares. Em decorrência, não se deve atos pré-processuais são de alçada do Juiz
confundir antiguidade com precedência , pois togado (Juiz Auditor ou Juiz de Direito), e,
é a primeira que atende ao princípio do juízo quando inaugurado o processo-crime, cabehierárquico e do Juiz natural.
lhe o sorteio do Colegiado que se sucede
no tempo com renovação a cada trimestre
Essa nossa posição foi abonada, (Conselho Permanente de Justiça), ou o
posteriormente, pela pena de Vander sorteio do Colegiado formado para o processo
Ferreira de Andrade e de Roberto Botelho , específico de réus Oficiais, que caracteriza o
os quais, com brilho, esmiuçaram a questão, Conselho Especial de Justiça.
fortalecendo o princípio do Juízo Hierárquico
no âmbito da primeira instância da Justiça
Como se disse, o marco para atuação
Castrense. Rodrigo Foureaux, também vai do Conselho de Justiça é o recebimento da
no mesmo entendimento de que “Prevalece denúncia pelo Juiz togado (Juiz Auditor na
nos Conselhos de Justiça o princípio do juízo JMU e Juiz de Direito na JME).
hierárquico, segundo o qual os militares
somente podem ser julgados por superiores
Assim, a formação do Colegiado de
hierárquicos, ou se par, mais antigo.” , inclusive primeira instância na Justiça Castrense é
quando o réu for coronel da reserva.
precedido por um sorteio e, a seguir, da
convocação dos Oficiais militares sorteados
A inobservância do princípio do juízo por parte do Juiz togado (art. 396, CPPM), e,
hierárquico constitui vício insanável ao uma vez formado, os membros do Conselho
processo-crime militar e nulidade (art. 500, são empossados e realizado o compromisso
inciso III, alínea “h”, do CPPM), matéria essa público (art. 400, CPPM), legitimando sua
hoje pacificada na jurisprudência no Superior atuação, por meio de sessão pública para a
Tribunal de Justiça (STJ): Habeas Corpus prática de atos processuais.
42.162/SP – Rel. Min. Nilson Naves – J. 16.06.08;
Habeas Corpus nº 45.794 – Rel. Min. Alderita
2.2.1. Do momento do recebimento da
Ramos de Oliveira – J. 18.12.12; Habeas Corpus
41.717/MS – Rel. Min. Felix Ficher – J. 06.04.06. denúncia.
v. 3, n. 8 2018
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Castrense serão divididos entre os atos de
O momento do recebimento da competência exclusiva do Juiz togado, e os
denúncia é, pois, relevante para habilitar os atos de competência exclusiva do Colegiado
Juízes Militares a atuar nos processos-crime. ou do Escabinato, denominado Conselho de
Desse modo, como nos crimes militares a Justiça.
ação penal é pública, é com base no inquérito
policial militar, ou no auto de prisão em
Note-se que só há de se falar em
flagrante, ou noutra peça investigativa que o Conselho de Justiça quando este estiver
Ministério Público oferece a denúncia (arts. 29 formalmente constituído, isto é, com o sorteio
e 30, CPM), a qual, se recebida, dará início ao e posse dos juízes militares pelo Juiz togado,
processo (art. 35, CPPM).
podendo haver dois Colegiados distintos, o
Conselho Permanente de Justiça (CPJ) que é
Uma vez formado o Conselho de Justiça sorteado e empossado a cada trimestre e que
mediante sorteio dos Juízes Militares para conhece todos os processos em que as Praças
compor o Colegiado, com sua instalação e figuram como réus e o Conselho Especial de
posse em sessão pública, a sua atuação se dará Justiça (CEJ) que é formado mediante sorteio
com a presença do Juiz togado e, no mínimo, de juízes militares para cada processo em que
mais dois Juízes Militares, para a realização um Oficial figure como réu.
das sessões de instrução, e em sua totalidade
(cinco Juízes) para a sessão de julgamento.
No Colegiado castrense, a presença e
atuação do Juiz togado é essencial, pois ele
Normalmente, a Lei de Organização exerce funções que se assemelham às do
Judiciária Militar contempla de forma relator exercida nos Tribunais. Nas palavras
exemplificativa um rol de atos processuais de Jorge Cesar de Assis, o Juiz togado é: “o
que são de competência exclusiva do arcabouço jurídico do Conselho de Justiça. É ele
Colegiado e os atos processuais que são quem efetivamente tem o conhecimento legal
de exclusiva competência do Juiz togado. necessário para resolver qualquer incidente
No entanto, antes do recebimento da durante o processo. É também quem relata o
denúncia, ou seja, na fase pré-processual, feito, apresentando-o para os juízes militares
há uma gama de atos processuais que, e, votando sempre em primeiro lugar. Os atos
exclusivamente, são realizados pelo Juiz judiciais são, via de regra, executados por ele,
togado, tais quais: a decretação da prisão ou de acordo com sua orientação.”
cautelar, outras medidas cautelares (quebra
de sigilo telefônico, bancário, fiscal, busca e
apreensão na residência do indiciado etc.), a
2.2.2. Da decisão da prisão cautelar e da
liberdade provisória, o exame da legalidade liberdade provisória.
das medidas realizadas pela Polícia Judiciária
Militar nos procedimentos persecutórios
Dentre os vários atos de competência
tais quais o inquérito policial militar (IPM), exclusiva do Conselho de Justiça estão: deliberar
o Auto de Prisão em Flagrante Delito (APFD) sobre a decretação da prisão cautelar, revogáa Instrução Provisória de Deserção (IPD) a la ou restabelecê-la, a concessão da menagem
Instrução Provisória de Insubmissão (IPI), o e da liberdade provisória, e a decretação de
arquivamento desses procedimentos.
medidas preventivas e assecuratórias nos
processos de sua competência, dentre outros
A partir do recebimento da denúncia, atos (art. 28, LOJMU).
portanto, os atos processuais na Justiça
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Pois bem, a matéria tem alto significado,
vez que, inobservada a competência do
Colegiado para decidir sobre a decretação,
manutenção, ou revogação da prisão cautelar
(por exemplo a prisão preventiva), ou sobre
a concessão ou denegação da liberdade
provisória, nulo estarão os atos, se por exemplo
forem praticados pelo Juiz Auditor na JMU, ou
pelo Juiz de Direito na JME, singularmente.
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do juízo militar], com base no art. 30, III, da
LOJMU e, na fase processual, ao conselho de
Justiça [permanente ou especial, conforme a
qualidade do réu], nos termos do art. 28, I, da
LOJMU.

Retratando a jurisprudência do TJM/
MG, no mesmo sentido, Márcio Luís Chila
Freyesleben cita que: “é da competência do
Juiz-auditor a decretação da prisão preventiva
O motivo para tanto é razoável, do acusado em qualquer fase do inquérito
vez que, após o recebimento da denúncia são ou do processo, nos precisos termos do art.
cinco Juízes que deverão deliberar as matérias 254 do CPPM. Quando esse pedido é feito em
elencadas na Lei de Organização Judiciária, sessão do Conselho de Justiça compete a este
e não apenas um único Juiz, de forma que o decidir a matéria.”
Juiz togado (Juiz Auditor ou Juiz de Direito)
terá apenas um voto no Colegiado, e os outros
A
matéria
encontra
pacífica
quatro votos, dos Juízes Militares, não devem jurisprudência reconhecendo que a partir do
se limitar a mera aquiescência do voto do Juiz recebimento da denúncia o poder decisório
togado, sob pena de ausência de motivação.
do Escabinato castrense de primeiro grau
não pode ser suprimido pela decisão do Juiz
Revela, pois, a Justiça Castrense a togado, singularmente, sob pena de nulidade,
importância do Colegiado no processo- encontrando vários precedentes: STF: 1ª
crime, guardando assim, como primazia, a Turma - RHC 60.169/ES – Rel. Min. Néri da
composição mista do Conselho de Justiça para Silveira – J. 20.08.82; e 1ª Turma – RHC 60341
bem aquilatar a melhor decisão para o caso.
– Rel. Min. Rafael Mayer – J. 05.10.82. STJ: STJ
- Habeas Corpus 4954/RJ – Rel. Min. Edson
E é inafastável que num Colegiado Vidigal – J. 24.06.97. STM: Correição Parcial
de Juízes a decisão dali decorrente seja por 0000269-87.2017.7.01.0401 – Rel. Min. Álvaro
unanimidade ou maioria de votos, tomada Luiz Pinto – J. 22.11.17; Embargos Infringentes
em sessão pública, após o contraditório e o e de Nulidade 0000269-90.2012.7.11.0011 –
debate essencial entre as partes – Ministério Rel. Min. Odilson Sampaio Benzi - J. 04.05.17;
Público e Defesa – marcando, pois, o devido Correição Parcial 0000096-68.2014.7.01.0401 –
processo legal.
Rel. Min. Fernando Sérgio Galvão - J. 03.09.14.
Outros julgados ainda há:
Segue na mesma linha Jorge César de
Assis que separa o poder decisório da prisão
STM: “[...] NULIDADE DA DECISÃO
preventiva na fase pré-processual e na fase QUESTIONADA. Conforme se depreende da
judicial, diante da norma do artigo 254 do norma positivada no art. 28, inciso V, da Lei
CPPM, in verbis:
nº 8.457/92, a competência do Juiz-Auditor

O dispositivo em estudo aponta para as
autoridades que podem decretá-la, o auditor
e o Conselho de Justiça, valendo anotar que
na fase pré-processual a decretação está
afeta ao juiz-auditor [ou ao juiz de direito
v. 3, n. 8 2018

para proferir decisões, isoladamente, cessa
com o recebimento da peça acusatória,
a partir do que aflora a competência do
Órgão Colegiado de primeira instância.
Portanto, no curso da instrução criminal,
eventual decisão monocrática que indefere

pleito de degravação de prova testemunhal
consubstancia censurável usurpação de
competência privativa do Conselho de Justiça,
do que resulta, irremediavelmente, causa de
nulidade do decisum alvo da impugnação.
Anulada a decisão a quo, ex vi do art. 500,
inciso I, do CPPM, com ordem para regressarem
os autos à Auditoria de origem, de modo
que o Conselho de Justiça venha a decidir as
questões de fato e de direito havidas ao longo
da instrução processual. [...]” [Correição Parcial
0000024-78.2014.7.12.0012 – Rel. Min. José
Américo dos Santos – J. 08.04.14];

recebimento da Denúncia. A Decisão
monocrática que anulou o processo carece de
legitimidade, pela dicção do art. 28, inciso V,
da Lei nº 8457/92. Reconhecida, por maioria, a
nulidade do ato praticado, determinando-se a
baixa dos autos para que o Conselho de Justiça
se manifeste como de direito” [STM – RSE nº
0000063-78.2014.7.01.0401 – Rel. Min. Marcus
Vinicius Oliveira dos Santos - J. 05.02.15]

Como se vê, a decisão do Juiz togado que
invade a competência do Conselho de Justiça
é insubsistente e nula diante da violação do
STM: “APELAÇÃO MPM. PRELIMINAR princípio do Juiz natural, pois inafastável a
DE NULIDADE DA DECISÃO DE ABSOLVIÇÃO atuação colegiada castrense.

SUMÁRIA PROLATADA MONOCRATICAMENTE
PELO JUIZ-AUDITOR. ACOLHIMENTO. 1. Não
merece prosperar a Decisão do magistrado
a quo que, monocraticamente, aplica a regra
da Absolvição Sumária prevista no direito
processual comum, pois não há lacuna ou
omissão no CPPM que autorize a aplicação
analógica dos dispositivos legais do CPP
introduzidos pela Lei nº 11.719/2008. 2. A
Decisão proferida não só aplicou procedimento
não previsto no Código Processual Penal
Militar, invocando a analogia quando não havia
lacuna legal, como usurpou a competência
do Conselho de Justiça. 3. Na hipótese dos
autos, ao Juiz-Auditor caberia tão somente
rejeitar a Denúncia ou recebê-la, cumprindo
o devido processo legal estabelecido na
legislação processual castrense. 4. Preliminar
acolhida para declarar a nulidade da Decisão
monocrática. Unânime” [STM – Apelação
0000150-95.2013.7.01.0101 – Rel. Min. Marcos
Martins Torres – J. 11.03.14];

STM: “RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE ANULOU O FEITO
DESDE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA, POR
FALTA DE CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE.
COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE JUSTIÇA.
ANULAÇÃO. Militar denunciado por deserção
que torna a desertar na mesma data do

Ademais, no âmbito da JME toma maior
relevo a competência do Conselho de Justiça
diante da norma do § 5º do art. 125 do CF que,
de forma absoluta e exclusiva estabelece a
competência do Colegiado, corroborando toda
a legislação infraconstitucional mencionada e
objeto dos precedentes judiciais citados.
Nessa toada, é de se constatar que no
Estado de São Paulo a Lei 5.048/58 (LOJMESP)
também previu e disciplinou as atribuições do
Juiz de Direito antecedendo ao recebimento
da denúncia, pois, após essa, a competência
é exclusiva do Conselho de Justiça (art. 71,
inciso I). No entanto, houve evidente equívoco
da aludida Lei ao elencar na competência
singular do Juiz togado a prisão preventiva do
acusado (art. 77, inciso IX), a qual é exclusiva
apenas na fase pré-processual, pois a partir do
recebimento da denúncia a competência do
Conselho de Justiça é inafastável. Pensar de
modo diverso, seria fazer tábula rasa da norma
constitucional (art. 125, § 5º) e praticar uma
interpretação contra legem. Logo, a atuação
decisória do Juiz de Direito isoladamente
somente pode ocorrer na fase pré-processual,
salvo nos casos de crime militar contra vítima
civil, cuja competência para processar e julgar
é única e exclusiva do juiz singular (art. 125, §
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5º, CF).

processuais e constitucionais do réu que lhe é
submetido a processo e julgamento, e, na lição
Assim, há de se distinguir, no devido de Jorge Cesar de Assis , Promotor de Justiça
processo legal, a competência do Juiz de Militar, Capitão da Reserva PM e jurista, “como
Direito e do Conselho de Justiça.
juiz militar, o oficial não deverá permanecer
inerte, em posição de sentido – mesmo
sentado. Também não deve se manifestar
2.3. Do dever de motivação do voto do monossilabicamente. Naquele momento é
juiz militar.
juiz, questiona, analisa, tira dúvidas, decide.”
Como as decisões colegiadas são
registradas em atas de sessão e até gravadas
em mídia de áudio e vídeo, é seguro se aferir
a motivação dela, obedecendo ao comando
constitucional do art. 93, inciso IX, como
pressuposto para sua validade , de forma
que poderão ser impugnadas por meio de
correição parcial (art. 498, CPPM), ou tirados
os recursos cabíveis, como, por exemplo, o
recurso em sentido estrito (art. 516, CPPM), a
apelação (art. 526, CPPM), ou até mesmo as
ações constitucionais de habeas corpus ou do
mandado de segurança (art. 5º, incisos LXVIII
e LXIX, CF).

Ao cuidar da atuação do Juiz Militar nos
Conselhos da Justiça Militar Estadual, Jairo
Paes de Lira que já atuou naquela condição em
16 [dezesseis] Conselhos de Justiça no Estado
de São Paulo, em rara abordagem, tratou da
figura do Juiz Militar como Juiz Fardado e
bem retrata o dever de motivação do voto na
oportuna e feliz lição:

Nunca será demasiado insistir num ponto
fundamental: o Juiz Fardado, face aos atributos
antes esmiuçados, não pode contentar-se em
proferir voto de mera aquiescência em relação
ao voto do Juiz-Auditor. Seu voto deve ser
motivado, exatamente como sempre será
o do Juiz Togado, ainda que concordante
com este em mérito [portanto em tipo de
decisão] e em pena, quando condenatório for.
Assim sendo, no momento crucial de julgar,
quintessência do dever de jurisdição, o Juiz
Militar deverá observar a prerrogativa do livre
convencimento” [art. 437, 438, 439 e 440 do
CPPM].

Assim, o dever do Juiz Militar
fundamentar o seu voto, explicitamente, é
uma decorrência de imposição constitucional
sob pena de nulidade (art. 93, IX, CF), questão
esta que encontra não só o nosso expresso
posicionamento nesse sentido, mas também
o posicionamento da doutrina especializada,
valendo aqui citar a lição de Ricardo Vergueiro
Figueiredo que afirma: “Claro que por
imposição constitucional (art. 93, IX), tanto
Na mesma trilha, Abelardo Júlio da
o juiz-auditor quanto os juízes militares têm Rocha, Advogado militante na Justiça Militar e
o dever de fundamentar os seus respectivos Major da Reserva PM, acrescenta, na linha da
votos, seja nas questões de direito suscitadas, fundamentação do voto do Juiz Militar:
seja no tocante ao mérito.”
Nesse passo, o Juiz Militar deve no
Conselho de Justiça “obediência apenas à
própria e imparcial consciência, de acordo
com a lei e com a prova dos autos” [art. 400
do CPPM], e tanto quanto o Juiz togado,
deve o Juiz Militar ser o garante dos direitos
v. 3, n. 8 2018

Assim, citando como exemplo o que é
possível ocorrer na Justiça Militar Estadual,
após a leitura do voto pelo juiz de direito
presidente do Escabinato, qualquer juiz militar
é livre para inaugurar divergência em relação
ao voto proferido e, a partir daí, alinhavar
toda a fundamentação que dará base ao seu

julgamento, inclusive, se for o caso, fixando chegar à decisão final”.
a pena de acordo com a dosimetria que
Igualmente, como Juiz de Direito da 4ª
entender justa, respeitado os parâmetros
legais estabelecidos pela norma adjetiva Auditoria Militar do Estado de São Paulo, José
Álvaro Machado Marques leciona , quanto ao
castrense.
No mesmo caminho das lições
doutrinárias, Eduardo Casagrandi Mansoldo
Filho , Capitão PM que atuou por três meses,
ao nosso lado, como Juiz Militar no Conselho
de Justiça da 1ª Auditoria Militar do Estado de
São Paulo, bem registrou sua experiência:

Assim, deve o Juiz Militar dizer as razões
de seu voto nos julgamentos do Conselho
de Justiça como dever constitucional e legal,
matéria essa que encontra eco na doutrina
especializada e na jurisprudência, pois o Juiz
Fardado não é jurado e, nessa condição, vota
justificando o voto, oral e publicamente,
característica esta que marca a Justiça
Castrense, alcançando o mais justo e perfeito
deslinde do processo-crime, nos mais altos
ditames da Lei e da Justiça pela qual tanto
clama a escorreita Sociedade.”
Com experiência de envergadura o Juiz
togado na Justiça Militar da 3ª Auditoria Militar
do Estado de São Paulo, Ênio Luiz Rossetto
também não deixa dúvida sobre o dever de
motivação do voto por parte do Juiz Militar:

dever de motivação do voto por parte do Juiz
Militar, que: “Aos jurados, portanto, basta a
íntima convicção. Aos membros dos Conselhos
de Justiça Militar, é exigida a explicitação
do motivo de sua decisão que deve estar
ancorada na lei e na prova dos autos.”

Nesse diapasão, já decidiu o Superior
Tribunal Militar (STM):

[...] A Lei de Organização da Justiça
Militar da União [Lei nº 8.457/92] descreve o
funcionamento dos Conselhos Permanente
e Especial de Justiça, dispondo, inclusive,
sobre sua formação e, bem assim, estabelece
as competências dos Juízes-Auditores, entre
as quais, a de relatar os processos e redigir
as Sentenças prolatadas pelo Conselho
Julgador, cuja composição inclui os JuízesMilitares. Ainda que o Juiz-Auditor tenha
divergido dos Juízes Militares, compete ao
magistrado togado a redação da Sentença,
restando ressalvado e preservado o livre
convencimento motivado de cada um dos
membros do Conselho Julgador quando
da tomada de votos, preservando, assim, o
comando constitucional insculpido no inciso
IX do art. 93 da Constituição Federal. [...]” (STM
– Apelação nº 0000007-70.2011.7.08.0008 –
Rel. Min. Cleonilson Nicácio Silva - J. 25.03.13).

A motivação da decisão, que é
indispensável sob pena de nulidade, é
realizada em dois momentos distintos.
Oralmente na votação do Conselho; depois
pelo auditor ao redigir a sentença e facultado,
Na prática, portanto, diante do dever
ainda, ao membro do Conselho justificar o seu de motivação dos votos, quando o Conselho
voto, se vencido.
de Justiça vai decidir sobre a segregação da
Na motivação da decisão, com ensina
Antônio Magalhães Gomes Filho, é necessário
“que o juiz explique não somente o conteúdo
das provas em que se baseou, mas igualmente
o raciocínio de que se valeu para, através dos
dados probatórios incorporados ao processo,

liberdade do réu, ou pela concessão de sua
liberdade, impõe que cada um dos cinco Juízes
decida explicitando fundamentação concreta,
plausível e que demonstre elementos fáticos
em condições de justificar a correspondente
medida deliberada, fazendo-se mister que
cada um dos Juízes sustente as razões de seu
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voto que certamente serão lançadas na ata
de sessão, sem prejuízo de serem gravados,
documentando o ato processual realizado
publicamente.

Juízes fundamentar o seu voto que trata-se de
uma decisão individual do Juiz (art. 93, inciso
IX, CF), quando do julgamento, sob pena de
nulidade, até porque, por lógica e cronologia,
o voto é proferido antes da sentença que o
Note-se que no cálculo da pena cabe fundamentará, e a sentença será elaborada
também ao Juiz Militar fundamentar a sanção pelo Juiz togado após o julgamento, no prazo
aplicada, nos exatos termos do art. 93, IX, da de até 8 (oito) dias (art. 443, CPPM) .
CF c.c., parágrafo único do art. 435 do CPPM,
como bem demonstra Cícero Robson Coimbra
Aqui, há concreto dissenso entre a
Neves. , posição essa que sempre defendemos. doutrina e a jurisprudência em face do dever
de o Juiz Militar justificar o seu voto, com
Na mesma linha, Gilmar Luciano explícita fundamentação, nos termos do art.
Santos, afirma que “O parágrafo único do 93, inciso IX, da CF. Nossa discordância se
art. 435 se justifica porque, como cada Juiz reflete na práxis e no plano constitucional,
do Conselho deve motivar e justificar o voto, pois a mera concordância do Juiz Militar com
inclusive aplicando a dosimetria da pena, o voto do juiz togado nas decisões colegiadas
há a possibilidade de se ter, para o mesmo reduz a importância do voto do Juiz Fardado
processo, cinco votos diferentes, devendo que, desse modo, em muito se aproxima do
prevalecer o que for mais favorável ao réu.”
voto do jurado, no Tribunal do Júri, o qual,
igualmente, não precisa fundamentar o voto,
Realmente frustrante na decisão do bastando dizer “sim” ou “não” aos quesitos do
Colegiado é a mera concordância dos Juízes Juiz de Direito em sala secreta, garantida que
Militares com o voto do Juiz togado, nas é o sigilo nas votações, no preenchimento
deliberações públicas, havendo entendimento das correspondentes cédulas (art. 5º, inciso
jurisprudencial que, em tal caso, os Juízes XXXVIII, alínea “b”, CF c.c. art. 486, CPP).
Militares entenderam correto o embasamento
da decisão proferida pelo juiz togado, sendo
Há de se distinguir a fundamentação
despiciendo tecerem comentários outros, do voto da fundamentação da sentença no
diversos ou complementares àqueles já Conselho de Justiça. A sentença irá esposar os
exteriorizados pelo Juiz de Direito , tendo se fundamentos determinantes que levaram o
entendido até que “a justificativa de voto, Colegiado, de forma unânime ou por maioria
por cada um dos votos dos juízes militares, é de votos, a inclinar-se por determinado
facultativa, conforme prevê o art. 438, § 2º, do resultado. Já o voto é individual e vai se
CPPM, o qual não fere o art. 93, inciso IX, da materializar com o pronunciamento oral do
CF. O Conselho constitui órgão colegiado, não Juiz em sessão pública, fazendo parte do
se exigindo, por essa razão, que cada um dos computo dos votos no veredicto, formando o
juízes justifique os seus votos.” decisum ocorrido durante o processo, ou do
julgamento de mérito, por meio de sentença.
Ora, não se pode confundir, como fizeram
dois julgados acima mencionados, a faculdade
Diante disso, relevante é, pois, a
que os cinco Juízes do Escabinato castrense fundamentação divergente no Colegiado,
têm - diante da sentença materializada, por tanto na decisão de um incidente durante o
escrito - de justificar o seu voto, se vencido, processo, como por exemplo, a concessão
no todo ou em parte, após a assinatura (art. da liberdade provisória do réu, como no
438, § 2º, CPPM) , com o dever de cada um dos julgamento de mérito absolutório ou
v. 3, n. 8 2018
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condenatório, este último que, no caso do
cálculo da pena, será formada pelo quantum
decidido pela maioria, que, se divergente, é
solucionada pelo voto médio (parágrafo único
do art. 435 do CPPM). No caso de divergência
absolutória, defendemos que o fundamento
prevalente é o que definirá a fundamentação
decidida para todos os fins.

seguida, ao calcular a pena, deverá expor o
seu raciocínio em relação à quantum da pena,
se ela for superior ao mínimo legal.

Importante lembrar que a decisão judicial
somente tem assento diante da realidade do
processo, de forma que é dali que o juiz irá
justificar o seu convencimento e a sua decisão,
com base nas provas existentes e, para tanto,
Como toda decisão judicial deve ser indicadas no seu voto. Aqui tem aplicação o
fundamentada (art. 93, inciso IX, CF), é de brocardo do Direito Romano: “Quod non est in
se reconhecer que esta é precedida dos actis non est in mundo”, ou seja, o que não está
motivos que formarão o convencimento nos autos não está no mundo.
do Juiz, tanto no voto como na sentença.
E tanto no voto como na sentença, não se
Aliás, nesse sentido, a lição de Carlos Aurélio
Mota de Souza: “Como toda a atividade do pode olvidar a regra de ouro sobre a avaliação
juiz se concentra na discussão, ponderação, da prova que irá formar a convicção do Juiz:
motivação e determinação (escolha definitiva) “O juiz formará convicção pela livre apreciação
de um motivo forte, relevante (argumento, do conjunto das provas colhidas em juízo.
razão suficiente, ratio decidendi), a discussão Na consideração de cada prova, o juiz deverá
nos parece centrar-se na motivação, da qual confrontá-la com as demais, verificando se
emerge o fundamento, como razão suficiente entre elas há compatibilidade e concordância.”
(art. 297 do CPPM).
para uma decisão justa e adequada.”
Nessa atividade de apreciação das
provas para formação da convicção do Juiz
a interpretação e a motivação caminham
juntas, pois desse procedimento resultará a
base para a decisão (voto no Colegiado ou a
sentença do Juiz Singular). Nessa linha deve o
Juiz iluminar o caminho de sua decisão com as
Assim, a fundamentação é a exposição melhores razões da visualização finalística que
dos motivos e razões que levaram àquele se avizinha, como leciona Carlos Aurélio Mota
resultado a que chegou o Juiz, após realizar o de Souza:
seu convencimento, por meio da motivação.
No julgamento de homicídio, por exemplo,
Os romanos nos legaram um axioma
ao absolver o réu, o Juiz, reconhecendo que vale a pena recordar: Em tudo o que faças,
motivadamente com base nos fatos e no direito olha para o fim [In omnium respice finem], que
que se o fato foi inexistente, a fundamentação nos transmite uma metodologia finalística dos
terá como causa da absolvição o artigo atos humanos: a] o fim projeta luz sobre as
439, alínea “a”, primeira parte, do CPPM. Se etapas do caminho; b] indica o procedimento
fundamentar a causa da absolvição sem dar para o julgador chegar à decisão, convencido
os motivos ou sem justificar aquela decisão, de suas melhores razões; c] se o juiz, durante o
o voto estará nulo. No caso de condenar o caminho, não vislumbra esse alvo [o decisum],
réu, explicitará qual[is] a[s] prova[s] foi[oram] para o qual se destina, arrisca-se a decisões
decisiva[s] para o seu convencimento, e, em injustas e inadequadas. A interpretação e a
Segundo De Plácido e Silva, motivação “é
a justificação em que se procura dar as razões
ou motivos que fundamentam a pretensão. E
motivar é relacionar os motivos justificativos
“de qualquer ato, de qualquer direito ou de
qualquer ação”.
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motivação integram esta etapa necessária, Supremo Tribunal Federal no sentido de que
em que o juiz prepara seu arsenal de razões e “os elementos do inquérito podem influir na
argumentos para bem decidir.
formação do livre convencimento do juiz para
a decisão da causa quando complementam
Assim, impende dizer que na atividade outros indícios e provas que passam pelo crivo
do Juiz criminal não se pode olvidar que “para do contraditório em juízo [...]. (STF – 2ª T. – AP
existir interpretação, há necessidade de existir, 618/RJ – Rel. Min. Dias Toffoli – J. 13.12.16);
primeiro, a compreensão, e esta imporá a
explicitação”, e “a interpretação e a aplicação
do direito caminham juntas – lado a lado –,
implicando que a interpretação jurídica não
se faz sem motivo, de modo que a exegese
jurídica vem marcada por esse direcionamento
para a aplicação.”

A motivação abrange a livre convicção
fundamentada (ou persuasão racional) e de
onde o Juiz indica em sua decisão os motivos
do seu convencimento. Nesse sentido,
“entende-se, pois, como livre convencimento,
a influência da verdade tirada pelo Juiz da
prova dos autos, a qual alcança o espírito do
julgador por meio de seus próprios sentidos.”

[…] 2. Não há hierarquia entre as provas,
podendo o magistrado valorá-las segundo o
seu livre convencimento, de forma motivada,
como se tem na espécie vertente. Sistema do
livre convencimento motivado. [...]. (STF – 2ª T.
– HC 116.153/MS – Rel. Min. Cármen Lúcia – J.
21.05.13).

Assim, é de se ver que fundamentação
do voto ou a sua motivação tem conteúdo
substancial, e não meramente formal,
de forma que cabe a cada Juiz Militar no
Colegiado embasar sua decisão, sob o aspecto
fático e jurídico, explicitando as razões de sua
convicção para decidir num ou noutro sentido,
pois, como se disse, o Juiz Militar não atua
Em consequência, já decidiu o Supremo como o jurado do Tribunal do Júri.
Tribunal Federal [STF]:
É da atuação dinâmica e marcante do
[...] 1. A preferência do julgador por esta Juiz Militar que se pode medir a grandeza do
ou por aquela prova inserida no âmbito do seu Conselho de Justiça na formação da decisão
livre convencimento motivado, não cabendo colegiada ao lado do Juiz togado.

compelir o magistrado a acolher com primazia
determinada prova, em detrimento de outras
pretendidas pelas partes, se pela análise das
provas em comunhão estiver convencido da
verdade dos fatos. (STF – 1ª T. – RE 656820 ED/
RJ – Rel. Min. Luiz Fux – J. 06.12.11);
[...] 5. O sistema do livre convencimento
motivado ou da persuasão racional permite
ao magistrado revelar o seu convencimento
sobre as provas dos autos livremente, desde
que demonstre o raciocínio desenvolvido. [...].
(STF – 1ª T. – HC 101.698 – Rel. Min. Luiz Fux – J.
18.10.11);

[...] 18. É pacífica a jurisprudência do
v. 3, n. 8 2018

A decisão no Conselho de Justiça é
formada por cinco decisões individuais,
portanto, cada um dos Juízes que compõem
o Colegiado deve fundamentar e justificar
o seu voto, de tal sorte que se a decisão
individual tem fundamentação idônea,
contextualizando a realidade dos autos, e é
razoável, o voto do Juiz Militar será válido e
vai se sustentar juridicamente, caso contrário,
não, o que o tornará nulo, da mesma forma
que a inexistência de motivação. Então, toma
relevância essencial a fundamentação do voto
do Juiz Militar, não somente pelo comando
constitucional (art. 93, IX), mas também pelo
comando legal do CPPM (art. 500, IV).

Oportuno o magistério de Nelson Nery
Junior, “Fundamentar significa o magistrado
dar as razões, de fato e de direito, que o
convenceram a decidir a questão daquela
maneira”, e, com relação à obrigatoriedade de
o Juiz fundamentar o voto, complementa:

A fundamentação tem implicação substancial
e não meramente formal, donde é licito
concluir que o juiz deve analisar as questões
postas a seu julgamento, exteriorizando a base
fundamental de sua decisão. Não se consideram
‘substancialmente’ fundamentadas as decisões
que afirmam que, ‘segundo os documentos
e testemunhas ouvidas no processo, o autor
tem razão, motivo por que julgou procedente
o pedido’. Essa decisão é nula porque lhe falta
fundamentação.
Inafastável, a nosso ver, é que a
fundamentação constitucional, com conteúdo
substancial, é aquela que deve ser verificada
para validade no voto do Juiz, inclusive
os Juízes Militares, individualmente, e isso
faz a diferença, pois numa votação de 3x2,
por exemplo, a anulação de um dos votos
majoritários, por fundamentação inidônea ou
inexistente, implica no empate, e isso muda a
solução do caso. Nesse sentido, já decidiu o
STM:

APELAÇÃO. PECULATO. RECURSO DA
DEFESA. NULIDADE DO FEITO A PARTIR
DO JULGAMENTO “A QUO”. - Preliminar de
nulidade do feito suscitada pelo eminente
Ministro-Relator, tendo em vista a infringência
ao princípio do livre convencimento motivado
do Juiz. - Conforme constou da Ata de
Julgamento, um dos membros do Conselho
julgador votou pela condenação, pois
imaginava que não pudesse divergir do voto
do Exmº. Juiz-Auditor Substituto. - Apelante
que foi condenada em primeira instância por
três votos a dois, restando evidente o prejuízo.
- Pronunciamento de nulidade do feito a

partir do julgamento e consequente baixa
dos autos ao Juízo de origem para efetuar
novo julgamento do processo. - Decisão
Unânime. (STM – Apelação nº 000006746.2008.7.01.0201 – Rel. Min. Álvaro Luiz Pinto
– J. 14.09.10).
Desse modo, é que no Colegiado,
em sessão pública de julgamento, a norma
constitucional do dever de fundamentar a
decisão (voto) diz respeito a cada julgador.
Ademais, uma vez edificado o prédio
motivacional construído pelo cômputo dos
votos dos cinco Juízes do Conselho de Justiça
nas decisões de mérito no julgamento e
devidamente lançados em ata de sessão,
haverá após a existência da sentença escrita
(art. 438, § 2º, c.c. art. 443, CPPM) - cuja redação
é de responsabilidade do Juiz togado – que
também deve ser fundamentada, sob pena de
nulidade.
Impende
dizer
que,
além
da
fundamentação individual de cada Juiz Militar,
cabe ao Magistrado na sentença demonstrar
como o Colegiado chegou à determinada
decisão e qual foi a sua motivação. Nessa linha,
já decidiu o Superior Tribunal Militar [STM]:

Na Justiça Militar a fundamentação contida
na sentença não é apenas o voto solitário
do Juiz-Auditor, responsável por redigi-la,
mas a expressão do pensamento de todos
os membros do Conselho de Justiça.” [STM
– Apelação nº 0000008-97.2008.7.10.0010
- Rel. Min. William de Oliveira Barros – J.
05.02.10], e “ainda que o Juiz-Auditor tenha
divergido dos Juízes Militares, compete ao
magistrado togado a redação da Sentença,
restando ressalvado e preservado o livre
convencimento motivado de cada um dos
membros do Conselho Julgador quando
da tomada de votos, preservando, assim, o
comando constitucional insculpido no inciso
IX do art. 93 da Constituição Federal. (STM –
Apelação nº 0000007-70.2011.7.08.0008 - Rel.
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Min. Cleonilson Nicácio Silva – J. 25.03.13).

É da liberdade dos votos, do livre
Ao longo dos mais de vinte e quatro anos convencimento motivado dos Juízes e da
ininterruptos de judiciatura atuando como forma democrática das decisões que o
Magistrado togado na Justiça Militar do Estado julgamento colegiado supera o julgamento
de São Paulo podemos afirmar que os Juízes monocrático.
Militares que nos ladearam nos inúmeros
Conselhos de Justiça sempre, de maneira
Como o Juiz Militar não é jurado, é
individual e explicitada, fundamentaram suas inequívoco o seu dever de justificar o voto,
decisões em sessão pública, dando dignidade fundamentando-o, sob pena de nulidade nos
e substância ao exercício de seu voto, termos do artigo 93, inciso IX, da CF, questão
espelhados, de forma minuciosa, na ata de esta com sólido embasamento doutrinário. - sessão pública, cumprindo, inequivocamente, - - - - o comando constitucional do dever de
fundamentação do voto, sob pena de nulidade
Com o abono do escólio de José da
(art. 93, IX, CF), como já demonstramos em Silva Loureiro Neto , tivemos enriquecida
outros trabalhos jurídicos, característica esta nossa posição, afirmando o nobre e antigo
que é peculiar ao Escabinato e que destaca a Professor da Academia de Polícia Militar do
sua importância e grandeza.
Barro Branco (APMBB) sua concordância com a
obrigatoriedade do juiz militar dizer as razões
Para evidenciar o afirmado e a dinâmica de seu voto publicamente e na presença das
dos votos motivados dos Juízes Militares no partes, quando do julgamento, com nossa
Conselho de Justiça, sugerimos ao leitor que citação :
verifique os julgamentos simulados da 1ª
Auditoria Militar da Justiça Militar do Estado
[...] Importante consignar que a decisão
de São Paulo, que presidimos, documentados do colegiado é formada, então, da decisão
em vídeo e disponíveis na Escola Judiciária proferida pelo voto dos juízes individualmente,
Militar (EJM) do Estado de São Paulo, TJM/SP de tal sorte que o cômputo daqueles é que
, e na página da Associação dos Magistrados formará a decisão do colegiado. Entendo,
das Justiças Militares Estaduais [AMAJME] assim, que cada um dos votos do colegiado
, tratando de decisão sobre porte ilegal de deve obedecer ao mandamento constitucional
droga (art. 290, CPM) e de extravio de material da motivação para ser válido. Esse raciocínio
bélico (art. 265 c.c. art. 266, CPM).
encontra razão também pelo fato de os votos
Não se pode deixar aqui de se
anotar que para o réu é relevantíssimo ser
processado e julgado por um Colegiado, pois
a pluralidade de votos dos Juízes que irão
decidir a causa, como no caso do dos cinco
Juízes do Conselho de Justiça castrense, dãolhe a sensação e a esperança de ver a justiça
no julgamento, exatamente porque decorre
a decisão do Colegiado, em sessão pública
e onde a independência para julgar e o livre
convencimento motivado, em relação a cada
um dos Juízes, permitem a melhor decisão.
v. 3, n. 8 2018

dos juízes, sejam convergentes ou divergentes,
poderem ocorrer por fundamentos diversos,
daí a motivação explicita do juiz permitirá
às partes o exame de sua pertinência e
razoabilidade.

De todo legítimo, portanto, que uma das
partes ou ambas, após o pronunciamento do
voto do juiz militar, pela ordem, requeira que
o Magistrado explicite as razões de seu voto.
Este o sentido da fundamentação que, a meu
ver, engloba a motivação. Situação possível
ainda, diante do cânone da ampla defesa, é a

parte requerer, no prazo de dois dias da leitura
da sentença, que o Juiz declare a motivação
de seu voto, desde que naquela ocasião
tenha havido obscuridade, ambiguidade,
contradição ou omissão. É o que se denomina
‘embargos de declaração’, previstos no art. 382
do Código de Processo Penal Comum e com
inteiro assento a sua aplicação dada a analogia
permitida pelo CPPM (art. 3º).

No Conselho de Justiça castrense, o
Juiz togado, como se disse, é o relator, de tal
forma que lhe cabe fazer um resumo do caso
ali julgado, sintetizar os debates das partes
e ao final proferir o seu voto. A seguir, tendo
a juridicidade explicitada pelo Juiz togado,
votam os Juízes Militares, por ordem inversa
de antiguidade, nos termos do art. 435 do
CPPM.

Nesse caso, ainda, dada a peculiaridade
das decisões do Conselho de Justiça, o
voto vencido pode ser objeto de embargos
declaratórios, tendo em vista a contradição em
relação à maioria da decisão. A propósito o STF
decidiu: ‘Decisão não unânime: necessidade de
declaração de voto. As decisões do Judiciário,
pena de nulidade, devem ser fundamentadas
(Const. Art. 93, IX). As partes têm o direito de
conhecer as razões de decidir. Há omissão,
corrigível por Embargos de Declaração, a falta
de voto no acordão, máxime quando a decisão
for tomada por maioria’ (REsp. nº 50.377-91/SP,
rel. p/acórdão Min. Luiz Vicente Cernicchiaro,
3ª T. J. 29-5-95, m.v., DJU 16-9-96, p. 33.797).
Note-se que qualquer decisão pode ser
embargada e não só a sentença ou acórdão.

Os Juízes Militares, tendo como base
o relatório já oralmente demonstrado pelo
relator (juiz togado), deverão se manifestar
quanto às razões de sua convicção – de
fato e de direito – dando os motivos que o
levaram a decidir num ou noutro sentido, e,
ao final, decidirem no mérito (se absolvem
ou condenam) fundamentando o voto. Se
for absolutório, após percorrer o caminho
indicado, apontarão qual a causa legal da
absolvição numa das alíneas do artigo 439 do
CPPM. Se condenatório o voto, decidirão qual
a pena a ser aplicada, esclarecendo, no caso de
a pena ser acima do mínimo legal, as fases da
pena no sistema trifásico , para consecução de
seu resultado.

Note-se que no Conselho de Justiça na
Justiça Militar o Juiz togado vota primeiro
sobre o mérito da questão julgada e a seguir
votam os Juízes Militares, tudo em sessão
pública, na presença do réu e das partes,
sendo a motivação do voto de cada Juiz
relevantíssima para o cômputo do julgado,
diferentemente do que ocorre no Conselho
de Sentença no Tribunal do Júri, onde o Juiz
togado não vota, mas apenas os jurados, sem
motivação e de modo sigiloso, no julgamento
da questão decidida (crimes dolosos contra a
vida).
2.3.1. Da construção do voto do juiz
militar.

De se registrar que uma vez decidida a
questão julgada pelo Conselho de Justiça, seja
pela absolvição, seja pela condenação, haverá
a proclamação da decisão pelo Juiz Presidente
do Colegiado após computar os votos de cada
um dos Juízes do Escabinato, tudo devendo ser
objeto de registro na ata de sessão, inclusive
a motivação utilizada individualmente
sustentada pelos cinco juízes.
Nesse procedimento tem relevância,
portanto, o exame, diante da motivação
existente em cada voto, pois, se algum deles
for viciado, deverá ser anulado, e a anulação
certamente alterará o resultado proclamado
em sessão pública pelo Juiz Presidente.
Nessa linha, importante a lição de Aury
Lopes Jr., ao comentar o dever de fundamentar
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na sentença, que a nosso ver se aproveita essencial, para a validez do voto de cada
na construção do voto do Juiz Militar no um dos Juízes no Escabinato castrense e da
julgamento, no sentido de que a motivação.
sentença do Juiz togado, a observância do
princípio correlação ou da congruência entre
ponto nevrálgico da sentença, em que a acusação e a decisão penal, que consiste na
o juiz deve analisar e enfrentar a totalidade vinculação da decisão do juiz ao objeto da
(sob pena de nulidade) das teses acusatórias denúncia, ou seja, ao crime ali imputado, de
e defensivas, demonstrando os motivos que forma que a decisão de mérito – absolvição ou
o levam a decidir dessa ou daquela forma. A condenação (voto ou sentença) – não pode ter
motivação dá-se em duas dimensões: fática e em consideração algo diverso, ou que não faça
jurídica. Na primeira, procede o juiz à valoração parte da imputação, mas necessariamente o
da prova e dos fatos, reservando para a que for decidido deve dar a procedência ou
segunda a fundamentação em torno das teses improcedência da denúncia, diante do crime
jurídicas adotadas e também o enfrentamento militar ali imputado, tendo como fundamento
das teses jurídicas alegadas, mas refutadas. [...] a prova existente nos autos e de onde será
extraída a convicção do juiz (art. 297, CPPM).
A motivação na decisão judicial (voto
e sentença) tem o condão, salutar, nas
Em consequência, o CPPM dispõe
palavras de Antonio Magalhães Gomes expressamente sobre o que o Conselho de
Filho , de vincular o provimento jurisdicional Justiça deve decidir no julgamento (art. 437):
à legalidade (na escolha da lei válida e
harmônica à Constituição Federal), e à certeza
a] dar ao fato definição jurídica diversa
do direito (com identidade na escolha racional da que constar na denúncia, ainda que, em
da decisão, na estabilidade do direito que a consequência, tenha de aplicar pena mais
lastreia e na controlabilidade da decisão) no grave, desde que aquela definição haja
Estado de Direito e de garantia processual sido formulada pelo Ministério Público em
na efetividade da cognição judicial, que, alegações escritas e a outra parte tenha tido a
segundo Ferrajoli, é o valor fundamental do oportunidade de respondê-la;
princípio da motivação, ou seja, o de garantia
da natureza cognitiva e não potestativa do
Condenação e reconhecimento de
julgamento penal, vinculando-o, quanto ao agravante não arguida
direito, à estrita legalidade e, quanto aos fatos,
b] proferir sentença condenatória por
à prova da hipótese acusatória. E Gomes Filho fato articulado na denúncia, não obstante
complementa:
haver o Ministério Público opinado pela

O mais grave vício da motivação é a
inexistência de um discurso em que o juiz
enuncie as razões do provimento. Isso ocorre
não só diante da falta de um documento
justificativo, mas também quanto este é
apenas aparente, contendo afirmações
genéricas e vazias de conteúdo, que podem
ser aplicadas de modo indiscriminado a uma
série de situações.
Complementando o que se falou, é
v. 3, n. 8 2018

absolvição, bem como reconhecer agravante
objetiva, ainda que nenhuma tenha sido
arguida.

Logo, o voto do Juiz Militar deve ter
vinculação obrigatória com o objeto da
denúncia (imputação) decidindo sobre o
crime militar ali descrito e dentro das regras do
jogo, ou seja, diante do devido processo legal
a decisão decorrerá, necessariamente, da lei e
da prova dos autos (art. 400, CPPM), tudo de
maneira fundamentada (art. 93, inciso IX, CF).

Não se deve olvidar que na atividade
do Juiz destaca-se a concretização do direito,
que ocorre mediante a interpretação jurídica,
atividade esta que visa alcançar a juridicidade,
daí nossa lição ao lado de Fernando Pavan
Baptista que “A interpretação é realizada para a
melhor aplicação da lei, de forma que, partindo
do texto normativo, diante da realidade fática,
realizamos a interpretação para se atingir a
norma de decisão, que é aquela que dá solução
ao caso concreto. A esse procedimento se dá o
nome de concretização do direito.”

principalmente no disposto no art. 93, IX, da
CF/88.
Não obstante o já exposto, para os
demais atores do processo [advogado/
promotor/ escrivão/estagiários, etc.], quando
o JM, ao prolatar o voto, limita-se a enunciar
“ACOMPANHO DO VOTO DO JUIZ PRESIDENTE”,
demonstra não dominar a técnica jurídica,
desconhecer o direito penal militar e estar ali
como mero fantoche, marionete, cumprindo
um papel coadjuvante.
Importante lembrar que o Juiz Militar
decide com base no livre convencimento
motivado, em sessão pública e oralmente, tudo
de acordo com a lei e a prova dos autos (art.
400, CPPM), ao passo que o jurado, que com
aquele não se confunde, decide por íntima
convicção e de maneira sigilosa. Portanto, são
duas realidades de se julgar no Brasil e que
não podem ser mimetizadas.

Nessa interpretação, como se posiciona
Gilmar Luciano Santos, Major PM, “o Juiz
Militar e o Conselho devem fazer interpretação
conformada à CF/88 acerca das normas
jurídicas insculpidas no CPPM, não aplicando
aquelas que entender serem violadoras
do pensamento democrático vigente.” ,
e complementa quando da votação no
Ademais,
também
tratando
da
julgamento, nos termos do art. 435 do CPPM
divergência de votos na condenação e com
que
aplicação de penas em quantum diversos,
É importante que o Juiz Militar entenda diante da norma do parágrafo único do art.
que a função exercida na Justiça Militar é muito 435 do CPPM, Célio Lobão leciona sobre o
diferente da função de JURADO, exercida voto médio que “quando pela diversidade de
no Tribunal do JÚRI. O jurado convocado a votos, não se constituir maioria para aplicação
compor o Conselho de Sentença no Júri torna- da pena, entender-se-á que o Juiz que tiver
se apenas juiz do fato, já o Juiz Militar é Juiz votado pena maior, ou mais grave, terá
do FATO e do DIREITO, ou seja, deve realizar a virtualmente votado por pena imediatamente
dosimetria da pena e explicar detalhadamente menor ou menos grave” (art. 435, parágrafo
os motivos fáticos e jurídicos que o levaram único, do CPPM), ilustrando com a seguinte
àquela decisão, diferentemente do que ocorre hipótese no julgamento:

com o jurado. [...]
Pode o Juiz Militar, ao prolatar seu voto,
acompanhar o VOTO do JDJM ou de outro
JUIZ MILITAR, mas deve fundamentá-lo, ou
seja, explicar juridicamente o motivo fático e o
dispositivo jurídico adotado que acompanha,
caso contrário, o vício será insanável e nula a
prestação jurisdicional.
Trata-se
de
um
entendimento
personalístico,
mas
sustentado
nos
princípios do Direito já expostos nesta obra,

O Juiz votou pela condenação do
acusado a um ano; os quatro Juízes Militares
votaram condenando o réu a 2, 3, 4 e 5
anos, respectivamente. O resultado será a
condenação a 3 anos, porque se entende
que os militares que votaram 5 e 4 anos,
virtualmente votaram a pena menor, imediata,
isto é 3 anos que, juntando-se à outra de igual
tempo, constitui a maioria de 3 votos. Fixou-se
a pena em 3 anos, pelo voto médio. No mesmo
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exemplo, se o 3º e 4º Juízes militares, em vez
de condenar a 4 e 5 anos, votassem pela
absolvição, a pena seria de um ano, pois se
entende que os Juízes militares que votaram
as penas de 2 e 3 anos, virtualmente votaram
a pena menor imediata, ou seja, a pena de um
ano. Ficção criada pela lei para, através do voto
médio, alcançar a maioria de votos.

De se anotar também que a sentença
do Conselho de Justiça é uma sentença
subjetivamente complexa , por decorrer de
órgão colegiado, de forma que o resultado
nela existente foi produto de mais de uma
manifestação subjetiva dos Juízes que
integram aquele Escabinato. Assim, ao se
examinar a sentença do Conselho de Justiça,
Dúvida nenhuma resta sobre o CPPM deve se compreender que ela é o resultado do
prever a independência de atuação do Juiz voto (decisão individual) de cada um dos cinco
Militar no Colegiado, devendo tomar suas Juízes, oralmente proferidos na sessão pública,
decisões pelo livre convencimento motivado e computados para se definir o veredito , ou
(em obediência ao comando constitucional do seja, a decisão colegiada.
art. 93, inciso IX, CF), e prever, expressamente,
a solução quando houver divergência de
Como bem se posiciona na matéria,
votos na condenação (parágrafo único do art. Viviane de Freitas Pereira,
435, CPPM).
Desse modo, não pode e não deve o Juiz
Militar reduzir sua atuação no Conselho de
Justiça a mera concordância no seu voto com
o voto precedente do Juiz togado (que é o que
primeiro vota no Colegiado), sob pena de seu
voto ser vazio ou com motivação inexistente,
ou agir como jurado e não como Juiz.
Do procedimento acima detalhado, ao
sustentar o seu voto, oralmente e em sessão
pública, o Juiz diz os motivos e as razões
do porque está decidindo daquela forma
a causa em julgamento, sendo que essa
fundamentação, que será registrada em ata de
sessão, por escrito, ou mediante gravação, é o
que dá, por um lado, legitimidade a decisão,
demonstrando ao réu, normalmente presente
no julgamento, que o voto do Juiz foi fruto de
sua convicção extraída da prova dos autos (art.
297, CPPM), e, por outro lado, é a que permitirá
às partes impugnarem a decisão, recorrendo
do mérito dela, por meio de apelação, ou,
antes deste recurso, impugnando o voto
viciado sustentado na sessão de julgamento,
ou as omissões ou ambiguidades existentes na
sentença, por meio de embargos de declaração
(art. 382, CPP aplicado subsidiariamente).
v. 3, n. 8 2018

[...] ao realizar a tarefa de compreender e
interpretar, sem dúvida, o Juiz militar utiliza a sua
experiência na análise do caso que se propõe
[...] É lógico que, em não tendo o conhecimento
jurídico, utilizará o conhecimento prático
que tem a respeito do fato. Presente terá
que estar, porém, a consciência de que deve
utilizar esta experiência como julgador.
[...] A decisão será o resultado de diversas
compreensões e interpretações, chegandose à uma sentença final pelo voto da maioria.
A sentença proferida é uma adequação de
compreensões, em que está presente a prática
e o conhecimento jurídico. [....] O Juiz Militar
trará o seu conhecimento prático, mas como
já se disse antes, terá de despir-se da visão
exclusivamente militar e investir-se da visão
de julgador [...].
Nessa linha, já escrevemos outrora:

Por outro bordo, o fato do juízo
castrense se colegiado deixa suas decisões
menos infensas a injustiças, pois dificilmente
a decisão tomada pela maioria não será a mais
razoável e com maior equidade, aproximandose mais do justo. Nesse ponto, a intepretação
das armas se fará pela interpretação do Direito

próprio, sob os cuidados do juiz de direito
[togado] que integra os Conselhos de Justiça.

É da motivação do voto de cada Juiz
do Colegiado que as partes ou o Tribunal, de
Colegiado castrense , ou seja tem o ofício, irão aferir se não houve ausência de
mesmo peso que o voto do Juiz togado no motivação, se não houve violação ao princípio
Colegiado, e, por ser Juiz, tem o dever de da correlação entre a denúncia e a sentença,
se não houve contradição entre a decisão e
justificar o seu voto, publicamente.
suas razões, se o voto do Juiz não foi um voto
Cabe salientar que o CPPM (art. 438, § suicida etc., vícios esses que, se inexistentes,
2º) assegura a declaração de voto do Juiz do sustentarão a legitimidade da decisão, em
Colegiado que for vencido e essa prerrogativa obediência ao mandamento constitucional,
evidencia não só a independência do sob pena de nulidade [art 93, IX].
voto, mas também a oportunidade de
explicitação de motivação divergente da
Bem por isso, e na mesma linha do STF
maioria julgadora. Nesse passo, o CPPM prevê (1ª Turma - HC 74.351 - Rel. Min. Celso de Mello
expressamente que o Juiz no Colegiado pode, - j. 29.10.1996 - RTJ 163/1.059), o Superior
constitucionalmente, divergir, sendo certo que Tribunal Militar (STM), já decidiu em acórdão
a divergência dos votos na decisão colegiada da relatoria da Cleonilson Nicácio Silva:
fortalece a dialética da discussão e preserva a
convicção judicial, , no devido processo legal,
A fundamentação das decisões do Poder
como instrumento democrático no Estado de Judiciário, tal como resulta da dicção do inciso
Direito.
IX do artigo 93 da Constituição da República, é

condição absoluta de sua validade e, portanto,
pressuposto da sua eficácia, substanciandose na definição suficiente dos fatos e do
direito que a sustentam, de modo a certificar
a realização da hipótese de incidência da
norma e os efeitos dela resultantes. (STM –
Apelação 0000097-67.2011.7.01.0301 – Rel.
Nessa linha, decidiu o STM pela nulidade Min. Cleonilson Nicácio Silva – J. 06.06.13).

A motivação do voto do Juiz Militar,
tanto como o voto do juiz togado, portanto,
não é um capricho, mas um dever de estatura
constitucional, de forma que, se inexistente ou
viciado, será nulo.
da sentença, por ausência de fundamentação
na individualização da pena:

De se registrar que se a decisão
colegiada impugnada ou recorrida ensejar o
juízo de retratabilidade, como ocorre no caso
da correição parcial ou do recurso em sentido
estrito, a matéria necessariamente deve
também sofrer a deliberação do Colegiado.
Logo, em matéria que envolve competência
do Colegiado, o Juiz togado não pode decidir
monocraticamente, sob pena de nulidade.

STM: [...] 3. Preliminar suscitada de
ofício para Turma, de nulidade da sentença,
por ausência de fundamentação na
individualização da pena, haja vista que o
Conselho Permanente de Justiça, sem explicitar
suas razões de convencimento, aplicou ao
acusado a pena mínima correspondente ao
crime de dano, e a pena máxima cominada
aos delitos de desrespeito e ameaça. Nulidade
absoluta, por atipicidade constitucional.
2.3.2. Dos vícios de motivação no voto
Decisão majoritária. (Apelação nº 0000000- dos juízes do colegiado.
20.0401.0.49.7552 - Rel. Min. Flavio Flores da
Cunha Bierrenbach - J. 17.03.05).
Demonstrada a necessidade de
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fundamentação no voto (art. 93, inciso IX,
CF), calcado em motivação idônea nas razões
do voto, os cinco Juízes do Escabinato (Juiz
togado e os quatro Juízes Militares) deverão
estar atentos para evitar vícios de motivação
em seus votos, o que implicará em nulidade
do voto, em especial os Juízes Militares, por
sua condição de juízes temporários.
Assim, deve evitar o Juiz o voto
vazio, isto é o voto sem motivação. Se for
absolver, declara os motivos do porque está
absolvendo, elege as provas de que extraiu
sua convicção e define a tese jurídica que
lastreará sua decisão, indicando, ao final, a
alínea do artigo 439 do CPPM correspondente
aos motivos declarados. Se for condenar,
de igual modo, declara as razões do porque
se convenceu da responsabilidade criminal
do réu (autoria e conduta), da existência
do crime (materialidade) e das provas que
firmaram a responsabilidade do réu, ocasião
em que, reprovará a conduta e dará a pena,
calculando-a e externando o raciocínio que o
levou a determinada pena.
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a modificação do julgado ou sua nulidade.
Portanto, cabível a aplicação analógica do art.
382 do CPP.
Como o voto motivado requer para sua
validez uma coerência lógico-jurídica entre
a fundamentação e o dispositivo da referida
decisão, no caso de o Juiz indicar motivos
que excluam a responsabilidade criminal do
réu, mas o condene, o voto é nulo, porque
suicida, posto que as razões expostas na
fundamentação não se compatibilizam com
o decisum. O contrário também é verdadeiro
conforme já decidiu o TACRIM/SP: “Nula
será, assim, a sentença em que, de maneira
contraditória, foi afirmada a inexistência
de dúvida quanto à autoria e, em seguida,
absolveu-se por falta de prova a respeito da
autoria” (JTACrimSP 86/234).

Também ocorre o vício na motivação se
respondendo o réu pelo delito de furto (art.
240, CPM), for condenado por receptação (art.
254, CPM), violando-se o princípio da correção
entre o crime imputado na denúncia e a
sentença. Numa hipótese dessas, o Juiz ou o
Outra questão que macula o voto Colegiado deve absolver o réu por atipicidade
é a motivação viciada que implica na do crime imputado.
contradição ou no antagonismo entre os
motivos declarados para sustentação do voto
O roteiro para a sustentação oral do
e o dispositivo da decisão. Por exemplo: na voto válido no julgamento, que precede e
absolvição, o juiz se vale de argumentos que norteia a sentença, depende de um raciocínio
reconhecem a responsabilização criminal coerente nas questões fáticas e de direito
do réu, todavia, absolve-o lastreado numa que o julgamento exige e que serão expostas
das alíneas legais invocadas do art. 439 do pelos Juízes, daí pertinentes as lições de Ada
CPPM; ou na condenação, o juiz lança mão de Pellegrini Grinover, Antonio Magalhães Gomes
motivos e fundamentos que não permitiram Filho e Antonio Scarance Fernandes, no
a responsabilização do réu, mas o condena sentido de que ao Juiz cabe uma escolha entre
assim mesmo. Quando isso ocorre há o voto as alternativas jurídicas existentes, todavia,
suicida, que é aquele que, juridicamente, não deve ele na motivação expor a escolha que
se sustenta.
alicerçou sua decisão, devendo, diante de
alternativas possíveis dizer e justificar porque
Não há dúvida que qualquer contradição fez determinada opção, pois:
do julgado na apuração dos votos do Colegiado
precisa ser eliminada por via de embargos
A legitimidade da decisão exige ainda
declaratórios, sob pena de esse vício gerar correta e adequada apreensão dos fatos
v. 3, n. 8 2018

transpostos ao processo por meio da atividade
probatória. Cabe ao magistrado justificar por
que considerou mais relevantes determinados
elementos da prova e desprezou outros.
A sentença, finalmente, deve ser racional,
completa e compreensível.
Enfim, o Juiz Militar deve se preparar
para o mister que lhe cabe como julgador,
deve conhecer o processo, a cronologia dos
fatos discutidos, as provas, a dinâmica do
crime, sua caracterização material, de onde
sua convicção ocorrerá e deverá ser revelada
para o voto motivado, guardado o seu livre
convencimento.
3. CONCLUSÃO.
Tratar da atuação do Escabinato
castrense de primeiro grau implica
reconhecemos formalidades constitucionais e
legais, como ocorre com todo órgão do Poder
Judiciário, e envolve, pois, inseparavelmente,
a formalidade essencial de constituição do
Colegiado competente como juiz natural,
onde a composição colegiada não pode se
distanciar do princípio do juízo hierárquico;
envolve também o relevantíssimo momento
do recebimento da denúncia que marca e
delimita a atuação do Colegiado castrense
durante o processo, quando caberá decidir
sobre as questões de fato e de direito; e, por
fim, envolve o voto do Juiz Militar, em cada
uma de suas decisões, fracionariamente como
integrante do Colegiado de cinco Juízes que
nele atuam, e que devem justificar os seu
votos, diante da inafastável e correspondente
norma constitucional (art. 93, IX), diante do
devido processo legal (art. 5º, inc. LIV, CF).

e disciplina militares (arts. 42 e 142, CF).
A Justiça Militar se marca como
Justiça Especializada e constitucionalmente
enraizada no Brasil, não somente pela
legislação específica que aplica e as causas
militares, mas essencialmente por ter como
órgão que processa e julga um Escabinato
castrense, formado por um Juiz togado e
quatro Juízes Militares, estes que nunca foram
e não se confundem com jurados, isto porque
são, inequivocamente, Juízes. Dessa forma, os
julgadores criminais, no Colegiado, unem a
visão técnica-jurídica com a visão técnica da
carreira das armas ao decidir nos julgamentos
dos crimes militares. E, em consequência
desse status de julgador, os Juízes Militares
tem o dever de fundamentar suas decisões,
seus votos, os quais são colhidos, de maneira
oral, e em sessão pública e devem, portanto,
serem registrados e lançados em ata de sessão
(art. 448, CPPM), inclusive gravados em mídia
de áudio e vídeo, como disciplinado pelo
Conselho Nacional de Justiça e pelo TJM/SP .
Diferenciar os momentos de atuação
do Juiz togado, isoladamente, na fase préprocessual com a atuação do Escabinato
castrense durante o processo é garantir a
competência do Juiz natural (art. 5º, inciso
LIII, CF) dentro do princípio constitucional do
devido processo legal, sob pena de nulidade
(art. 5º, inciso LIV, CF).
A fundamentação da decisão judicial,
que legitimamente a sustenta (art. 93, IX, CF),
ocorre, em sessão pública, tanto em relação
ao voto de cada um dos Juízes do Conselho
de Justiça, e, em especial aos Juízes Militares,
como, posteriormente, em relação à sentença,
que será elaborada pelo Juiz togado.

O princípio do juízo hierárquico é o que
norteia a formação e composição do Colegiado
Assim, o dever de fundamentar o voto,
castrense de primeiro grau e, em especial, no como estabelece a Constituição Federal,
sorteio dos Juízes Militares, isso diante do implica no exercício substancial de justificar
valor constitucional inafastável da hierarquia o voto, papel este que, além de formalidade
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essencial no devido processo legal (art. 500,
inciso IV, CPPM), dignifica a atuação do Juiz
Militar no Escabinato castrense, pois sua
imprescindível presença e decisão não são
acessória ou secundária, mas sim linear a do
Juiz togado na Justiça castrense e no Estado
Democrático de Direito.
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______. Código de Processo Penal Militar
Anotado. Curitiba: Juruá, Vol. 2, 2009.
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processo e julgamento, e a decisão individual,
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memória dos computadores pessoais e dos suportes facilmente transportáveis, como CDRom, DVD, pendrive, deram condições à digitalização de diferentes tipos de documentos.
Ainda está longe do fim do papel no dia a dia, mas é um processo que tem crescido nos
últimos anos. A Revista Força Policial vai digitalizando o seu acervo.
Em 2016, resolvemos juntar todos os exemplares que existiam começando com as edições
de 1944 e transformar em uma única coleção, o acervo histórico da Revista a Força Policial.
Uma parcela ainda pequena do acervo da revista a Força Policial do ano de 1994 à 2010 está
disponível em formato digital. Mesmo os conteúdos digitais tendo o risco de se apagarem,
seja por desgaste da mídia seja da memória de computadores, ele é, hoje, uma forma eficaz
de se manter conteúdos ao longo do tempo. Assim como DVDs e HDs (hard discs) podem se
danificar, o suporte tradicional, o papel, também se desgasta.
Em breve será possível visualizar no site da revista (http://revistafpolicial.policiamilitar.
sp.gov.br/) as primeiras edições da Revista Militia que foram publicadas a partir do ano 1947,
todo material esta sendo digitalizado por profissionais especializados em preservação em
microfilmagem de documentos históricos, restaurando páginas amareladas e rasgadas e
recuperando capas originais. Ou ainda, renovando-as, porém com ares de antigamente, para
resgatar a vida desses exemplares que atravessaram os tempos, ou daqueles de algumas
décadas atrás, mas que trazem consigo histórias carregadas de afeto.
O acesso é livre. Qualquer um pode consultar e baixar esse acervo. É uma forma de dar acesso
e também de preservar. No momento em que você divulga o conteúdo de uma informação,
você também está preservando ele. Não é só preservar o suporte, o papel onde ele está
escrito, é importante você preservar o conteúdo, e você preserva disseminando-o.
Mas nós só existimos porque nos lê, porque nos acompanha e dá força para continuarmos,
porque o seu feedback é importante para nós.
A Revista “A FORÇA POLICIAL” agradece a todos os comentários, as partilhas e as visitas.
Nós continuamos, e se o fazemos é porque nos lê e porque é importante para nós.
Continuaremos a oferecer-vos todo o nosso trabalho e dedicação, pedimos que continue a
acompanhar-nos, a ler-nos, a gostar e a partilhar
Aos nossos leitores, muito obrigado por tudo
Quem sabe não venham aí umas surpresas..... mas tudo a seu tempo.

http://www.revistafpolicial.policiamilitar.sp.gov.br/
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