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A Justiça Militar da União cumpriu um importante papel durante a 

realização das operações de pacificação, que possibilitaram a retomada 

dos morros cariocas pelo Estado. Esta Justiça Especializada processou e 

julgou os crimes militares, que resultaram de tais operações, com foco 

em valores essenciais como a ética, a celeridade, a eficiência e a trans-

parência. 

O emprego das Forcas Amadas no Rio de Janeiro, com objetivo de 

garantir a manutenção da Lei e da Ordem, as chamadas GLO, colocaram 

os militares em contato direto com a população. 

As operações realizadas durante todo o primeiro semestre, nos com-

plexos da Penha e do Alemão – áreas há muito comandadas pelo crime 

organizado, foram acompanhadas pelo Ministério Público Militar e tive-

ram também a participação da Defensoria Pública quando necessário. 

À Justiça Militar da União coube cumprir sua missão constitucional 

de julgar e processar crimes militares, previstos no Código Penal Militar. 

Entre os crimes que tiveram maior incidência, durante a estada da Força 

de Pacificação, foram a desobediência e o desacato cometidos por civis 

contra militares no exercício da função. 

Com a utilização das Forcas Armadas, cada vez com maior frequên-

cia,  em operações dessa natureza, os militares se aproximam com mais 

intensidade da população, exercendo atividades próprias de segurança 

pública. 

O Superior Tribunal Militar tem confirmado o entendimento, em  

julgamentos realizados por esta Corte, de que é da competência da Jus-

tiça Militar da União julgar civis que tenham cometido crimes contra a 

administração militar.

No caso dos morros cariocas, foi a Força de Pacificação que resti-

tuiu a presença do Estado nas comunidade antes ocupadas pelo crime 

organizado. Durante anos, a única lei que se conhecia era a do tráfico, 

portanto não deixa de ser compreensível que tenha havido, inicialmente, 

resistências por parte da comunidade na convivência com as leis oficiais, 

representadas em um primeiro momento pelas Forcas Armadas. 

Com confiança e firmeza, em cumprimento à sua missão, emanam 

da Justiça Militar decisões jurídicas que reforçam a manutenção de dois 

princípios que são os pilares das Forças Armadas: a hierarquia e disci-

plina. Esses princípios são fundamentais para que os militares também 

possam cumprir sua missão de defesa da soberania nacional.

Nas operações de Garantia da Lei e da Ordem, a atuação da Justiça 

Militar da União garantiu segurança jurídica aos militares, para que eles 

pudessem desempenhar a missão que lhes fora confiada, e à sociedade, 

que pode ter de volta, por meio da ocupação da Forca de Pacificação, a 

tranquilidade de uma rotina igual a de qualquer cidade brasileira.   

Ministro Alvaro Luiz Pinto 

Presidente do STM

Palavra do PreSidente
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Provimento 16 da Corregedoria Nacional, que possibilitou 

àqueles que não possuem o nome do pai na certidão de 

nascimento recorrer a qualquer cartório de registro civil 

do País para dar início aos procedimentos de reconheci-

mento tardio de paternidade. Isso facilitou a vida de mães, 

pais e filhos que residem em cidades onde não há varas ou 

postos de atendimento do Ministério Público. A instalação 

dos juizados especiais nos principais aeroportos brasilei-

ros com o apoio da Corregedoria Nacional foi outra ação 

que facilitou o acesso das pessoas à Justiça.  

O que pode ser considerado como um avanço na presta-

ção do serviço jurisdicional?

Na medida em que os Tribunais estão com melhor gestão, 

guiados pelas metas estabelecidas pelo CNJ, a prestação 

jurisdicional se aperfeiçoou.

Quais as diferenças mais gritantes entre os tribunais de 

todo o País, no que diz respeito à atuação dos magistra-

dos, acesso à Justiça e condições administrativas?

Nas inspeções verificamos que os Tribunais enfrentam 

problemas muito semelhantes, independente do Estado. 

O principal deles é o sucateamento da Justiça de primeiro 

grau, que é a porta de entrada do cidadão à Justiça, e hoje 

a que mais sofre com a falta de recursos humanos e mate-

riais. Esses problemas acabam comprometendo o acesso 

à Justiça e a qualidade da prestação judicial. O juiz não 

é treinado para administrar, gerir recursos e priorizar as 

diversas atividades desempenhadas por um Tribunal.  

Qual avaliação a senhora faz do Poder Judiciário brasi-

leiro hoje?

Durante séculos, o Poder Judiciário, autônomo e indepen-

dente, permaneceu hermético e intocável. Hoje convive 

com o desafio de superar esse atraso. Os tribunais duran-

te muitos anos funcionaram como ilhas isoladas. Agora 

contam com o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) na de-

finição de ferramentas que auxiliem a Justiça a exercer o 

novo papel conferido pela Constituição de 1988, dentro da 

perspectiva de integração. A Constituição de 1988 conferiu 

ao Poder Judiciário uma série de responsabilidades sociais, 

implicando em profunda transformação no papel dos ma-

gistrados, que deixaram de atuar apenas por meio de sen-

tenças e despachos. Hoje a magistratura deve avançar nas 

políticas públicas que dão maior efetividade aos princípios 

constitucionais, levando a paz social a um alcance maior da 

população. Precisamos arregaçar as mangas para superar o 

débito que temos com a sociedade brasileira.

A senhora considera que os cidadãos têm tido maior 

possibilidade de acesso à Justiça?

A Emenda Constitucional 45, ao criar o Conselho Nacio-

nal de Justiça (CNJ), ensejou um dos principais avanços 

no sentido de aprimorar o acesso dos cidadãos à Justiça no 

Brasil. Embora seja um órgão administrativo e não judi-

cial, o CNJ passou a fiscalizar a atuação dos tribunais, de-

finindo políticas e ferramentas de gestão para as Cortes, 

modernizando a rotina de trabalho e consequentemente 

o acesso dos cidadãos à Justiça. Um exemplo prático foi o 

Por Ana Paula Bomfim

Nascida em Salvador, Eliana Calmon 
Alves é hoje uma magistrada influente 
e admirada pela sociedade. Ministra do 
Superior Tribunal de Justiça, desde 1999, 
foi no cargo de Corregedora Nacional 
de Justiça que Eliana Calmon revelou ao 
País sua coragem ao falar sobre ética na 
magistratura de forma crua e reveladora. 
Juíza federal desde  1979, a magistrada 
faz um balanço da atuação do CNJ e dos 
avanços do Poder Judiciário 
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entreviSta

E como disseminar um comportamento ético em uma 

sociedade que tem entre seus temas principais, todos os 

dias, a corrupção?

Em primeiro lugar, desafiando a inércia; em segundo, 

mudando uma cultura. Saímos de um Estado Patrimo-

nialista para tentar um Estado Republicano.

A transparência, além de ser um princípio constitucio-

nal, é hoje uma forma de controle do Poder Público. 

Como os Tribunais brasileiros e seus dirigentes têm se 

comportado diante das diversas demandas que surgem 

com a Lei de Acesso à Informação?  

O CNJ criou um grupo de trabalho para analisar a neces-

sidade de regulamentação da Lei de Acesso à Informação 

(Lei 12.527/2011) no Poder Judiciário, por determinação 

do então presidente, Ayres Britto. Sou favorável a todo 

tipo de medida que amplie a transparência no Judiciá-

rio e nos demais poderes. É prioritária a divulgação dos 

salários dos magistrados, incluindo todos os adicionais, 

tais como gratificações e indenizações. Os atos da admi-

nistração também precisam ser publicizados, como por 

exemplo a ordem cronológica dos precatórios. 

É perceptível que o CNJ tem sua atuação elogiada, prin-

cipalmente, no que diz respeito ao controle de atos ilíci-

tos de magistrados. A senhora acredita que o Poder Judi-

ciário amadureceu para entender o papel do Conselho?

A princípio, houve muita resistência ao trabalho do CNJ, 

pois durante séculos o Judiciário foi um Poder intocável 

e o controle inexistente. Agora acho que esse quadro está 

mudando, já existe uma boa vontade da magistratura na 

medida em que podem contar com o CNJ na solução dos 

problemas que os afligem. Não há unanimidade, mas a 

maioria dos magistrados apoia o processo de mudança 

na gestão do Judiciário.

Quais desafios o Poder Judiciário deverá enfrentar 

nos próximos anos para que seja referência para a 

sociedade? 

Vencer a morosidade e conseguir efetividade em suas 

decisões.

E qual o papel do Corregedor Nacional de Justiça na busca 

de uma Justiça mais ética, que atenda aos anseios da so-

ciedade?

Cabe à Corregedoria o controle disciplinar dos magis-

trados, suprindo as omissões e falhas das Corregedorias 

Estaduais. Também exerce o papel de orientação na bus-

ca da efetividade da prestação jurisdicional, facilitando, 

removendo obstáculos no exercício da jurisdição. 

E em que medida essas diferenças tornam o acesso à 

Justiça mais falho ou mais eficaz? Há dados estatísticos 

que levam a essas constatações?

Sim, os dados estatísticos são alarmantes, basta ver o nú-

mero de processos que tramitam pela Justiça Brasileira, 

hoje na ordem de 83,4 milhões.

Nos dois anos em que a senhora esteve à frente da Correge-

doria, que episódios foram determinantes para a legitima-

ção do CNJ junto à sociedade e ao próprio Judiciário?

Não tenho a menor dúvida que o episódio determinante 

para o fortalecimento do CNJ foi a decisão de 2 de feverei-

ro último, quando o Supremo Tribunal Federal examinou 

a Resolução 135. Esse episódio contou com uma ampla 

mobilização popular favorável à manutenção dos poderes 

do CNJ. Como resultado do julgamento, o Supremo man-

teve o poder normativo do CNJ, imprescindível para con-

tinuar a disciplinar as práticas administrativas, permitiu à 

Corregedoria Nacional instaurar os processos disciplina-

res originalmente, por recurso ou por avocação, e deixou 

claro que os processos administrativos são públicos.

Quais dificuldades o CNJ vem encontrando para que o Judi-

ciário tenha uma atuação mais eficaz junto à sociedade?

Há ainda alguma resistência, mas a falta de estrutura 

ainda é o grande desafio. 

Em que medida a ética influencia na qualidade dos atos 

exarados pelos integrantes da Justiça?

Ser ético é pensar no outro, no coletivo, em resultados, na 

eficiência e, sobretudo, na eficácia das decisões. É esse 

pensamento que deve nortear a atuação de nós magis-

trados dentro do papel conferido pela Constituição: ga-

rantir a paz social. 

A magistratura deve 

avançar nas políti-

cas públicas que dão 

maior efetividade 

aos princípios cons-

titucionais, levando 

a paz social a um 

alcance maior da 

população. 
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a tipificação da 
deserção em tempo 
de Paz e o Serviço 
Militar obrigatório: 
a opção adequada

Na história das civilizações, desde que a guer-

ra passou a ser instrumento de impo sição de 

vontade coletiva ou de defesa dos interesses 

comuns, clãs, tribos, cidades, reinos e, por fim, nações 

vêm buscando maneiras de impelir - ou compulsar - ho-

mens às armas.

O guerreiro tribal, o soldado-cidadão espartano, o 

jungido às fileiras por castigo, o recrutado a pulso, os 

citoyens da Milícia de Paris, o mercenário contratado, o 

soldado vo luntário e o recruta conscrito foram distintas 

formas de atender à necessidade básica de se ter tropas 

que garantissem as decisões da Política.

Dessa forma, o cenário mundial, nesta transição 

de séculos, caracterizado pelo surgimento dos conflitos 

de 4a geração e pela alta tecnologia agregada ao apa-

rato bélico, conduziu a que fossem discutidas, aqui e 

alhures, a necessidade da manutenção de Forças Arma-

das e também, até como corolário, a natureza do serviço 

militar.

Do primeiro tema, não trataremos, até por conside-

rá-lo estéril, uma vez que mesmo os homens e mulheres 

de Utopia - a sociedade perfeita na visão de Thomas 

More - que abominavam a guerra e tinham como ver-

gonhosa a glória militar, não deixavam de se preparar 

para o combate. É ao segundo tópico que dedicamos 

este artigo. 

O propósito deste artigo é destacar as vantagens ad-

vindas da adoção da prática do serviço militar obrigató-

rio, cuja eficácia depende, indiscutivelmente, da efetiva 

aplicação da lei penal castrense no tocante ao crime de 

deserção. 

No século XVII, a necessidade de expulsar o inva-

sor holandês uniu brancos, negros e ín dios, no gérmen 

do Exército Brasileiro e da Pátria. As vitórias obtidas nas 

Tabocas e nos Guararapes reforçaram o sentimento na-

tivista e demonstraram o valor da mobilização e a neces-

sidade de um serviço militar obrigatório. Posteriormente, 

as forças nativas foram in tegradas por voluntários, di-

vididos em duas classes: a comum, que servia por oito 

anos e a dos semestreiros, que servia por seis meses no 

primeiro ano e um trimestre a cada um dos sete anos 

seguintes. O complemento ao voluntariado era feito com 

vadios capturados em tavernas e obrigados a servir por 

dezesseis anos. Tal sistema, ao qual deve se acrescer a 

contratação de mercenários, persistiu até meados do sé-

culo XIX, com poucas alterações.

A Constituição Imperial de 1824 conferiu à Marinha 

e ao Exército o caráter de insti tuições nacionais, regula-

res e permanentes, mantendo a obrigatoriedade do ser-

viço militar.

Em 1831, extinguiram-se as milícias e ordenanças, 

substituídas pela Guarda Nacional. O Império pouca 

atenção deu à preparação militar como um todo e ao re-

crutamento em particular, e essa incúria refletiu-se na 

falta de tropas organizadas e adestradas para revidar a 

agressão sofrida, nos princípios da Guerra da Tríplice 

Aliança. Os ensinamentos desse conflito resultaram em 

lei que, em 1874, regulou o recrutamento com base no 

artigo

Este artigo inclui informações relativas ao serviço militar obrigatório veiculadas pela Diretoria de Serviço Militar do Exército Brasileiro.

Gen Ex Francisco José da Silva Fernandes / Ministro aposentado do STM
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artigo

O propósito deste artigo 

é destacar as vantagens 

advindas da adoção da 

prática do serviço militar 

obrigatório, cuja eficácia 

depende, indiscutivelmente, 

da efetiva aplicação da lei 

penal castrense no tocante 

ao crime de deserção. 

voluntariado e no sorteio, como forma de complemen-

to ao engajamento e reengajamento, contudo, interes-

ses políticos a tornaram inócua. O advento da República 

pouco alterou essa situação, apenas abolindo o recruta-

mento forçado.

No início do século XX, do sul para o centro do 

País, foram sendo criadas associações de tiro ao alvo, 

denominadas Tiro Nacional. Reconhecido o potencial 

de seus atiradores para a mobilização, verificou-se 

a necessidade de um sistema que coordenasse essas 

ativida des. Destarte, o Decreto n° 1.503, de 05 de se-

tembro de 1906, criou a Confederação do Ti ro Brasi-

leiro, constituída pelas Sociedades Nacionais de Tiros-

de-Guerra e embrião da atual Diretoria de Serviço 

Militar do Exército Brasileiro.

Em 1908, a Lei 1860 insti-

tuiu o serviço militar obrigató-

rio, extinguiu a figura do sol dado 

profissional e estabeleceu que a 

convocação se faria por sorteio. 

Entretanto, esta lei não foi posta 

em prática, por descaso das au-

toridades e falta de apoio da opi-

nião pública. Tal situação induziu 

Olavo Bilac, nos anos de 1915 e 

1916, a liderar uma campanha cí-

vica por todo o País, pela necessi-

dade e importância da prestação 

injuntiva do serviço militar como 

dever de todos os cidadãos brasi-

leiros. Paulatinamente, a prega-

ção empreendida pelo “Príncipe 

dos Poetas” encontrou eco na so-

ciedade brasileira, resultando em 

leis e decretos que, editados em 

1918, 1920, 1934, 1939 e 1946, deram ao Serviço Militar 

conformação semelhante à atual. Em reconhecimento, 

recebeu o título de Patrono do Serviço Militar Brasileiro 

e no dia 16 de dezembro, sua data natalícia, é comemo-

rado o Dia do Reservista.

Atualmente, as atividades do Serviço Militar es-

tão amparadas em vasta legislação, que tem por base 

o ditame constitucional do Art. 143 e a Lei do Serviço 

Militar, e seu Regulamento.

A organização do Sistema do Serviço Militar da 

Força Terrestre apresenta grande capilaridade, dada 

pelas 5.313 Juntas do Serviço Militar (JSM), órgão 

municipal existente em quase todos os municípios 

brasileiros e pontas-de-lança do Sistema. O traba-

lho dessas Juntas é co ordenado por 307 Delegacias 

de Serviço Militar (DelSvMil), supervisionadas pelas 

27 Circunscrições de Serviço Militar (CSM) que, por 

sua vez, se subordinam a uma das 12 Regiões Mili-

tares, por intermédio das Seções de Serviço Militar 

Regionais (SSMR). O Sistema ainda gerencia 197 re-

partições consulares que efetuam o alistamento de 

brasileiros residentes no exterior. A Diretoria de Ser-

viço Mili tar é o órgão técnico-normativo, cabendo-lhe 

dirigir, orientar, coordenar e controlar as ativi dades 

do Serviço Militar no âmbito do Exército. A nível das 

Forças Armadas, o Serviço Militar é atribui ção da 

Subchefia de Mobilização do Ministério da Defesa. 

É importante ressaltar que o Serviço Militar, da 

maneira como é posto em prática em nosso País, em-

bora obrigatório, também é de-

mocrático, uma vez que a ele 

acorrem representantes de todos 

os estratos econômi cos, políticos, 

sociais e raciais da população, 

estando alicerçado em sólida 

e concatenada legislação e es-

trutura de amplitude nacional, 

apresentando, portanto, a nosso 

sentir, inúmeras vantagens: 

garante o caráter nacional das •	

Forças Armadas, incorporando 

brasileiros originários de todo o 

País e pertencentes a quase to-

das as camadas e segmentos da 

população;

propicia uma seleção acurada, •	

dada a amplitude do universo 

que acorre ao Sistema;

contribui para a redução do êxodo rural, uma vez •	

que na seleção dos municípios tributários são preser-

vados aqueles mais afastados e situados em área de 

vocação agropecuária; e

é a alternativa de menor custo econômico, parti-•	

cularmente, para a vigilância de nossos 15.719 Km de 

fronteiras terrestres, das quais cerca de 9.700 Km situ-

am-se na Região Norte, incluindo a Amazônia, onde o 

Exército, entre outras OM, tem instalados 22 Pelotões 

Especiais de Fronteira.

Nunca é demais enfatizar que a eficácia da obrigato-

riedade do cumprimento de qualquer lei depende, sempre, 

de uma forma ou de outra, de um sistema legal e eficiente 

de recompensa/sanção, e a Lei do Serviço Militar (LSM),  
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que consagra a circunscrição universal obrigatória em 

nosso País, não é diferente. Assim é que a LSM, Lei nº 

4.375, de 17/08/1964, dispõe:

Art. 74. Nenhum brasileiro, entre 1º de janeiro do 

ano em que completar 19 (dezenove), e 31 de dezem-

bro do ano em que completar 45 (quarenta e cinco) 

anos de idade, poderá, sem fazer prova de que está em 

dia com as suas obrigações militares:

a) obter passaporte ou prorrogação de sua validade;

b) ingressar como funcionário, empregado ou as-

sociado em instituição, empresa ou associação oficial 

ou oficializada/subvencionada, ou cuja existência/

funcionamento dependa de autorização/reconheci-

mento do Governo Federal, Estadual, dos Territórios 

ou Municipal;

c) assinar contrato com o Governo Federal, Esta-

dual, dos Territórios ou Municipal;

d) prestar exame ou matricular-se em qualquer 

estabelecimento de ensino;

e) obter carteira profissional, matrícula ou ins-

crição para o exercício de qualquer função e licença 

de indústria e profissão;

f) inscrever-se em concurso para provimento de 

cargo público;

g) exercer, a qualquer título, sem distinção de ca-

tegoria, ou forma de pagamento, qualquer função ou 

cargo público:

I - estipendiado pelos cofres públicos federais, 

estaduais ou municipais;

II - de entidades paraestatais e das subvenciona-

das ou mantidas pelo poder público;

h) receber qualquer prêmio ou favor do Governo 

Federal, Estadual, dos Territórios ou Municipal;

O indivíduo, após o devido processo seletivo, ou é 

dispensado da incorporação, recebendo o CDI (Certi-

ficado de Dispensa de Incorporação) ou o Certificado 

de Isenção (CI), ou é designado para incorporar em 

determinada OM para cumprir o tempo de serviço mi-

litar inicial previsto em lei, ao cabo do que recebe o 

seu Certificado de Reservista.

Sobrevindo a deserção, o indivíduo passa a viver, 

pode-se dizer, na clandestinidade, sendo-lhe vedado 

emprego formal e outros direitos do cidadão, por não 

possuir o Certificado de Reservista.

Quando o desertor se reapresenta voluntaria-

mente ou é capturado, é o mesmo submetido a inspe-

ção de saúde e, das duas uma: 

ou é considerado incapaz para o serviço, e a IPD •	

(Instrução Provisória de Deserção) é arquivada e o cida-

dão recebe o Certificado de Isenção, passando a ficar em 

dia com as suas obrigações perante o serviço militar;

ou é considerado Apto para o Serviço Ativo, sendo •	

reincluído no estado efetivo da sua Força e passando 

a se ver processar pelo crime de deserção; absolvido 

ou após cumprir a pena que eventualmente lhe tenha 

sido imposta, o indivíduo reinicia o cumprimento do 

tempo de serviço militar inicial do ponto em que foi 

interrompido;

Cabe destacar que a inspeção de saúde à qual 

todo desertor é submetido antes de ser reincluído no 

estado efetivo da OM a que pertencia, entre outras 

finalidades, visa a verificar, previamente, no caso de 

serviço militar inicial, se o mesmo terá condições, 

após o cumprimento de eventual reprimenda penal 

Surucucu - RR São Joaquim - AM

artigo



A N O  8  |  N º  9  |  N O V E M B R O  2 0 1 2 JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO 9

artigo

ou absolvição, de complementar o tempo de serviço 

restante quando da deserção. Se o cidadão não re-

úne condições de saúde adequadas, o Estado abre 

mão de submeter aquele cidadão a um processo. A 

inspeção de saúde não visa a verificar a condição 

de se aplicar ou não uma reprimenda penal, não se 

tratando, portanto, de verificação da imputabilidade 

do Acusado.

No caso de o militar estar respondendo ao pro-

cesso de deserção em liberdade, o tempo de servi-

ço volta, imediatamente, a ser computado. Contudo, 

mesmo que nessa condição venha a completar o 

tempo de serviço militar pre-

visto em lei, continuará ele 

submetido ao processo, ve-

dado o arquivamento da IPD 

e o licenciamento enquanto 

não resolvida a lide na esfe-

ra penal militar. Ao contrário, 

estaria a lei admitindo que o 

cidadão, à sua conveniência, 

pudesse, a qualquer momen-

to, interromper o seu servi-

ço militar obrigatório, vindo 

a escolher, posteriormente, 

o momento que melhor lhe 

aprouvesse para comple-

mentar o restante do tempo 

de serviço para fazer jus ao 

seu “certificado”, sem sofrer 

qualquer reprimenda penal. 

Decididamente, não é esse o 

espírito da Lei do Serviço Mi-

litar, e muito menos da legis-

lação penal militar, pois não 

é dessa forma que o serviço 

militar obrigatório cumpre a 

sua finalidade. Também não é isso que a Nação espe-

ra. Admitir tal procedimento seria equiparar o ser-

viço militar a um contrato de trabalho comum, cujas 

pendências e controvérsias são resolvidas no âmbito 

de outra Justiça especializada, a do Trabalho. 

Certo é que o cidadão que interrompe seu 

tempo de serviço militar obrigatório por sua livre 

iniciativa, compromete, de alguma forma, a opera-

cionalidade da OM a que pertence, pois o adestra-

mento militar não é algo passível de se complemen-

tar, sem algum tipo de prejuízo, exatamente a partir 

do ponto em que foi abruptamente interrompido. 

De certa forma, guarda semelhança com uma obra 

de engenharia civil interrompida que, quando reto-

mada, dependendo da duração da interrupção, ca-

rece de se refazer um sem número de coisas, com os 

óbvios prejuízos econômicos e mesmo funcionais, 

pois nunca se sabe se algum ponto da “obra” foi de-

vidamente revisto e reparado. Assim é que, dentre 

outros importantes papéis na preservação da hie-

rarquia e da disciplina, a Justiça Militar é a garan-

tia da exequibilidade da política do serviço militar 

obrigatório, sistema que melhor se amolda à nos-

sa realidade político-econômico-social.  A eficácia 

de tal política, sem dúvida a 

mais adequada para o nosso 

País, depende, indiscutivel-

mente, da efetiva aplicação 

da lei penal castrense no to-

cante ao crime de deserção, 

não podendo o Estado-Juiz 

abrir mão dessa faculdade. 

E quem representa a Nação 

perante o Poder Judiciário, 

também não. 

Ressal te-se que a ma-

nutenção do serviço militar 

obrigatório foi definida como 

pilar na identifica ção das 

Forças Armadas com a Nação, 

uma das cinco metas da Es-

tratégia Nacional de Defesa, 

devendo ser visto como uma 

imperiosa necessidade de se 

proporcionar a defesa e a se-

gurança da Pátria, conforme 

previsto na Constituição.

Por fim, é de se lembrar 

que o crime de deserção pre-

visto na legislação penal militar tutela a efetividade 

e a continuidade do serviço militar obrigatório, con-

dição da maior relevância para o fiel cumprimento 

da missão constitucional das Forças Armadas. Per-

mitir a não efetividade da lei penal militar no caso 

de deserção implica em comprometer, seriamente, a 

eficácia das nossas Forças Armadas, já que se corre 

o risco de tornar inócuo o instituto do serviço mili-

tar obrigatório. 

A tipificação da deserção em tempo de paz e o 

serviço militar obrigatório constituem a opção mais 

adequada para o nosso País.    

A manutenção do serviço 

militar obrigatório foi definida 

como pilar na identificação 

das Forças Armadas com a 

Nação, uma das cinco metas 

da Estratégia Nacional de 

Defesa, devendo ser visto como 

uma imperiosa necessidade de 

se proporcionar a defesa e a 

segurança da Pátria, conforme 

previsto na Constituição.
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gente de valor

Seu tião 
despede-se 
do StM com 
versos e viola

Por Dinomar Miranda
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F oram quase 40 anos de prestação de serviços à 

Justiça Militar da União. Quase 40 anos de uma 

rotina diária no Superior Tribunal Militar que 

o fez conhecido de magistrados e servidores simples-

mente por Tião.

Aposentado neste ano, Sebastião Francisco Reges, 

conta que entrou para o Tribunal Militar praticamente 

num golpe de sorte.

Goiano, nascido em 1952 na cidade de Luziânia, Tião 

era garçom em uma pousada localizada entre os municípios 

de Caldas Novas e Morrinhos, em Goiás. Na pousada-fazen-

da passava roupa, lavava panelas, fazia cambusa (separar 

alimentos) e foi guarde manger, até se tornar garçom. 

Em um desses dias que o destino prepara, o garçom 

que tinha apenas 19 anos ganhou a confiança de uma fa-

mília de quatros pessoas, que descansava naquele hotel. 

Nos momentos em que passou na pousada, a família fa-

zia questão de ser atendida por aquele garçom educado, 

solícito e bom de prosa...  

Daquela família fazia parte uma autoridade da Justiça 

brasileira, cujo tribunal em que ele trabalhava estava sendo 

transferido do Rio de Janeiro para Brasília. A autoridade ju-

diciária era do então vice-presidente do Superior Tribunal 

Militar, ministro Amarilio Lopes Salgado. O vice-presidente 

disse ao então garoto Sebastião que a instituição estava 

precisando de garçons e o convidou para participar de um 

processo seletivo para o cargo de auxiliar operacional. 

Era início de maio de 1973. Corajoso, o garçom pe-

diu demissão e partiu para Brasília. Chegando à Praça 

dos Tribunais, a fila de concorrentes passava do esta-

cionamento. Fez a prova teórica e prática de montagem 

de mesa, identificando os copos e diferenciando os ta-

lheres, de peixe, salada e carne. A prova foi aplicada por 

“seu Macário”, um garçom antigo e experiente que veio 

do Rio. Sentaram-se à mesa dois servidores para figurar 

como casal no serviço de mesa. “Para esse menino nem 

tem o que eu perguntar”, relembra seu Tião,  repetindo 

as palavras do avaliador. Um ano depois fez concurso in-

terno e passou para o quadro de técnico.  

Em todos esses anos, Sebastião Reges trabalhou em 

vários gabinetes de ministros, no Plenário, no Protocolo 

e, por fim, na Presidência. Passou momentos difíceis, a 

exemplo do acidente de automóvel sofrido ano passado, 

quando fraturou a coluna vertebral, em que foi obrigado 

a ficar de repouso em casa. Após a licença médica pro-

longada, decidiu  deixar  o  Tribunal e dedicar-se  apenas  

à organização de  buffets para  eventos,  atividade  que  

já desempenhava  anteriormente nas horas de folga. “Se 

parar, adoeço”, afirma. 

Casado há 33 anos com Neide Luzia Reges, Tião va-

loriza a família como poucos e se orgulha dos dois filhos 

Cleiton Reges,29, advogado assessor na Câmara dos De-

putados, e Clauber Reges, 25, enfermeiro e supervisor de 

hospital em Brasília. Para os netinhos Davi, de dois me-

ses e Mariana, de 10 anos, ele se mostra um avô coruja. 

Mas o que mais gosta de fazer é cantar, principalmen-

te moda de viola e catira. E é assim que ele se despede dos 

amigos do Tribunal: aos versos e ao som da viola: 

“O Brasil está dançando no som da nossa viola/Onde 

passamos cantando coração triste consola/Coração triste 

consola onde passamos cantando/No som da nossa viola o 

Brasil está dançando”.  
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StM comemora o sucesso do 
iX encontro de Magistrados 
da Justiça Militar da União

Por Julianna Naves

rePortageM

Q uatro dias de intensos debates, palestras e 

painéis marcaram o IX Encontro de Magis-

trados da Justiça Militar da União, realizado 

entre os dias 21 e 24 de agosto, em Fortaleza – CE.

O Encontro foi o primeiro evento organizado pelo 

Centro de Estudos Judiciários da Justiça Militar da 

União (Cejum), coordenado pelo ministro José Coêlho 

Ferreira. Para o ministro, a importância do evento pode 

ser demonstrada pela necessidade de capacitação contí-

nua de magistrados e o resultado dele para a sociedade: 

“Mais capacitação, conhecimento e atualização geram 

julgamentos mais rápidos e sentenças mais justas”. 

Diversos temas foram tratados durante o evento, 

desde assuntos comuns a todo o Judiciário como ques-

tões particulares à Justiça Militar. O Papel Social do 

Poder Judiciário, A Individualização da Pena, A Influ-

ência da Imprensa nas Decisões dos Três Poderes e A 

Independência e Segurança dos Magistrados foram al-

guns dos temas gerais discutidos. O papel do Conselho 

Nacional de Justiça como Indutor da Ética e Transpa-

rência na Magistratura foi apresentado pela então cor-

regedora nacional de Justiça, Eliana Calmon, no encer-

ramento do Encontro. 

Assuntos específicos da Justiça Militar da União 

também receberam ampla atenção. O Poder de Polícia 

das Forças Armadas e os Reflexos na Justiça Militar da 

União, os Direitos Humanos em Face do Direito Mili-

tar, O Serviço Militar Obrigatório e sua Relação com o 

Crime de Deserção e o Tribunal Penal Internacional 

e os Crimes de Guerra foram objeto de análise pelos 

participantes. 

 O Planejamento Estratégico da Justiça Militar da 

União ganhou destaque durante a programação com 

uma palestra em que o assessor de Gestão Estratégica, 

O IX Encontro de Magistrados foi organizado pelo Centro de Estudos Judiciários da JMU
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Para o palestrante, a função jurisdicional tem uma “im-

portância ímpar”, tendo em vista os inúmeros conflitos 

vividos pela sociedade. Ao falar sobre “justiça”, Valmir 

Pontes considerou ser esse um conceito de difícil defi-

nição, pois uma decisão pode ser justa apenas para uma 

determinada situação e não para outra. Segundo o pro-

fessor, ao agir como intérprete da lei, o juiz é o artífice da 

“tranquilidade social”. E citou uma frase do presidente 

do STF, ministro Ayres Britto: “O Judiciário não governa, 

mas impede o desgoverno”. 

2º dia – 22 de agosto

O Poder de Polícia das Forças Armadas

Os ministros do Superior Tribunal Militar Marcos 

Martins Torres, Cleonilson Nicácio Silva e Luis Carlos 

Gomes Mattos falaram sobre o poder de polícia das For-

ças Armadas e como isso reflete na atuação da Justiça 

Militar da União. Segundo o ministro Torres, na Ma-

rinha esse poder é exercido em casos de ameaças nas 

águas da região amazônica. Nessa área, existem proble-

mas causados pela pesca ilegal e a ocorrência de ilícitos 

transnacionais, tais como pirataria, narcotráfico, imigra-

ção ilegal, tráfico de armas, animais e seres humanos e 

José Aloysio Pinto, falou sobre as etapas já concluídas e o 

que se segue até novembro deste ano quando o Planeja-

mento para os próximos seis anos da instituição deverá 

estar pronto para ser implementado. 

Já na abertura do Encontro, o ministro-presidente 

do Superior Tribunal Militar, Alvaro Luiz Pinto, anteci-

pou o resultado da semana dedicada à troca de conheci-

mento e informação sobre o direito comum e militar no 

Brasil: “Antevejo o sucesso completo desse evento, tendo 

em vista o alto nível dos palestrantes. Temos muito a ver 

e ouvir durante esses dias. É nosso dever oferecer a ple-

nitude do direito aos nossos jurisdicionados”. 

O Encontro de Magistrados da Justiça Militar da 

União  faz parte do calendário da JMU, sendo sua perio-

dicidade bianual, e neste ano contou com o apoio da Au-

ditoria da 10ª Circunscrição Judiciária Militar, localizada 

na capital cearense.

destaques do iX encontro de 

Magistrados da Justiça Militar da 

União

1º dia – 21 de agosto

O papel social do Judiciário

O professor e jurista Valmir Pontes Filho falou so-

bre a autonomia do Poder Judiciário e o seu papel social. O jurista Valmir Pontes proferiu a palestra de abertura do evento

Ministros do STM participam de painel sobre poder de polícia das Forças 
Armadas.
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contrabando, além dos ilícitos nacionais, como furto ou 

roubo de navios. 

Falando sobre o Exército, o ministro Mattos abordou 

a legislação concernente à garantia da lei e da ordem que 

permitiu a atuação da Força na ocupação do Complexo 

do Alemão, no Rio de Janeiro. 

O ministro Nicácio falou sobre a Lei do Abate de 

aeronaves suspeitas, que entrou em vigor em 2004. “A 

simples entrada em vigor dessa legislação resultou em 

redução quase total do tráfico de drogas em via aérea 

no lado oeste do País. Os padrões da legislação do Brasil 

encontram-se no mesmo patamar dos países democrá-

ticos do ocidente, em estrita obediência aos princípios 

jurídicos internacionais”, disse o ministro.

3º dia – 23 de agosto

A garantia dos direitos humanos face ao direito 

militar

Ao abordar o tópico da execução penal durante 

sua palestra, o ministro Carlos Alberto Marques Soa-

res defendeu a criação de pequenos presídios militares 

federais para que militares condenados a penas de até 

quatro ou cinco anos de reclusão pudessem ali cumpri-

las, aliadas a medidas de trabalho interno e remissão de 

penas para só então serem excluídos das Forças e se-

rem entregues à sociedade. “Quando terminar o tempo 

de cumprimento da pena, nós devolvemos o militar à so-

ciedade devidamente recuperado e pronto para ser um 

cidadão, trabalhar honestamente, e não sair um militar 

que tem especialidade em armas para ser presa fácil do 

crime organizado”. 

O crime de deserção e o serviço militar obrigatório

O diretor de serviço militar, general de brigada José 

Carlos Cardoso, e o ministro do STM Francisco José da 

Silva Fernandes falaram sobre a obrigatoriedade do ser-

viço militar e o crime de deserção. Para Cardoso, “o servi-

ço militar é democrático, pois abrange todos os cidadãos, 

é economicamente viável e é operacionalmente compatí-

vel, pois o programa de qualificação permite a instrução 

para atender às demandas da Força. É também social-

mente produtivo, por permitir o ingresso no mercado de 

trabalho”. O ministro Fernandes afirmou que o Exército 

não poderia cumprir a sua missão sem o Serviço Militar 

Obrigatório e que esse não seria possível sem a tipifica-

ção do crime de deserção, de acordo com o artigo 187 do 

Código Penal Militar (CPM). A segurança do estado e da 

sociedade é, segundo o ministro, o grande bem tutelado 

pela Justiça Militar da União. Ele ressaltou que os 20% 

que se declaram voluntários para o serviço militar têm 

preferência para a incorporação, o que acontece em mais 

de 90% dos casos. 

4º dia – 24 de agosto

O papel do CNJ como indutor da ética e da transpa-

rência na Magistratura

No encerramento do IX Encontro de Magistrados da 

Justiça Militar, a então corregedora nacional de Justiça, 

Eliana Calmon, falou sobre as mudanças trazidas pelo 

Conselho Nacional de Justiça (CNJ) para o Poder Judici-

ário.  “O cidadão pode não conhecer o que significam as 

três letrinhas, mas CNJ hoje virou sinônimo de direito, 

transparência e democracia em nosso País”, afirmou. A 

ministra indicou a criação do CNJ como órgão de con-

trole do Judiciário como um momento decisivo de mu-

danças, visto que os outros poderes já tinham instâncias 

de controle. “O Judiciário era um poder incontrolável, 

sem comando. Não se tinha registros sobre números de 

processos, de servidores. E qualquer ideia de comando 

precisa passar pela ideia de controle antes. Precisamos 

conhecer para nos planejar”. 
A ministra do STJ, Eliana Calmon, proferiu a palestra de encerramento do 
IX Encontro de Magistrados da Justiça Militar da União.
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N o ano passado, o Brasil acompanhou a fuga 

de centenas de traficantes integrantes de 

gangues armadas que dominavam dezenas 

de favelas na cidade do Rio de Janeiro, em duas áreas 

contíguas conhecidas como complexos da Penha e do 

Alemão. O Exército ocupou, então,  as áreas numa opera-

ção de garantia da lei e da ordem, batizada pelos milita-

res de “Operação Arcanjo”. 

E onde há militares em serviço, a Justiça Militar 

da União (JMU) também está para cumprir sua missão 

constitucional. As centenas de Autos de Prisão em Fla-

grante (APF) e Inquéritos Policiais Militares (IPM) em 

que os objetos são crimes militares tiveram como foro 

competente a 1ª Circunscrição Judiciária Militar (CJM), 

com sede na cidade do Rio de Janeiro. 

Os APFs autuados na delegacia judiciária militar, 

implantada no bojo da força de pacificação, foram envia-

dos ao Foro da 1ª CJM e distribuídos, por sorteio, às  1ª, 2ª, 

3ª  ou 4ª  Auditorias. 

De acordo com o comando da Força de Pacificação, 

até maio deste ano, 128 processos de prisão em flagran-

te tinham sido enviados à Justiça Militar, desde o início 

das operações. Desses, 112, ou seja, 87,5%,  foram trans-

formados em ações penais militares, que tramitaram nas 

Auditorias Militares localizadas no Rio de Janeiro. 

A quantidade de processos ingressos na 1ª CJM foi 

pequena em relação ao número de incidentes ocorridos, 

se considerarmos o tamanho da população dos morros 

ocupados, de cerca de 250 mil pessoas. 

O tempo médio da tramitação desses processos, do 

recebimento da denúncia ao julgamento, manteve-se cé-

lere, com a média dos demais que são julgados na Justiça 

Militar da União: de quatro a seis meses.  Segundo infor-

mações da Auditoria, os mais demorados tiveram em sua 

causa a dificuldade de localizar os acusados que quase 

sempre são civis, cujos endereços nem sempre são fá-

ceis de encontrar, com ruas sem números e muitos becos. 

Muitas vezes, depois da procura, é necessário que a Jus-

tiça decrete a revelia. 

Na maioria das ações penais, são os membros da 

Defensoria Pública da União (DPU) que assumem as 

defesas dos réus. Há muitos casos também em que os 

acusados são defendidos por advogados de associações 

de moradores. Nas defesas, os argumentos mais comuns 

dos advogados, além da incompetência da Justiça Mili-

tar para apreciar os feitos e da aplicação da Lei 9.099 

(juizados criminais especiais), é o estado de embriaguez 

dos acusados. 

Justiça Militar da 
União cumpre missão 
nas operações de 
pacificação dos 
complexos da Penha 
e do alemão 

Por Dinomar Miranda 
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Mas houve também casos graves, como as tentati-

vas de homicídio contra os militares. O diretor de Secre-

taria  Jorge Pinho recorda uma ação penal em que um 

grupo de civis é acusado de lançar uma bomba caseira 

numa patrulha do Exército. Segundo os laudos da po-

lícia civil carioca, a explosão seria mortífera num raio 

de dez metros. No croqui anexo aos autos, se o pavio do 

artefato não tivesse se soltado, o estouro teria matado 

todos os militares. 

resistência, desacato e 

desobediência foram crimes 

cometidos contra militares 

Colocadas em prática as operações de pacificação 

nas dezenas de morros e comunidades da Zona Norte 

da capital fluminense, o que chamou a atenção, tan-

to quanto as tentativas de retorno dos traficantes ao 

controle das comunidades, foi a quantidade de crimes 

militares cometidos pelos civis, moradores das áreas 

ocupadas. 

No início da operação, impressionou o número de 

Autos de Prisão em Flagrante, autuados pelos milita-

res do Exército, notadamente nos crimes previstos no 

artigo 177 – resistência mediante ameaça ou violência; 

artigo 299 – desacato a militar – e artigo 301 – deso-

bediência   todos capitulados no Código Penal Militar 

(CPM). Segundos os dados da delegacia judiciária mili-

tar, somente nos seis primeiros meses da Operação Ar-

canjo I e II, entre dezembro de 2010 e maio de 2011, por 

exemplo, foram registradas 50 autuações por desacato; 

34 por desobediência; 30 por injúria real (agressão); 17 

por ameaça e 6 por lesão corporal tentada. O total che-

gou a mais de cem autuações.  

Os números continuaram altos nos meses seguin-

tes, principalmente o de desacato, porém, com tendên-

cia de queda, em todos os casos. Outros crimes militares, 

em menor número, também foram registrados e autua-

dos, como falsa identidade, invasão de aquartelamento, 

lesão corporal, tentativa de homicídio e dano tentado. 

Na Operação Arcanjo IV, no período entre setembro e 

novembro de 2011, os números já tinham caído sensi-

velmente, como demonstram as estatísticas dos dados: 

25 registros de desacato, sete de desobediência e 20 de 

resistência. Este ano, na Operação Arcanjo VI – cada 

operação dura cerca de três meses, quando há o reve-

zamento das tropas – os números dos crimes militare, 

Audiência de julgamento realizada pela Auditoria da 1ª CJM

praticamente não passaram dos dois dígitos. O exemplo 

mais substancial foi o número de resistência, que caiu 

para zero.  

Justiça Comum - Os crimes de competência da Justi-

ça comum também foram muito recorrentes, a exemplo 

da apreensão de drogas e de armas. Estes lavrados na 

delegacia da polícia civil e sob a competência da Justiça 

Estadual ou Federal, conforme o caso.
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ausência do estado é o pano 

de fundo para a violência nas 

comunidades

Os crimes cometidos por civis contra militares cha-

maram atenção pela recorrência registrada nas Audito-

rias da 1ª Circunscrição Judiciária Militar (1ª CJM). Mas 

quais os motivos para a incidência de tantos casos, nota-

damente, de desacato? Seria uma rigidez exagerada por 

parte dos militares no policiamento das comunidades  

ou a falta de limites de pessoas acostumadas a viver, por 

décadas, com a ausência de leis, regramentos, enfim, da 

presença do Estado? 

O general Carlos Sarmento, responsável por toda 

operação de segurança nos Complexos do Alemão e da 

Penha, disse que a razão pode estar na postura dos mo-

radores das comunidades ocupadas. “Há mais de 20 anos 

essa população vivia sob o jugo do tráfico, sem a mínima 

noção de obediência a autoridades, de saber dos limites 

do que era possível fazer, sem saber dos seus direitos”. 

O general não fala em cultura do morro, mas em cultura 

própria da localidade, que estava sofrendo com a opres-

são de criminosos. “Não havia ordem aqui. E hoje nós 

mostramos a essa população uma realidade diferente. E 

para mostrar essa realidade diferente, é lógico que mui-

tos não ficaram satisfeitos. Houve então, por parte de al-

guns grupos, essa hostilidade, uma reação à permanência 

e à ação das nossas tropas dentro dos complexos”. 

A advogada da Defensoria Pública da União, Jane-

te Zdanowski, que atende os moradores que não podem 

pagar por sua defesa, também acompanha o raciocínio 

do general.  “De certa forma o problema tem cunho emi-

nentemente social. Isso é inegável. A falta de educação, 

de saúde, dos sistemas básicos que todo ser humano an-

seia para ter uma qualidade de vida pelo menos razoável 

é o gerador dessa situação”. Mas os advogados da DPU 

também veem exageros em algumas ações dos militares, 

porém é difícil comentar sobre o assunto quando não se 

está presente no momento das ações. 

A promotora do Ministério Público Militar, Hevelize 

Jourdan, que cuidou do controle externo do policiamen-

to no Alemão e Penha, até maio sob controle do Exérci-

to, disse que a instituição tem acompanhado com toda 

atenção as operações ali efetuadas. Para ela o Ministério 

Público foi muito participativo na fiscalização. “Fizemos 

palestras, acompanhamos de perto os casos mais graves. 

É claro que na rotina do patrulhamento, às vezes ocorre 

um excesso ou uma ação desmedida, casos isolados, pon-

tuais. Casos graves lá inexistiram”, afirma. 

A representante do Ministério Público também 

concorda que a reação de pequenos grupos de morado-

res está dentro da normalidade. “Uma comunidade que 

foi acostumada a ser comandada pelo tráfico é ambiva-

lente. O que se percebe é que eles admiram o Exército, 

falam taxativamente que a tropa deu uma outra forma de 

vida para eles. Pais que eram obrigados a dar a filha de 

14 anos ao traficante para passar a noite, isso hoje aca-

bou. Não se tem mais essa sensação de insegurança. Não 

há mais o tráfico ostensivo”, informa.  

Hevelize Jourdan diz que aqueles que repelem a 

presença do Exército, na verdade, são aquelas pessoas 

que estão conectadas com o tráfico. E afirma que o balan-

ço total da operação de pacificação dos morros cariocas, 

na visão do Ministério Público, é altamente positivo. 

ações penais são competência da 

Justiça Militar  

As ações penais relativas à ocupação dos morros ca-

riocas pelas Forças Armadas são de competência da Justi-

ça Militar da União. O entendimento é do Superior Tribu-

nal Militar, que julgou, neste primeiro semestre, recursos 

contra decisões da Primeira Instância  acerca dos crimes 

cometidos contra militares em serviço nos morros.

O Plenário do STM analisou vários pedidos de tran-

camento de ação penal pedidos pela Defensoria Pública 

da União, suscitando a incompetência da Justiça Militar 

da União para apreciar os feitos. Em todos os casos, os mi-

nistros rejeitaram os argumentos da defensoria. Em uma 

das ações, um civil morador do Alemão agrediu soldados 

de uma patrulha do Exército com palavras de baixo calão,  
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após mais de duas décadas, estado retoma morros cariocas 
ações de segurança e atividades sócio-econômicas, com 

a intenção de trazer de volta o Estado para dentro das 

comunidades. Para atender à solicitação, o governo federal 

foi obrigado a expedir uma série de normas legais para 

amparar o emprego constitucional das Forças Armadas, 

em uma operação atípica, fundamentada na garantia da 

lei e da ordem. O Exército entrou na operação militar, 

amparado na Lei Complementar 97/1999 e no Decreto 

3.897/2001. Com base nesses dispositivos, o Ministério 

da Defesa expediu uma diretriz interministerial, em 4 de 

dezembro de 2010, depois do apelo do governador Sérgio 

Cabral, o que resultou em um acordo para o emprego da 

força de pacificação na cidade, em 23 de dezembro de 

2010. 

O Acordo foi enfático ao definir as atribuições da força 

de pacificação: seria comandada por um general do 

Exército e formada por dois batalhões do Exército, três 

batalhões da polícia militar e uma delegacia da polícia 

civil.  E mais, que “todas as ações fossem desencadeadas 

com a fiel observância dos preceitos legais, que seriam 

os fatores limitadores da liberdade de ação durante 

a autodefesa e a legítima defesa e que ninguém 

poderia ser acusado, preso ou detido senão nos casos 

determinados pela lei”. 

Este Acordo também definia as competências da polícia 

judiciária, como busca e apreensão, tanto por parte da 

força de pacificação, como pelos meios de segurança 

pública do estado. O documento definiu ainda que 

todas as ocorrências seriam encaminhadas à delegacia 

da polícia civil integrante da força de pacificação. A 

única exceção ficaria por conta das ocorrências dos 

ilícitos penais militares. Nesta exceção, os civis e 

militares detidos pela prática de crimes militares seriam 

encaminhados para uma delegacia judiciária militar, 

atuante junto à força de pacificação, no próprio Morro 

do Alemão.  

Foi na comunidade Vila Cruzeiro, no Complexo do 

Alemão, que o jornalista Arcanjo Antonino Lopes do 

Nascimento, conhecido como Tim Lopes, foi queimado 

vivo por traficantes, em junho de 2002. Ele realizava uma 

reportagem investigativa com microcâmera escondida e 

tentava mostrar as atividades dos grupos criminosos nas 

favelas, especialmente em bailes funks.

Em novembro 2010, uma série de ações criminosas patro-

cinadas pelos traficantes impôs terror, por várias semanas, 

em toda a cidade do Rio de Janeiro. Em reação, uma força 

tarefa dos órgãos de segurança pública estadual, apoiada 

pos blindados da Marinha, ocupou as favelas do Comple-

xo da Penha e prendeu armas, explosivos, centenas de 

motocicletas e milhares de quilos de entorpecentes, em 

especial pasta base de cocaína e maconha. No entanto, a 

grande maioria dos traficantes fugiu para o morro vizinho, 

o Complexo do Alemão, também dominado por facções 

criminosas ligadas ao narcotráfico. As imagens da fuga 

espetacular pela Serra da Misericórdia, uma área de mata 

atlântica,  percorreram o mundo, com enorme repercussão 

internacional.  

Três dias depois, uma nova operação militar, bem maior 

que a anterior, agora com a cooperação do Exército e 

outros órgãos da segurança pública federal, ocupou o 

Complexo do Alemão, um conjunto de favelas compostas 

de 13 comunidades e com mais de 100 mil pessoas. 

Sem efetivo para manter a ocupação e evitar o retorno 

dos bandos armados, o governo do estado do Rio de 

Janeiro recorreu à Presidência da República e solicitou a  

permanência do Exército nos dois complexos, pelo menos 

até a implantação de Unidades de Polícia Pacificadora 

(UPP) nas comunidades. 

As UPPs fazem parte de um projeto de segurança pública 

do governo estadual, copiado das Forças Armadas em 

operações no Haiti, para levar paz e segurança às  diversas  

comunidades dos morros cariocas, numa sincronia entre 
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chegando a jogar cerveja nos militares. O homem foi pre-

so em flagrante como incurso no artigo 299 do Código 

Penal Militar (CPM) - desacato a militar no exercício de 

função de natureza militar ou em razão dela.

A DPU, ao defender o réu, tentou trancar a ação pe-

nal em curso na 1ª Circunscrição Judiciária Militar, argu-

mentando que houve a violação do princípio da igualda-

de, em virtude de o acusado ser civil e estar sendo julgado 

por lei militar. O advogado sustentou nos autos que, neste 

tipo de caso, os crimes devem ser analisados à luz da lei 

de juizados especiais criminais e arguiu a inconstitucio-

nalidade no artigo 90 - A, da Lei 9.099, que exclui os cri-

mes militares das varas especiais criminais.  A advogada 

também pediu que o Ministério Público Militar fizesse 

a proposta de transação penal. Na transação penal, nos 

crimes considerados de menor potencial ofensivo (pena 

menor de dois anos), pode o Ministério Público negociar 

com o acusado a sua pena.  Um ajuste entre a acusação 

e a defesa para evitar que o processo corra, poupando o 

réu e o Estado da tramitação de uma ação penal.

A analisar o habeas corpus no Superior Tribunal 

Militar, o ministro William de Oliveira Barros, relator do 

processo, denegou o pedido, informando que o artigo nº 

90 - A é constitucional e que as operações de pacificação 

no Morro do Alemão são de caráter militar, e como tal os 

crimes militares cometidos nas ações de segurança de-

vem ser analisados sob a luz do Código Penal Militar.

A mesma argumentação de inconstitucionalidade 

do artigo nº 90-A da Lei 9.099 e validação dos juizados 

especiais criminais foi usada pelas defesas de outros três 

civis acusados dos crimes de desacato contra os militares 

do Exército. Em todos os processos, os ministros do STM 

votaram em denegar os pedidos.

Discussões doutrinárias- Para as defensoras públicas 

da União Janete Zdanowski, Lycia Kameda e Lúcia Ma-

ria Lobo a ocupação militar no Complexo do Alemão e 

da Penha gerou uma controvérsia constitucional. A de-

fensora Lycia Kameda impetrou habeas corpus junto ao 

Superior Tribunal Militar exatamente sobre a questão 

da inconstitucionalidade da ocupação. Kameda diz que o 

que foi trazido pela Defensoria Pública da União (DPU) 

foi um debate doutrinário que já existe. Segundo ela, al-

guns juristas afirmam que o instrumento de utilização 

das Forças Armadas em ações militares de segurança 

pública como a do Alemão, dependeria, antes de tudo, de 

uma decretação de intervenção federal. 

Porém, a defensora informa que o foco principal 

da peça instruída junto à Corte castrense foi o de dis-

cutir a competência da Justiça Militar para apreciar cri-

mes militares cometidos por civis nos morros cariocas, 

abordando inclusive a função dos militares. “Os militares 

do Exército não estariam ali numa função determinada 

constitucionalmente. No caso, eles agem numa função de 

segurança pública, que são aquelas elencadas no artigo 

144 da Constituição Federal”, defende. 

Para ela, a ocupação do Alemão é uma função de se-

gurança pública, propriamente das corporações policiais 

e não das Forças Armadas.  “A Constituição Federal exige 
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Comunidade sob o jugo do 

Comando vermelho 
Nas áreas dos Complexos da Penha e do Alemão, os 

criminosos da facção Comando Vermelho (CV) exerciam 

o controle sobre a vida das comunidades e obstruíam as 

ações do poder público. Segundo o Exército, o Comando 

Vermelho era a única facção criminosa atuante na 

área, o que permitia disseminar o clima de terror sem 

oposição. Os marginais possuíam armamentos pesados 

como fuzis calibre 5.56mm, 7.62mm (G3, AK 47 e FAL), 

fuzis-metralhadoras .30, fuzis .50, pistolas e granadas e 

os portavam livremente.

O tráfico de drogas estava entrelaçado com a economia 

local, de forma direta ou indireta, em razão dos bailes e 

feiras de drogas, promovidos em ambos os complexos. 

Os traficantes cobravam ainda por tarifas pelos serviços 

clandestinos, como os de TV a cabo, gás e luz. Os dois 

complexos possuem juntos cerca de 250 mil moradores, 

espalhados nos diversos morros. O complexo da Penha é 

formado por nove comunidades: Morro do Cariri, Morro 

da Caixa D`Água, Morro da Fé, Morro do Caracol, Morro 

do Sereno, Vila Proletária da Penha, Morro da Chatuba, 

Vila Cruzeiro e Rua Laudelino Freire (Grotão da Penha). 

Já o complexo do Alemão é bem maior e possui 13 

comunidades situadas na  Zona Norte do Rio de Janeiro: 

Nova Brasília, Morro das Palmeiras, Morro da Baiana, 

Morro do Alemão, Morro do Adeus, Morro do Itararé, 

Relicário, Joaquim de Queiroz, Vila Matinha, Mourão 

Filho e Parque Alvorada. 

No início da operação, o Exército empregou exatos 1.873 

homens. A missão dos militares resumiu-se basicamente 

na ocupação de pontos fortes (postos avançados) nos 

complexos da Penha e do Alemão, patrulhamento a pé 

e motorizado, postos de bloqueio e controle de trânsito, 

operações de vasculhamento, apreensões e prisões em 

flagrante de delito, cumprimento de mandados de busca 

e apreensão e ocupação de pontos de visibilidade.

Desde o mês de maio, o Exército vem passando as 

responsabilidades de segurança dos complexos à polícia 

militar do Rio de Janeiro. A mudança de comando foi 

feita gradativamente, à medida das implantações de 

Unidades de Polícia Pacificadora. Até o final de maio, 

todo o complexo da Penha, com suas nove comunidades, 

já estava sob responsabilidade do governo estadual.  

Segundo o general Sarmento, comandante da força 

de pacificação, o prazo final previsto para a entrega 

do complexo do Alemão à polícia militar e dar termo 

à  participação do Exercito nas operações terminou em 

junho e foi cumprido. 

Para a Promotora Hevelize Jourdan, o balanço total da operação de 
pacificação dos morros cariocas  foi altamente positivo.

antes a intervenção federal.  O que a DPU traz é justa-

mente essa discussão doutrinária para que seja também 

apreciada pelo Poder Judiciário. Essa função de seguran-

ça pública caberia, na verdade, à policia militar do Rio 

de Janeiro. E neste caso a competência seria da Justiça 

Estadual comum”, informa.  

Entretanto, para a procuradora do Ministério Públi-

co Militar, Hevelize Jourdan, enquanto não houver um 

pronunciamento definitivo do Supremo Tribunal Federal 

quanto à questão da constitucionalidade da Lei Comple-

mentar, não há possibilidade de sustentar a inconstitu-

cionalidade nesse momento. “Há uma previsão constitu-

cional. Está lá no artigo da Carta Magna que as Forças 

Armadas também atuaram na garantia da lei e da or-

dem”. Segundo a procuradora, no caso do Alemão, houve 

uma diretriz interministerial, ou seja, uma decisão polí-

tica, quase que um convênio entre um estado federado, 

no caso o Rio de Janeiro, e o governo federal, firmando a 

necessidade de ser usado o Exército na operação. “Mas a 

previsão constitucional existe. Ainda que lato sensu, de 

uma maneira genérica”, informa. 

CaPa
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Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha | Ministra do Superior Tribunal Militar

F alar sobre a Lei Maria da Penha é falar dos 

avanços históricos em favor do Direito das Mu-

lheres. A expressão “os direitos das mulheres 

são direitos humanos” foi cunhada nos anos 90, portanto 

é muito recente, apesar de comemorarmos 50 anos da 

Declaração Universal dos Direitos Humanos. 

No Brasil, a luta exitosa do movimento feminino se 

evidencia na vigente Constituição de 1988, que garante a 

igualdade entre homens e mulheres, especificamente no 

âmbito familiar; que proíbe a discriminação no merca-

do de trabalho por motivo de sexo, protegendo a mulher 

com regras especiais de acesso; que resguarda o direito 

das presidiárias de amamentarem seus filhos; que pro-

tege a maternidade como direito social; que reconhece o 

planejamento familiar como uma livre decisão do casal 

e, principalmente, que institui ser dever do Estado coibir 

a violência no âmbito das relações familiares, dentre ou-

tras conquistas.

As determinações constitucionais, por sua vez, foram 

complementadas pelas Constituições Estaduais e leis fe-

derais, dentre as quais se destacam: o novo Código Civil 

que operou mudanças substanciais na situação jurídica 

da mulher; a Lei nº 8.930/94, que incluiu o estupro no rol 

dos crimes hediondos; a Lei nº 9.318/96, que agravou a 

pena dos crimes cometidos contra a mulher grávida,e a 

Lei nº 11.340/06, que penaliza com efetividade os casos 

de violência contra a mulher. São normas que ilustram os 

significativos avanços operados na legislação pátria.

Paralelamente, no plano externo, foram firmados 

tratados internacionais sobre os direitos humanos das 

mulheres, a exemplo da Convenção sobre a Eliminação 

de todas as Formas de Discriminação contra a Mulher da 

ONU, também conhecida como CEDAW, que é sua sigla 

em inglês; o Protocolo Facultativo à CEDAW; e a Con-

venção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar 

a Violência contra a Mulher, a chamada Convenção de 

Belém do Pará da OEA.

Vê-se, pois, que medidas vêm sendo adotadas, tanto 

na ordem interna, quanto na ordem internacional, pelo 

Estado Brasileiro, a favor das políticas de gênero e, sem 

dúvida,  constituem importantes conquistas feministas.

Contudo, será o advento da Lei nº 11.340/06, a Lei 

Maria da Penha, que projetará no cenário jurídico na-

cional uma nova modalidade de política criminal, aquela 

que visa defender a mulher das agressões sofridas em 

âmbito familiar com um rigor maior do que o previsto 

pela normatividade até então vigente. 

O diploma legal ganhou esse nome em homenagem 

à biofarmacêutica Maria da Penha Maia Fernandes que, 

em 1983, sofreu duas tentativas de homicídio por par-

te do marido. Na primeira vez, o cônjuge simulando um 

assalto, tentou assassiná-la enquanto dormia, com um 

tiro nas costas que a deixou paraplégica. Duas semanas 

após sair do hospital, ao retornar à casa, o marido articu-

lou segunda tentativa de homicídio: descascou os fios do 

chuveiro da suíte de modo que, quando ela fosse tomar 
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Violência contra a mulher são 

todas as formas de violência por 

ação ou omissão que causem 

morte, lesão, sofrimento físico, 

sexual ou psicológico e dano 

moral ou patrimonial, tendo 

como sujeito passivo a mulher.

banho, morresse eletrocutada.  Ele foi julgado duas vezes, 

mas, devido aos recursos contrários à decisão do Tribu-

nal do Júri, permaneceu solto por dezenove anos e ficou 

preso em regime fechado por apenas dois. 

Em razão dessa injustificada morosidade judicial, a 

biofarmacêutica, em conjunto com o Centro pela Justi-

ça e o Direito Internacional (CEJIL) e o Comitê Latino-

Americano de Defesa dos Direitos da Mulher (CLA-

DEM), formalizaram uma denúncia contra o Brasil na 

Comissão Interamericana de Direitos Humanos da OEA, 

que culminou com o relatório 54/1 que concluiu ter o 

Estado sido omisso em relação ao problema da violência 

contra a mulher de modo geral e, em particular, contra 

Maria da Penha Fernandes.  Recomendou, então, a ado-

ção de medidas legais simplificadoras, com vistas a pos-

sibilitar a real eficácia de garantias já reconhecidas nas 

Convenções Internacionais de que o Brasil é signatário. 

Desse processo resultou a prisão do ex-marido agressor 

e a promulgação da Lei 11.340, em 7 de agosto de 2006. 

A norma regulamenta me-

canismos para coibir e prevenir 

a violência doméstica e familiar 

contra a mulher, dando concretude 

ao § 8º do art. 226 da Carta Magna.

Buscou o legislador ordiná-

rio colmatar a reiterada prática 

de violência, não importando o 

sexo do ofensor, desde que pre-

sentes o exigido vínculo domés-

tico e a relação afetiva. A lei não 

abrange a violência da mulher 

contra o homem que, em tese, 

cairia na regra geral de compe-

tência do Código Penal Comum, 

porém, existem julgados que já a aplicaram em casos de 

violência da mulher contra o homem, desde que atendi-

dos os pressupostos acima pontuados.

Embora violência de gênero, violência doméstica e 

violência contra a mulher estejam vinculadas entre si, 

são conceitualmente diversas, mormente no que concer-

ne ao seu âmbito de atuação. 

A violência de gênero se apresenta de forma mais 

extensa, sendo concebida como a prática de diversos atos 

contra as mulheres a fim de submetê-las a sofrimento fí-

sico, sexual e psicológico, aí incluídas as variadas formas 

de ameaça, não só no âmbito intrafamiliar, mas também 

social. Ela enfatiza as relações de trabalho e a imposição 

ou pretensão de imposição de uma subordinação e con-

trole de um sexo sobre o outro no ambiente laboral.

Por seu turno, a violência doméstica possui signifi-

cado idêntico à violência familiar, circunscrevendo-se às 

omissões e atos de maus tratos desenvolvidos no âmbito 

domiciliar, residencial ou no lugar onde a família habi-

te, do qual fazem parte mulheres, crianças, idosos, por-

tadores de necessidades especiais, que venham sofrer 

agressões físicas ou psíquicas praticadas por membro 

do mesmo grupo. Trata-se de acepção que não prioriza a 

mulher, mas a todos integrantes do núcleo parental.

Por último, define-se violência contra a mulher 

como todas as formas de violência por ação ou omissão 

que causem morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psi-

cológico e dano moral ou patrimonial, tendo como sujeito 

passivo a mulher.

A Lei 11.340/2006 é clara ao coibir e prevenir a 

violência doméstica e familiar, protegendo a mulher 

contra os atos de violência praticados por homens ou 

mulheres com os quais ela tenha ou haja tido relações 

maritais ou de afetividade. Está-se diante de uma evo-

lução legal do conceito de famí-

lia e de relação íntima de afeto. 

Nesse sentido, a lei tutela não 

apenas as relações hetero, como 

as homoafetivas, e muito antes 

do reconhecimento desta última  

pelo SupremoTribunal Federal. 

Trata-se de legislação inovadora 

para o Direito Civil, porquanto o 

Parágrafo Único do Art. 5º, pro-

piciou pela primeira vez no or-

denamento vigente  preceito em 

favor do reconhecimento da en-

tidade familiar entre mulheres 

e, reafirme-se, anteriormente ao 

pronunciamento do Pretório Excelso.

Para além, a norma tem por escopo resguardar a 

mulher da violência de pessoas com as quais convive na 

intimidade, tais como o pai, a mãe, o irmão, o cunhado, a 

filha, o filho, os netos, etc. Atente-se, porém, não haver 

necessidade da violência ocorrer no espaço físico do lar, 

mas em qualquer lugar.

Estabeleceu a lei várias modalidades de violência: 

a física, a psicológica, a sexual, a patrimonial e a moral. 

Estatuiu, outrossim, regras e institutos de extrema im-

portância, dentre os quais destacam-se:

a alteração no Código Penal estabelecendo como •	

agravante o cometimento de crime com abuso de au-

toridade ou prevalecimento de relações domésticas,  
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de coabitação ou de hospitalidade, ou com violência 

contra a mulher na forma da lei específica;

a modificação do conceito de lesão corporal decor-•	

rente de violência doméstica, pela diminuição da pena 

mínima, de 6 meses para  3 meses, e o aumento da má-

xima, de 1 ano para 3 anos; e

a inaplicabilidade da Lei 9.099/95 por exclusão ta-•	

xativa do art. 41, com o consequente afastamento da 

competência dos Juizados Especiais devido a alteração 

do quantum do tipo penal, vez que os delitos de violên-

cia contra mulher eram interpretados como de menor 

potencial ofensivo e, na maioria das vezes, ocorria sua 

desclassificação. Como conse-

quência, afastou-se a vil política 

despenalizadora que banaliza-

va os processos dessa natureza, 

a tal ponto de converterem as 

penas em multa ou pagamento 

de cestas básicas, que, a propó-

sito, restaram vedadas,

Significativa inovação esta-

beleceu o art. 20 ao dispor que, 

“em qualquer fase do inquérito 

policial ou da instrução crimi-

nal, caberá a prisão preventiva 

do agressor, decretada pelo juiz, 

de ofício, a requerimento do MP 

ou mediante representação da 

autoridade policial”. À evidên-

cia, o juiz poderá revogar a pri-

são preventiva se não mais se 

verificar o motivo que lhe deu 

causa; contudo, a liberdade do 

agressor, deverá ser comunica-

da à vítima a fim de que ela possa se precaver.

No tocante às medidas protetivas de urgência, 

cujo rol não é taxativo, é imposto ao ofensor a suspen-

são da posse ou restrição do porte de armas; o afasta-

mento do lar, domicílio ou local de convivência com a 

companheira ou esposa; a proibição de determinadas 

condutas tais como aproximação da ofendida, de seus 

familiares e das testemunhas, fixando o limite mínimo 

de distância entre estes e o agressor; o contato com 

a vítima, seus familiares e testemunhas por qualquer 

meio de comunicação; a restrição ou suspensão de vi-

sitas aos dependentes menores e a prestação de ali-

mentos provisionais ou preventivos.

Por sua vez, as medidas de urgência deferi-

das à mulher agredida são: encaminhá-la e seus 

dependentes a programa oficial ou comunitário de 

proteção ou atendimento; determinar sua recondução 

e de seus dependentes ao respectivo domicílio, após o 

afastamento do agressor;  resguardar seu afastamento 

do lar sem prejuízo dos direitos relativos a bens, guar-

da dos filhos e alimentos; determinar a separação de 

corpos; restituir-lhe os bens indevidamente subtraídos 

pelo agente ativo; proibir temporariamente a celebra-

ção de atos e contratos de compra, venda e locação de 

propriedade comum, salvo expressa autorização judi-

cial; suspender as procurações conferidas pela ofen-

dida ao agressor e a prestação de caução provisória, 

mediante depósito judicial, por 

perdas e danos decorrentes da 

prática de violência doméstica e 

familiar contra ela.

Tais procedimentos poderão 

ser requeridos pelo Ministério 

Público ou pela própria mulher 

agredida e a autoridade judiciá-

ria terá um prazo de quarenta e 

oito horas para a sua concessão, a 

partir do recebimento do pedido, 

inadita altera pars e independen-

temente de manifestação do Par-

quet. Mais, o magistrado poderá 

deferir tantas medidas quantas 

forem necessárias para garantir 

proteção à ela e à seus depen-

dentes, sendo possível serem 

substituídas ou revistas a qual-

quer tempo por outra de maior 

eficácia, como também acresci-

das às já concedidas.

Outro ponto que mere-

ce destaque é a assistência da autoridade policial a 

operar-se, quer de forma preventiva, quer repressiva 

– art. 10 e 11. Um rol de determinações foi estipu-

lado no sentido de encaminhar a vítima ao hospital 

ou posto de saúde e ao IML, transportá-la e os seus 

dependentes para abrigo ou local seguro, informá-la 

sobre seus direitos, dentre outras. Observa-se aí uma 

polícia participativa, protetiva e zelosa no atendimen-

to à mulher vitimizada.

No tocante aos atos judiciários, as disposições ge-

rais da norma permitem a aplicação subsidiária do CPP, 

CPC, do ECA, do Estatuto do Idoso e de outras normas 

extravagantes. 

Por fim, a Lei Maria da Penha autorizou, e isto 

é de fundamental importância, a criação de Juizados 

artigo

Fazem parte das medidas de 

urgência deferidas à mulher 

agredida, dentre outras, o 

encaminhamento dela e de 

seus dependentes a programa 

oficial ou comunitário de 

proteção ou atendimento e 

determinar sua recondução 

e de seus dependentes ao 

respectivo domicílio, após o 

afastamento do agressor.
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de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, 

de competência cível e criminal; previu a realização 

dos atos processuais no horário noturno; estabeleceu 

a competência jurisdicional conforme opção da víti-

ma, podendo ser o local do domicílio, da residência, 

do lugar do fato ou do domicílio do agressor. Ainda, 

proibiu a aplicação de penas pecuniárias, além de 

vedar a aplicação isolada de multa em substituição 

às penas cominadas. No tocante à renúncia da ação 

penal pública condicionada à representação, esta só 

poderá ocorrer se a vítima formalizá-la perante a au-

toridade judiciária, em audiência própria e antes do 

recebimento da denúncia, ouvido previamente o Mi-

nistério Público.

Em suma, a Lei 11.340/2006 não criou nenhum 

tipo penal novo, apenas outorgou tratamento distin-

to à violência cometida contra a mulher, seja ela fí-

sica, sexual, psicológica, moral ou patrimonial, com 

o agravamento da apenação e a previsão de medidas 

assecuratórias, devido ao alto grau de agressão con-

tra a mulher no Brasil refletida em dados estatísticos 

assustadores e que custa 10,5% do PIB nacional.  Está 

diante de uma legislação afirmativa, que tenta neu-

tralizar o desequilíbrio fático do gênero feminino face 

às relações sociais.

Ciente dessa realidade, o Supremo Tribunal Fe-

deral, em 17/02/2012, por decisão unânime, julgou 

procedente a Ação Declaratória de Constitucionali-

dade nº 19, que questionava a validade dos artigos 1º, 

33 e 41 da norma em apreço, firmando a compatibili-

dade hierárquica dos dispositivos com a Carta da Re-

pública. A propósito, dito entendimento já havia sido 

dantes sinalizado no julgamento, em 2011, do Habeas 

Corpus 106.212.

Dúvidas não restam que muito há de ser fei-

to pelos direitos das mulheres. Para tanto, medidas 

pró-ativas, de caráter transitório, se fazem necessá-

rias para incrementar uma posição equilibrada en-

tre os sexos na sociedade, cabendo ao Poder Público 

implementá-las, posto a Constituição de 1988 haver 

reconhecido como paradigma isonômico a equipara-

ção jurídica de segmentos populacionais, histórica e 

socialmente excluídos.

A trajetória de luta é longa e, sem embargo dos 

avanços alcançados, árduo é o embate em prol da igual-

dade, na diversidade de gêneros. Nesse diapasão, a Lei 

Maria da Penha possibilita reflexões sobre a constru-

ção coletiva de uma identidade feminina diferenciada, 

mediante a reparação de injustiças perpetradas sob a 

égide da dominação masculina. 

artigo

A Lei Maria da Penha não criou 

nenhum tipo penal novo, mas outorgou 

tratamento distinto à violência 

cometida contra a mulher, seja ela 

física, sexual, psicológica, moral ou 

patrimonial, com o agravamento da 

apenação e a previsão de medidas 

assecuratórias, devido ao alto 

grau de agressão contra a 

mulher no Brasil, refletida 

em dados estatísticos 

assustadores e que custa 

10,5% do PIB nacional.  
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Por Tadeu Cavalcante 

Justiça Militar da União mobiliza 
comunidade e ensina lição de 
cidadania no Paraná

N inguém sabia bem o que se fazia naquele 

prédio imponente e enigmático até no nome:  

Auditoria da 5ª Circunscrição Judiciária Mili-

tar. Ao lado do prédio “misterioso”, funcionava uma esco-

la estadual. Da janela de seu gabinete, o juiz gostava de 

assistir ao momento cívico, quando os alunos hasteavam 

a Bandeira, sob o toque do Hino Nacional. Afinal, o que 

havia de tão especial naquele colégio?

Um dia, no ano de 2010, um acontecimento inespe-

rado rompe o isolamento entre os dois vizinhos: o juiz 

flagra dois alunos do colégio depredando o ponto de ôni-

bus localizado na calçada da Auditoria Militar.  Para a to-

tal surpresa dos pequenos rebeldes, Alexandre Quintas 

identifica-se como juiz e leva as crianças à presença do 

diretor da escola estadual Nossa Senhora da Salete e de-

pois conversa com os pais. 

Mas o juiz desejava fazer algo mais pela formação 

daquelas crianças. Após uma série de contatos entre os 

integrantes da Auditoria, o diretor da escola, professores 

e alunos, o juiz descobriu, naquele mesmo ano, um meio 

para realizar o seu intento: o projeto “Cidadania e Justi-

ça também se Aprendem na Escola”, desenvolvido desde 

1993 pela Associação dos Magistrados Brasileiros (AMB).

Hoje, o projeto já está em seu terceiro ano de fun-

cionamento na Auditoria Militar de Curitiba e demons-

tra como a justiça de primeira instância pode atuar 

preventivamente, por meio de ações educativas, junto 

à comunidade. 

Fo
to

: O
d

ai
r 

F
re

ir
e

Alunos simulam sessão de julgamento
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Justiça e responsabilidade social

“O juiz do século XXI tem uma responsabilidade 

social: de interagir com a sociedade onde atua, conhe-

cer os seus anseios, e então saber bem julgar”, acredita o 

juiz-auditor, para quem essa nova postura pode também 

fomentar nas pessoas uma cultura do diálogo, evitando 

novas demandas judiciais.

O programa trabalha inicialmente, em sala de aula, 

conteúdos teóricos ligados à cidadania, política, direitos 

e deveres. Um Júri Simulado marca o auge das ativida-

des. É nessa etapa que os alunos vivenciam como se dá a 

ação da justiça em casos concretos, como embriaguez no 

trânsito, violência contra a mulher e crimes militares.  

Como os Júris acontecem fora do horário de expe-

diente, vários servidores da Auditoria doam um pouco de 

seu tempo para dar apoio ao trabalho. “Esse engajamen-

to trouxe um clima diferente no local de trabalho: hoje 

olhamos para o colega de uma forma muito mais amis-

tosa e familiar do que antes”, avalia Alexandre Quintas. 

“Quando trabalhamos em projetos sociais e vemos as di-

ficuldades dos outros ficamos mais humanos.”

A iniciativa é pioneira na Justiça Militar da União 

e tem inclusive dado maior visibilidade à missão dessa 

justiça especializada em julgar crimes militares.  Atual-

mente o juiz-auditor é um dos coordenadores nacionais 

do projeto e hoje ministra cursos sobre o assunto na Es-

cola Nacional da Magistratura (ENM).

educação além da escola 

Com um largo sorriso, o juiz-auditor Alexandre 

Quintas recebe os alunos na porta da Auditoria para 

mais um Júri Simulado. Já na sala de audiências, o ma-

gistrado explica aos cerca de 50 crianças do 6º ano como 

funciona um julgamento e convoca voluntários. As crian-

ças entram no papel, colocando-se no lugar dos réus, do 

promotor e do advogado. Um juiz mirim conduz a sessão 

e questiona os presentes a fim de formar sua convicção. 

Ao final, os jurados da plateia decidem se o réu é inocen-

te ou culpado.

Socialização, descoberta dos talentos e da vocação 

profissional são alguns dos inúmeros ganhos citados 

pelas crianças participantes do projeto. É o caso de 

Jhennyfer  Barbosa, de 13 anos. Ela encantou a todos 

os presentes com a sua desenvoltura como promotora 

e hoje pensa em seguir carreira no Direito. Logo de-

pois, em 2011, a menina perderia o pai e diz ter en-

contrado forças na escola e no incentivo dos amigos 

da Auditoria.

“Aprendi que a justiça e a cidadania andam de mãos 

dadas”, resume com palavras de gente grande Isabela 

Pessoa, de apenas 12 anos. E faz questão de falar que 

o programa não fica só nas palavras bonitas: “Quan-

do acontece algum problema na escola não tem mais 

violência é tudo no diálogo”. João Ottávio Couto, de 10 

anos, faz coro à colega: “A escola nunca mais teve briga”.  

A troca de experiências enriquece os alunos e o magistrado
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Um jardim como  

sinal de compromisso

Um jardinete localizado entre a escola Nossa 

Senhora da Salete e a Auditoria Militar de 

Curitiba é uma espécie de símbolo do projeto. 

Era um lugar abandonado, mas tinha uma 

interessante história escondida.

“Em conversa com o diretor da escola, desco-

brimos que o nome do jardinete era Tenente-

Brigadeiro Armando Perdigão, que havia sido 

ministro-presidente do Superior Tribunal 

Militar”, lembra o juiz Alexandre Quintas. 

O lugar foi revitalizado e agora é mantido 

com a ajuda de alunos, professores e da 

Auditoria, por meio de um termo oficial de 

adoção. Para marcar o trabalho em equipe, 

foi realizado um evento de reinauguração, 

com a presença de representantes da 

prefeitura, Forças Armadas e imprensa.

Hoje todos lembram com orgulho do trabalho 

realizado e utilizam o espaço em momentos 

de lazer.

E fala sobre a principal lição que aprendeu: “Mesmo sen-

do criança posso exercer a justiça e cidadania”.

Para o diretor da escola, professor Carlos Bertoglio, 

o projeto significa transcender o ensino “entre quatro 

paredes”, pois propõe novas formas de educar. “Tudo 

isso é uma forma de fazer escola: não apenas com o giz 

na mão, pois a parte pedagógica fica embutida em todo 

o trabalho.” 

Uma das principais descobertas apontadas pelo di-

retor é a possibilidade do contato direto com um juiz, 

o que encanta tanto crianças como adultos. Hoje Ale-

xandre Quintas é recebido com festa pelos alunos, ao 

passar em frente à escola, e até dá conselhos aos que 

saem da linha. 

O envolvimento das pessoas de forma voluntária 

tem transformado a vida a comunidade. A professora An-

gélica Pessoa, de Ciências, ganhou um prêmio no projeto 

Nosso Pacto, da Prefeitura de Curitiba, por ter levado a 

essência do projeto a outras escolas, por meio de um gru-

po de teatro da Nossa Senhora da Salete.

“Até onde com uma ação pequena posso mudar o 

mundo?”, pergunta a professora voluntária Sandra Frei-

tas, da História. Inspirada pelo projeto, ela montou um 

coral com os alunos, que hoje compõem músicas sobre o 

seu compromisso em trabalhar para um mundo melhor. 

“Se eu der as mãos com um aluno, é uma dupla, se todos 

da escola se derem as mãos podemos abraçar a escola, o 

bairro, a cidade e depois o mundo.” 

rePortageM
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Aprendizado e diversão andam juntos
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A realização de workshops foi uma das ferramentas utilizadas para revisão 
do Planejamento Estratégico.
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Servidores e Magistrados ajudam 
a definir os rumos da Justiça 
Militar para os próximos anos

Por Tadeu  Cavalcante

N este ano,  a Justiça Militar da União deu iní-

cio à elaboração de um novo Planejamento 

Estratégico.  Sob o lema “Construindo o fu-

turo hoje”, o processo tem permitido aos servidores e 

magistrados uma participação inédita na definição dos 

rumos da instituição de 2012 a 2018.

O trabalho teve início no primeiro semestre, com a re-

alização do Seminário de Gestão Estratégica e Liderança, 

que reuniu vários especialistas na área de Administração, 

Recursos Humanos e Planejamento Estratégico. Durante 

dois dias o STM foi o palco de palestras e esclarecimentos 

sobre como a administração pública está se adaptando a 

um mundo em constante mudança.

Na ocasião, também foi apresentado método Grum-

bach, marco teórico que esta orientando o trabalho de 

revisão do atual Planejamento Estratégico, em vigor des-

de 2009. O método da empresa Brainstorming se desta-

ca por permitir a colaboração de todos os membros da 

instituição, especialistas e a sociedade em geral, a fim de 

delinear cenários prospectivos – variáveis que poderão 

afetar a vida da instituição até 2018, ano em que a JMU 

completará 210 anos de existência.

O trabalho é dividido em dez módulos, cada um cor-

respondendo a um workshop e tem o término previsto 

para novembro. Dois desses encontros ocorreram na se-

mana de 21 e 25 de maio, um deles sendo voltado para 

o grupo executivo – coordenação do projeto – e para o 

grupo de representantes – composto por integrantes de 

todos os setores do STM e da primeira instância – e para 

os colaboradores, assim denominados todos os integran-

tes da instituição.

Na segunda quinzena de junho, foi aberta uma con-

sulta sobre a qualidade das atividades desenvolvidas pela 

JMU. Por meio de um sistema, o participante foi convida-

do a criar indicadores, ou seja, parâmetros específicos a 

partir dos quais iria analisar os processos de trabalho e 

os recursos disponíveis para o desempenho de suas atri-

buições. A ideia é traçar um amplo diagnóstico da JMU, 

com a comparação entre a situação atual e a ideal, e de-

tectar os pontos fracos e os pontos fortes da instituição.

Para realizar a consulta os participantes recebe-

ram um login e uma senha fornecidos pela empresa 

Brainstorming, que assinou um termo de compromisso 

declarando o teor confidencial das opiniões prestadas e 

a garantia de que seus autores não poderão ser identi-

ficados.  

esforço integrado

Desde o início do projeto, foi realizado um esforço 

integrado entre áreas como Assessoria de Gestão Estra-

tégica (Agest), Assessoria de Comunicação Social (As-

com) e Coordenadoria de Gestão de Pessoas (Corgep/

Dipes) a fim de motivar a participação de todos na con-

sulta, o que incluiu palestras, campanhas de divulgação e 

esclarecimentos sobre como utilizar o software.
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Uma equipe integrada pela Agest e Ascom visita-

ram as Auditorias da primeira instância, em todo o Bra-

sil, para explicar aos juízes e servidores a metodologia 

utilizada no trabalho e reforçar a importância de todos 

contribuírem com suas opiniões.

Um hotsite – www.planejamentoestrategico.stm.jus.br – 

foi criado com o objetivo de trazer informações sobre todo o 

processo, com notícias, vídeos, fotos e a agenda de eventos. 

A ferramenta também tem o propósito de dinamizar a cola-

boração dos servidores e integrar experiências de pessoas 

que trabalham por todo o Brasil. A cada Auditoria visitada, 

um servidor gravava um breve depoimento sobre suas im-

pressões e expectativas com relação ao projeto, o que pode 

ser conferido na seção Vídeos do site.

O resultado de todo esse empenho pôde ser com-

provado em números: foram incluídos quase quatro mil 

indicadores no Sistema pumaweb e em um mês o site 

recebeu mil acessos. A participação e o lançamento da 

grande quantidade de indicadores superou as expectati-

vas da equipe de consultoria.

A partir do dia 6 de julho foi aberta uma nova eta-

pa do projeto. Após a validação dos dados inseridos no 

Sistema, foi aberta uma nova consulta à JMU, agora para 

oferecer soluções para os problemas apresentados ante-

riormente.  

Tais soluções também passaram por validação e inte-

graram as linhas de estratégia elaboradas pelas diversas 

áreas que compõem o planejamento estratégico da JMU.

Pesquisa delphi: a sua opinião 

sobre a JMU

Entre outras atividades desenvolvidas se destacou a 

consulta realizada à sociedade e especialistas de diver-

sos segmentos. Chamada de pesquisa Delphi, a consulta 

contou com 11 perguntas, cujas respostas serão utiliza-

das para desenhar o cenário prospectivo até 2018, hori-

zonte temporal do planejamento estratégico. 
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As perguntas da pesquisa Delphi foram elaboradas durante workshop com diretores, secretários, assessores e chefes de Gabinete do STM.

Material de divulgação da Pesquisa Delphi.

Com base nessa extensa gama de contribuições, 

análises e encontros entre os diversos grupos de traba-

lho, foi construído o Plano Estratégico da JMU. O plane-

jamento ficou pronto no mês de novembro  e norteará o 

conjunto de programas e ações que deverão construir o 

futuro próximo da Justiça mais antiga do Brasil. 
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