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DEFESA DO ESTADO E DAS INSTITUIÇÕES DEMOCRÁTICAS 

Art. 136 ao 144, CF 

 

Queridos alunos, estou escrevendo um livro de Direito Constitucional. Assim, gostaria 

de compartilhar este capítulo com vocês. Adaptei o trabalho especialmente para minhas turmas 

de Direito Constitucional II. Assim, fiz resumo sobre a Defesa do Estado e das instituições 

democráticas. Na primeira parte trato sobre o Estado de Defesa e Estado de Sítio, na 

sequência fiz algumas questões sobre esse conteúdo. Na segunda parte trato das Forças 

Armadas e por fim da Segurança Pública. Espero que gostem! 

 

A Constituição Federal tem como uma das principais funções proteger os valores dos 

diversos grupos sociais e estabelece distribuição de poder entre eles. Diante das diferenças o 

papel da Constituição é manter o equilíbrio das forças para que um grupo não domine outro e 

assim preservar a ordem jurídica constitucional. 

Desse modo, enquanto a concorrência entre os diferentes grupos estiver dentro dos 

limites constitucionais a democracia e a defesa das instituições democráticas estarão a salvo. 

Porém, se a competição extrapolar os limites impostos pela Constituição existe o risco de surgir 

a “crise constitucional”. Existem outros fatores que colocam o equilíbrio constitucional em 

perigo. Veja o esquema: 

 

 

 

Constatada crise constitucional a CF admite medidas de exceção para combater o 

problema: Estado de Defesa e Estado de Sítio. Tais medidas são excepcionais pelas razões já 

Desequilíbrio 
constitucional

Desarmonia 
dos grupos 

sociais

Guerras

Calamidades 
de grandes 
proporções
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expostas. E terão como consequência o aumento do poder de repressão pelo Estado que 

adotará medidas de suspensão e restrição de direitos e garantias fundamentais. Porém, mesmo 

nessas situações não impera o arbítrio do Estado, que deverá agir dentro dos limites impostos 

pela própria Constituição. Sob pena de nulidade do ato e posterior penalidade no âmbito civil, 

penal e administrativo. 

A doutrina elenca alguns requisitos para que as medidas sejam consideradas válidas: 

a) Necessidade (ou seja, não há outra forma e diante de fatos concretos) 

b) Temporalidade 

c) Obediência irrestrita aos preceitos Constitucionais 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTADO DE DEFESA

•Presidente pode decretar após ouvidos o 
Conselho da República e o Conselho de 
Defesa Nacional (manifestação opinativa e não 
vinculante)

•Prazo: 30 dias + 30 dias

•Abrangência: locais restritos e determinados
(Presidente deverá indicar por meio do decreto, 
não é possível ser nacional).

•Existência de grave e iminente instabilidade 
da ordem institucional que ameace a ordem 
pública e paz social

•Mais branda que Estado de Sítio.

•Dispensa autorização PRÉVIA do 
Congresso Nacional

ESTADO DE SÍTIO

•Presidente precisa SOLICITAR ao Congresso 
Nacional autorização para decretar

•Deve haver a consulta ao Conselho da 
República e do Conselho Nacional de Defesa.

•Comoção grave de repercussão nacional ou 
ocorrência de fatos que comprovem a 
ineficácia do Estado de Defesa

•Declaração de estado de guerra ou resposta à 
agressão armada estrangeira

•Medida mais severa que E. de Defesa

ESTADO DE DEFESA

• a) Restrição a reunião, ainda que exercida no 
seio das associações;

• b) Restrição ao sigilo de correspondência;

• c) Restrição ao sigilo de comunicação 
telegráfica e telefônica;

• d) ocupação e uso temporário de bens e 
serviços públicos, na hipótese de calamidade 
pública, respondendo a União pelos danos e 
custos decorrentes.

ESTADO DE SÍTIO

• I - obrigação de permanência em localidade 
determinada;

• II - detenção em edifício não destinado a 
acusados ou condenados por crimes comuns;

• III - restrições relativas à inviolabilidade da 
correspondência, ao sigilo das comunicações, 
à prestação de informações e à liberdade de 
imprensa, radiodifusão e televisão, na forma da 
lei;

• IV - suspensão da liberdade de reunião;

•V - busca e apreensão em domicílio;

•VI - intervenção nas empresas de serviços 
públicos;

•VII - requisição de bens.

OBSERVAÇÕES INTRODUTÓRIAS 

RESTRIÇÕES OU SUSPENSÕES DE DIREITOS FUNDAMENTAIS 
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DO PRONUNCIAMENTO DOS PARLAMENTARES DURANTE O ESTADO DE SÍTIO 

Conforme o parágrafo único do art. 139 da CF, mesmo com as medidas coercitivas 

aplicadas no Estado de Sítio, os parlamentares têm liberdade de se pronunciarem nas suas 

Casas Legislativas, sendo necessária a liberação da respectiva Mesa para o pronunciamento. 

Veja a literalidade do dispositivo mencionado: “Não se inclui nas restrições do inciso III a difusão 

de pronunciamentos de parlamentares efetuados em suas Casas Legislativas, desde que 

liberada pela respectiva Mesa”. 

 

CONTROLE POLÍTICO DO ESTADO DE DEFESA 

O estado de defesa sujeita-se a controle político e jurisdicional. Vejamos os dois tipos 

através dos quadros abaixo: CONTROLE POLÍTICO EM TRÊS MOMENTOS. 

 

Tanto no momento de decretar o Estado de Defesa quanto para prorrogar é necessário 

que o Presidente após a decisão submeta em 24 horas a análise do Congresso Nacional 

conforme prevê o art. 136, § 4º: “Decretado o estado de defesa ou sua prorrogação, o 

Presidente da República, dentro de vinte e quatro horas, submeterá o ato com a respectiva 

justificação ao Congresso Nacional, que decidirá por maioria absoluta”. 

O prazo para o Congresso Nacional apreciar o decreto é de 10 dias (art. 136, § 6º), 

veja: “O Congresso Nacional apreciará o decreto dentro de dez dias contados de seu 

recebimento, devendo continuar funcionando enquanto vigorar o estado de defesa”. Sendo 

rejeitado o decreto, cessa imediatamente o estado de defesa. (art. 136, § 7º). 

 

CONVOCAÇÃO EXTRAORDINÁRIA 

Caso o Congresso Nacional esteja em recesso deverá ser convocado 

extraordinariamente em 5 dias, veja o art. 136, § 5º: “Se o Congresso Nacional estiver em 

recesso, será convocado, extraordinariamente, no prazo de cinco dias”.  

Neste caso, a convocação extraordinária será feita pelo Presidente do Senado 

Federal, conforme art. 57, § 6º, CF:  

Em 24h do Decreto de 
Intervenção

• 10 dias a contar do 
seu recebimento

• para aprovar por 
maioria absoluta ou 
rejeitar

CONCOMITANTE

• comissão com 5 
membros designada 
pela mesa do 
Congresso Nacional

CONTROLE SUCESSIVO 
(A POSTERIORI)

• Presidente remete 
mensagem ao 
Congresso Nacional 
apresentando as 
medidas e suas 
justificativas
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Art. 57, § 6º: A convocação extraordinária do Congresso Nacional far-se-
á: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 50, de 2006) 
I - pelo Presidente do Senado Federal, em caso de decretação de estado de 
defesa ou de intervenção federal, de pedido de autorização para a decretação 
de estado de sítio e para o compromisso e a posse do Presidente e do Vice-
Presidente da República; [...] 

 

AS IMUNIDADES PARLAMENTARES SUBSISTEM DURANTE O ESTADO DE SÍTIO? 

Sim, somente podendo ser suspensas mediante voto de 2/3 dos membros da Casa 

respectiva. Veja o art. 53, § 8º:  

Art. 53, § 8º: As imunidades de Deputados ou Senadores subsistirão durante o 
estado de sítio, só podendo ser suspensas mediante o voto de dois terços dos 
membros da Casa respectiva, nos casos de atos praticados fora do recinto do 
Congresso Nacional, que sejam incompatíveis com a execução da 
medida. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 35, de 2001). 

 

CONTROLE JURISDICIONAL DO ESTADO DE DEFESA 

Agora vejamos como será feito o controle jurisdicional, o qual a doutrina assevera que 

somente é possível verificar questões relativas à LEGALIDADE e não à conveniência e 

oportunidade, pois que é ato discricionário de natureza essencialmente política pelo Presidente 

da República. O controle jurisdicional que será feito em dois momentos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCOMITANTE

Para evitar abusos e 
ilegalidades

MS e HC

A POSTERIORI

Apurar as responsabilidades 
dos executores e agentes

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc50.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc35.htm#art1
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ESTADO DE SÍTIO 

REQUISITOS: veja no quadro abaixo quais os requisitos para que se instaure o Estado de 

Sítio. 

 

 

 

PRAZO DO ESTADO DE SÍTIO 

 

 

 

 

Requisitos do Estado de 
Sítio

Audiência do Conselho 
da República e da 
Defesa Nacional

Autorização por 
maioria absoluta do 
Congresso Nacional

Expedição pelo 
Presidente da 

República de Decreto

P
R

A
ZO

COMOÇÃO GRAVE DE 
REPERCUSSÃO NACIONAL

INEFICÁCIA DO ESTADO DE 
DEFESA

30 DIAS + 30 DIAS + 30 
DIAS....

DECLARAÇÃO DE ESTADO 
DE GUERRA

RESPOSTA A AGRESSÃO 
ARMADA ESTRANGEIRA

INDETERMINADO
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CONTROLE POLÍTICO E JURISDICIONAL DO ESTADO DE SÍTIO 

As regras são semelhantes ao controle no Estado de Defesa. 

 

Vistos os aspectos mais importantes sobre o Estado de Defesa e de Sítio, selecionei 

três questões para vocês fazerem onde logo abaixo está o gabarito. Na sequência fiz um quadro 

comparativo entre estes dois institutos que darão uma visão detalhada sobre o assunto de 

maneira que fica fácil para revisarem e fixarem o conteúdo. Espero que gostem! 

Questão 01: O decreto que instituir o estado de defesa determinará o tempo de sua duração, 
especificará as áreas a serem abrangidas e indicará, nos termos e limites da lei, as medidas 
coercitivas a vigorarem, dentre as seguintes: 

a) restrições aos direitos de reunião, ainda que exercida no seio das associações, sigilo 
de correspondência, inviolabilidade domiciliar, sigilo de comunicação telegráfica e 
telefônica. 

b) restrições aos direitos de associação, sigilo de correspondência, sigilo bancário e 
fiscal. 

c) restrições aos direitos de reunião, ainda que exercida no seio das associações, sigilo 
de correspondência, sigilo de comunicação telegráfica e telefônica e liberdade de 
imprensa. 

d) restrições aos direitos de reunião, ainda que exercida no seio das associações, sigilo 
de correspondência, sigilo de comunicação telegráfica e telefônica. 

e) restrições aos direitos de associação, liberdade de imprensa, sigilo de comunicação 
telegráfica e telefônica. 

 
Questão 02: No caso de pedido de autorização para a decretação de estado de sítio, a 
convocação extraordinária do Congresso Nacional far-se-á pelo 

a) Ministro das Forças Armadas. 

b) Presidente da Câmara dos Deputados. 

c) Presidente do Senado Federal. 

d) Ministro Chefe da Casa Civil. 

e) Presidente da República. 

 
Questão 03: No caso de comoção grave de repercussão nacional, o Presidente da República 
pode solicitar ao Congresso Nacional autorização para decretar o estado de sítio mediante 
prévia oitiva do 

a) Procurador-Geral da República. 

b) Conselho Nacional de Justiça e do Ministério da Defesa. 

c) Conselho Nacional de Justiça e do Congresso Nacional. 

d) Conselho da República e do Conselho de Defesa Nacional. 

e) Senado Federal. 

 

1-D; 2-C; 3-D 
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QUADRO COMPARATIVO 

 ESTADO DE DEFESA 
Art. 136 

ESTADO DE SÍTICO 
Art. 137, I 

ESTADO DE SÍTIO 
Art. 137, II 

Situações que 
autorizam 

 Ameaça a ordem pública 
ou a paz social  

 Calamidades de grandes 
proporções na natureza. 

 

I - comoção grave de 
repercussão nacional ou 
ocorrência de fatos que 
comprovem a ineficácia 
de medida tomada 
durante o estado de 
defesa 

II - declaração de estado 
de guerra ou resposta a 
agressão armada 
estrangeira. 

Competência para 
decretar 

Presidente da República Presidente da República Presidente da República 

Pressupostos Parecer não vinculante do 
Conselho da República e do 
Conselho Nacional da 
Defesa 
Decreto Presidencial 
 

Parecer não vinculante do 
Conselho da República e 
do Conselho Nacional da 
Defesa 
Autorização prévia 
Decreto Presidencial 
 

Parecer não vinculante do 
Conselho da República e 
do Conselho Nacional da 
Defesa 
Autorização prévia 
Decreto Presidencial 
 

Prazo máximo 30 dias + 30 dias 30 dias + 30 dias + 30 
dias.... 

Pelo tempo que durar 

Abrangência Locais restritos e 
determinados 

Pode ter abrangência 
Nacional, devendo o 
Presidente após 
expedição do decreto 
especificar a área 
abrangida 

Pode ter abrangência 
Nacional, devendo o 
Presidente após 
expedição do decreto 
especificar a área 
abrangida 

 Art. 136, § 1º  
I - restrições aos direitos de: 
a) reunião, ainda que 
exercida no seio das 
associações; 
b) sigilo de correspondência; 
c) sigilo de comunicação 
telegráfica e telefônica; 
II - ocupação e uso 
temporário de bens e 
serviços públicos, na 
hipótese de calamidade 
pública, respondendo a 
União pelos danos e custos 
decorrentes. 
 

Art. 139 
I - obrigação de 
permanência em 
localidade determinada; 
II - detenção em edifício 
não destinado a 
acusados ou condenados 
por crimes comuns; 
III - restrições relativas à 
inviolabilidade da 
correspondência, ao sigilo 
das comunicações, à 
prestação de informações 
e à liberdade de 
imprensa, radiodifusão e 
televisão, na forma da lei; 
IV - suspensão da 
liberdade de reunião; 
V - busca e apreensão 
em domicílio; 
VI - intervenção nas 
empresas de serviços 
públicos; 
VII - requisição de bens. 
 

A CF não especificou 
então é possível restringir 
todos os direitos e 
garantias 

CONTROLE 
POLÍTICO 

Posterior Prévio Prévio 

CONTROLE 
POLÍTICO 
CONCOMITANTE 

Mesa do Congresso 
Nacional irá designar 5 
membros para compor 
comissão que irá 
acompanhar e fiscalizar 

Idem Idem 
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CONTROLE 
JURISDICIONAL 

Quanto à legalidade 
Durante a medida e após 
sua cessação 

Idem Idem 

RESPONSABILIDA
DE DOS 
EXECUTORES 

Cessado o estado de defesa 
ou o estado de sítio, 
cessarão também seus 
efeitos, sem prejuízo da 
responsabilidade pelos 
ilícitos cometidos por seus 
executores ou agentes 

Idem Idem 

Prestação de 
contas do 
Presidente da 
República 

Logo que cesse o estado de 
defesa ou o estado de sítio, 
as medidas aplicadas em 
sua vigência serão relatadas 
pelo Presidente da 
República, em mensagem ao 
Congresso Nacional, com 
especificação e justificação 
das providências adotadas, 
com relação nominal dos 
atingidos e indicação das 
restrições aplicadas. 

Idem Idem 

PRISÃO NO 
ESTAADO DE 
DEFESA 

A prisão por crime contra o 
Estado, determinada pelo 
executor da medida, será por 
este comunicada 
imediatamente ao juiz 
competente, que a relaxará, 
se não for legal, facultado ao 
preso requerer exame de 
corpo de delito à autoridade 
policial; 
II - a comunicação será 
acompanhada de 
declaração, pela autoridade, 
do estado físico e mental do 
detido no momento de sua 
autuação; 
III - a prisão ou detenção de 
qualquer pessoa não poderá 
ser superior a dez dias, salvo 
quando autorizada pelo 
Poder Judiciário; 
IV - é vedada a 
incomunicabilidade do preso. 
 

  

IMUNIDADE 
PARLAMENTAR 
Art. 53, CF 

 Mantém-se. 
Apenas poderão ser 
suspensas por voto de 
2/3 dos parlamentares da 
Casa Respectiva. 

Mantém-se. 
Apenas poderão ser 
suspensas por voto de 
2/3 dos parlamentares da 
Casa Respectiva. 

CONVOCAÇÃO 
EXTRAORDINÁRIA 

Presidente do Senado 
Federal 
Art. 57, CF 

Presidente do Senado 
Federal 
Art. 57, CF 

Presidente do Senado 
Federal 
Art. 57, CF 
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FORÇAS ARMADAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exército

Marinha

Aéronáutica

Instituições nacionais 

 Permanentes 

 Regulares 

 Hierarquia  

 Disciplina 

Autoridade suprema do 

Presidente da República 

 Defesa da Pátria 

 Garantia dos Poderes 

 Defesa da Lei e da Ordem 

 

Defesa da Lei e da Ordem 

 

 Esta função é subsidiária, pois precipuamente 

tal função pertence às forças de segurança 

pública (Policia Federal e policias civis e militares 

dos estados). 

 Assim, para que haja intervenção das Forças 

Armadas na garantia da Lei e da Ordem é 

necessário iniciativa do STF, Congresso Nacional 

ou Presidência da República 

 



DEFESA DO ESTADO E DAS INSTITUIÇÕES DEMOCRÁTICAS | Caren Silva Machado Medeiros 
 
HABEAS CORPUS NAS PRISÕES DISCIPLINARES – DO NÃO CABIMENTO 

Em princípio não cabe HC nas prisões disciplinares pelo fato de as Forças Armadas 

seguirem sua legislação específica que é bem mais rigorosa baseada na hierarquia e disciplina. 

Contudo, o entendimento do STF é no sentido de que o Judiciário não pode interferir no mérito, 

mas em relação à legalidade é cabível HC nas prisões disciplinares (HC 70.648 de 1994). 

A partir de agora algumas regras previstas no art. 142, § 3º, da CF 

I - as patentes, com prerrogativas, direitos e deveres a elas inerentes, são 
conferidas pelo Presidente da República e asseguradas em plenitude aos 
oficiais da ativa, da reserva ou reformados, sendo-lhes privativos os títulos e 
postos militares e, juntamente com os demais membros, o uso dos uniformes 
das Forças Armadas; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 18, de 1998) 

II - o militar em atividade que tomar posse em cargo ou emprego público 
civil permanente, ressalvada a hipótese prevista no art. 37, inciso XVI, alínea 
"c", será transferido para a reserva, nos termos da lei;  (Redação dada pela 
Emenda Constitucional nº 77, de 2014) 

III - o militar da ativa que, de acordo com a lei, tomar posse em cargo, 
emprego ou função pública civil temporária, não eletiva, ainda que da 
administração indireta, ressalvada a hipótese prevista no art. 37, inciso XVI, 
alínea "c", ficará agregado ao respectivo quadro e somente poderá, 
enquanto permanecer nessa situação, ser promovido por antiguidade, 
contando-se-lhe o tempo de serviço apenas para aquela promoção e 
transferência para a reserva, sendo depois de dois anos de afastamento, 
contínuos ou não, transferido para a reserva, nos termos da lei;  (Redação 
dada pela Emenda Constitucional nº 77, de 2014) 

IV - ao militar são proibidas a sindicalização e a greve; (Incluído pela 
Emenda Constitucional nº 18, de 1998) 

V - o militar, enquanto em serviço ativo, não pode estar filiado a partidos 
políticos; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 18, de 1998) 

VI - o oficial só perderá o posto e a patente se for julgado indigno do oficialato 
ou com ele incompatível, por decisão de tribunal militar de caráter 
permanente, em tempo de paz, ou de tribunal especial, em tempo de 
guerra; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 18, de 1998) 

VII - o oficial condenado na justiça comum ou militar a pena privativa de 
liberdade superior a dois anos, por sentença transitada em julgado, será 
submetido ao julgamento previsto no inciso anterior; (Incluído pela Emenda 
Constitucional nº 18, de 1998) 

VIII - aplica-se aos militares o disposto no art. 7º, incisos VIII, XII, XVII, XVIII, 
XIX e XXV, e no art. 37, incisos XI, XIII, XIV e XV, bem como, na forma da lei 
e com prevalência da atividade militar, no art. 37, inciso XVI, alínea 
"c";  (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 77, de 2014) 

IX -  (Revogado pela Emenda Constitucional nº 41, de 19.12.2003) 

X - a lei disporá sobre o ingresso nas Forças Armadas, os limites de idade, 
a estabilidade e outras condições de transferência do militar para a 
inatividade, os direitos, os deveres, a remuneração, as prerrogativas e 
outras situações especiais dos militares, consideradas as peculiaridades de 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc18.htm#art4
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc77.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc77.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc77.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc77.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc18.htm#art4
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc18.htm#art4
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc18.htm#art4
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc18.htm#art4
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc18.htm#art4
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc18.htm#art4
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc77.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc41.htm#art10
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suas atividades, inclusive aquelas cumpridas por força de compromissos 
internacionais e de guerra. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 18, de 
1998) 

Note que o militar é proibido de fazer greve e de filiar-se a partido político, além disso, 

o serviço militar é obrigatório aos homens, entretanto, o art. 143 § 2º, prevê que as mulheres 

e os eclesiásticos ficam isentos do serviço militar obrigatório em tempo de paz, sujeitos, 

porém, a outros encargos que a lei lhes atribuir. 

No que tange à obrigatoriedade do serviço militar precisamos ficar atentos ao art. 5º, 

VIII, que permite que a pessoa realize uma prestação alternativa no lugar do serviço militar 

obrigatório, veja: “ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de 

convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos 

imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa, fixada em lei; 

Assim, compete às Forças Armadas estabelecer prestação alternativa na forma da lei 

para quem alegar imperativo de consciência (crença religiosa e convicção filosófica ou política). 

A Lei 8.239 de 1991 que regulamenta o dispositivo constitucional supra mencionado. Desse 

modo, depreende-se do art. 3º, da Lei 8.239 de 1991 que o Estado-Maior das Forças Armadas 

juntamente com o Ministério da Defesa é competente para atribuir o serviço alternativo para 

aqueles que, após alistados, alegarem impedimento em cumprir o serviço militar obrigatório por 

imperativo de consciência. 

O serviço alternativo corresponde ao exercício de atividades administrativas, 

assistenciais, filantrópicas ou produtivas que será prestado nas organizações militares e em 

órgãos de formação de reservas ou órgãos subordinados aos Ministérios Civis mediante 

convênios. 

§ 1º Ao Estado-Maior das Forças Armadas compete, na forma da lei e em 
coordenação com os Ministérios Militares, atribuir Serviço Alternativo aos que, 
em tempo de paz, após alistados, alegarem imperativo de consciência 
decorrente de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, para se 
eximirem de atividades de caráter essencialmente militar. 

§ 2° Entende-se por Serviço Alternativo o exercício de atividades de caráter 
administrativo, assistencial, filantrópico ou mesmo produtivo, em 
substituição às atividades de caráter essencialmente militar. 

§ 3º O Serviço Alternativo será prestado em organizações militares da ativa 
e em órgãos de formação de reservas das Forças Armadas ou em órgãos 
subordinados aos Ministérios Civis, mediante convênios entre estes e os 
Ministérios Militares, desde que haja interesse recíproco e, também, sejam 
atendidas as aptidões do convocado. 

§ 4o  O Serviço Alternativo incluirá o treinamento para atuação em áreas 
atingidas por desastre, em situação de emergência e estado de 
calamidade, executado de forma integrada com o órgão federal responsável 
pela implantação das ações de proteção e defesa civil.     (Incluído pela Lei nº 
12.608, de 2012) 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc18.htm#art4
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc18.htm#art4
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12608.htm#art28
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12608.htm#art28
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CUMULATIVIDADE DE CARGO PÚBLICO - POSSIBILIDADE 

A partir da EC 77 de 2014, que estendeu a aplicação daquilo que estabelece o art. 37, 

XVI ao servidor militar, é possível que os militares da área da saúde exerçam também de forma 

lícita outros cargos públicos previstos na alínea “c” do dispositivo mencionado, veja: 

XVI - é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, quando 
houver compatibilidade de horários, observado em qualquer caso o disposto 
no inciso XI: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998) 
[...] 
c) a de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com 
profissões regulamentadas; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 34, 
de 2001) 
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http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc19.htm#art3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc34.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc34.htm#art1
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REMUNERAÇÃO NO SERVIÇO MILITAR OBRIGATÓRIO INFERIOR AO SALÁRIO MÍNIMO 

– POSSIBILIDADE 

Interessante registrar que o STF firmou o entendimento que durante o serviço militar 

obrigatório é possível que o militar tenha uma renda inferior ao salário mínimo conforme informa 

a súmula vinculante número 6. Veja:  

Súmula vinculante 6: Não viola a Constituição o estabelecimento de remuneração 

inferior ao salário mínimo para as praças prestadoras de serviço militar inicial. 

 

SEGURANÇA PÚBLICA 

O art. 144. Prevê que “A segurança pública, dever do Estado, direito e 

responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da 

incolumidade das pessoas e do patrimônio, através dos seguintes órgãos: 

I - polícia federal; 

II - polícia rodoviária federal; 

III - polícia ferroviária federal; 

IV - polícias civis; 

V - polícias militares e corpos de bombeiros militares. 

 

Conforme o STF (ADI 1182 de 2008) essa lista de composição da Segurança Pública 

é taxativa. Porém, não se pode deixar de mencionar a previsão constitucional do art. 144, § 8º 

que trata das “guardas municipais”. Veja no quadro a finalidade da Segurança Pública: 
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Segurança viária (mobilidade urbana eficiente) – foi introduzida pela EC 82 de 2014 – 

é responsabilidade dos Estados, DF e Municípios. 

Também é função dos municípios instituir e manter as guardas municipais. Embora eu 

discorde, segundo Alexandrino (2015) os municípios não podem criar novos órgãos integrantes 

da segurança pública. Sendo assim, os únicos pertencentes a este gênero são aqueles 

supramencionados (Polícia Federal; Polícia Rodoviária Federal; Polícia Ferroviária; Polícias 

Civis; Polícias Militares e Bombeiros Militares). 

Na minha visão a localização da previsão da “guarda municipal”, bem como da 

“segurança viária” no bojo do capítulo que trata da segurança pública deixa clara a intenção do 

legislador constituinte para considerar esses órgãos como parte da segurança pública, contudo, 

o autor destacado não tem este entendimento e fundamenta sua posição como julgado do STF 

acima citado. 

 

CUSTEIO DO SERVIÇO DE SEGURANÇA PÚBLICA 

Dar-se-á por meio de impostos, sendo vedada criação de taxas para isso, uma vez 

que, não se trata de serviço específico e divisível apto a ensejar a instituição de taxas (CF, art. 

145, II). 

 

ATRIBUIÇÕES DA POLÍCIA FEDERAL 

Estão previstas no art. 144, § 1º, veja: 

§ 1º A polícia federal, instituída por lei como órgão permanente, organizado e 
mantido pela União e estruturado em carreira, destina-se a:" (Redação dada 
pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998) 

I - apurar infrações penais contra a ordem política e social ou em 
detrimento de bens, serviços e interesses da União ou de suas entidades 
autárquicas e empresas públicas, assim como outras infrações cuja prática 
tenha repercussão interestadual ou internacional e exija repressão uniforme, 
segundo se dispuser em lei; Note que as sociedades de economia mista não 
estão englobadas neste inciso sendo competência das polícias civis dos 
estados. Ex: caso de roubo ao Banco do Brasil, o crime deverá ser apurado 
pela Polícia Civil. 

II - prevenir e reprimir o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o 
contrabando e o descaminho, sem prejuízo da ação fazendária e de outros 
órgãos públicos nas respectivas áreas de competência; 

III - exercer as funções de polícia marítima, aeroportuária e de 
fronteiras; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998) 

IV - exercer, com exclusividade, as funções de polícia judiciária da União. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc19.htm#art19
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc19.htm#art19
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc19.htm#art144§1iii
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Ainda sobre as atribuições: 

§ 2º A polícia rodoviária federal, órgão permanente, organizado e mantido 
pela União e estruturado em carreira, destina-se, na forma da lei, ao 
patrulhamento ostensivo das rodovias federais. (Redação dada pela 
Emenda Constitucional nº 19, de 1998) 

§ 3º A polícia ferroviária federal, órgão permanente, organizado e mantido 
pela União e estruturado em carreira, destina-se, na forma da lei, ao 
patrulhamento ostensivo das ferrovias federais. (Redação dada pela 
Emenda Constitucional nº 19, de 1998) 

§ 4º Às polícias civis, dirigidas por delegados de polícia de carreira, 
incumbem, ressalvada a competência da União, as funções de polícia 
judiciária e a apuração de infrações penais, exceto as militares. 

§ 5º Às polícias militares cabem a polícia ostensiva e a preservação da ordem 
pública; aos corpos de bombeiros militares, além das atribuições definidas em 
lei, incumbe a execução de atividades de defesa civil. 

§ 6º As polícias militares e corpos de bombeiros militares, forças auxiliares e 
reserva do Exército, subordinam-se, juntamente com as polícias civis, aos 
Governadores dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios. 

 

OBSERVAÇÕES FINAIS 

 No que tange ao direito a greve, a CF veda aos militares e não aos policiais civis, todavia 

o STF emitiu entendimento que estes exercem atividades análogas aos militares e, 

portanto, fica vedado o exercício de greve também pelos policiais civis (Reclamação 

6568 de 2009). 

 Polícia ostensiva  PREVENIR delitos para preservar a ordem pública 

 Polícia judiciária  INVESTIGAR, apurar infrações penais e apontar sua autoria 

 STF  não é possível policial militar promover atendimento em delegacias nos 

municípios que não dispõe de delegados por ferir a Constituição Federal. (ADI 3614 de 

2007). 

 STF  A competência para repressão ao tráfico de drogas é da polícia judiciária, 

contudo, a atuação de policial militar em flagrante ou em busca e apreensão realizados 

com base em ordem judicial não contamina as medidas (HC 91.481 de 2008)  

 Os policiais militares e bombeiros são considerados auxiliares e reserva do Exército 

conforme art. 144, § 6º, por essa razão podem ser requisitados por esta Força em casos 

especiais (guerra ou emergência). 

 Vedada a outorga de foro especial por prerrogativa de função a delegados de polícia 

 A remuneração dos servidores policiais será fixada em subsídio (§ 4º do art. 39 e 144, 

§ 4º da CF) 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc19.htm#art144§2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc19.htm#art144§2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc19.htm#art144§3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc19.htm#art144§3
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Queridos estudantes de Direito Constitucional II,  

Concluo o capítulo do meu livro sobre a Defesa do Estado e das Instituições Democráticas. 

Espero que gostem da didática utilizada e aproveitem pois fiz com muito carinho e pensando 

no melhor aprendizado de vocês. 

Grande beijo da professora Caren Machado. 

<3 

 


