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Resumo 

O presente trabalho tem como objetivo analisar a atuação do Superior Tribunal Militar 
(STM), segunda instância da Justiça Militar brasileira, entre os anos de 1964 e 1980, no 
processo de construção de uma nova ordem jurídica e no julgamento de crimes militares, 
políticos e político-militares. Após o golpe de 31 de março de 1964, o STM teve importante 
participação no processo de punição jurídico-política então instaurado. Com a edição do Ato 
Institucional nº 2, em 1965, o julgamento de crimes contra a segurança nacional foi 
transferido para a Justiça Militar, buscando reordenar problemas gerados pelo emaranhado 
legislativo que definia até então as atribuições do STM e do Supremo Tribunal Federal (STF) 
no julgamento de delitos vinculados à conjuntura política “revolucionária”. Segundo a 
metodologia adotada neste trabalho, a Justiça Militar como um todo, e o STM em particular, 
atuaram nesse período por meio de três lógicas distintas: como Justiça corporativa (JC), ou 
seja, julgando crimes militares; como Justiça do regime (JR), direcionada para o processo e 
julgamento de opositores do regime, em casos de atentado contra a segurança nacional e 
contra a probidade administrativa; e como justiça político-corporativa (JPC), julgando 
incriminados em delitos militares, mas por motivação política.  
Ao longo da tese, buscamos também acompanhar a maneira como o Tribunal se comportou 
frente às mudanças políticas e jurídicas, que incidiram em sua estrutura e competência. Como 
demonstramos no trabalho, o impacto da produção legislativa sobre o labor do STM não foi 
imediato. A morosidade da justiça e a dinâmica processual geraram um descompasso 
temporal entre as propostas governamentais de modificação da estrutura jurídica e os 
julgamentos. Uma das consequências diretas desse fenômeno foi o fato de o STM, 
principalmente ao atuar como Justiça do regime, ter que lidar, ao mesmo tempo, com leis de 
segurança nacional que se superpunham e coabitavam o mesmo campo jurídico.  
Verificamos, ainda, que o padrão decisório do STM ao julgar em cada uma das categorias 
tendia a reproduzir as decisões das Auditorias Militares, dado esse que nos permite relativizar 
a difundida tese de que o Tribunal atuou como um espaço de maior serenidade e 
complacência para com os condenados em primeira instância. 
 
Palavras-chave: Ditadura Militar, Justiça Militar, Superior Tribunal Militar, Habeas Corpus. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

Abstract 
 
The present study aims to analyzing the behavior of the Superior Military Court (STM in 
portuguese), the second instance of the Brazilian Military Justice, between the years of 1964 
and 1980, in the process of construction of a new juridical order and in the judgment of 
military, political and political-military crimes. Since the coup of March 31st 1964, the STM 
has participated in the process of juridical-political punishment installed then. By editing the 
Institutional Act No. 2, in 1965, the Castelo Branco’s government has delegated to the 
Military Justice the trial of crimes against national security, seeking to solve problems 
generated by the tangle of legislation that defined by then the attributions of the STM e the 
Federal Supreme Court (STF in portuguese) in the judgment of offenses in the 
“revolutionary” political conjuncture. According to the methodology adopted in this study, 
the Military Justice, as a whole, and the STM, in particular, have acted in this period by three 
distinct approaches: as a Corporative Justice (CJ), i.e., by judging military crimes; as a 
Regime Justice (RJ), directed towards the prosecution and trial of opponents to the regime, in 
cases of attacks against national security and against the administrative probity; and as a 
Political-corporative Justice (PCJ), by judging people charged with military offenses, but with 
a political motivation.  
Throughout the thesis, it was tried also to follow the manner the Court has behaved vis-à-vis 
the political and juridical changes that had inflicted in its structure and competence. As shown 
by this study, the impact of laws on the functioning of the STM is not immediate. The 
sluggishness of the justice and the procedural dynamics generated a lag between the 
governmental proposals and the judgments. One of the direct consequences of this 
phenomenon was the fact that the STM, mostly by acting as regime Justice, had to deal, 
simultaneously, with national security laws that would superpose and coexisted in the same 
juridical realm. 
It was verified that the decision-making pattern of the STM to judge each category tended to 
reproduce the decision of the Military Audits. This fact allows us to relativize the widespread 
thesis that the Court acted as a place of greater serenity and complacency towards those who 
were found guilty in the first instance.  
 
Keywords: Military Dictatorship, Military Justice, Superior Military Court, Habeas Corpus. 
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O Arquivo Nacional ou alguma entidade congênere poderia reivindicar 
a guarda e conserva de uma multidão de documentos que se acumulam 
no gabinete do ministro da Justiça, em Brasília. Trata-se de um 
documentário curioso, que fornecerá ao futuro historiador elementos 
concretos para estudo da doença totalitária que afetou gravemente, no 
correr do século XX, certos setores da literatura jurídica brasileira. 

04 de dezembro de 1964 
Carlos Castelo Branco. Os militares no poder, pp. 170-171. 
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Introdução 

 

Após o golpe militar de 31 de março de 1964, a estrutura jurídica brasileira foi sendo 

gradualmente remodelada, promovendo alterações significativas na ordem jurídica então em 

vigor. Um dos objetivos dessas mudanças era atender à necessidade de reforço do aparato 

repressivo e de controle social, voltado contra setores sociais de oposição ao novo regime. 

Nesse novo panorama, a Justiça Militar foi alçada à condição de protagonista do processo 

punitivo via Poder Judiciário, implantado no Brasil durante o regime militar, além de 

conservar sua função tradicional de julgar crimes militares. 

O presente trabalho analisará a trajetória e a atuação político-institucional e decisória do 

Superior Tribunal Militar (STM), segunda instância e tribunal de recurso da Justiça Militar, 

durante o período de 1964 a 1980. Para tanto, consideraremos que o Tribunal auxiliou os 

sucessivos governos militares no processo de elaboração dessa nova ordem jurídica, que 

acabou por deslocar o processo e julgamento de crimes vinculados à conjuntura política, para 

a competência da justiça castrense. Além disso, no que concerne à atividade judicial do STM, 

temos em conta que ele atuou, distinta e simultaneamente, no julgamento de crimes militares, 

mas também na apreciação de crimes políticos, isto é, atuando para dentro das Forças 

Armadas e ao mesmo tempo para a sociedade.  

Portanto, a nosso ver, no período estabelecido pela investigação, o STM conjugou o exercício 

de tripla função: operando como (I) justiça corporativa (JC), ou seja, processando crimes 

militares; como (II) justiça do regime (JR), direcionada para o processo e julgamento de 

opositores do regime, em casos de atentado contra a segurança nacional e contra a probidade 

administrativa; como (III) justiça político-corporativa (JPC), julgando incriminados em 

delitos militares, mas por motivação política.  

Criada em 1808, por ocasião da vinda da família real ao Brasil, a Justiça Militar foi 

organizada formalmente em torno de duas instâncias, os Conselhos de Guerra e o Conselho 

Supremo Militar e de Justiça (CSMJ).1 Tal Conselho acumulava funções de caráter 

administrativo e judiciário, ou seja, ao mesmo tempo em que julgava os processos criminais,2 

                                                 
1 Desde sua origem, a Organização Judiciária Militar brasileira adotou o princípio do duplo grau de jurisdição, 
ou seja, estruturada em duas instâncias (SEIXAS, 2002: 56). Para maiores informações sobre a história da Justiça 
Militar brasileira ver Castro (2007). 
2 “Processo é uma ação continuada, sequencial, fruto da reunião indivisível de diversos tipos de documentos 
referentes, geralmente, a litígios ou autos, que culminam em um ato administrativo sobre o motivo de sua 
criação, como, por exemplo, uma sentença judicial.”  
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desempenhava atividades como, por exemplo, concessão de patentes, requerimentos de 

reforma, de pensão, de promoção, entre outras.  

Desde sua origem, a competência da Justiça Militar no que concerne ao julgamento de crimes 

militares e políticos, cometidos por civis ou militares, oscilou bastante, sobretudo em períodos 

de convulsão política. A inexistência de uma fronteira conceitual mais nítida no 

estabelecimento do que era crime político ou militar, ou de qual esfera jurídica era 

responsável por apreciá-los, permitiu a reprodução dessa situação. Em inúmeros momentos, o 

foro castrense - ou mesmo tribunais militares ad hoc - foi palco de processo e julgamento de 

delitos relacionados à conjuntura política, durante os períodos imperial e republicano. 

Desde o nascimento da República brasileira, em 1889, a Justiça Militar tem sido utilizada 

como espaço judicial de solução de controvérsias políticas e seu estabelecimento como foro 

militar com finalidade política esteve presente em momentos de disputas pelo poder. Assim o 

foi durante governo do presidente Deodoro da Fonseca (1889-1891), do presidente Floriano 

Peixoto (1891-1894) e do presidente Getúlio Vargas, durante o Estado Novo (1937-1945). 

Sobre a atuação da Justiça Militar brasileira, ao longo da sua existência, prevaleceu certa 

fluidez na definição dos crimes políticos que ora pertenciam à alçada da justiça comum, ora 

da militar. Portanto, esse papel assumido durante a ditadura militar não foi uma inovação 

jurídica do período, tampouco, esteve completamente fora dos padrões de resolução de 

conflitos políticos na sociedade brasileira.  

Desde o alvorecer do regime castrense, em abril de 1964, o STM manifestou apoio ao 

movimento político golpista que destituiu o presidente constitucionalmente eleito, João 

Goulart. Segundo disposto na Constituição de 1946, a competência do Tribunal restringia-se 

ao julgamento de crimes militares ou cometidos contra a segurança externa do país, sendo 

responsável pela apreciação de alguns crimes presentes na Lei de Segurança Nacional de 

1953, então em vigor.  

Sua estrutura e competência foram sofrendo alterações ao longo do período analisado e, além 

de manifestar assentimento aos desígnios políticos dos sucessivos governos, o Tribunal 

acabou por aceitar todas as atribuições e modificações que lhes foram sendo impostas. Assim, 

até 1980 o STM defender a Justiça Militar como o espaço mais adequado para exercer a 

função de julgar crimes militares e crimes contra a segurança nacional. No plano decisório, as 

resoluções do Tribunal mantiveram-se constantes no julgamento de crimes militares, em sua 

                                                                                                                                                         
http://www.arquivoestado.sp.gov.br/exposicao_manuscrito/processos.php 
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maioria condenáveis, e no que concerne à apreciação de crimes políticos, sua atuação 

obedeceu a uma lógica condenatória que aliava a tônica da conjuntura política e respeito à 

técnica jurídica de fundamentação do processo. 

Existem algumas pesquisas que se dedicam a analisar o papel da Justiça Militar ou o 

julgamento de crimes contra a segurança nacional durante a ditadura militar, centrando-se no 

aspecto político-judicial do fenômeno.3 O ineditismo da presente pesquisa reside no fato de 

que estendemos nossa investigação ao viés criminal militar, que também fazia parte do rol de 

funções do foro castrense, perspectiva pouco considerada pelas análises existentes sobre o 

tema. 

Logo, uma das contribuições que o trabalho oferece, ao estabelecer três vertentes de ação da 

Justiça Militar – como justiça corporativa, do regime e político-corporativa –, é analisar a 

atuação judicial do Tribunal, para além do caráter político que moldou sua conduta durante a 

ditadura, mantendo seu papel tradicional, ordinário, ou seja, de justiça corporativa.   

Outro elemento novo que oferecemos ao longo da tese é o fato de trabalharmos com fontes 

inexploradas, pesquisadas no arquivo do Tribunal. Exploramos, portanto, o conteúdo das Atas 

das Sessões do Tribunal e dos Livros de Acórdãos de Habeas Corpus e de Apelações, que nos 

deram suporte para conhecer o pensamento e o posicionamento dos ministros frente a temas 

específicos, ao longo do período, assim como o modo como votavam.  

 

 

Estrutura da tese 

 

A legislação produzida pelos governos militares foi o elemento utilizado como referencial 

para entender o comportamento do STM ao longo do período abarcado, e como o Tribunal se 

posicionava frente a diversos temas conjunturais. Justificamos tal escolha centrados no fato de 

que era a produção normativa aquela responsável por ordenar e imprimir mudanças na 

estrutura e no alcance do Tribunal. Por conseguinte, a estrutura da tese também obedeceu a 

esse critério, que demarcou a própria organização dos capítulos.  

                                                 
3 Ver Arquidiocese (1985), Coitinho (2010), Fragoso (1984), Lemos (2003, 2004a, 2004b, 2004c), Maciel (2003) 
e Pereira (2004, 2010). 
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Dessa forma, ao seguir a cronologia legislativa produzida pelos governos ditatoriais, pudemos 

também observar a dimensão de um projeto de continuidade e de posterior retração dos 

militares no poder, do rearranjo operado nas instituições brasileiras e do teor jurídico-

legislativo da repressão. Assim, pretendemos apresentar a recepção da corte do STM frente a 

essas mudanças, além do contraponto entre a norma elaborada e sua aplicação, no que 

concerne aos processos que chegaram ao STM para julgamento. Destacaremos, portanto, a 

produção legislativa no que dizia respeito à edição ou revogação de leis de segurança 

nacional, codificação penal militar e atos institucionais, que influenciaram na atuação do 

Tribunal. 

Além de definir a organização e a função do STM, a legislação tinha operacionalidade prática 

no labor do Tribunal, ao atuar como aplicador das leis. Portanto, o elemento norteador que 

utilizamos para enquadrar o STM como atuante em uma ou outra categoria de julgamento foi 

a natureza da lei na qual o acusado havia sido incurso: Código Penal Militar (CPM) para 

justiça da corporação, Lei de Segurança Nacional (LSN) para justiça do regime, e ambas as 

legislações ou somente alguns crimes específicos do CPM para justiça político-corporativa.  

O estabelecimento do período abarcado da tese advém da conjugação do referencial 

legislativo que impactou de alguma forma no STM, somado à maneira como se comportou 

diante desses influxos e, por último, enquadrando sua atuação de acordo com as categorias 

acima descritas. Fazemos a ressalva de que nossa análise visa acompanhar a trajetória do 

Tribunal até o momento em que ele ocupa, simultaneamente, o lugar de foro militar e político. 

Assim, o ponto de partida da nossa investigação é o Ato Institucional nº 1, editado em 1964, e 

se estende até a edição da lei de anistia, em 1979. Como existe um intervalo de tempo que não 

pode ser desconsiderado na análise, entre a abertura de um processo pela primeira instância da 

Justiça Militar – as Auditorias Militares – e seu recurso para o STM, a edição das leis pelo 

governo e seu impacto na dinâmica judicial sofreram certo descompasso.4 Por isso, 

estendemos o período de análise até 1980, quando o Tribunal ainda estava apreciando 

processos abertos antes da lei de anistia.  

Optamos por concentrar a investigação e a análise na trajetória do STM, especificamente, e 

não da Justiça Militar como um todo, primeiramente por questões metodológicas, pois seria 

difícil realizar, em um projeto de doutorado, a apreciação da atuação e dos processos abertos 

nas 22 Auditorias Militares distribuídas nas 12 Circunscrições Militares então organizadas no 

                                                 
4 Sobre a duração entre a fase de investigação e a finalização de um processo, ver Pereira (2010:58-59). 
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país.5 Em segundo lugar, em virtude de o STM, como instância máxima, receber recurso das 

decisões das Auditorias, que possibilitam conhecer, por meio dos seus acórdãos, as decisões 

da primeira instância.  

Acreditamos que, por centralizar a apreciação de todos os processos e julgamentos abertos na 

primeira instância, o STM de certa forma refletia as decisões da Justiça Militar em caráter 

nacional. Finalmente, supomos que sua dinâmica interna, como órgão integrado por civis e 

por militares, estes geralmente em fim de carreira, expressou preocupações e decisões 

alinhadas com o cenário político nacional. 

Na medida em que o regime militar foi se institucionalizando, a tripla prerrogativa de atuação 

do STM ganhou contornos mais nítidos, que podem ser compreendidos como parte do 

processo de redefinição que as Forças Armadas sofreram ao longo do regime.6   

Na qualidade de justiça corporativa, o Tribunal continuou processando e julgando integrantes 

das Forças Armadas que cometiam crimes tipicamente militares, mas também repensando a 

estrutura da instituição para melhor atender à demanda de deliberar sobre tais crimes 

cometidos por membros da caserna.  

Como nos explica o ministro almirante-de-esquadra José Júlio Pedrosa, que atuou no STM de 

1996 a 2005, 

Os crimes militares podem ser: propriamente militares e impropriamente militares. 
Propriamente militares são aqueles crimes que só o militar pode cometer. Por 
exemplo, a deserção. 
(...) 
O desacato, a desobediência são crimes que exigem a condição de militar. Os outros 
crimes são crimes comuns. Por exemplo, o homicídio, o furto o roubo são crimes 
comuns que, quando cometidos dentro da unidade militar ou em certas condições que 
a lei explica quais são, transformam-se em crimes militares. 

(...) 
A Justiça Militar não julga civis nem militares, ela julga o crime militar. 
(...) 
Então, se o crime militar for cometido por um civil, ela julga o civil. Se o crime 
militar é normalmente cometido por militares, então será o maior número de casos. 
Mas há crimes militares que são cometidos por civis. Por exemplo, o assalto, o roubo 
de arma, o assalto ao sentinela, o bandido comum que entra e assalta o sentinela para 
roubar a arma, o crime é cometido dentro da área do quartel. Porque, dentro da área 
militar, o crime cometido pelo civil contra o militar, sobretudo o militar de serviço, é 
crime militar. É interessante. Isso é bem definido na lei: se for um civil contra outro, 

                                                 
5 No projeto original pretendia-se realizar investigação sobre a atuação Justiça Militar em toda a sua estrutura, 
considerando as Auditorias Militares e o STM. Após pesquisa no Arquivo do STM, em Brasília, deparou-se com 
a impossibilidade prática de tal objetivo, em função do montante de processos que tramitaram pelo tribunal 
castrense.  
6 No que concerne às modificações impostas à Justiça Militar, acreditamos que a edição do Ato Institucional nº 
2, em 1965, além de ser uma resposta direta ao jogo político do momento, tinha como um de seus objetivos 
esclarecer e definir de forma inteligível o campo de atuação do tribunal castrense.  
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não, o crime é comum. Por exemplo, dentro de um quartel, um civil mata o outro, o 
crime é comum.7 

 

Por mais que pareça pejorativa a designação de justiça corporativa, a nosso ver ela se aplica, 

uma vez que a maior incidência de crimes tipicamente militares foi cometida por integrantes 

da caserna e não por civis, que por ventura tenham praticado delitos previstos no CPM. Com 

relação a essa distinção entre crimes políticos e militares, que norteia nossa pesquisa, 

ressaltamos que não é somente uma verificação ou particularidade nossa. Os próprios 

ministros do STM, ao longo do período abarcado, referiam-se constantemente à nova 

atribuição da Justiça Militar, na tarefa de apreciar crimes contra a segurança nacional, 

estabelecendo diferenciação direta dos crimes militares. Para fundamentar esse ponto de vista 

ressaltamos que no próprio relatório da Justiça Militar, no período de 1975 a 1978, aparece 

nitidamente essa separação.8 

Como justiça do regime, o STM sofreu pressões e influência do jogo político entre o poder 

militar, situado no Executivo, e as correntes militares que se desenharam após o golpe. 

Inicialmente, a Justiça Militar funcionou como alicerce jurídico no processo de 

institucionalização e legitimação do regime militar, operando como reconhecido espaço de 

punição de opositores do regime e auxiliando no processo de perseguição política.  

Existiam determinados casos em que o acusado, civil ou militar, era enquadrado em artigos do 

CPM, que tratavam de crimes como motim, revolta, aliciação e incitamento, por exemplo,9 

mas cujas denúncias estavam diretamente ligadas à conjuntura política pós-golpe militar. Essa 

situação demonstra o entrecruzamento entre questões militares e políticas. Por isso, decidimos 

denominar o papel do STM na apreciação desses casos, de justiça político-corporativa, pois 

ao mesmo tempo em que visava averiguar o cometimento de um crime no âmbito da caserna, 

não retiravam a motivação política que o configurava.  

Essa questão foi levantada por Edmundo Moniz, ao criticar o julgamento de crimes políticos 

pelo foro especial militar: 

A insubordinação política é julgada pelo foro comum. A insubordinação militar só é 
julgada pelos conselhos de guerra nos crimes exclusivamente militares como 
determina o Código Penal Militar. Se a insubordinação militar torna-se suspeita de 
ter um caráter político, compete a justiça comum a instrução de culpa, determinando 
se ela, a insubordinação, será ou não julgada pela justiça militar (1984:15). 

  

                                                 
7 CPDOC/FGV, Dossiê Justiça Militar, Entrevista 1394, concedida em 11 de outubro de 2005. 
8 Arquivo do STM, Relatórios da Justiça Militar, 1975-1978. 
9 Ver artigos 130 a 135 do CPM de 1944. 
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Diante do exposto, o presente trabalho pretende, em um primeiro momento, acompanhar o 

comportamento do STM de acordo com os marcos legislativos que influenciaram na sua 

atuação e com os temas que marcaram a conjuntura política, além de analisar a maneira como 

o Tribunal julgava, à luz das categorias que marcaram sua atuação (JC, JR e JPC).  

Como afirmado, a disposição da tese foi orientada por marcos legislativos que caracterizaram 

o projeto político dos vários governos militares, assim como o seu impacto na rotina do STM. 

Faz-se necessária a ressalva de que os assuntos vinculados à conjuntura política e à segurança 

nacional dominaram a agenda, pelo menos segundo a documentação consultada, das sessões 

do Tribunal desde o golpe de 1964. Assim, no plano discursivo e de medidas práticas que por 

ventura aventassem modificações na Justiça Militar, o STM dedicou-se a discutir questões 

intrínsecas à caserna, sobretudo, no período de 1964 a 1969. Feitas as adaptações necessárias 

no plano jurídico, à reorganização da corporação, os temas vinculados à vida militar perderam 

progressivo espaço no plenário do Tribunal.  

Em contrapartida, se analisarmos as apelações10 que subiam para o julgamento dos ministros, 

poderemos observar que, até 1969, quantitativamente, a apreciação dos crimes militares 

dominou o labor do STM, sendo ultrapassada, nesse ano, pelos recursos vinculados a crimes 

políticos. Apesar de perderem espaço percentualmente, os delitos militares mantiveram-se, 

em números absolutos, presentes de forma constante ao longo do período analisado. 

Essa observação se justifica, pelo fato de dedicarmos muita atenção à discussão presente no 

STM referente às questões políticas, com poucas referências aos temas circunscritos à 

corporação, como procedimentos para o julgamento de desertores, penalidades impostas ao 

crime de insubmissão, entre outros.11 

O gráfico abaixo oferece um panorama do trabalho do STM ao longo do período analisado. 

Como se pode observar, o número de sessões plenárias e a quantidade de horas trabalhadas 

cresceram bastante, a partir de 1968, acompanhando o ritmo do recrudescimento político 

impresso durante a ditadura, caindo no momento em que os órgãos de segurança e repressão 

diminuíram suas operações e aumentando no momento em que foi concedida a lei de anistia, 

                                                 
10 Às apelações, que são uma forma de recurso das decisões das Auditorias Militares, ou seja, é um dispositivo 
que permite discordar da sentença de condenação ou absolvição da primeira instância. À decisão proferida pelo 
STM ao analisar uma apelação chama-se acórdão. 
11 Essa lacuna, que por ventura possa parecer falta de atenção por parte da autora aos assuntos estritamente 
militares, demonstra, na realidade, como os temas vinculados à conjuntura jurídico-política sobrepuseram-se aos 
militares. 
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fato que mobilizou os esforços do Tribunal, que esteve sob os refletores de setores político-

sociais na condução desse processo.12 

 

Gráfico nº 1 - Quantidade de horas de reunião e de sessões plenárias realizadas pelo STM (1966-1980)* 

 

Fonte: compilação da autora, com base nos Relatórios da Justiça Militar (1966-1980). 
* Não encontroamos o Relatório da Justiça Militar de 1964 e nos Relatórios de 1965, 1969, 1973 e 1974 não 
consta a informação. Em 1971, os ministros do STM passaram 738h reunidos, em 123 sessões plenárias, que 
tinham duração média de 6h/sessão. 
** No relatório da Justiça Militar de 1980 não consta a informação relativa à quantidade de horas trabalhadas. 
 

A dinâmica processual presente na rotina do STM foi marcada pelos influxos das disposições 

governamentais e da atuação dos órgãos de segurança e repressão. Sem dúvida, o processo 

persecutório e punitivo refletiu-se no trabalho do Tribunal, permitindo-nos afirmar que ele 

esteve presente, como braço jurídico, na cadeia de manutenção da segurança nacional 

organizada ao longo do regime. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
12 Fazemos a ressalva de que o aludido descompasso temporal entre a abertura do processo e sua chegada ao 
STM devem ser considerados na análise do gráfico. 
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Gráfico nº 2 - Quantidade de habeas corpus e de apelações julgadas pelo STM (1966-1980)* 

 

 

Fonte: compilação da autora, com base nos Relatórios da Justiça Militar (1966-1980). 
* Não encontramos o Relatório da Justiça Militar de 1964 e nos Relatórios de 1969, 1973 e 1974 não consta a 
informação.  
 

A título de exemplo, chamamos atenção, por meio do Gráfico nº 2, para a curva ascendente de 

pedidos de habeas corpus nos dois primeiros anos do regime e a queda de seu julgamento no 

pós-Ato Institucional nº 5, em 1969, e um leve crescimento em 1979, quando passou a viger a 

emenda constitucional nº 11, que revogava os atos institucionais.   

No Capítulo 1, que cobre o período de 1964 até a edição do AI-2, em 1965, analisaremos as 

consequências que o primeiro ato institucional trouxe para a atuação do STM, fazendo com 

que ele desempenhasse, desde o alvorecer da ditadura militar, o papel de justiça corporativa, 

do regime e político-corporativa. A partir de abril de 1964, o STM começou a receber uma 

série de habeas corpus impetrados pelos advogados de pessoas que haviam sido presas para 

investigação através de Inquéritos Policiais Militares (IPMs), acusadas de crimes de 

corrupção ou subversão. Esse foi o primeiro contato do Tribunal com as consequências do 

processo de “ajuste de contas” pós-golpe de 31 de março de 1964, com indivíduos vinculados 

ao governo deposto.  

A prisão de inúmeros civis e militares, associados à conjuntura política, inaugurou amplo 

debate, no âmbito e fora do STM, a fim de elucidar de qual Tribunal seria a competência para 

apreciar tais casos, do federal ou do militar. Paralela a essa nova atividade, o STM continuava 

a exercer sua função constitucional de julgamento de crimes militares. Acompanharemos, 

portanto, essas e outras deliberações que perduraram até a transferência do processo e 

julgamento de crimes contra a segurança nacional pela Justiça Militar, em 1965.  
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O Capítulo 2 estende-se da edição do AI-2, passando pelas modificações na lei de segurança 

nacional, em 1967, chegando até a edição do AI-5, que como indica o Gráfico nº 2, 

interrompeu a avalanche de habeas corpus solicitados ao Tribunal. Como se poderá observar, 

o STM só percebeu o alcance do AI-2, na prática, em 1966, quando começaram a chegar em 

maior número as apelações de natureza política para serem julgadas, ainda assim 

inexpressivas se comparadas à quantidade de apelações julgadas por crimes militares, 

caracterizando o descompasso temporal aludido anteriormente.  

No Capítulo 3, que abarca um período mais extenso, de 1969 a 1978, discorreremos sobre as 

consequências do AI-5 para o trabalho do Tribunal, as características do “pacote jurídico” 

editado pela Junta Militar, em 1969, introduzindo nova lei de segurança nacional e 

codificação penal e processual militar, o início dos debates no plenário do Tribunal sobre a 

prática de tortura, os protestos sobre as precárias condições dos presos políticos nos país e, 

finalmente, a edição da emenda constitucional nº 11, medida extrema de distensão política do 

governo do presidente general Ernesto Geisel (1974-1979), responsável por abolir 

determinados elementos da legislação de exceção. 

No capítulo seguinte, que cobre o período entre a edição da nova LSN e estendendo-se até 

1980, discutimos sobre o impacto da nova LSN no trabalho do STM e das medidas por ele 

tomadas para lidar com a concessão de anistia a presos políticos condenados pela Justiça 

Militar.  Por fim, no Capítulo 5, analisaremos os dados obtidos por meio das apelações, para 

entender o comportamento do STM, atuando como justiça corporativa, justiça do regime e 

justiça político-corporativa.  

 

Metodologia e fontes de pesquisa 

 

Desde abril de 1964 até dezembro de 1980, o STM apresentou comportamento que ora 

revelava certo grau de autonomia em relação aos desígnios políticos dos diversos governos, 

ora deixava transparecer uma posição de concordância com a corrente política dominante no 

momento, sem contestar seu envolvimento com o julgamento de crimes políticos. Esse 

comportamento pôde ser avaliado mediante apreciação dos discursos dos ministros no 

plenário do Tribunal e nas decisões dos julgamentos. 

Afirmamos que sua atuação política e corporativa durante a ditadura militar brasileira não é 

uma questão de simples problematização. Ela apresentou nuances, matizes, complexidades e 
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contradições que reproduziram neste microcosmo jurídico, conflitos e disputas políticas das 

diversas correntes militares pela primazia do regime, dentro do palácio e da própria caserna. 

Além disso, representou um importante espaço de discussão política refletindo em suas 

decisões os acontecimentos político-sociais que permearam o período abarcado. 

Nada mais indicado do que recorrer ao arquivo de uma instituição13 para conhecer os 

meandros do seu funcionamento e a forma de pensar e trabalhar daqueles que a compõem. 

Logo, a principal documentação utilizada ao longo da investigação foi pesquisada no Arquivo 

do STM, em Brasília (DF). A disposição de tal arquivo obedece a uma lógica de organização 

que lhe confere um caráter de arquivo institucional e não histórico, ou seja, a documentação 

ali armazenada está organizada de modo a atender à demanda daqueles que compõem a 

estrutura da Justiça Militar, sejam eles ministros, auditores, juízes, advogados de ofício, 

promotores militares, réus, indiciados, entre outros. Ainda assim, o arquivo encontra-se aberto 

para pesquisadores que a ele recorrem com outros fins, como o nosso, por exemplo, mesmo 

que sob intensa mecânica burocrática. 

Ao mesmo tempo em que essa estrutura organizativa inviabilizou, de certa maneira, a 

realização da pesquisa, inclusive por conta de amarras institucionais que impediram, em 

determinado momento, a reprodução de documentos, por exemplo, ela nos evidencia de 

maneira sintomática o modo como os governos brasileiros da chamada “Nova República”, 

iniciada com o governo do presidente José Sarney (1985-1990), vêm discutindo e lidando 

com a gestão dos arquivos e dos documentos produzidos durante a ditadura militar. 

Ainda seguindo essa lógica de raciocínio, o modo como é organizado o acesso à 

documentação elaborada no âmbito da Justiça Militar e depositada no arquivo do STM 

convida-nos a penetrar no próprio universo e na engrenagem daqueles que lá atuaram.14   

A fim de analisar o comportamento do STM frente às (I) modificações que lhes eram 

introduzidas e aos temas relativos à conjuntura política, e (II) entender como o Tribunal 

votava como JC, JR e JPC, recorremos a três fontes diferentes. 

As atas das sessões do STM e os acórdãos de habeas corpus solicitados ao Tribunal 

permitiram-nos conhecer a forma como os ministros respondiam ou auxiliavam no processo 

                                                 
13 Entende-se instituição como aquela que possui “regras formais e informais que regulam o comportamento, 
incluindo as regras conscientemente criadas e as que evoluem gradualmente ao longo do tempo” (NORTH, 
Douglas apud PEREIRA, 2010:43). 
14 Difícil não aludir à maneira como o arquivo do Deops/SP foi organizado, por exemplo, e como sua própria 
disposição remete-nos à lógica de funcionamento do organismo. Ver Aquino (2006); D’Araujo (2010: 190-193) 
e Pimenta (1995). 
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de composição das modificações introduzidas na Justiça Militar, assim como ilustraram o 

posicionamento do Tribunal diante de temas como competência da Justiça Militar para julgar 

civis, tortura, LSN, presídios políticos, entre outros. 

Como se poderá observar nos Capítulos 1, 2, 3 e 4, a forma encontrada para conhecer o 

pensamento e o comportamento dos ministros do Tribunal acerca de temas diversos como 

competência da Justiça Militar, papel do STM frente à conjuntura política, readequação do 

STM diante das novas atribuições que lhe foram sendo impostas, modificações na codificação 

militar, entre outros, foi pesquisar nas atas das sessões do Tribunal ao longo do período 

analisado. Surpreendentemente, encontramos bastante informação, mas como toda 

documentação, as atas também apresentaram limitações aos nossos objetivos.  

Em geral, as atas elaboradas após o trabalho de algum órgão, empresa ou instituição são 

documentos bastante sucintos. Visam a registrar, oficialmente, os temas discutidos ou que 

nortearam o trabalho, a cada sessão ou reunião, assim como mencionar, resumidamente, as 

atividades realizadas durante aquele expediente. As Atas das Sessões do STM não diferem 

desse padrão. A cada sessão eram registrados os ministros ou outras pessoas presentes, as 

apelações, habeas corpus, correições, representações, conselhos de justificação e petições 

apreciadas, evidenciando o trabalho prático do Tribunal. Além disso, eram registrados alguns 

discursos dos ministros, por ocasião de alguma data por eles considerada relevante (dia da 

bandeira, dia do soldado, aniversário da Justiça Militar, celebração anual da “Revolução de 31 

de março de 1964”, posse ou despedida de ministro, entre outras).  

Nas entrelinhas desses pronunciamentos, proferidos para os seus pares ou convidados a 

integrar a sessão, pudemos pinçar o posicionamento e a opinião dos ministros acerca dos 

temas vinculados ao cenário jurídico-político ou referente à vida corporativa. Dessa forma foi 

possível construir a estrutura dos primeiros capítulos da tese, através da relação entre a 

legislação produzida pelo Poder Executivo e do comportamento do STM, evidenciado pelos 

seus ministros a cada sessão.  

Em 1978, o ministro general Augusto Fragoso, tratou desse assunto, e suas colocações nos 

auxiliam a compreender como os próprios ministros viam tal documentação: 

A história do STM, resumida dia a dia nas Atas, é feita, essencialmente, através das 
decisões que aqui se tomam, mas, sem dúvida, é completada e enriquecida com o 
registro de fatos de maior significação ocorridos na vida da instituição e na vida de 
cada um de seus ministros, como, por exemplo, nesse último caso, os trabalhos que 
publicam, as palestras e conferências que são chamados a proferir, as distinções de 
que são alvo, etc, etc. 
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Assim entendendo, creio que devem sempre ficar registrados nas Atas, os ventos 
mais expressivos de que são protagonistas os membros do Tribunal (...).15 

 

Contudo, devemos reconhecer que, devido à própria natureza e configuração do documento, 

salvo os citados pronunciamentos, essas informações eram condensadas e, muitas vezes, 

omitiam temas importantes. No mesmo sentido, afirmamos que é uma documentação que 

dialoga com outras fontes, como, por exemplo, ofícios recebidos e expedidos, petições, 

publicações jornalísticas, entre outras. Em algumas situações não foi viável estabelecer o 

ponto de contato entre as exposições contidas nas atas e os conteúdos dos ofícios, por 

exemplo. Tal impossibilidade apresentou-se em razão de muitos desses ofícios não terem sido 

encontrados no arquivo do STM, o que permitiria evidenciar seu relacionamento com órgãos 

e autoridades como as Auditorias Militares, o STF, a OAB, a ABI, comandantes militares, 

chefes do Poder Executivo, entre outros. 

As lacunas observadas nessa documentação não podem ser desconsideradas na análise. Um 

dos motivos é o fato de que por mais que os temas vinculados estritamente à caserna não 

fossem tão ou quase nada debatidos em plenário, eram aqueles que, independente dos influxos 

da conjuntura política, mantinham-se sempre presentes na pauta de julgamentos do Tribunal.  

A fim de conhecer, na prática, o processo decisório do STM, recorremos às atas das sessões, 

nas quais constava a relação de apelações e de habeas corpus julgados, assim como as 

informações que as caracterizavam. Decidimos analisar os habeas corpus em dois momentos 

distintos: no período entre o golpe e a edição do AI-2 e no momento pós-AI-5. A relevância 

de analisar os habeas corpus justifica-se, por se tratar de recurso jurídico utilizado pelas 

pessoas que haviam sido presas para investigações, por conta de IPMs abertos por oficiais, 

assim como por sua “clientela” tradicional.16  

Acreditamos que durante o período do golpe até a edição do AI-2, por exemplo, no qual 

predominou certa indefinição sobre o papel da Justiça Militar, a avaliação da incidência 

desses dois dispositivos jurídicos, habeas corpus e apelações, pode funcionar como 

termômetro adequado para ponderar sobre como o Tribunal trabalhou diante dos casos que 

lhes eram apresentados, dedicando-se mais à sua função tradicional ou à nova demanda que 

surgia. 

                                                 
15 Arquivo do STM, Livro de Atas das Sessões do STM, 1978, 26ª sessão, de 24 de abril de 1978, p. 143. 
16 No vocabulário jurídico, dá-se a alcunha de “paciente” àquele que solicita o habeas corpus, por ele ser 
considerado um “remédio jurídico” na contenção de excessos que, por ventura, sejam praticados no ato de prisão 
por órgãos de segurança do poder público. 
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Devido à sua natureza, possuem um resultado e um desfecho imediato, tanto para aquele que 

o impetra, quanto na sua apreciação pelo STM, possibilitando uma dimensão mais ou menos 

real de análise, com relação ao que estava acontecendo no plano político. Nos Livros de Atas 

das Sessões do STM, é possível encontrar as informações desejadas, segundo a configuração 

abaixo. 

Modelo de Habeas Corpus: 

Nº XX.XXX – Guanabara. Rel. O Exmo. Sr. Ministro X. Paciente: José da Silva, civil, alegando, por 
seu advogado, encontrar-se preso, incomunicável, desde o dia 5 de abril de 1964, na 3ª 

Zona Aérea, pede seja liminarmente determinada a quebra da incomunicabilidade com 
seu advogado e seja posto em liberdade. – Denegaram a ordem, contra os votos dos 
Exmos. Srs. Ministros Y e Z.17 

Informações: 

• Estado 
• Solicitante civil ou militar 
• Sexo 
• Acórdão do STM: 18 

Concederam a ordem 
Não concederam a ordem 
Não tomaram conhecimento do pedido 
Prejudicado o pedido 

• Justiça do regime, Justiça da corporação ou Justiça político-corporativa 
 

 

Assim como com relação aos habeas corpus, recorremos às Atas das Sessões do STM para 

encontrar os dados necessários para analisar o padrão decisório do STM, observado no corpo 

das apelações que lhes chegavam.19 Antes de explicar a maneira como procedemos 

metodologicamente ao lidar com esse tipo de fonte, faz-se necessário apresentar sua estrutura 

e natureza. 

A apelação é um dos últimos documentos judiciais decorrentes de uma acusação criminal. Até 

chegar ao STM na forma de apelação, a acusação criminal feita a determinada pessoa passava 

por um longo caminho. Em primeiro lugar, o acusado era investigado por meio de Inquérito 

Policial Militar (IPM), instaurado por uma autoridade militar, que consistia em um processo 
                                                 
17 Optamos por utilizar o vocabulário tradicional da esfera jurídica, logo denominaremos paciente à pessoa que 
figura como aquela que será beneficiada ou não por um habeas corpus. 
18 O sistema de votação colegiada, no qual prevalece o voto da maioria, de certa forma, mascara os 
posicionamentos contrários no ato de votação. 
19 Decidimos recorrer ao Arquivo do STM para colher esses dados, em lugar de utilizar aqueles compilados no 
projeto Brasil Nunca Mais, porque se considerarão os processos militares, não contemplados na pesquisa citada. 
Assim, a fim de criar um banco de dados metodologicamente alimentado com as mesmas fontes, optamos por 
contabilizar todas as apelações, com caráter militar ou político, a partir da documentação existente no arquivo do 
Tribunal. 
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sumário, no qual deveriam ser ouvidos o indiciado, o ofendido e as testemunhas envolvidas 

no suposto crime. O responsável pelo inquérito, ao final da apuração dos fatos, deveria 

elaborar um relatório circunstanciado sobre o que havia sido investigado. Uma vez constatada 

sua culpabilidade e caso a apreciação do crime fosse de competência da Justiça Militar, a 

autoridade incumbida do IPM deveria encaminhar os autos à Auditoria Militar, primeira 

instancia da Justiça Militar. O auditor militar deveria enviar os autos, com vistas, ao 

Ministério Público Militar.   

Após analisar a investigação promovida pelo encarregado do IPM, o promotor militar poderia 

oferecer a denúncia do acusado, iniciando, enfim, a ação penal. Caberia ao auditor aceitá-la, 

pedir seu arquivamento ou devolver o inquérito à autoridade que o havia instaurado, para 

melhor circunstanciá-lo. 

Uma vez aceita a denúncia, seria formado o Conselho de Justiça da Auditoria Militar, para 

proceder ao julgamento, tendo o promotor funcionando como parte acusatória. Segundo o 

Código da Justiça Militar de 1938, que só seria modificado em 1969, após a emissão da 

sentença da primeira instância, o promotor deveria recorrer obrigatoriamente ao STM, nos 

casos em que os Conselhos de Justiça decidissem pela absolvição do réu, quando fundadas em 

“justificativas, ou quando se tratar de crimes funcionais ou de homicídio”. Essa situação 

tornou-se obrigatória para todos os casos em que a primeira instância absolvesse o réu, 

segundo o Código de Processo Penal Militar de 1969. A possibilidade de recurso ao STM 

poderia partir tanto da acusação, quanto da defesa, sendo que para a acusação, como vimos, 

havia situações nas quais este era obrigatório.  

Uma vez registrado na Secretaria do Tribunal, o recurso passaria a se denominar apelação e 

receberia um número próprio dentro da estrutura de funcionamento do STM, diferente da 

numeração que havia recebido na fase processual da primeira instância. É esse documento, 

finalmente, que nos interessa apreciar, pois se constituía no último passo jurídico no âmbito 

da Justiça Militar, correspondendo à decisão final a ser tomada pela justiça castrense.20 

Ao analisar o conteúdo das apelações que chegavam ao STM, percebemos que podia ser 

retirada uma série de variáveis que representavam dois aspectos distintos: (I) o perfil daqueles 

que supostamente cometiam crimes militares ou políticos e (II) como a Justiça Militar 

apreciava esses denúncias. 

O primeiro conjunto de variáveis diz respeito à população que, na visão daqueles que 

organizavam os IPMs, deveria ser julgada e punida. A fim de averiguar qual a incidência dos 

                                                 
20 Para acompanhar a mecânica de funcionamento da Justiça Militar ver decreto-lei nº 925, de 1938, e decreto-lei 
nº 1.002 e 1.003, de 1969. 
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elementos relativos ao primeiro aspecto pinçamos as seguintes informações das apelações: (a) 

estado onde surgiu a apelação; (b) réu civil ou militar; (d) sexo do acusado; (e) crime 

cometido. 

Para compor o conjunto de dados que ilustram o segundo aspecto buscamos os seguintes 

elementos: (a) sentença das Auditorias Militares; (b) acórdão do STM; (c) comportamento 

decisório do STM em comparação à primeira instância; (d) STM atuando como Justiça da 

corporação, Justiça do regime ou Justiça político-corporativa. 

Apresentando temporalidade distinta dos habeas corpus, as apelações obedeciam a um padrão 

de espera de julgamento mais lento, resultando no aludido descompasso temporal entre a 

elaboração de leis que visavam organizar as disputas políticas e a atuação do STM como 

esfera de punição.21 Devemos ressaltar que esse lapso temporal não era particular à atuação da 

Justiça Militar, mas ao sistema judiciário brasileiro como um todo. 

Como não é permitido o acesso aos processos que tramitaram na Justiça Militar e que 

chegaram ao STM na forma de apelação, recorreu-se, primeiramente, aos Livros de Atas das 

Sessões do Tribunal, documentação pública, na qual é registrada, de forma bastante sucinta, a 

movimentação jurídica e os assuntos tratados ao longo de cada sessão. Dessa forma, 

conseguimos obter algumas informações que nos ajudaram a preencher um Banco de Dados, 

constituído pelos seguintes campos:22  

Modelo de Apelação: 

Nº XX.XXX – Rio Grande do Sul. Rel. O Exmo. Sr. Ministro X. Rev. O Exmo. Sr. Ministro Y. 

Apelantes: A Promotoria da 3ª Auditoria da 3ª Região Militar e José da Silva, 3º 

sargento, condenado a 6 meses de prisão, incurso no art. 163, do CPM. Apelada: A 

sentença do CPJ da 3ª Auditoria. da 3ª RM. – Confirmaram a sentença apelada, 

unanimemente. 

Informações colhidas: 

• Estado 
• Réu civil ou militar 
• Sexo 
• Artigo e legislação penal no qual foi incurso 

                                                 
21 Sérgio Adorno e Wânia Pasinato fazem menção à existência do “tempo da justiça”, que carrega consigo 
algumas marcas, entre elas o fato de ser morosa, indicando que há a “corrente a suspeita de que a intervenção 
judicial na mediação de conflitos é lenta e prevê incontáveis possibilidades de recursos que retardam decisões, 
além de se sujeitar ao acúmulo de processos e às singularidades burocráticas de uma sociedade como a 
brasileira” (2007:131). 
22 Destacaram-se em itálico as informações colhidas para alimentar o Banco de Dados. Ressalva-se que os nomes 
que aparecem nos modelos são fictícios. 
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• Sentença da 1ª instância 
• Acórdão do STM 
• STM reduziu, confirmou ou agravou a pena da Auditoria 
• Justiça do regime, Justiça da corporação ou Justiça político-corporativa23 

 
O interesse em estabelecer um viés de análise comparativo entre as decisões da primeira e da 

segunda instâncias da Justiça Militar, advém do fato de ser recorrente na bibliografia sobre a 

atuação da Justiça Militar no período em questão, a afirmação de que o STM era menos 

severo do que as Auditorias Militares na aplicação da lei.24 A fim de averiguar tal 

pressuposto, buscamos informação nas apelações, fonte que auxiliou na compreensão de 

como o STM votava, em comparação com a primeira instância - acatava suas decisões, era 

mais ou menos rígido na aplicação de sanções. 

O aumento do volume de habeas corpus e apelações que tramitaram no STM resultou na 

modificação na estrutura das Atas das Sessões do Tribunal. A partir de 1967, as informações 

dantes disponibilizadas nos resumos das Atas, ficaram extremamente escassas, restringindo-se 

ao nome do réu ou indiciado e ao estado de origem do dispositivo.25 Com a mudança na 

estrutura da fonte, foi necessário recorrer a outros documentos produzidos após as sessões do 

STM, como os Livros de Acórdãos de Apelações e os Livros de Acórdãos de Habeas Corpus, 

multiplicando sobremaneira o trabalho de pesquisa, pois apresentam outra configuração 

física.26  

Apesar do aumento de trabalho, a diferença de padrão estrutural dos documentos acabou por 

revelar aspectos que enriqueceram a investigação. Pesquisar nas Atas facilitou o labor 

investigativo, no sentido de expor de forma concisa as informações de que se necessitava, 

constante em cada apelação ou habeas corpus, permitindo uma visão geral e mais rápida do 

que acontecia a cada sessão. Contudo, os meandros do que foi discutido em cada caso e que 

                                                 
23 Essa designação foi feita com base na legislação utilizada para enquadrar o réu, se no Código Penal Militar, na 
Lei de Segurança Nacional ou em ambas. Essa categorização visa, sobretudo, criar um suporte de análise do 
comportamento do STM, como objeto de estudo. Nossa empreitada difere, portanto, do projeto BNM, cuja 
classificação atribuída aos processos políticos, tinha como núcleo de observação o perfil dos atingidos pela 
repressão política, fossem eles militares, sindicalistas, integrantes de organizações de esquerda, etc. 
(ARQUIDIOCESE, 1985: 85). 
24 Ver, por exemplo, Fragoso (1984) e Simas (1986). 
25 Com relação, especificamente, ao ano de 1967 não se conseguiu coletar os dados necessários para análise. No 
Arquivo do STM não foram encontrados os Livros de Acórdãos de Habeas Corpus e de Apelação desse ano, 
impedindo-nos de preencher o Banco de Dados com as informações buscadas. No Relatório da Justiça Militar de 
1967, também, não estão disponíveis as informações de interesse para a pesquisa. 
26 Os Livros de Acórdãos, de Apelações ou de Habeas Corpus, reúnem todos os acórdãos julgados pelo 
Tribunal, por ano. As dificuldades em pesquisar nesse tipo de documento advêm do fato de que eles não estão 
organizados segundo critério cronológico de data das sessões ou de numeração de cada dispositivo jurídico. No 
lugar de um simples resumo sobre o conteúdo do documento, facilmente encontrado nos Livros de Atas das 
Sessões, tinha-se que colher os dados ao longo de várias páginas de cada uma das decisões proferidas pelo STM. 
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levavam à tomada de determinada decisão e elaboração de certo acórdão se perdiam. Essas 

informações, que podem ser encontradas nos Livros de Acórdãos, proporcionaram um ganho 

qualitativo considerável.  

Prova disso, foi a própria percepção do comportamento do STM como o que se denominou 

justiça político-corporativa. Foi somente a partir da observação das informações contidas no 

corpo do acórdão que se pôde constatar que, em determinadas situações, o indiciado ou o réu 

era acusado via codificação penal militar, por um crime de natureza política. Assim, civis e 

militares foram acusados de motim ou incitamento, crimes previsto no CPM, por 

comportamento associado à conjuntura política. 

O acesso aos acórdãos do STM possibilitou a imersão nos debates dos ministros, porém, 

como toda fonte histórica, essa documentação apresenta algumas limitações que devem ser 

registradas. Alguns temas, como por exemplo, a prática de tortura no Brasil desde 1964, pelos 

órgãos de segurança e repressão, só aparece na documentação oficial do Tribunal em 1975, 

quando os ministros começaram a discutir a necessidade de apuração das denúncias feitas pela 

imprensa e por órgãos de defesa de direitos humanos.27  

Assim como em qualquer documento oficial, da alçada jurídica ou não, a fonte fala “também 

por aquilo que deixa de registrar, obrigando-nos a ver na negativa a afirmação, na aprovação o 

assentimento, na omissão o compromisso” (ARQUIDIOCESE, 1985:4). 

Ademais, não podemos desconsiderar esse dado, porque essa lacuna e a própria omissão do 

STM acerca do tema, na documentação pública do órgão, refletem seu silêncio diante da 

prática ilegal de obtenção de informação ou seu descaso e conivência para com tal condição. 

Fazemos esse tipo de afirmação porque o objetivo da pesquisa do BNM – estudar “a repressão 

exercida pelo regime militar a partir de documentos produzidos pelas próprias autoridades 

encarregadas dessa tão controvertida tarefa” – e a fonte utilizada ao longo da investigação – 

processos políticos que tramitaram na Justiça Militar – permitiu a verificação de que a tortura 

foi “apresentada em tribunal, confirmada por testemunhas e até mesmo registrada em perícias 

médicas, sem que daí resultasse qualquer providência para eliminar tais práticas, 

responsabilizando criminalmente seus autores” (ARQUIDIOCESE, 1985: 22, 24). 

A questão da tortura permite destacar a própria diferenciação da dinâmica processual relativa 

à definição do que denominamos ser a justiça da corporação, do regime e a político-

                                                 
27 Em 1969 foi enviada cópia de ofício da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) relatando casos comprovados 
de tortura. O ofício foi dirigido à 2ª Auditoria da 2ª CJM, mas o auditor enviou cópia à Presidência do STM, 
demonstrando que o Tribunal tomara conhecimento oficial de denúncias de tal prática ilegal e aviltante. Ver 
Arquivo do STM, Livros de Ofícios Recebidos pela Presidência do STM (1967-1969), ver ofício nº 2.609, de 23 
de dezembro de 1969.  
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corporativa. Não há indícios de que as informações que constam nos IPMs abertos para 

averiguar a consecução de crime militar, e que seria utilizado como peça de fundamentação 

do processo aberto para apurá-lo, tenham sido obtidas sob a prática ilegal da tortura. 

Entretanto, não podemos fazer a mesma afirmação com relação à atuação do STM no 

julgamento de questões relativas ao cenário político. 

A análise do funcionamento do STM, principalmente no início do período analisado (1964-

1965), proporcionou uma imersão na estrutura jurídica do país vigente na época, quanto à 

competência, função, atribuição e funcionamento dos Tribunais que compunham o Poder 

Judiciário, e da Justiça Militar, especificamente.28 Afirmamos, ainda, que facultou a 

visualização dos pontos de contato e das lacunas existentes na máquina jurídica brasileira, 

principalmente, no que concernia ao debate de questões políticas no âmbito dos órgãos do 

próprio Poder Judiciário, como STF e STM, e à deficiente mecânica existente na legislação 

que regia os procedimentos penais referentes a crimes políticos. 

Além disso, por meio da apreciação do funcionamento do STM, foi possível passear por 

outros temas importantes para estudo da estrutura jurídica brasileira, como mudanças 

introduzidas na codificação penal, em perspectiva histórica e comparada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
28 Heleno Fragoso chamou atenção nesse sentido, afirmando que os “acontecimentos políticos que em nosso país 
se desenrolaram a partir de abril de 1964, proporcionaram margem para proveitosa análise e estudo de toda a 
problemática penal dos movimentos revolucionários, bem como das graves questões jurídicas que apresenta” 
(FRAGOSO, 1984:5). 
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Capítulo 1 

O “Poder desarmado”: o comportamento do Superior Tribunal Militar no pós-golpe de 
31 de março de 1964 

 

No encerramento dos trabalhos do ano judiciário de 1964, o ministro presidente do STM, 

Washington Vaz de Melo, exaltou o aumento do volume de trabalho e de processos julgados 

pelo Tribunal em comparação ao ano anterior.29 Essa curva ascendente na quantidade e no 

ritmo de trabalho do STM pode ser explicada pelo seu envolvimento, muitas vezes 

involuntário, com a conflituosa conjuntura política originada após o golpe de 31 de março 

daquele ano. Ainda que os processos que tramitassem pela Justiça Militar, nesse ano, não se 

configurassem como relativos ao expurgo político que ocorreria após a deposição do 

presidente João Goulart, os habeas corpus solicitados nesse período espelhavam o processo 

de perseguição política a civis e militares, por parte de setores militares que se coadunavam 

com o “movimento revolucionário”.  

A atribuição formal da Justiça Militar de julgar crimes vinculados à segurança nacional só 

viria em outubro de 1965, com a edição do ato institucional nº 2. No entanto, desde abril de 

1964 o STM passou a deliberar sobre casos de prisões de civis e militares detidos para 

investigações e averiguações de cunho político. Tal situação era observada devido à existência 

de um arcabouço legislativo ambíguo, que dava margem a diversas interpretações, e que 

deveria ser responsável por determinar a função e o funcionamento do Poder Judiciário em 

relação ao julgamento de tais crimes.  

Na nova conjuntura política o foro militar continuou cumprindo sua função constitucional, ou 

seja, processando e julgando crimes militares, cometidos por civis ou militares, mas ampliou 

suas funções passando a atuar em três frentes, como: (I) justiça da corporação, (II) justiça do 

regime e (III) justiça político-corporativa. 

Haja vista essa nova demanda, que exigiu do Tribunal certo posicionamento e adequação 

frente à nascente e conturbada conjuntura política, pretendemos analisar neste capítulo a 

reação e o comportamento do STM relativos ao movimento político-militar pós-golpe. 

Objetivamos, ainda, apreciar como o Tribunal lidou com as sugestões de adaptação da Justiça 

Militar que foram surgindo, dentro e fora da sua estrutura, ao longo do primeiro ano de 

governo militar. Estabelecemos como marco temporal a ser analisado no capítulo o período de 

31 de março de 1964 a 27 de outubro de 1965, quando a Justiça Militar passou a, 

                                                 
29 Ver Arquivo do STM, Livro de Atas das Sessões do STM, 1965, 1ª Sessão, 4 de janeiro de 1965, p. 3. 
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formalmente, responsabilizar-se pelo processo e punição dos crimes desestabilizadores da 

segurança do Estado.30 

Nos primeiros dias de abril de 1964, o Comando Supremo da Revolução (CSR) iniciou 

movimento punitivo que atingiu diversos setores da sociedade brasileira. Tal conjunto de 

medidas, que começou na esfera governamental do Executivo, encontrou posteriormente, na 

Justiça Militar um dos principais espaços por meio dos quais a repressão política seria 

institucionalizada.   

Há diversas leituras, que variam mais na forma, do que na essência, sobre como se deu esse 

processo repressivo inicial. Em geral, as análises e interpretações sobre como o governo 

iniciou o processo de punição concentram-se no período de 1964 até a edição do Ato 

Institucional nº 5, em 13 de dezembro de 1968.  

É o caso, por exemplo, da obra Brasil: nunca mais.31 Apresentando como ponto de partida 

análise que privilegia o "perfil dos atingidos" pela repressão e julgados como opositores ao 

regime, os autores oferecem uma proposta de periodização que não contempla todo o período 

“oficial” da ditadura militar (1964-1985). Dividem a atuação da Justiça Militar em duas fases 

distintas: 1ª. De 1964 a 1968, com a decretação do AI-5, fase na qual predominaram os 

processos abertos contra setores sociais ligados ao governo deposto; 2ª. De 1969 até 1979, 

período no qual predominavam as denúncias envolvendo organizações clandestinas, e que se 

encerra com a publicação da Lei de Anistia.  

Como veremos no Capítulo 5, a atuação do STM como instância de recurso não se encaixa 

adequadamente nessa proposta de periodização, elaborada para acompanhar os processos 

desde a sua origem, quando abertos nas Auditorias Militares. A própria dinâmica de 

funcionamento da Justiça Militar, incorporando todos os trâmites legais e toda a rede 

                                                 
30 Atribui-se o caráter de punição às medidas concretizadas pelo Poder Executivo através das perdas de direitos 
políticos, cassações de mandatos, aposentadorias, reformas e demissões, mas também à medidas  de outra 
natureza, como prisões para averiguação, que muitas vezes geravam processos na Justiça Militar. As diversas 
ondas punitivas praticadas pelo Executivo vieram acompanhadas de perseguição política e prisões arbitrárias 
perpetradas por oficiais responsáveis pela abertura de IPMs, muitas vezes com o auxílio e a anuência dos juízes 
auditores das Auditorias Militares, primeira instância da Justiça castrense. Após a edição do AI-2, as medidas 
punitivas passaram, também, a serem aplicadas via Justiça Militar; a essas medidas chamaremos sanção, que é o 
termo jurídico próprio para expressar “a punição ou pena correspondente à violação de uma lei”. Ver 
http://www.direitonet.com.br/dicionario/exibir/885/Sancao. 
31 Esta obra é um dos resultados da iniciativa de setores da sociedade civil – Igreja, advogados de presos 
políticos e outros colaboradores –, que conseguiam, a partir de 1979, sob o pretexto da Lei de Anistia, retirar os 
processos depositados no STM por 24 horas e copiá-los, constituindo uma parte do acervo do projeto Brasil: 

Nunca Mais, que se encontra no Arquivo Edgar Leuenroth, na Universidade de Campinas – UNICAMP; foram 
reproduzidos ao todo 707 processos. Constitui-se como uma das mais importantes fontes para o estudo da Justiça 
Militar no período.  
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processual, que envolvia desde a abertura do processo, até o acórdão do STM, incide no modo 

como devemos proceder ao analisar o trabalho do Tribunal.  

Outra obra emblemática é Advocacia da Liberdade, de um dos mais atuantes advogados de 

presos políticos durante a ditadura, Heleno Fragoso. O advogado apresenta em seu livro uma 

divisão temporal do que ele denomina "perseguição policial-judiciária" (1984:1), sendo que a 

primeira fase vai da edição do AI-1 até a edição do AI-5 (1964-1968), a segunda compreende 

o período pós-AI-5 até 1979, com a revogação deste ato institucional e a terceira corresponde 

aos anos compreendidos entre 1979 e 1984, quando a Lei de Anistia foi publicada e já se pôde 

observar certa abertura política, apesar de a Lei de Segurança Nacional ainda estar em vigor. 

Esta sugestão de periodização oferecida por Fragoso atende às peculiaridades que o aparato 

jurídico-legislativo imprimiu à sua atuação profissional, em particular, e à dos advogados de 

presos políticos em geral, em cada uma destas fases.  

Apesar da relevância das obras citadas, tanto devido ao conteúdo, quanto pela época na qual 

foram concebidas, nossa proposta de análise não se enquadra nos referenciais adotados pelos 

autores. Primeiramente, porque damos destaque a um órgão específico da Justiça Militar, em 

segundo lugar porque adotamos uma divisão temporal distinta daquelas apresentadas, que 

obedece a um marco legislativo produzido pelo governo, terceiro porque levamos em 

consideração o julgamento de crimes militares simultaneamente à apreciação dos crimes 

políticos julgados pelo STM.  

A leitura de Marcus Figueiredo sobre A política de coação no Brasil pós-64 auxiliou-nos a 

estabelecer novos parâmetros temporais, que nos permitiram imprimir certo grau de 

organização à análise. Através da definição de ciclos políticos da “Revolução”, considerados 

um “resultado natural de um processo conflituoso no qual estavam envolvidos os grupos 

políticos que sobreviveram a 1964 e outros que se constituíram no próprio processo” (KLEIN, 

1978:120), Figueiredo sinalizou os aspectos que, conjuntamente, caracterizavam a conjuntura. 

Sua interpretação do processo coercivo posto em prática ao longo da ditadura está baseada na 

demarcação de três ciclos políticos distintos: 

1º. Ciclo, do AI-1 à edição do AI-2;  

2º. Ciclo, do AI-2 ao AI-5; 

3º. Ciclo, do AI-5 até o momento no qual a pesquisa foi finalizada, no caso, 1978.  

O 1º ciclo foi pautado por um movimento de fortalecimento do Poder Executivo e de 

construção do regime. Nesse mesmo período, quando as instituições começaram a ser 
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moldadas para atingir o propósito de remodelação da política e da sociedade, o STM viu-se 

envolvido nos debates travados sobre os expurgos que estavam sendo realizados na sociedade.  

Não há como desvincular o papel e as atividades do STM, no período de abril de 1964 a 

outubro de 1965, da demanda punitiva que caracterizou a conjuntura política a partir do golpe 

de 31 de março. A natureza de tal afirmação reside no fato de que o tema ganhou espaço nas 

sessões plenárias, tanto através de discussões dos ministros sobre os recentes acontecimentos, 

como por meio de habeas corpus impetrados no Tribunal em favor de pessoas que haviam 

sido presas para averiguações. 

Percebemos que esse processo punitivo inicial teve origem em esferas distintas de poder, que 

nem sempre compactuavam ou dialogavam entre si, a saber: (I) as medidas governamentais, 

elaboradas e editadas no âmbito do Poder Executivo; (II) na caserna, por meio da atuação de 

oficiais na abertura de Inquéritos Policiais Militares (IPMs); (III) a Justiça Militar, por meio 

das prisões efetuadas pelas Auditorias Militares, configurando-se como autoridades coatoras, 

e a apreciação do STM referente à concessão ou não de habeas corpus.  

Esse múltiplo vértice de pretensão punitiva gerou o que denominamos como “descompasso 

temporal no processo punitivo”, pelo menos na circunscrição de atuação do STM. Tal 

observação advém do fato de que, muitas vezes, a edição de uma medida punitiva não 

ganhava operacionalidade prática imediata no Tribunal, em função dos próprios trâmites 

burocráticos observados na engrenagem da Justiça Militar, na qualidade de Poder Judiciário.  

Assim sendo, nesse primeiro momento, faz-se necessário distinguir e compreender a maneira 

como essas três esferas de poder atuavam e se relacionavam durante esse processo de 

rearranjo social e político. Daremos especial atenção à maneira como o STM se envolveu e se 

comportou nesse período que, assim como Figueiredo (1978), concordamos que vai do golpe 

até a edição do AI-2. 

 

1.1 Pretensão punitiva no âmbito do governo: o impacto do primeiro Ato Institucional 

A apreciação da legislação elaborada foi o ponto de partida para conhecer as modificações de 

caráter conjuntural, que possibilitaram e impactaram o processo punitivo ao longo do período 

em estudo. Produzida, em geral, pelo Poder Executivo, foi responsável por introduzir 

elementos novos, de natureza estrutural, como o AI-2, por exemplo, e operativa, como as Leis 

de Segurança Nacional e a codificação penal e processual militar. 
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Analisada do ponto de vista do historiador, a produção legislativa surge investida de 

significado diretamente vinculado ao contexto e à conjuntura política na qual foi elaborada. 

Na tarefa de lançar uma perspectiva interpretativa à lei, o olhar do profissional do direito e do 

historiador dissocia-se no momento em que o primeiro encara a lei como fonte de 

normatividade e, o segundo, como fonte informativa. 

No nosso caso, lemos a elaboração da lei através do referencial voluntas legislatoris, ou seja, 

da vontade do legislador. Nossa pesquisa reflete, exatamente, o abismo existente entre o 

processo e as condicionantes conjunturais responsáveis pela elaboração da lei e sua posterior 

aplicação, resultando no descompasso temporal observado entre a edição de uma lei pelo 

governo e a sua aplicação pelo STM.  

Aqueles que buscavam encontrar na lei, para interpretá-la, a vontade do legislador, 
entendiam ser necessário que se pesquisasse o momento histórico (“método 
histórico”) da elaboração da lei, ou da finalidade para a qual esta fora criada 
(“método teleológico”), porém sempre em busca do sentido da normatividade 
(MEDEIROS, 2006:2). 

 

No dia 9 de abril de 1964 o Comando Supremo da Revolução, integrado pelos comandantes-

em-chefe do Exército, Marinha e Aeronáutica,32 editou um Ato Institucional,33 denominado 

posteriormente AI-1, considerado o início do processo de institucionalização da "revolução". 

Tal documento, importante marco do regime, preconizava em seu preâmbulo a justificativa 

para o movimento que depôs o presidente João Goulart, afirmando que “os processos 

constitucionais não funcionaram para destituir o governo, que deliberadamente se dispunha a 

bolchevizar o País”, conceituando tal movimento como civil e militar e que abriria ao país 

uma perspectiva sobre seu futuro. Segundo Maria Helena Moreira Alves, a Junta Militar 

pretendia “restaurar a legalidade”, supostamente perdida, prometendo, inclusive “eliminar o 

perigo da subversão e do comunismo”, além de punir os que, no governo, haviam enriquecido 

pela corrupção (ALVES, 1985:52). 

Esse documento inaugurou o processo de institucionalização do que Alves denomina Estado 

de Segurança Nacional, que prevaleceu no Brasil durante a ditadura militar brasileira. 

Segundo a autora, esse Estado foi marcado por permanente crise de legitimidade exatamente 

por se contradizer através da defesa de dois pólos, sendo um o reforço da democracia e o 
                                                 
32 General Arthur da Costa e Silva, vice-almirante Augusto Hamann Rademaker Grunewald e tenente brigadeiro 
Francisco de Assis Correia de Melo, respectivamente. 
33 Emanados do Poder Executivo, os atos institucionais eram autônomos, ou seja, não se subordinavam a outro 
ato jurídico e se apresentavam como verdadeiras constituições outorgadas, em função do seu poder (FERREIRA 
FILHO, 1984: 32-33). 
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restabelecimento da legalidade, e o outro a necessidade de repressão da oposição (ALVES, 

1985:52). 

Ao caracterizar o golpe de 31 de março como uma "autêntica revolução", autolegitimadora, 

investida no exercício do Poder Constituinte, e por isso capaz de editar normas jurídicas “sem 

uma limitação da normatividade anterior”, o texto do AI-1 retirou do Congresso Nacional a 

“prerrogativa formal de se apresentar como fonte legitimadora da nova situação” (MARTINS 

FILHO, 1996:48).34 

Inúmeros decretos e decretos-lei seriam baixados, a partir de então, modificando a ordem 

jurídica anterior e instaurando uma nova (KLEIN, 1978:42). Atribuímos esta marca da 

ditadura militar brasileira a um esforço em busca de legitimidade perante a sociedade. 

A finalidade do AI-1, explicitada em seu bojo era, portanto,  

(...) assegurar ao novo governo a ser instituído, os meios indispensáveis à obra de 
reconstrução econômica, financeira, política e moral do Brasil, de maneira a poder 
enfrentar, de modo direto e imediato, os graves e urgentes problemas de que 
depende a restauração da ordem interna e do prestígio internacional da nossa Pátria. 

 

A edição do AI-1 tinha como propósito, portanto, redefinir as instituições e “atribuir ao novo 

regime uma fisionomia legalista e moderada”, ao mesmo tempo em que assentava as “bases 

para as primeiras ‘punições’ de uma longa série” (ROSA, 1985:10).  Segundo Marcus 

Figueiredo, o AI-1 possuía duas funções básicas: 1. Dar substância jurídica e institucional ao 

movimento que assumiu o poder político e investir a revolução no exercício do “Poder 

Constituinte”; 2. Estabelecer as novas regras de convivência político-institucional para a 

nação como um todo (KLEIN, 1978:124). 

O Comando Supremo da Revolução, através da edição deste ato, passou a instituir as novas 

regras do jogo político, redefinindo as relações políticas entre os três poderes da República e 

promovendo alterações na Carta de 1946, que proporcionaria, por sua vez, mais poderes ao 

Executivo, em detrimento do Judiciário e do Legislativo.35 No mesmo compasso, observamos 

um paulatino reforço dos poderes repressivos do Executivo, que foi sendo cada vez mais 

                                                 
34 Na realidade, segundo o texto do documento, seria a revolução que legitimaria o Congresso Nacional e não o 
contrário. O segundo teria seus plenos poderes reduzidos pela primeira. 
35 Segundo o preâmbulo do documento, a manutenção da Constituição de 1946 era um sinal de que os 
promotores do movimento revolucionário não objetivavam radicalizar o processo. No entanto, as modificações 
realizadas na Carta eram necessárias, para que o futuro presidente da República pudesse “cumprir a missão de 
restaurar no Brasil a ordem econômica e financeira e tomar as urgentes medidas destinadas a drenar o bolsão 
comunista, cuja purulência já se havia infiltrado não só na cúpula do governo como nas suas dependências 
administrativas.” 
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refinado (ALVES, 1985:54). Esta afirmação pode ser demonstrada através das observações de 

Carlos Medeiros – um dos autores do documento e futuro ministro da Justiça do governo do 

marechal Humberto de Alencar Castelo Branco (1964-1967) – sobre o papel do Poder 

Executivo nas sociedades: 

Em verdade, o dogma da separação dos poderes, atribuído a MONTESQUIEU, tem 
hoje valor meramente histórico, tantas são as mutilações que vem sofrendo desde a 
sua enunciação. No curso deste século o Executivo se tornou o ponto nuclear da 
organização política e administrativa do Estado.36 

 

Essa função legislativa do Poder Executivo não é uma inovação dos ditadores militares pós-

64, devemos retroceder a análise em, pelo menos, um século para compreender esse processo 

de concentração de poderes decisórios nas mãos do presidente. Como afirma Anthony Pereira, 

a ampliação dos poderes do chefe do Executivo foi uma das características das constituições 

latino-americanas dos séculos XIX e XX, que conferiam àquele “poderes unilaterais para a 

suspensão dos direitos fundamentais”, através, por exemplo, da decretação de estado de sítio e 

de emergência (2010:81).  

Desde o primeiro governo republicano já se observava tal postura e comportamento (SILVA, 

2007). Segundo Antonio Carlos Pojo Rego,  

(...) ao longo da história brasileira, a função legislativa foi realizada com mais 
frequência pelo Poder Executivo do que pelo Legislativo. Sob o regime autoritário, 
entre 1964 e 1985, essa tendência estava ainda mais clara.  
(...) 
A expressão Poder Legislativo continuou a ser referência padrão na legislação 
constitucional brasileira, mesmo durante o regime autoritário. Entretanto, havia uma 
compreensão clara de que a maior parcela da produção legislativa era realizada pelo 
Executivo e pela burocracia autoritária permanente (2008:52-53).37  

 

O Poder Executivo podia legislar através de decretos-lei, atos administrativos, decretos do 

Executivo e atos institucionais. Os que mais se destacaram foram os decretos-lei e os atos 

institucionais, pois não dependiam, formalmente, do aval do Congresso para entrarem em 

vigor.38 “Governar é legislar”,39  

                                                 
36 Arquivo Nacional, Fundo Luís Viana Filho, Caixa 8, Pasta 2, Notação 8.52. Estas declarações podem ser 
encontradas no artigo "Notas e comentários. Seis meses de aplicação do ato institucional", publicado na Revista 
Forense, v. 208, pp. 375-376, out-dez, 1964.  
37 Para maiores informações sobre o caráter legislativo do Poder Executivo brasileiro ver FIGUEIREDO (1995). 
38 Quando almejasse legislar sobre determinado assunto, o Poder Executivo poderia enviar um projeto de lei ao 
Legislativo, geralmente, em caráter de urgência, “concedendo um prazo muito pequeno para deliberações no 
Congresso”. Em se tratando dos decretos-lei, a função legislativa recaia totalmente nas mãos do Executivo, sem 
depender das deliberações do Congresso, tendo o poder de entrarem em vigor imediatamente após a assinatura 
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Parafraseando o jurista francês René Capitant, o ministro da Justiça do governo do 
presidente Humberto de Alencar Castelo Branco (1964-1967), Carlos Medeiros, ao 
fazer esta afirmação em outubro de 1964, ressaltou um aspecto que seria a tônica dos 
sucessivos governos militares: seu caráter legiferante. Desde a edição do primeiro Ato 
Institucional, quando os "revolucionários" se investiram do Poder Constituinte e se 
auto-legitimaram, o apelo à edição de decretos-lei, atos institucionais e 
complementares seria uma constante ao longo do regime (SILVA, 2007:27).40  

 
O presidente que inaugurou a prática de legislar por decreto-lei, no período republicano 

brasileiro, foi Getúlio Vargas. O primeiro decreto-lei foi publicado em 1937, no primeiro ano 

da ditadura do Estado Novo, totalizando 8.454 decretos-lei publicados até 1945. Tal exercício 

de elaboração legislativa foi interrompido a partir de 1946 e só seria reproduzido ao longo da 

ditadura militar, a partir de 1965, quando o ainda tímido governo do presidente Castelo 

Branco editou o primeiro da ditadura castrense e único decreto-lei daquele ano. Ao todo, 

somaram-se 2.283 decretos-lei editados pelos governos militares, mais contidos, 

quantitativamente, no seu caráter legiferante via Poder Executivo do que Vargas. 

Surpreendentemente, observamos que tal tradição não se restringiu a períodos autoritários, 

uma vez que só cessou, definitivamente, em 1988, ano em que foi publicado o último 

dispositivo dessa natureza, que esteve presente durante o raiar da chamada Nova República, e 

continuou com as medidas provisórias. 

Esse dado, por si só não é suficiente para evidenciar o caráter autoritário de determinado 

governo ou regime. Todavia, se analisado em conjunto com uma série de características de 

governos autoritários, parece-nos forte indicativo de um processo bastante peculiar aos 

governos autoritários brasileiros: o reforço do Poder Executivo e sua ênfase na produção 

legislativa. 

A preocupação com a legalidade é uma marca do autoritarismo brasileiro. Apesar de chegar 

ao poder pela força, os governantes ditatoriais investiam na construção de uma esfera de 

legalidade “rotineira e bem estabelecida” (PEREIRA, 2010:53). Dessa forma, observamos 

                                                                                                                                                         
do presidente. No entanto, sua validade só seria consolidada caso o Congresso não os “revogasse explicitamente” 
(REGO, 2008:53-54).  
39 Conferência pronunciada no Conselho Técnico da Confederação Nacional do Comércio, em 30 de abril de 
1964. Arquivo Nacional, Fundo Luís Viana Filho, Caixa 8, Pasta 2, Notação 8.52.  
40 Emprega-se tal expressão para caracterizar um recurso de legitimação e de controle político posto em prática 
durante a ditadura, que proporcionava por sua vez o que Lechner chamou de “juridificação das relações sociais” 
(1977:142-144).  No Jornal de Brasil, de 4-5 de dezembro de 1966, encontra-se tal expressão sendo utilizada de 
forma a evidenciar o sentido que a ela atribuímos: "A aceleração do processo legiferante é impositiva e o próprio 
Congresso, para não perder o passo, trata de modernizar-se, em todas as sociedades democráticas, inclusive 
limitando a iniciativa parlamentar. (...). No plano prático, o Congresso sai ganhando, porque se dinamiza e não 
mais arca com a responsabilidade de retardar a ação do Estado. Em compensação, outras funções aguardam um 
novo conceito de Legislativo, com novas competências, a começar pelo controle da Administração Pública, em 
termos eficazes. (...)”.  Agradeço a Renato Lemos pela indicação. 
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que funcionaram, pari passu, um ambiente de terror e perseguição e a apuração dos crimes 

cometidos pela oposição política em tribunais, legalmente instituídos para fazê-lo. Assim foi 

com a criação do TSN e novamente durante a ditadura militar. A interseção desses dois 

extremos, perseguição e legalidade, gerou uma “zona cinzenta onde o governo tentava 

legalizar a repressão por ele praticada, por meio de decretos, alteração das constituições, 

expurgos, reorganização e manipulação do Judiciário, e pela promulgação de novas leis” 

(Idem:53-54).  

Claro está que tomar para a si a função do Poder Legislativo foi uma das formas encontradas 

pelos governantes militares de exercer controle sobre a classe política, ou mesmo sobre o 

labor desse setor, que nem sempre coadunou com o projeto militar de desenvolvimento e 

segurança nacional. No tocante ao objeto de estudo da presente pesquisa, esse ponto é 

importante, pois reflete o que Karl Loewestein denominou de “judicialismo”, ou seja, “a 

tendência a sujeitar a dinâmica social aos ditames da lei, a tentativa de se precaver de 

conflitos futuros encontrando com antecipação soluções legais nítidas e incontroversas. Os 

brasileiros são um povo extraordinariamente legalista” (apud PEREIRA, 2010:86). Para o 

autor, que chegou a essas conclusões quando esteve no Brasil, durante a ditadura Vargas, essa 

característica essencial do caráter brasileiro, podia ser observada não somente na classe de 

advogados e juristas, mas também no exercício da magistratura.  

Tal característica nos permite pensar a ditadura militar brasileira através de um marco 

analítico que vislumbra a importância dada ao aspecto legal e jurídico ao longo do regime, 

seja no momento de sua institucionalização, ou no período considerado mais repressivo.41 

Assim, compreendemos a ditadura militar brasileira, em uma análise mais abrangente, 

enfatizando o seu espectro de “legalidade autoritária” (PEREIRA, 2005). A escolha por 

recorrer às esferas legal e jurídica como canais de punição aos seus opositores, via Poder 

Executivo ou Judiciário, distingue a ditadura brasileira das suas análogas sul-americanas. 

Com isso, não estamos excluindo os arbítrios extrajurídicos praticados no Brasil, como 

tortura, mortes e desaparecimentos, mas salientando a preocupação que os militares e civis no 

poder tinham em estruturar o regime de forma legal, com o intuito de angariar legitimidade. 

Devemos, no entanto, atentar para o fato de que era uma legalidade que abarcava a aplicação 

da pena de morte, da prisão perpétua e do banimento, assim como fazia vista grossa às 

                                                 
41 A insistência do presidente Castelo Branco, pelo menos no plano do discurso, em agir de acordo com os 
preceitos legais, em busca legitimidade política, ilustra nosso argumento. 
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denúncias de tortura e desaparecimento em curso no país, incorporando essa práxis ao seu 

sistema de justiça, segurança e informação, mesmo que não oficialmente. 

Ao longo do regime, a atuação do STM vai ser delineada e esquematizada à luz do que se 

entende por Estado de Exceção, tal qual a definição de Giorgio Agamben, convertendo-se na 

base jurídica formal de um aparelho estatal assim adjetivado (AGAMBEN, 2004). Tal 

referencial de análise privilegia o caráter legiferante do Poder Executivo, que, paulatinamente, 

vai se sobrepondo aos outros dois.  

A insistência em ressaltar tal aspecto deve-se ao fato de que, as principais modificações 

implementadas no funcionamento da Justiça Militar foram operacionalizadas através de 

decretos-lei ou atos institucionais, ou seja, foram medidas originadas no âmbito do Poder 

Executivo, que impactaram diretamente na rotina do foro castrense. Dentre eles, destacamos a 

edição de Leis de Segurança Nacional e de codificação processual e penal militar.42 Não 

descartamos, contudo, o fato de que a Justiça Militar acabou funcionando como parte desse 

poder excepcional, ao aceitar as diretrizes punitivas do Executivo, aplicando até 1980, por 

exemplo, pena de 15 anos de reclusão a réu incurso na Lei de Segurança Nacional de 1978. 

Foram comportamentos dessa natureza que levaram Renato Lemos a afirmar que a Justiça 

Militar funcionou como o braço jurídico do regime militar (2004b). 

É nessa perspectiva que se pretende analisar o impacto das decisões governamentais no STM, 

considerando as modificações introduzidas ao longo do período abarcado, acerca do 

funcionamento, da estrutura e do alcance do Tribunal. Apesar de a determinação acerca de 

qual seria a função da Justiça Militar na época, caber ao Poder Executivo, percebemos, 

através dos debates intra-Corte, que os ministros do STM também demonstraram 

comportamento ativo na discussão e na sugestão de medidas que auxiliassem no processo de 

adequação da legislação processual e penal à conjuntura política, não sendo apenas receptores 

apáticos das decisões governamentais. Logo, faz-se importante a ressalva de que tais 

propostas de modificações do alcance da Justiça Militar não foram de todo exógenas ao foro 

militar.  

                                                 
42 Os exemplos mais ilustrativos são as publicações dos decretos-lei nº 898, 1.001, 1.002 e 1.003, todos de 1969, 
responsáveis pelas edições de nova Lei de Segurança Nacional, Código Penal Militar, Código de Processo Penal 
Militar e Lei de Organização Judiciária, respectivamente. Além desses temas, outros como, por exemplo, criação 
de Auditoria Militar na 11ª Região Militar (DEL nº 26, de 7 de novembro de 1966) e aumento de vencimentos e 
salários de funcionários da Justiça Militar (DEL nº 1.324, de 16 de abril de 1974), também eram definidos 
através de decretos-lei, ou seja, através de decisão do Executivo, à margem das votações do Congresso Nacional. 
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Apesar de tomarmos como ponto de partida estruturante da nossa pesquisa a legislação que 

norteava o funcionamento e o arcabouço da justiça castrense, produzida em especial pelo 

Poder Executivo, devemos reconhecer os esforços postos em prática no âmbito do próprio 

STM para adequar o conteúdo legislativo no sentido de aparelhar a Justiça Militar para 

atender “ao supremo e elevado intuito regenerador do governo vigente”, conferindo-lhe o 

espectro de legalidade tão enaltecido pelos ministros do foro militar.43 

 

1.2 O STM e o golpe militar 

O Superior Tribunal Militar não demonstrou envolvimento direto com o movimento golpista 

que depôs o presidente da República, João Goulart, em 1964. No entanto, foram requeridas 

sua participação e decisão na esfera política acerca de temas referentes ao cenário de 

indecisões que vigorava no imediato pós-golpe.   

À exceção do ministro general Floriano de Lima Brayner, não temos conhecimento do 

envolvimento de outro membro do Tribunal militar com o movimento conspiratório que 

resultou na deposição de João Goulart. Segundo Elio Gaspari 

Em Copacabana, onde alguns quarteirões estavam sem luz, o marechal Floriano de 
Lima Brayner abriu a porta de serviço do seu apartamento para um visitante 
inesperado que se anunciara ‘um coronel’. Na soleira uma vela iluminava o rosto do 
coronel Vernon Walters, seu camarada dos tempos da FEB. Procurava notícias, e 
Brayner disse-lhe: ‘Kruel acaba de lançar um manifesto’. ‘Graças a Deus!’, 
respondeu Walters, um devoto católico. Eram quase 23 horas (GASPARI, 2002:88). 

 

Levando em consideração que Vernon Anthony Walters, então adido-militar da embaixada 

dos Estados Unidos no Brasil, foi um dos colaboradores ativos do processo conspiratório que 

depôs o presidente Jango,44 supomos que o ministro Brayner estava a par dos fatos que teriam 

como desfecho o golpe de 31 de março. 

Como fica evidenciado através de pronunciamento do ministro general Tristão de Alencar 

Araripe, em sessão do Tribunal de 6 de abril de 1964, o STM manteve-se em “silêncio” ao 

longo dos acontecimentos do final do mês anterior, não sendo sondado a participar do 

movimento político. A estrutura da Justiça Militar não foi acionada no desencadeamento do 

                                                 
43 Palavras proferidas pelo ministro general Tristão de Alencar Araripe, em 17 de agosto de 1964. Arquivo do 
STM, Livro de Atas das Sessões do STM, 1964, 2º semestre, p. 283.  
44 Para maiores informações, ver dossiê “A trajetória política de João Goulart”, produzido pelo CPDOC/FGV. 
Disponível em http://cpdoc.fgv.br/producao/dossies/Jango/artigos. 
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movimento “revolucionário”, mas seus integrantes apresentaram discreto apoio ao golpe, após 

sua deflagração.  

Demonstrando certo aborrecimento com tal “desapreço” pelos patrocinadores do movimento 

golpista, o ministro afirmou que  

Passam-se as coisas como se fossemos postos de lado. Nem ouvidos, nem cheirados. 
Não nos impressionamos, porque compreendemos que os orientadores do 
movimento percebem a vantagem de não envolver a Justiça nas confabulações e 
preparativos, porque vêem na Justiça do País o baluarte em que terão de apoiar-se 
nos momentos de maior turbulência e devem ter confiança em que, no momento 
preciso, ela saberá, corajosamente, cumprir o seu dever para com o Povo e para com 
a Pátria. Serenos e discretos, repelimos o papel de eunucos, ou de conformados.45 

 

Apesar do não envolvimento direto da instituição com o movimento que depôs o presidente 

João Goulart, a reação do ministro Araripe demonstra que os ministros que a compunham 

demandavam certa participação no panorama político que ainda estava em fase de incertezas e 

delineamento, apesar de requerê-la de forma “serena e discreta”. Em certa medida, a rejeição 

do papel de “eunucos e conformados” sugere a disposição do Tribunal para agir ao lado dos 

deflagradores do golpe, colocando-se à disposição para agir como “justiça revolucionária.” De 

fato, no “momento preciso” a Justiça Militar, em sua integridade, foi configurada como 

instituição de “apoio” ao ainda insipiente movimento. 

Segundo percepção interna, o STM não se envolveu no “processo revolucionário”, mas como 

instituição manifestou-se positivamente acerca do movimento. Na mesma sessão, de 6 de 

abril, os ministros aprovaram, por unanimidade, uma moção de apoio e solidariedade ao 31 de 

março de 1964, enviada ao presidente em exercício, presidente do Congresso, Ranieri 

Mazzilli, e aos ministros militares.46 Destacaram-se, no rol de preocupações dos ministros, “as 

medidas tomadas e a serem tomadas [pelos chefes militares] para o fortalecimento das 

instituições adotadas pela maioria da Nação Brasileira e principalmente as firmes decisões 

para restabelecer a hierarquia e a disciplina no seio das gloriosas Forças Armadas”.47  

De fato, observamos que esse foi um dos pontos fundamentais no que toca à atuação do STM 

nesse primeiro momento: dar fim ao movimento político de contestação no seio das Forças. 

Como veremos, através da contabilização da concessão de habeas corpus durante esse 

primeiro ano de regime, geralmente, os habeas corpus solicitados em favor de militares 

                                                 
45 Arquivo do STM, Livro de Atas de Sessões do STM, 1964, 10ª sessão, 6 de abril de 1964, p. 54. 
46 Arquivo do STM, Gabinete da Presidência - Ofícios Expedidos (1962-1965), Ofícios nº 38/Pres, 39/Pres, 
40/Pres e 41/Pres. 
47 Idem. 
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presos, supostamente envolvidos com o governo deposto ou com movimento subversivo, não 

eram concedidos, apesar de prazos de prisão extrapolados ou casos que se configurassem, 

legalmente, como fora da alçada da Justiça Militar.48 

Podemos considerar que naquele gesto de apoio ao golpe, encontrava-se explicitada, 

indiretamente, a ideia de que se fazia necessária uma reformulação da estrutura jurídica 

nacional, uma vez que, para os ministros do STM, era preciso aproveitar o momento para 

“propiciar à Nação a contextura jurídica que lhe está faltando para a normalidade da sua vida, 

dentro dos princípios de liberdade e responsabilidade, de equidade e de respeito ao interesse 

da comunidade, da moralidade e da dedicação ao bem público.”49 

Em agradecimento ao gesto de apoio esboçado pelo Tribunal, o então ministro da 

Aeronáutica, tenente-brigadeiro-do-ar Francisco de Assis Correa de Melo, que seria nomeado 

ministro da casa no ano seguinte, acusou o recebimento do ofício enviado pelo STM com o 

conteúdo da moção, declarando que a razão para a deflagração do movimento militar 

fundamentava-se no fortalecimento das instituições nacionais, que se encontravam ameaçadas 

pelo movimento subversivo orientado pelo comunismo internacional. Na leitura de Correa de 

Melo, o STM, exercendo o papel de “Poder desarmado”, certamente refletiria a “segurança de 

um julgamento histórico verdadeiro, fruto da liberdade e da responsabilidade que a atual 

geração brasileira defendeu para um aperfeiçoamento crescente dos valores cristãos e 

democráticos brasileiros.”50  

Não estava descartado, desde o princípio do movimento golpista, o envolvimento do Tribunal 

nas deflagrações políticas que estavam por vir. Mais importante, ainda, é notar que essa 

intenção partia tanto de integrantes do novo governo, quanto de membros do STM. Tais 

pronunciamentos auxiliam na compreensão da imagem que era construída da instituição, além 

de sugerirem o grau de relevância que ela possuía nessa conjuntura de transição e acerto de 

contas. 

Resposta semelhante enviou o ministro da Marinha, Ernesto de Melo Baptista, agradecendo a 

“discreta” posição assumida pelo STM “no momento de tão grave crise política”, assim como 

a disposição do órgão em auxiliar o movimento no que concernia a assuntos e resoluções da 

alçada judicial.51  

                                                 
48 Detalharemos esse ponto no Capítulo 4. 
49 Arquivo do STM, Livro de Atas de Sessões do STM, 1964, 10ª sessão, 6 de abril de 1964, p. 54. 
50 Arquivo do STM, Livro de Atas de Sessões do STM, 1964, 16ª sessão, 22 de abril de 1964, pp. 86-87. 
51 Arquivo do STM, Livro de Atas das Sessões do STM, 1964, 20ª sessão, 4 de maio de 1964, p. 107. 
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1.3 Organização, estrutura e competência da Justiça Militar no momento do golpe de 1964 

A competência e a atuação da Justiça Militar durante o período do golpe militar estavam 

regulamentadas pelo Código da Justiça Militar de 1938, pela Constituição de 1946 e pela Lei 

de Segurança Nacional (LSN) de 1953. Tal conjunto de dispositivos legais dispunha sobre o 

processo e julgamento de crimes cometidos por militares e por civis que deveriam ser 

julgados pelo Tribunal castrense, dentre eles os tipicamente militares, aqueles cometidos 

contra a segurança externa e aqueles cometidos contra instituições militares. Nesse período, 

salvo casos específicos, os crimes considerados atentatórios à ordem política e social não 

eram de responsabilidade da Justiça Militar.  

A organização e a estrutura que moldavam a atuação da Justiça Militar foram definidas ainda 

durante o Estado Novo, em 1938, sofrendo pequenas alterações durante a década de 1940, 

mantendo, porém, certo grau de continuidade com as disposições elaboradas durante a 

ditadura varguista.  

Segundo o Código da Justiça Militar, o STM seria composto por onze ministros vitalícios, 

nomeados pelo presidente da República. Dentre os onze, quatro deveriam ser generais 

efetivos do Exército, três da Armada e quatro civis, chamados ministros togados.52 Estes 

deveriam ser escolhidos entre brasileiros natos, com prática forense de mais de dez anos ou 

então entre auditores e procurador geral da Justiça Militar, atuando há pelo menos seis anos, 

pertencendo a uma faixa etária entre 35 e 58 anos.53  

O processo e julgamento de civis pela Justiça Militar estava previsto no Código da Justiça 

Militar para os crimes cometidos contra a segurança externa ou contra as instituições militares 

do país.54 Interessante notar que, caso atuassem como co-réus em crimes militares perpetrados 

em tempo de paz, seriam julgados em foro comum. Essa disposição mudou posteriormente e a 

Justiça Militar passou a ser responsável pelo processo e julgamento de civis e militares que 

cometessem crimes militares, em tempo de paz ou de guerra.  

Segundo o Código da Justiça Militar, ao STM competia o processo e julgamento originário 

dos seus ministros, do procurador geral e dos oficiais generais das forças. Além disso, possuía 
                                                 
52 Com a estruturação da Aeronáutica, a composição do STM foi alterada para incorporar oficiais generais desta 
força. Através do decreto-lei nº 4.235, de 6 de abril de 1942, o Tribunal passou a contar com três ministros do 
Exército, dois da Armada, dois da Aeronáutica e quatro civis. Esta nova composição deveria ser efetivada à 
medida que fossem surgindo as vagas antes atinentes aos oficiais do Exército e da Armada. Ao longo da ditadura 
militar, o STM foi integrado por 61 ministros, sendo que nesse universo, 18 eram civis e 43 militares, ou seja, 
29,5% do total de ministros não provinham das Forças Armadas. Dentre os militares, 10 eram da Aeronáutica, 22 
eram do Exército e 11 da Marinha. 
53 Os limites de idade são estipulados somente para os ministros togados. Ver artigos 8º a 11. 
54 Ver artigos 82 e 88, letra “i”. 
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as seguintes atribuições: declarar algum oficial do Exército ou da Armada indigno ou 

incompatível do oficialato; processar e julgar petições de habeas corpus, quando a coação ou 

ameaça emanasse de autoridade militar; conhecer os recursos interpostos dos despachos do 

auditor e das decisões e sentenças dos Conselhos de Justiça; julgar conflitos de jurisdição no 

âmbito da Justiça Militar; julgar os recursos de alistamento militar; processar e julgar as 

revisões criminais de condenações proferidas pela Justiça Militar; advertir ou censurar, nos 

acórdãos, os juízes inferiores e mais funcionários por omissão ou falta no cumprimento do 

dever, entre outras.55  

De acordo com o art. 108 da Constituição de 1946, a competência da Justiça Militar 

direcionava-se, essencialmente, ao processo e julgamento de integrantes das Forças Armadas 

que cometessem crimes militares definidos em lei. No entanto, no texto constitucional 

encontrava-se previsto dispositivo semelhante ao do Código de Justiça Militar no que 

concernia ao julgamento de civis.56  

A Lei de Segurança Nacional em vigor, editada em 1953, também estabelecia a competência 

da Justiça Militar para o processo e julgamento de alguns crimes nela arrolados. Em seu artigo 

42, estavam previstos os crimes e as respectivas penas de sua competência, incluindo temas 

diversos, variando de tentativa de atentado contra a vida do presidente da República ao uso, 

sem permissão de autoridade competente, de câmara aerofotográfica.57 O artigo 2º fazia 

referência aos crimes que podiam ser considerados de natureza política: 

Art. 2º Tentar:  
I - submeter o território da Nação, ou parte dele, à soberania de Estado estrangeiro;  
II - desmembrar, por meio de movimento armado ou tumultos planejados, o território 
nacional desde que para impedi-lo seja necessário proceder a operações de guerra;  
III - mudar a ordem política ou social estabelecida na Constituição, mediante ajuda ou 
subsídio de Estado estrangeiro ou de organização estrangeira ou de caráter 
internacional;  
(...) 
Pena: no caso dos itens I a III, reclusão de 15 a 30 anos aos cabeças, e de 10 a 20 anos 
ao demais agentes (...).58  

 

Os outros crimes de competência da Justiça Militar relacionavam-se a atividades que 

colocassem em perigo a defesa nacional e a segurança do Estado, a saber: constituir ou manter 

partidos, associações em geral, milícias, organizações de tipo militar, com ou sem 

                                                 
55 Ver artigos 91 a 93 do Código de Justiça Militar. 
56 Ver art. 108, § 1º. 
57 Os crimes de competência da Justiça Militar estavam previstos nos art. 2º, incisos I a III, 6º, quando a vitima 
fosse autoridade militar e, finalmente, 24, 25, 26, 27, 28 e 29. 
58 Ver lei nº 1.802, de 5 de janeiro de 1953. 
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fardamento, que indiquem finalidade combativa ou insubordinação hierárquica; promover ou 

manter serviço secreto ou de espionagem em território nacional; fornecer à autoridade 

estrangeira informações de caráter estratégico e militar, ou de interesse político interno ou 

internacional, de alguma forma relacionados à defesa nacional e à segurança do Estado. As 

penas previstas para os crimes definidos na LSN poderiam variar de 6 meses a 30 anos de 

reclusão.59 

Como estamos vendo, o STM foi um dos espaços utilizados para a demanda punitiva 

originada no rearranjo social que foi sendo moldado após o golpe de 1964. Durante o primeiro 

ano de ditadura militar o Tribunal continuou julgando crimes militares e tipicamente militares 

e essa função, posteriormente, foi sobrepujada, no julgamento de apelações, pela atenção 

dispensada às questões relativas à segurança nacional. No entanto, sua estrutura e 

competência durante boa parte do primeiro governo militar, não estavam aptas legalmente 

para atuar em consonância com o movimento de expurgo praticado durante este período. 

Além disso, a paulatina transferência de assuntos de natureza política para a esfera da Justiça 

Militar fazia com que os membros da instituição tivessem que se organizar no sentido de 

conjugar essa nova atribuição, com aquela originalmente definida na Constituição.  

Foi com essa estrutura, com esse alcance e realizando legalmente tais funções, que o STM 

lidou com as consequências e o arranjo punitivo pós-golpe de 1964. 

 

 

1.4 Estabelecimento das punições pós-golpe militar 

A nosso ver, o conteúdo do AI-1 proporcionou a existência de um triplo e paralelo canal de 

punição àqueles vinculados ao regime deposto ou caracterizados como desestabilizadores da 

nova ordem: via Poder Executivo, via autoridades militares e via aparato judicial militar. O 

expurgo via Poder Executivo era realizado através de atos institucionais e complementares 

que atingiam a “burocracia civil e militar no interior do sistema político”, através de 

demissões, aposentadorias, reformas de funcionários públicos, cassações de mandatos eletivos 

e suspensões de direitos políticos (KLEIN, 1978:112).60 De acordo com o artigo 10, as 

medidas punitivas dele decorrentes estavam excluídas de apreciação pelo Poder Judiciário, ou 

seja, eram definitivas, sem possibilidade de recurso em nenhum instância judiciária. Para 
                                                 
59 Ver artigos 24, 25, 26, 27, 28 e 29 da LSN. 
60 Para conhecer os números de punições políticas implementadas via Atos Institucionais, no período de 1964-
1973, ver SANTOS (1990). 
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Marcus Figueiredo, esse expurgo caracteriza o que ele chama de “primeira onda de punições 

políticas” do Poder Executivo, que marca uma fase de construção do regime, pautada pela 

“não radicalização” e pela “autolimitação”, uma vez que o AI-1 tinha prazo de vigência de 16 

meses (Idem, 1978:125-126). 

Essa concentração de poder no Poder Executivo, e a consequente limitação do Poder 

Judiciário, levou o então chefe do Estado Maior das Forças Armadas (EMFA), general Peri 

Bevilacqua, a questionar a política repressiva voltada contra elementos vinculados ao governo 

deposto e a ausência de garantias jurídicas decorrentes do citado art. 10. Bevilacqua 

questionou o então secretário-geral do Conselho de Segurança Nacional (CSN), Ernesto 

Geisel, acerca dos direitos de defesa das pessoas atingidas pelo AI-1, que respondeu, em 6 de 

maio de 1964, que “a aplicação do art. 10 do citado Ato Institucional independe da obrigação 

de se assegurar o direito de defesa àqueles que se pretende sancionar com a cassação de 

mandatos legislativos ou com a suspensão de direitos políticos” (LEMOS, 2004a:24). 

Circunstâncias como essa, fizeram com que o general Bevilacqua defendesse, desde 1965, a 

anistia política àqueles atingidos pelos atos punitivos do governo, medida que restabeleceria a 

“unidade moral do povo brasileiro” (LEMOS, 2002:304). 

No entanto, o teor do AI-1 influenciaria diretamente no processo punitivo via aparato judicial 

militar. De acordo com o artigo 8º, estava permitida a instauração de inquéritos ou processos a 

fim de averiguar a prática de crimes contra o "Estado ou seu patrimônio e a ordem política e 

social ou de atos de guerra revolucionária". Uma das consequências desta disposição foi a 

abertura de uma série de IPMs61 para investigar pessoas ligadas ao governo deposto ou 

acusadas de corrupção, que contavam com a participação e cooperação de auditores da Justiça 

Militar como autoridade responsável pela instauração dos IPMs.  

No dia 14 de abril, o Comando Supremo da Revolução publicou dois atos importantes para a 

regulamentação do AI-1, os atos nº 8 e nº 9. No primeiro estava contida a Portaria nº 1, 

determinando a abertura de IPMs para apurar fatos e responsabilidades daqueles que tivessem 

desenvolvido ou estivesse desenvolvendo “atividades capituláveis nas leis que definem os 

crimes militares e os crimes contra o Estado e a ordem política e social”. No preâmbulo do 

                                                 
61 Os IPMs são instrumentos previstos no Código de Justiça Militar e constituem-se como um processo sumário 
no qual são ouvidos indiciados em alguma atividade ilícita. O IPM tem o caráter de instrução provisória 
antecedente à proposição da ação penal. Com relação à apuração de crimes militares, o IPM é instaurado por 
alguma autoridade militar, denominada “autoridade coatora”, na jurisdição onde ocorreu a atividade ilícita. Uma 
vez finalizado, o IPM deve ser remetido à Auditoria da CJM onde ocorreu a infração penal.  Segundo Maria 
Helena Moreira Alves, os IPMs “configuravam-se como o primeiro núcleo de um aparelho repressivo em 
germinação e o início de um grupo de pressão de oficiais linha-dura dentro do Estado de Segurança Nacional" 
(1985: 57). 
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documento, os integrantes do CSR afirmavam que as Forças Armadas haviam impedido o 

curso de atividades que contrariassem o “regime democrático”, mas que não as havia 

eliminado por completo, tampouco apurado as responsabilidades. O documento designava o 

general Estevão Taurino de Resende Neto como encarregado desses IPMs, determinação que 

foi sacramentada poucos dias depois, com a criação da Comissão Geral de Investigações 

(CGI), da qual exerceu a chefia nacional.62 

O aparato que Carlos Fico (2001:149) chama de Sistema CGI, foi criado a fim de articular um 

sistema “moral contra a corrupção”. As investigações decorrentes de acusações de corrupção 

praticadas por membros do governo deposto também impactariam no labor do STM, na forma 

de habeas corpus solicitados pelos denunciados, eventualmente presos para averiguação. 

O Ato do Comando Supremo da Revolução (ACR) nº 9 regulamentava o art. 8º do AI-1, 

dando amplos poderes aos encarregados de inquéritos e processos na apuração de crimes 

contra o Estado e a ordem política e social e de atos de guerra revolucionária: 

Art. 1º Os Encarregados de Inquéritos e de Processos, para a apuração da 
responsabilidade pela prática de crime contra o Estado ou seu Patrimônio e a Ordem 
Política e Social, ou de atos de Guerra Revolucionária, poderão, sem prejuízo de suas 
atribuições já previstas em Lei: 
a) Delegar a servidores da sua confiança todas as atribuições que lhe competem, para 
a realização de Diligências ou Investigações, que se tornem necessárias, em qualquer 
ponto do Território Nacional; 
b) Requisitar quaisquer Inquéritos ou Sindicâncias em curso, ou já concluídos, 
pertinentes à matéria a investigar, ou sob investigação. 

 

Após essa formalização legislativa da punição, via esse conjunto de medidas “a que os 

militares davam o codinome de ‘Operação Limpeza’” (ALVES, 1985:56), uma grande 

quantidade de pessoas, de setores sociais diversos, passou a ser perseguida, através da 

abertura de IPMs: 

Comissões especiais de inquéritos foram criadas em todos os níveis de governo, em 
todos os ministérios, órgãos governamentais, empresas estatais, universidades 
federais e outras organizações vinculadas ao governo federal. Os inquéritos-policiais 
militares deveriam investigar as atividades de funcionários civis e militares, de níveis 
municipal, estadual e federal, para identificar os que estavam comprometidos em 
atividades “subversivas”. Os IPMs constituíam o mecanismo legal para a busca 
sistemática de segurança absoluta e a eliminação do “inimigo interno”, como primeiro 
passo. Uma vez concluído o inquérito, o alegado envolvimento fatual da pessoa ou 
das pessoas acusadas era examinado pelo chefe do departamento a que estavam 
vinculadas. A decisão final pela punição cabia ao presidente, aos governadores de 
estados ou aos prefeitos. Uma vez decidida, um decreto estabelecendo a forma 

                                                 
62 Os artigos 7º e 10 do AI-1 foram regulamentados pelo decreto nº 53.897, de 27 de abril de 1964, do presidente 
Castelo Branco. Tal decreto dispunha sobre a criação da CGI, para centralizar a investigação sumária explicitada 
no art. 7º do AI-1, através da abertura de inúmeros IPMs. O general Taurino de Resende foi o responsável por 
chefiar, a nível nacional, os trabalhos da CGI, que foi extinta em 26 de outubro de 1964, pelo decreto nº 54.609.  
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específica de punição deveria ser publicado no Diário Oficial da União ou nos diários 
oficiais dos estados ou municipalidades (ALVES, 1985:56-57). 

 

Para a autora, além de demonstrar preocupação com a legalidade e o estabelecimento de um 

sistema legalista, esse longo caminho entre a instauração de um IPM e a apuração do suposto 

crime cometido pelo indiciado configurou-se como o primeiro núcleo do aparato repressivo 

do Estado de Segurança Nacional, ainda em germinação. Isso porque os IPMs eram carentes 

de fundamentação jurídica formal e a condução da investigação das ditas atividades corruptas 

ou subversivas ficava a cargo dos próprios coronéis, que “frequentemente estabeleciam os 

preceitos legais sobre os quais basearem suas decisões” (ALVES, 1985:57). 

Diferentemente de Marcus Figueiredo, pensamos que o governo revolucionário não tornou 

privativo do Executivo “o direito de uso do poder coercitivo do Estado” (KLEIN, 1978:126). 

Ao contrário, ao permitir as prisões e investigações por meio de IPMs, no art. 8º, o governo 

ampliou os agentes responsáveis por punir setores sociais de oposição e abriu brechas para 

que o processo punitivo se realizasse, também, em âmbito jurídico.  

Às punições via Executivo, Figueiredo chamou de “coerção política explícita”. Explícitas 

porque “não deixam dúvidas quanto aos seus objetivos”, podendo, ainda, serem consideradas 

diretas, “porque são um ato coercitivo que envolve apenas o agente coator, no caso o Estado, 

e o coagido, sem qualquer tipo de mediação” (Idem, 1978:145). Esse tipo de coerção tinha 

uma dupla função: 1. Repressiva, atingindo os que atentaram contra a segurança nacional; 2. 

Preventiva, visando a “preservar e consolidar a revolução” (Idem). 

Ao estender ao Poder Judiciário e, mais especificamente, à Justiça Militar a gama de agentes 

punitivos do Estado, nossa análise permite agregar o elemento jurídico ao que Figueiredo 

denominou “punição política”. Assim sendo, trazendo para o centro da análise o papel do 

STM no processo punitivo, afirmamos que esteve em curso, ao longo da ditadura militar 

brasileira, um processo de “punição político-jurídica”. Nossa reflexão espelha elemento 

semelhante ao apresentado por Anthony Pereira, que chama de “judicialização da repressão” 

“ao grau em que o tratamento dado aos prisioneiros políticos era regulamentado por lei” 

(PEREIRA, 2010:36). 

Essa afirmação independe do caráter mais ou menos severo do STM em relação às Auditorias 

Militares, uma vez que o próprio fato de o STM permitir a manutenção da prisão de pessoas, 

decorrentes dos IPMs, ou condenar à prisão perpétua e a 24 anos de reclusão, como veremos 

nos capítulos 3 e 4, indicam que o Tribunal coadunou com os ditames do regime. 
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O início do envolvimento do STM no processo punitivo pós-golpe, configurou-se no 

momento em que o Tribunal passou a julgar pedidos de concessões de habeas corpus de 

pessoas presas para averiguações através dos IPMs e ao debater sobre a conjuntura política e 

suas implicações na Justiça Militar e na legislação processual e penal da época, como 

veremos. Aliado a essa novo cenário, o STM continuava voltando sua atenção aos assuntos 

judiciais estritamente voltados para a caserna, dirimindo sobre questões associadas à 

criminalidade tipicamente militar. 

Portanto, desde 1964, o STM passou a se comportar sob o triplo vértice de atuação, como 

uma justiça corporativa, uma justiça do regime e uma justiça político-corporativa. 

 

1.5 O STM e a pretensão punitiva pós-golpe 

Detivemo-nos bastante na explicação da mecânica de funcionamento dos IPMs, porque suas 

disposições impactaram na atuação do STM, antes de a Justiça Militar tornar-se legalmente 

responsável pelo processo e julgamento de crimes contra a segurança nacional. O STM viu-se 

envolvido no processo punitivo pós-golpe, exatamente porque recebera muitos dos habeas 

corpus solicitados por pessoas presas logo após o 31 de março de 1964, em sua maioria civis, 

acusadas de cometerem crimes de subversão ou corrupção, logo submetidas à investigação via 

IPMs.  

Assim, os ministros do foro militar encontraram-se, imediatamente, imersos na realidade 

política que se configurava e podem considerados como parte do poder de exceção que se 

institucionalizava. 

Como relata o advogado de presos políticos, Antônio Modesto da Silveira, a repressão 

indiscriminada começou já no dia 1º de abril, e o recurso à esfera jurídica também.  

Já nesse primeiro dia, o golpe militar deu a perceber mais ou menos qual era a sua 
filosofia. Fomos procurados no escritório por pessoas de esquerda, lideranças 
sindicais, trabalhadores, mulheres em desespero porque seus maridos tinham sumido, 
ou tinham sido arrastados de casa. Já em 1º de abril! Já ali percebemos que aquele 
movimento era contra o trabalhador, o que logo depois veio a se configurar. Como 
isso se configurou para mim nitidamente? Primeiro, porque naqueles primeiros dias 
todas as lideranças sindicais operárias passaram a ser cassadas, com “ss”, e com “ç” 
também, e quase todos os sindicatos de trabalhadores foram fechados, mas nenhuma 
liderança ou organização patronal foi incomodada. 
(...) 
Já no dia 1º de abril fomos procurados no escritório por pessoas desesperadas. Se não 
me engano os primeiros foram a família do Pereirinha, que era líder bancário, ou do 
Oton Canedo Lopes, uma daquelas lideranças do famoso CGT. Tive a veleidade de ir 
ao Dops, na rua da Relação, para ver se falava com o preso, mas quando cheguei não 
pude nem ir à calçada do Dops, pois a polícia não permitia. Do outro lado da rua, ali 
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do Bar Don Juan, ficamos observando o movimento. Enquanto eu estava lá, apareceu 
quem? Sobral Pinto,

 

maravilhoso advogado, e advogado do governador da Guanabara, 
Carlos Lacerda, em todas aquelas brigas dele com o governo federal, portanto um 
homem com muito prestígio. O próprio Sobral Pinto não conseguiu entrar. Quando vi 
Sobral Pinto barrado no portão do Dops, pensei: “É um sonho querer entrar. Vou 
preparar um habeas-corpus” — até 68 ainda tivemos possibilidade de entrar com 
habeas-corpus. E começou a nossa luta. O escritório virou um muro de lamentações e 
de desespero. Acumulamos mil histórias de pessoas e seus sofrimentos, impostos por 
infinitas perseguições ideológicas.63 

 

Tais demandas, referentes à decisão de prender ou soltar pessoas acusadas de implicação em 

casos de subversão ou corrupção, não coube somente ao foro militar. O STF, foro 

constitucionalmente responsável pelos chamados crimes políticos ou pelos, ainda chamados, 

“crimes contra o Estado e a ordem política e social”, também foi instado a se posicionar 

perante a legalidade ou não das prisões efetuadas desde o início do mês de abril daquele ano.  

Segundo a ordem jurídica em vigor, o STM não era a arena responsável, oficialmente, por 

processar e julgar crimes políticos, cuja competência era da Justiça Comum. No entanto, 

como vimos, a legislação militar e de segurança nacional resguardavam alguns casos e crimes 

à sua jurisdição. Essa situação levou os ministros do STF e do STM a debaterem, entre cortes 

e nos seus plenários, na tentativa de estabelecerem procedimentos padrões para os casos não 

previstos em lei, ou que eram previstos, mas eram desrespeitados no exercício da prática 

punitiva.64 

O período compreendido entre o golpe militar e a edição do Ato Institucional nº 2, em 27 de 

outubro de 1965, foi caracterizado por certa indefinição jurídico-política e por abuso da 

(i)legalidade praticada pelos agentes repressivos do Estado. Conjuntamente e em decorrência 

desse processo de expurgo político-social, observamos o surgimento de uma série de questões 

como: a qual Tribunal caberia a competência para julgar casos de habeas corpus impetrados 

por conta de prisões efetuadas contra civis em razão de crimes contra a segurança do Estado? 

Civis acusados de crimes políticos poderiam ser presos e investigados em função da abertura 

de IPMs? Que instância administrativo-militar poderia decretar prisão preventiva contra 

generais? Tais questionamentos e discordâncias sobre a estrutura jurídica em vigor no período 

surgiram quando se quis colocar em prática perseguições mais rápidas.  

 

                                                 
63 Entrevista concedida ao Núcleo de Memória e Política Carioca e Fluminense, CPDOC/FGV, em 31 de março 
de 2000. 
64 No Livro de Ofícios Recebidos pelo Gabinete da Presidência do STM (1964-1966), no Arquivo do STM, 
encontra-se uma série de ofícios encaminhados por ministros do STF ao ministro presidente do STM, solicitando 
informações sobre os trâmites legais de prisões efetuadas por oficiais militares contra civis. 
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1.6 Consequências do primeiro Ato Institucional no STM 

 

Esse ato de força é a proclamação, outorga ou que outro nome técnico tenha, de 
disposições institucionais, que permitam ao Governo triunfante praticar a cirurgia 
que os órgãos do ordenamento normal das instituições se recusariam a fazer. O 
Congresso, como se sabe, não votará cassação de mandatos nem dará leis de 
suspensão de direitos. As Forças Armadas, em consequência, teriam decidido 
assumir a responsabilidade do expurgo, proclamando o Ato Institucional ou 
Adicional que lhes dará poderes de cassar mandatos, suspender direitos políticos e 
as garantias do funcionalismo civil e militar (BRANCO, 1977: 8).65 

 

Ao longo de 1964, 2.990 pessoas foram punidas via Ato Institucional nº 1 e Atos 

Complementares. A formalização dessas punições, originadas no Poder Executivo, acontecia 

através de perdas de direitos políticos, cassações de mandatos, aposentadorias, reformas e 

demissões (SANTOS, 1990).66 Para Marcus Figueiredo, essas punições reduziram a disputa 

político-ideológica que prevalecia antes do golpe “através do processo de punições políticas 

individuais e do controle sobre entidades de representação” (KLEIN, 1978:125). 

Essas pessoas, atingidas pelo AI-1 e seus atos correlatos não podiam recorrer ao Poder 

Judiciário para reverter a medida punitiva, que tinha origem e fim na vontade do presidente da 

República. No entanto, muitos dos que sofreram constrangimento ilegal, foram perseguidos 

ou presos por alguma autoridade militar ou policial, para averiguação de suposta atividade 

corrupta ou subversiva, recorreram ao STM, solicitando sua soltura, através da impetração de 

habeas corpus. Desde a edição do AI-1, a estrutura da Justiça Militar converteu-se em espaço 

de disputas políticas, tanto para acusadores, quanto para acusados. 

O STM passou a ser acionado em virtude de uma série de prisões para averiguações, 

efetuadas pelos encarregados dos IPMs, autorizadas pelo art. 8º do AI-1. Como afirma Maria 

Helena Moreira Alves, diferente do art. 7º, que deixava a punição via Executo fora da 

apreciação judicial, o art. 8º “não suprimia a apreciação judicial da substância dos casos, 

permitindo com isso que o Judiciário desempenhasse um importante papel liberalizador neste 

período” (1985:55).  

                                                 
65 Publicado em 7 de abril de 1964. 
66 Wanderley Guilherme do Santos apresenta dados pouco diferentes dos de Figueiredo, que apurou a punição de 
1.285 pessoas em 1964 (KLEIN, 1978:152). Optou-se por utilizar os dados de Santos, pois se apoia nas 
informações de Figueiredo, além de outras fontes, detalhando o número total, com relação à quantidade de 
demitidos, cassados, etc., ano a ano. Figueiredo, que trabalha com a hipótese de que essas punições estão 
intimamente relacionadas com as características de cada ciclo político que configurava os governos militares, 
apresenta os dados relacionados a cada ciclo político ou os dados brutos relacionados à demissões no período de 
1964-1973, cassações no período 1964-1973, etc.. 



57 
 

Tais detenções eram operacionalizadas por determinadas autoridades militares com base no 

artigo 156 do Código da Justiça Militar, que as permitiam ordenar a prisão do indiciado 

durante as investigações policiais por até trinta dias, prorrogáveis por mais vinte.67 Como o 

processo e julgamento de crimes políticos era da alçada da Justiça Comum, a estratégia 

utilizada pelos militares incumbidos pelos IPMs para levar tais prisões para o âmbito da 

Justiça Militar foi enquadrá-las no art. 2º, itens I a III, da LSN, cuja apreciação era de 

competência da justiça castrense. Segundo o general Peri Bevilacqua, ministro do STM de 

1965 a 1969, esse artigo “passou a ser uma espécie de vala comum em que se lançavam todos 

os IPMs que contivessem matéria política” (LEMOS, 2004c: 89). 

O STM, legalmente, só seria responsável pela decisão de habeas corpus quando o indiciado 

fosse preso com base no art. 156 do Código de Justiça Militar, por autoridade militar, ou 

quando enquadrado nos artigos citados da LSN de 1953. Cabe a indagação de por que os 

encarregados pelos IPMs queriam levar tais prisões para a esfera de ação da Justiça Militar. 

Nossa hipótese é a de que a instituição, em se tratando de um foro militar, garantiria, pelo 

menos em tese, as punições dos acusados, independente do seu aspecto (i)legal, uma vez que 

seriam um desdobramento natural do “movimento revolucionário de 31 de março”.  

Além desta estratégia dos responsáveis pelos IPMs, o envolvimento do STM nesta fase 

nasceu também dos recursos dos advogados dos presos para solicitar a soltura destas pessoas 

detidas para investigação, através da solicitação de habeas corpus junto ao Tribunal.68 O 

dispositivo legislativo que permitia essa esfera de atuação dos advogados era o Código de 

Justiça Militar, que estabelecia como uma das funções do STM o processo e julgamento de 

“petições de habeas corpus, quando a coação ou ameaça emanar de autoridade militar, 

administrativa ou judiciária, ou junta de alistamento e sorteio militar”.69 Dada a má redação 

do texto legislativo, podemos sugerir que caberia pedido de habeas corpus ao STM quando a 

coação ou ameaça emanasse de “autoridade administrativa e judiciária, no âmbito militar”. O 

elemento que se destaca na nossa análise é o fato de que os advogados de defesa souberam 

                                                 
67 O artigo 115 definia quem eram as autoridades que poderiam determinar a prisão ou detenção do indiciado: “A 
polícia militar será exercida pelos Ministros da Guerra e da Marinha, Chefes do Estado-Maior do Exército e da 
Armada, inspetores e diretores de Armas e Serviços, Diretor Geral Ao Pessoal da Armada, comandantes de 
regiões, divisões, brigadas, guarnições e unidades e comandos correspondentes na Marinha, chefes de 
departamentos, serviços, estabelecimentos e repartições militares e navais, por si ou por delegação a oficial.” Ver 
decreto-lei n. 925, de 2 de dezembro de 1938.   
68 Para maiores informações ver ARQUIDIOCESE (1985), FRAGOSO (1984), LEMOS (2004c) e SIMAS 
(1986). 
69 Ver art. 91, alínea c, decreto-lei nº 925, de 2 de dezembro de 1938. 
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interpretar a lei a favor de seus representados e, ao final, acusadores e defensores recorriam ao 

mesmo Tribunal, com objetivos diferentes. 

Um habeas corpus poderia ser requerido, sempre que algum cidadão tivesse sido preso ou 

estivesse se sentindo perseguido ou coagido, alegando iminência de ser preso, como previsto 

na Constituição de 1946:70 

Art. 141 
§ 23 – Dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de 
sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso 
de poder. Nas transgressões disciplinares, não cabe o habeas corpus. 

 

A Lei de Organização Judiciária de 1938 especificava quando o STM era responsável por 

julgar petições de habeas corpus:  

Art. 272. Todo aquele que sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou 
coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, por ato de alguma autoridade militar, 
judiciária ou administrativa, ou de junta de alistamento e sorteio militar, poderá 
requerer ao Supremo Tribunal Militar uma ordem de habeas-corpus, por si ou por 
procurador. 

 

Inúmeros eram os motivos alegados pelos advogados que representavam os pacientes, para 

fundamentar o pedido de habeas corpus ao STM: seus clientes estavam sofrendo coação 

ilegal por parte de algum auditor ou autoridade militar; haviam sido presos ilegalmente, sem 

fundamento ou justa causa; presos sem ordem judicial ou formação de culpa; ausência de 

decretação de prisão preventiva antes do ato de prisão; presos mantidos incomunicáveis; 

prisões mantidas por excesso de prazo; ausência de informação com relação ao local onde a 

pessoa havia sido presa; solicitação de habeas corpus preventivo, porque os pacientes 

estariam na iminência de serem presos por sofrerem coação ilegal; pediam exclusão de 

denúncia oferecida pelo Ministério Público Militar. 

É a partir da maneira como o STM decidiu acerca desses casos que podemos avaliar se ele 

coadunou com os desígnios dos oficiais responsáveis pelos IPMs ou se agiu com 

independência frente à onda punitiva e arbitrária que assolou o primeiro ano de ditadura 

militar. Vale a ressalva de que o STM continuou julgando casos relativos a crimes 

tipicamente militares, mantendo as duas atividades como complementares ao seu labor 

jurídico.71  

                                                 
70 Esse texto foi mantido na Constituição de 1967 e na emenda constitucional nº 1, de 1969. 
71 Para conhecer o conteúdo desses habeas corpus, recorreu-se ao Livro de Atas das Sessões do STM, 
depositados no Arquivo do STM, em Brasília. 
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Para o Tribunal, a consequência direta desse tipo de prática foi um volume muito elevado de 

indiciados que impetraram pedidos de habeas corpus no STM, solicitando benesses diversas. 

As alegações mais comuns que se podia encontrar nos fundamentos dos pedidos de habeas 

corpus eram solicitação de soltura por excesso de prazo de prisão, quebra de 

incomunicabilidade, constrangimento e coação ilegais, prisão sem justa causa ou sem 

formação de culpa e incompetência da Justiça Militar.72 

Tal demanda que se apresentou ao plenário do Tribunal, caracterizou o início da configuração 

do STM como o que consideramos ser a justiça do regime, uma vez que levou seus 

integrantes a dedicarem bastante atenção ao debate e à resolução originados e decorrentes do 

quadro político que se desenhava. Contudo, faz-se necessária a ressalva de que as Auditorias 

Militares já estavam inseridas nesse processo, uma vez que os auditores ocupavam, muitas 

vezes, o lugar de “autoridade coatora” na decretação de prisão para averiguação dos IPMs.73   

Essa avalanche de prisões gerou um cenário de indefinição sobre de qual esfera jurídica seria 

a competência para analisar os pedidos de habeas corpus impetrados. Segundo a Constituição 

em vigor à época, competia ao STF processar e julgar originariamente  

(...) o habeas corpus, quando o coator ou paciente for Tribunal, funcionário ou 
autoridade cujos atos estejam diretamente sujeitos à jurisdição do Supremo Tribunal 
Federal; quando se tratar de crime sujeito a essa mesma jurisdição em única 
instância; e quando houver perigo de se consumar a violência, antes que outro Juiz 
ou Tribunal possa conhecer do pedido.74 

 

O “nó górdio” que se estabelecia, derivado da atribuição constitucional dos Tribunais e do uso 

discricionário do poder pelas autoridades militares, residia, exatamente, na tensão entre a 

competência do STF para julgar crimes de cunho político e a natureza “militar” da autoridade 

que promovia a instauração dos IPMs, fazendo com que esses casos pudessem ser deslocados 

para o STM.  

Essa “zona cinzenta” na qual se encontravam as duas Cortes levou o ministro Otávio Murgel 

de Rezende, em 17 de agosto de 1964, a apresentar ao plenário, proposta de definição sobre 

                                                 
72 Ver Atas das Sessões do STM, no Livro de Atas das Sessões do STM, 1964, nas quais encontramos resumo 
dos Habeas corpus, segundo modelo apresentado na Introdução.  
73 Não desenvolveremos essa questão, uma vez que nosso objetivo está circunscrito à atuação da segunda 
instância da Justiça Militar, durante o período. 
74 Ver Constituição dos Estados Unidos do Brasil, de 18 de setembro de 1946, art. 101, letra “h”. Estava 
expresso no Capítulo II – Dos direitos e das garantias Individuais, que o instituto do habeas corpus seria 
concedido “sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de 
locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder. Nas transgressões disciplinares, não cabe o habeas corpus (art. 
Insubordinação, § 23). 
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de que Tribunal seria a competência para conhecer os pedidos de habeas corpus impetrados 

por indiciados civis. Segundo o ministro, o STF havia se pronunciado recentemente 

afirmando que, no caso de indiciado civil, não poderia ser aplicado o Código de Justiça 

Militar se a investigação não tivesse por objetivo apurar crime de competência da Justiça 

Militar. Em situações como essas, caberia a aplicação da lei processual comum e o 

encarregado o inquérito deveria dirigir-se ao juiz de direito para decretar a prisão preventiva e 

não às Auditorias Militares, como vinha acontecendo. 

Logo, derivando desse esclarecimento surgiu a seguinte questão: quem teria competência para 

prender e quem teria competência para soltar? Segundo decisão do STF, o STM só poderia 

conhecer do habeas corpus quando a coação partisse de autoridade militar, de acordo com as 

disposições do Código de Justiça Militar, 

As investigações procedidas por autoridade que não esteja sujeita aos preceitos do 
Código de Justiça Militar não são atos de autoridade militar, embora seja militar o 
encarregado do inquérito, pois não é a qualidade da pessoa que dá fisionomia ao ato. 
A subordinação do encarregado do inquérito à lei comum tira-lhe a qualidade de 
autoridade militar. Declarada inaplicável a lei processual militar, afastada fica, ipso-
facto, a competência do Superior Tribunal Militar.75 

 

Tal decisão confirmou o que já estava previsto na legislação, e que vinha sistematicamente 

sendo desrespeitado pelos responsáveis pelos IPMs. Diante da determinação do Supremo, o 

ministro Murgel de Rezende propôs que a matéria fosse levada ao conhecimento dos 

auditores militares, sugerindo que estes esclarecessem aos encarregados dos inquéritos, o que 

foi aprovado por unanimidade.76 O ministro general Lima Brayner ainda fez o seguinte 

adendo: 

Sou pela proposta do Exmo. Sr. Ministro Dr. Murgel, na sua íntegra e no seu 
espírito. Faça-se, entretanto, sob a forma de Sugestão aos Srs. Drs. Auditores. O 
STM, como órgão de cúpula da Justiça Militar, pode e deve traçar normas a todos os 
demais elementos do organismo judiciário militar, em todo o território nacional. 
Assim se evitaria que, por ignorância ou má fé, continuem a ser praticadas 
violências e arbitrariedades em nome da Justiça Militar, que já tem provocado até 
atos de desespero.77 

 

                                                 
75 Arquivo do STM, Atas das Sessões do STM, 1964, 53ª sessão, 17 de agosto de 1964, pp. 281-282. 
76 A relação e o diálogo estabelecidos entre o STF e o STM, nesse período, ainda merece maiores estudos. 
Durante pesquisa no Arquivo do STM, encontraram-se diversos ofícios encaminhados pelos ministros do STF ao 
ministro presidente do STM, solicitando esclarecimento sobre prisões preventivas decretadas por auditores, para 
averiguações de encarregados de IPMs, durante os anos de 1964 e 1965. O conteúdo de alguns desses ofícios 
pode ser encontrado em OLIVEIRA et alli (1967). Para maiores informações sobre a atuação do STF durante a 
ditadura militar, ver SWENSSON JR. (2006). 
77 Idem. A presente proposta foi encaminhada ao Procurador Geral da Justiça Militar, Ivo D’Aquino Fonseca , 
através do Ofício nº 107/Pres, em 19 de agosto. Arquivo do STM, Gabinete da Presidência - Ofícios Expedidos 
(1962-1965). 
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De certa forma, o evidenciado acima indica que o STM trouxe para si a responsabilidade por 

organizar a pretensão punitiva até então posta em prática por integrantes da Justiça Militar. 

Tentou fazê-lo de acordo com a legislação em vigor, ou por meio dos instrumentos 

normativos elaborados na própria dinâmica de funcionamento do Tribunal e sua apreciação da 

conjuntura. 

Não há como generalizar, haja vista a insuficiência de documentos que nos permitam fazer a 

afirmação a seguir, mas podemos perceber que a sugestão do STM aos auditores surtiu certo 

efeito. Em 8 de setembro de 1964, o auditor da 3ª Auditoria da 3ª Região Militar enviou o 

ofício nº 432 ao presidente do STM comunicando que havia encaminhado pedido de licença, à 

Câmara dos Deputados do Rio Grande do Sul, para processar um deputado federal do Partido 

Trabalhista Brasileiro (PTB), denunciado como incurso no art. 24, da Lei nº 1.802/53, 

combinado com o artigo 33, § 1º do CPM:78 

Lei nº 1.802, de 1953: 
Art. 24. Constituírem ou manterem os partidos, associações em geral, ou, mesmo, o 
particular, milícias ou organizações de tipo militar de qualquer natureza ou forma 
armadas ou não, com ou sem fardamento, caracterizadas pela finalidade combativa e 
pela subordinação hierárquica.  
Pena:- reclusão de 1 a 3 anos aos cabeças, e da metade para os demais agentes, além 
da perda, em favor da União do material usado.  
 
Código Penal Militar, de 1944: 
Art. 33. Quem, de qualquer modo, concorre para o crime, incide nas penas a este 
cominadas.  
§ 1º Reputam-se cabeças os que provocam, excitam ou dirigem a ação, para a prática 
de crime de autoria coletiva necessária.  

 

No dia 1º de abril de 1964, um advogado foi preso pela polícia civil e levado para a Capitania 

dos Portos do estado de São Paulo, situada em Santos, para “averiguação de atividades 

subversivas.”79 No dia 12 de junho, o capitão dos Portos, Júlio de Sá Bierrembach, que viria a 

ser ministro do STM em 1977, encarregado do IPM aberto para investigar o advogado, pediu 

ao juiz titular da 2ª Vara Criminal da Comarca de Santos para declarar a prisão preventiva do 

paciente, incurso nos artigos 5º, 7º, 9º, 10, 11 e 13 da LSN.  

Esse fato evidencia a participação da Justiça Comum no processo punitivo, cujos juízes 

também decretavam prisão preventiva a pedido dos encarregados dos IPMs. Vale salientar 

                                                 
78 Arquivo do STM, Gabinete da Presidência, Ofícios Recebidos (1964-1966). Infelizmente, em função da 
maneira como os ofícios expedidos e recebidos estão organizados, não tivemos como checar qual foi a resposta 
do presidente do STM, com relação ao assunto. Contudo, infere-se que havia certa hierarquia de poderes, pelo 
menos é o que ilustra esse caso específico, na organização do processo punitivo. 
79 Arquivo do STM, Livro de Acórdãos de Habeas Corpus, 1964 (HC 27.171 a 27.530). Ver Acórdão nº 27.189. 
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que nenhum dos artigos nos quais o advogado seria acusado era, até então, da competência da 

Justiça Militar.  

Em 14 de julho, o encarregado do IPM solicitou a prorrogação da prisão preventiva, deferida 

pelo mesmo juiz, que a revogou em 18 de agosto, quando seu prazo acabou, e foi expedindo 

alvará de soltura. 

Heráclito Fontoura Sobral Pinto, advogado do acusado, havia impetrado habeas corpus no 

STF e no Tribunal de Justiça do estado de São Paulo, com pareceres favoráveis ao paciente, 

mas seu cliente permaneceu preso, levando seu advogado a recorrer ao STM,80 alegando que 

fossem  

(...) responsabilizados criminalmente aqueles que vierem a burlar, através de 
manobras manifestamente ilegais, a ordem emanada desta Corte de Justiça, uma vez 
que não se compreende que o prestígio dos Tribunais sofra atentado por parte 
daqueles, que tem o dever de cultuar e cultivar a disciplina e a hierarquia.81 

 

No acórdão do STM, datado de 23 de setembro de 1964, os ministros alegaram que o fato de 

Bierrenbach ter pedido ao juiz da 2ª Vara Criminal da Comarca de Santos para que decretasse 

prisão preventiva deixava claro que ele reconhecia caber a essa autoridade judiciária a 

apreciação da matéria. Com relação ao fato de o encarregado do IPM declarar-se ciente do 

alvará de soltura expedido pelo juiz, assim mesmo mantendo-o preso, os ministros do STM 

assim se pronunciaram: 

Considerando que com essa declaração recusou-se o encarregado do IPM a por em 
liberdade o paciente, que, já agora não sofre mais prisão preventiva, revogada pelo 
juiz que a decretou. 
Considerando que essa coação ilegal está sendo exercida por autoridades militares 
pela aplicação errônea do art. 156 do CJM. 
Considerando, finalmente, a necessidade de nessa época pós-revolucionária ser 
imprescindível assegurar o prestígio da Justiça, para que a nossa pátria continue a ser 
uma verdadeira democracia, com os seus três poderes funcionando independentes e 
harmônicos, a fim, sobretudo, de consolidar os verdadeiros ideais de abril. 
Isto posto, ACORDAM em Tribunal conceder a ordem, para que o paciente seja posto 
em liberdade, sem prejuízo do processo, unanimemente. 

 

Esse acórdão de habeas corpus elucida-nos acerca de duas questões interessantes. 

Primeiramente, como afirmado, a Justiça Comum também se envolveu no processo punitivo, 

assessorando juridicamente, assim como os auditores militares, os oficiais encarregados dos 

                                                 
80 Essa foi uma estratégia comum dos advogados de presos políticos, recorrer à quantas esferas judiciais pudesse, 
a fim de conseguir a soltura do preso. 
81 Arquivo do STM, Livro de Acórdãos de Habeas Corpus, 1964 (HC 27.171 a 27.530). Ver Acórdão nº 27.189. 
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IPMs.82
 Afirmamos, em geral, que os militares não confiavam na justiça comum e que, por 

isso, seria necessário dotar a Justiça Militar da responsabilidade legal pelo julgamento dos 

casos que versassem sobre questões políticas. Segundo o advogado Modesto da Silveira, 

inicialmente, os defensores recorriam à justiça comum, mas “logo depois do golpe eles 

perceberam que os juízes da justiça comum procuravam seguir a lei que não interessava mais 

à ditadura (...).”83 

Devemos relativizar essa afirmação, pois a justiça comum, em certo sentido, também se 

envolveu com a causa “revolucionária” e compactuou com as prisões e arbitrariedades do 

processo punitivo pós-golpe.  

Corroborando esse argumento, o ministro José Luís Barbosa Clerot, que atuou no STM de 

1986 a 1988, mas que antes atuou como advogado de presos políticos durante o regime 

militar, alegou que, surpreendentemente, os integrantes da Justiça Comum eram muitos mais 

severos que os do STM: 

Veja bem, quando os militares transferiram a competência para os crimes contra a 
segurança nacional para aqui, eles achavam que isso aqui ia se transformar em um 
Tribunal de Nuremberg. Mas a coisa não foi assim. Veja bem. Qual é a experiência 
que eu pessoalmente tive aqui no Palácio do Planalto? Eu ainda advoguei para 
pessoas antes da competência vir para o Tribunal Militar. Porque era assim: 
competência para julgar era Justiça Comum e da Justiça Comum, de primeiro grau, 
havia um recurso direto para o Supremo Tribunal Federal. As primeiras sentenças 
saídas sobre reorganizar partido comunista e não sei o que mais, inclusive aqui de 
Luisiânia, foram terríveis. Foram terríveis, duríssimas! Tomadas praticamente sem 
prova.84 

 

Em segundo lugar, o citado acórdão de habeas corpus demonstra que a fronteira entre a 

obediência e o desrespeito à lei e às decisões dos órgãos judiciais era muito tênue. O capitão 

dos portos, ao invés de simplesmente prender o acusado, optou por recorrer a uma autoridade 

judiciária para processar legalmente a prisão, solicitando a tal autoridade a contextura jurídica 

que revestiria a detenção das formalidades legais. Ainda assim, apesar desse aparente respeito 

à lei e ao seu aplicador (juiz titular da 2ª Vara Criminal da Comarca de Santos), no momento 

de obedecer à determinação posterior, nos caso as concessões de habeas corpus, que levariam 

à soltura do investigado, a autoridade coatora ignorou a decisão das cortes de justiça, visando 

à manutenção da prisão do acusado. 

                                                 
82 Talvez, esse exemplo nos permita afirmar que, antes da edição do AI-2, alguns órgãos da Justiça Comum 
tenham funcionado como braço jurídico, em certa medida, da punição pós-golpe. Esse tema merece ser melhor 
investigado. 
83 Entrevista concedida ao Núcleo de Memória e Política Carioca e Fluminense, CPDOC/FGV, em 31 de março 
de 2000. 
84 CPDOC/FGV, Dossiê Justiça Militar, Entrevista 1356, concedida em 23 de junho de 2005. 
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Diante da crescente quantidade de habeas corpus que eram solicitados ao STM, em maio de 

1964, foi necessário designar um dia da semana especialmente para o julgamento desse 

dispositivo jurídico, sendo decidido que as quartas-feiras seriam dedicadas à apreciação dos 

pedidos dessa natureza, o que sugere uma reorganização da rotina do Tribunal, após o golpe.85  

A partir de 1º de abril até dezembro de 1964, o STM recebeu 681 pedidos de habeas corpus, 

solicitados por 1.290 pessoas que recorreram a esse instituto jurídico, sendo 898 (69,61%) 

civis e 392 (30,39%) militares.86 É importante destacar a quantidade de pessoas indiciadas e 

não somente de habeas corpus, porque a decisão do STM poderia variar de uma pessoa para 

outra, mesmo que elas tivessem entrado com o mesmo pedido de habeas corpus.87 Desse 

universo, somente 10 eram mulheres, civis, contabilizando menos de 1% das pessoas que 

recorreram ao Tribunal. 

Salientamos que esses dados não refletem, necessariamente, a quantidade total de pessoas que 

foram presas após o golpe ou indiciadas em IPMs, somente aquelas que requereram habeas 

corpus ao STM. Não podemos descartar a possibilidade de que muitas não o tenham feito 

porque foram soltas antes, porque recorreram ao STF ou outro órgão da Justiça Comum, ou 

simplesmente porque não possuíam recursos financeiros para contratar um advogado que as 

representassem. 

Segundo Denise Dora, a estratégia da defesa, nesse período, foi recorrer à justiça comum de 

forma regular, assim os pedidos de habeas corpus eram direcionados a varas criminais 

distintas e a todas as instâncias possíveis (2011:49). O intuito primeiro desses habeas corpus 

era encontrar as pessoas que haviam sido presas, e por isso ficaram conhecidos como habeas 

corpus de localização (Idem:74). O segundo objetivo era conseguir a quebra da 

incomunicabilidade imposta pela autoridade coatora, entre o indiciado e seu advogado. A 

autora esclarece, ainda, que mesmo após a transferência do julgamento de crimes políticos 

para a Justiça Militar, os advogados continuaram dirigindo-se à justiça comum, por meio de 

“uma pequena janela”, que considerava a justiça civil como aquela responsável por regular a 

vida civil. Assim, em caso de indiciados civis, a depender do juiz, era possível obter alguma 

resposta (Idem:52). 

Alguns dados apresentados por Maria Helena Moreira Alves nos auxiliam a ilustrar que 

muitas pessoas não recorreram ao STM: 

                                                 
85 Arquivo do STM, Livro de Atas das Sessões do STM, 1964, 7 de agosto de 1964, p. 258. 
86 Compilação da autora, com base no Livro de Atas das Sessões do STM, 1964. 
87 Na sessão de 19 de novembro de 1964, por exemplo, o STM julgou um habeas corpus com 49 pacientes. 
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Alguns elementos dados a público sugerem a magnitude da “Operação Limpeza”. 
Segundo a revista Time, por exemplo, em apenas uma semana pelo menos 10.000 
pessoas foram detidas, 4.000 das quais na cidade do Rio de Janeiro. O Correio da 

Manhã publicava diariamente listas de nomes de pessoas presas. No mês de maio, 
1.655 prisioneiros foram citados. Pelo final de 1964, a extensão e a violência da 
repressão na “Operação Limpeza” tornaram-se objeto de preocupação internacional. 
Em setembro daquele ano, em Genebra, a Comissão Internacional de Juristas 
publicou relatório condenando o governo pela detenção continuada de 8.000 pessoas, 
pela imposição de censura à imprensa e pela cassação de mandatos eleitorais 
(1985:60). 

 

No gráfico abaixo, podemos acompanhar o movimento dos 681 habeas corpus impetrados no 

STM em 1964, por mês, demonstrando como aumentou o recurso a esse recurso jurídico, mas 

que longe está de refletir o alcance da repressão pós-golpe. Faz-se necessário lembrar que, 

como estamos analisando a documentação do ponto de vista do STM, consideramos a data do 

acórdão do Tribunal, não de entrada na Secretaria do Tribunal, por parte do advogado. 

Gráfico nº 3 – Quantidade de pacientes que solicitaram habeas corpus ao STM (1964)* 
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Fonte: compilação da autora, com base nos Livros de Atas das Sessões do STM, 1964. 
* Iniciamos a contabilização no mês de março, a fim de compararmos a quantidade de HCs que eram solicitados 
antes e depois do golpe. Universo de pacientes que impetraram habeas corpus a partir de 1º de abril: 1.290 
pessoas. Não encontramos informações referentes a dois pacientes. 
 

O movimento punitivo, nos primeiros meses, atingiu civis e militares da mesma forma, 

aumentando exponencialmente a quantidade de civis a partir do mês de junho. A bibliografia 

sobre o processo punitivo pós-golpe salienta que os militares foram o principal setor atingido 

na onda repressiva que se instaurou. De fato, via Poder Executivo, 1.152 militares e policiais 

foram reformados ou demitidos em 1964 (SANTOS, 1990). Analisando essa situação do 

ponto de vista do STM, observamos que a quantidade de civis supera em muito o número de 

militares que recorreram ao Tribunal buscando habeas corpus. Essa análise foi outra forma de 
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constatar que “a cirurgia executada pelos generais de abril, para eliminar qualquer foco de 

oposição dentro do meio militar, alcançou êxito” (ARQUIDIOCESE, 1985:119).88  

De maneira geral, incluindo todos os temas que passaram pelo Tribunal, assim votaram os 

ministros, em 1964, acerca dos habeas corpus impetrados: 

Tabela nº 1 - Acórdãos de Habeas Corpus solicitados ao STM (1964) 

Acórdão do STM Quant. % 

Não concederam a ordem 493 38,22 

Prejudicado o pedido 335 25,97 

Concederam a ordem 258 20 

Não tomaram conhecimento do pedido 147 11,4 

Homologaram o pedido de desistência 29 2,25 

Converteram o julgamento em diligência 25 1,94 

Adiamento do julgamento 3 0,23 

Total 1.290 100 
 

Fonte: compilação da autora, com base no Livro de Atas do STM, 1964. 

 

Analisando de forma geral, ao contrário do senso comum que atribui ao STM uma prática 

menos persecutória do que outras esferas punitivas do governo, observamos que os ministros 

não eram tão benevolentes na concessão da ordem. Na maioria dos casos, eles votaram por 

não concedê-la, decidindo de forma desfavorável aos pacientes. Talvez, o que faça a imagem 

do Tribunal ser positiva com relação à maneira de votar e à suposta manutenção das garantias, 

seja o fato de que, isoladamente, o Tribunal se pronunciava de forma a conceder o habeas 

corpus a presos com notoriedade, como foi o caso do governador Seixas Dória. 

A explicação para o tópico “Prejudicado o pedido” ser tão elevado, alude à ideia de que até a 

matéria ser decidida em plenário, o paciente já havia sido solto, pelos próprios agentes 

punitivos ou por ordem do STF. Os casos nos quais o Tribunal decidiu por “Não tomar 

conhecimento do pedido” referem-se àqueles nos quais não reconheciam a Justiça Militar 

como foro responsável por aquele caso específico. 

Quando se detalha a informação, analisando as categorias civil e militar, observamos que os 

ministros eram mais indulgentes com os civis do que com os militares, concedendo a 22,85% 

                                                 
88 Segundo Marcus Figueiredo, os militares foram os que mais sofreram com o processo punitivo no período de 
1964 a 1973, no âmbito da burocracia estatal e ocuparam o patamar de 35% dos setores punidos (1978:163). 
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dos civis as benesses solicitadas, apresentando comportamento favorável a somente 13,52% 

dos militares.  

Tabela nº 2 - Acórdãos de Habeas Corpus solicitados por civis e militares ao STM (1964) 

Acórdão do STM Civis % Militares % Total % 

Não concederam a ordem 290 32,33 203 51,79 493 38,25 

Prejudicado o pedido 237 26,42 98 25,00 335 25,99 

Concederam a ordem 205 22,85 53 13,52 258 20,02 

Não tomaram conhecimento do pedido 128 14,27 19 4,85 147 11,40 

Homologaram o pedido de desistência 23 2,56 5 1,28 28 2,17 

Converteram o julgamento em diligência 12 1,34 13 3,32 25 1,94 

Adiamento do julgamento 2 0,22 1 0,26 3 0,23 

Total 897* 100 392 100 1.289 100 

 

Fonte: compilação da autora, com base no Livro de Atas do STM, 1964. 
* Há 1 habeas corpus no qual não consta a decisão do STM. 
 
 

Esse comportamento pode ser explicado por alguns fatores. Em primeiro lugar, porque os 

próprios ministros do STM afirmaram, na moção de apoio ao golpe, em 6 de abril de 1964, 

que compactuavam com as decisões tomadas pelo Comando Supremo da Revolução, para o 

restabelecimento da hierarquia e da disciplina nas Forças Armadas. Dessa forma, não nos 

surpreende que os ministros tenham sido mais rigorosos com os militares que, no seu 

julgamento, tivessem infligido ou desrespeitado disciplinarmente a corporação e a codificação 

penal militar. 

Por outro lado, os militares são o público tradicional da Justiça Militar, logo, não é de admirar 

que eles tenham sido mais severos com o seu público cativo. No mesmo sentido, legalmente 

falando, era legítimo reconhecer a Justiça Militar como foro de processo e julgamento de 

militares, independente da natureza do suposto crime que tivessem cometido, recaindo no que 

se considera ser o papel do STM como Justiça político-corporativa.  

As opiniões acerca da concessão ou não de habeas corpus não eram unânimes, tampouco 

consensuais, entre membros do alto escalão governamental, integrantes do STM e oficiais da 

caserna, responsáveis pelas prisões em curso no processo de “depuração política”.89 

O ministro da Justiça informou ontem a deputados que o visitaram e a senadores 
com os quais esteve no Palácio do Congresso que a ordem jurídica do país está 

                                                 
89 Expressão de Carlos Castello Branco (1977:16). 
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plenamente restabelecida, estando o governo em condições de dar cumprimento às 
decisões da Justiça, inclusive às ordens de habeas-corpus. 
O Sr. Milton Campos, desde antes de assumir, vinha sendo assediado por pessoas 
que intercediam em favor de presos políticos, sobretudo para pedir autorização de 
visitas. Ontem ainda autorizou ele o senador Artur Virgílio a visitar, na embaixada 
da Iugoslávia, alguns deputados do PTB ali exilados. 
(...) 
Sua presença no Ministério tem, em consequência, um sentido bastante nítido e 
representa uma carta de intenções do presidente da República no que tange ao 
desenvolvimento da política repressiva da Revolução. O sr. Milton Campos é, por 
natureza e por formação, um homem fiel às instituições democráticas e ao sistema 
jurídico (...) (BRANCO, 1977:21). 

 

O processo de rearranjo político, baseado na atividade punitiva posta em prática em diversos 

setores da sociedade brasileira, desencadeou questionamentos, no âmbito do próprio Tribunal, 

quanto à sua dinâmica e estrutura de funcionamento. Quando surgiu, em 25 de maio de 1964, 

a dúvida sobre de quem era a competência para decretar a prisão preventiva de oficiais 

generais, por exemplo, o ministro Orlando Moutinho Ribeiro levou ao conhecimento dos 

ministros a omissão do Código de Justiça Militar quanto ao assunto e apresentou duas 

interrogações com relação ao procedimento que deveria ser adotado, a saber: (a) a distribuição 

do pedido de prisão preventiva deveria ser feita pelo presidente do STM ou através de sorteio 

do relator para o caso; (b) a competência para decretar a prisão preventiva deveria ser do 

relator ou do Tribunal. Após votação, por maioria, os ministros decidiram que a competência 

para decretar a prisão preventiva era do STM, devendo seu pedido ser distribuído a um 

relator.90 Dois dias após tal decisão, o Tribunal decretou, a pedido de um encarregado de IPM, 

instaurado em 3 de abril de 1964, a prisão preventiva de um vice-almirante, um contra-

almirante e quatro capitães-de-mar-e-guerra; um capitão-de-fragata dois capitães-de-corveta, 

um capitão-tenente e três segundos-tenentes. 

A nosso ver, esse exemplo auxilia na ilustração de como a estrutura burocrático-

administrativa do Tribunal, e da Justiça Militar como um todo, inclusive a própria codificação 

penal militar foi sendo afetada no momento pós-golpe.91 O questionamento subjacente à 

análise do exemplo desdobra-se em duas inquietações: (I) tal necessidade de modificações do 

modus operandi do Tribunal demonstra certa fragilidade da instituição ou, simplesmente, (II) 

ajuda-nos a refletir sobre como as instituições vão sendo moldadas de acordo com as 

iminências conjunturais que vão surgindo? 

                                                 
90 Arquivo do STM, Livro de Atas das Sessões do STM, 1964, 26ª sessão, 25 de maio de 1964, p. 138 e 142.  
91 Os concursos para auditores que foram sendo abertos ao longo dos anos e o aumento da quantidade de 
Auditorias Militares são um exemplo que como a burocracia que compunha a estrutura da Justiça Militar foi 
sendo redefinida para atender às novas demandas que surgiam. 
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Outras modificações vão sendo sugeridas pelos ministros, ao longo do caminho, para evitar 

mal-entendidos na hora da votação. Na sessão de 12 de agosto de 1964, os ministros 

concederam a ordem de habeas corpus impetrada pelo advogado de um civil que alegava 

estar preso sem justa causa desde 15 de maio, no Quartel da Polícia Militar do Rio Grande do 

Norte, por ordem do Comando Militar, à disposição de uma Comissão de Inquérito. O voto 

dos ministros, concedendo a ordem para que o paciente fosse solto não foi unânime, três deles 

negariam a ordem e quatro alegavam a incompetência da Justiça Militar para apreciar o 

habeas corpus.
92 

Diante de tal situação, o ministro general Alencar Araripe, que havia levantado a preliminar 

de o STM “não tomar conhecimento do pedido”, propôs na sessão seguinte à votação que 

“nos pedidos de habeas corpus em que houver presunção de incompetência do foro, o 

julgamento deve ser iniciado pela preliminar de conhecer-se ou não do pedido”, pois lhe 

parecia “aberrante decidir-se sobre causa para a qual é indicado outro foro competente.”93 

Em 10 de abril de 1964, foi votado um pedido de habeas corpus, solicitado por quatro 

militares da Aeronáutica, alegando estarem sofrendo coação por se encontrarem presos, por 

determinação Ministro da Aeronáutica, sem justa causa. A decisão do STM, por maioria foi a 

de não tomar conhecimento do pedido por incompetência do Tribunal, contrária ao voto do 

ministro Araripe, que votava “pela competência do Tribunal para apreciar o pedido, mas dele 

não toma conhecimento por não caber HC na situação de emergência atual."94 

A quantidade de pedidos de habeas corpus gerou aumento significativo do expediente do 

STM, que segundo o ministro general Peri Bevilacqua, podia ser atribuído, sobretudo, à 

arbitrariedade cometida pelas autoridades, como por exemplo, o excesso de prazo de prisão 

preventiva e de incomunicabilidade previstas pelo Código de Justiça Militar. Em 23 de abril 

de 1965, Bevilacqua anexou uma Declaração de Voto no julgamento do habeas corpus nº 

27.667, na qual propôs que o Tribunal se dirigisse ao então Ministro da Guerra, o general 

Artur da Costa e Silva, com a finalidade de solicitar que ele ordenasse medidas que cessassem 

tais irregularidades, que a seu ver, comprometiam a imagem da Justiça Militar perante a 

nação, 

Com efeito, as pautas dos nossos trabalhos neste Tribunal estão diariamente 
carregadas de pedidos de habeas corpus, de recursos criminais e outros corretivos 
judiciais, que dão a conhecer o quanto de arbitrariedade se vem praticando em 
nosso país com aparente amparo nas leis penais militares, mas na realidade ao 

                                                 
92 Arquivo do STM, Livro de Atas das Sessões do STM, 51ª sessão, 12 de agosto de 1964, p. 264. 
93 Arquivo do STM, Livro de Atas das Sessões do STM, 52ª sessão, 14 de agosto de 1964, p. 272. 
94 Arquivo do STM, Livro de Atas das Sessões do STM, 12ª sessão, 10 de abril de 1964, p. 61. 
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arrepio dessas leis, exigindo frequentemente a ação contensora (sic) e reparadora 
deste Egrégio STM (LEMOS, 2004c: 39). 

 

A quantidade de causas que chegavam ao Tribunal em virtude do processo punitivo também 

foi motivo de apreciação do ministro general Olympio Mourão Filho, que, em 1965, detectou 

que nem a justiça comum nem a castrense estavam aptas para processar e julgar os 

“numerosos crimes de subversão e de corrupção” que a elas chegavam. Sua observação não se 

dirigia, como a de Bevilacqua, à violação da normatividade nas prisões indevidas decorrentes 

dos IPMs, mas à falta de estrutura da Justiça Militar para lidar com a nova demanda:  

De fato, existem processos gerados por Inquéritos Policiais Militares e outros 
Inquéritos Administrativos que, pelas suas dimensões em número de indiciados e 
futuros réus e ilícitos penais esquematizados, definidos em lei, se começarem hoje, 
agora, a ser postos em movimento, certamente não chegarão à fase de sentenças antes 
de 2, 3 ou mais anos!95 

Em sua leitura sobre a atuação da Justiça Militar, afirmava que, devido à sua estrutura, a 

justiça castrense tinha condições muito precárias de independência. Chegou a afirmar, em 

pronunciamento no Tribunal, que “além de inadaptável aos tempos atuais, é viciosa em alguns 

pontos.”96 Assim, segundo consta em seu relato memorialístico, chegou a sugerir, na época, 

mudanças na instituição para que alcançasse sua autonomia:  

1º - Mudar a denominação para Justiça para os Crimes Militares; 
2º - Criar um quadro de cem juízes recrutados por concurso, das três Forças; os 
nomeados serão do posto de coronel, no mínimo, e previamente demitidos das 
Forças Armadas de origem; com este quadro podem se equiparar 20 Auditorias; 
3º - Retirar todas as Auditorias das sedes dos Corpos de Tropa e colocá-los em 
cidades vizinhas, longe dos quartéis; 
4º - Os ministros togados do STM seriam recrutados, exclusivamente no Quadro de 
Auditores e no Quadro de Juízes, por contagem de pontos, concurso, etc. 
5º - A procuradoria passaria a integrar o Quadro da Justiça e nomeados seus 
membros pelo processo de concurso (MOURÃO FILHO, 1978:442).97 

 

Não obstante a natureza abrangente da proposição do ministro Mourão Filho, as medidas 

sugeridas não foram acatadas, mas denotam a preocupação em organizar, estruturar e 

aparelhar a Justiça Militar como um todo para que tivesse possibilidade de atuar 

autonomamente e de forma mais ágil como justiça do regime no processo de punição de 

subversivos e corruptos. 

                                                 
95 Arquivo do STM, Relatório Anual da Justiça Militar, 1965, Sessão de 10 de maio de 1965, Pronunciamento do 
ministro general Olympio Mourão Filho, p. 9. 
96 Idem, p. 11. 
97 Não encontramos, no Arquivo do STM, documentos com tais sugestões do ministro general Mourão Filho. 
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Nesta fase de implantação do regime militar brasileiro, o cenário político foi marcado por 

certa “docilidade paisana” e por um “inusitado ativismo” militar no rearranjo de poder 

(MARTINS FILHO, 1995:52), ativismo este que gerava tensões e conflitos na condução 

política do país. A insatisfação com o “ritmo e o alcance da ‘depuração’ do sistema político” 

caracterizava o discurso do oficialato, principalmente daqueles vinculados ao então ministro 

da Guerra, Artur da Costa e Silva (Idem).  

Tal descontentamento, que evidenciou o surgimento de tensões entre o palácio e a caserna98 

manifestadas durante todo o regime militar brasileiro, por motivos diversos, refletiu-se em 

críticas do oficialato ao STM, acusado de atrasar o processo punitivo e de depuração das 

Forças Armadas.99 Essas afirmações advinham do fato de que, em geral, o Tribunal decidia ou 

emitia seus acórdãos pautados em um discurso de obediência à normatividade legal.100 

Mesmo concedendo habeas corpus a um número tão reduzido de pacientes, alguns setores da 

oficialidade não estavam satisfeitos com a conduta do Tribunal. 

Talvez essa tensão, entre o setor que exigia uma punição mais severa e célere e o 

comportamento dos Tribunais, evidencie o que Miranda Rosa apontou como uma dualidade 

que caracterizou o momento pós-golpe: poder revolucionário e supraconstitucional versus 

tribunais independentes (1985:13). Maria Helena Moreira Alves também destaca o papel dos 

tribunais acerca da contenção das arbitrariedades cometidas pelos encarregados dos IPMs, 

afirmando que  

Como, na época, a decisão era passível de revisão pelo Judiciário, o Supremo 
Tribunal Federal e os tribunais estaduais frequentemente revogavam as decisões dos 
IPMs. Estabeleceu-se assim um confronto crescente entre a estrutura legal tradicional 
e a estrutura paralela extralegal ou “revolucionária”. Os coronéis dos IPMs passaram 
a protestar com indignação cada vez maior contra esta autonomia judicial, forçando 
afinal o Executivo a ampliar as medidas de controle sobre os juízes e o próprio 
Judiciário (1985:57). 

Em resposta a comentários de natureza crítica ao STM, em 17 de agosto de 1964, o ministro 

general Tristão Araripe fez um pronunciamento intitulado “O espírito revolucionário e o 

Superior Tribunal Militar”, cujo intuito era o de “esclarecer os jovens camaradas interessados 

na repressão dos desatinos contra a coisa pública”, pois a seu ver, a “crítica ao Superior 

                                                 
98 Estas expressões são originalmente empregadas por João Roberto Martins Filho (1995). 
99 A hipótese de Lemos acerca do STM como “arena de confronto entre correntes militares que disputavam a 
primazia do regime” pode ser visualizada mediante análise das críticas direcionadas ao Tribunal (LEMOS, 
2004c: 425). 
100 Não conseguimos encontrar as fontes dessas críticas dirigidas ao STM, como sugerido durante o processo de 
Qualificação do projeto de pesquisa de Doutorado. 
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Tribunal Militar de não corresponder aos anseios do espírito revolucionário emana da 

defeituosa compreensão da competência e das possibilidades do foro militar.”101 

Em defesa da atuação do STM diante das causas que lhe chegavam, vinculadas ao processo 

punitivo, o ministro apregoava a necessidade de o Tribunal não agir “fora da lei” e declarar-se 

incompetente na apreciação de crimes comuns praticados por civis. O aspecto que deve ser 

ressaltado das observações de Araripe é o fato de que o ministro não discordava da 

necessidade governamental de empreender o que ele denominou de “ação regeneradora” – 

presumivelmente, também posta em prática por meio da Justiça Militar –, mas antes seria 

conveniente modificar os “pontos fracos” de tal ação, mediante alterações na legislação. Para 

o ministro, toda a confusão sobre competência de foro para apreciar casos associados à 

conjuntura política e à falta de poder da Justiça Militar para decidir sobre tais questões 

derivava da existência de uma LSN “tecnicamente falha (...) na caracterização dos delitos e no 

processual.”102 

O problema principal observado na LSN era o fato de que cindia a competência entre o foro 

comum e o especializado, “por falta de confiança no foro especial.”103 No entender do 

ministro Araripe, esse desajuste poderia ter sido sanado pelo AI-1, mas “seus executores, 

talvez impressionados pela expressão ‘segurança do Estado’, pensaram ser fácil atribuir ao 

foro militar os desatinos contra as instituições vigentes e os interesses do Estado”, mas nem a 

Constituição, nem a própria LSN o permitiam.104 Resultava desse conflito legislativo o fato de 

o STM pronunciar-se como incompetente para apreciar crimes praticados por civis. 

Entre abril e agosto de 1964, mês do pronunciamento do ministro, 342 civis solicitaram 

habeas corpus referentes à conjuntura política. O Tribunal concedeu a ordem para 136 

(39,76%) deles e não tomou conhecimento do pedido com relação a 38 (11,11%). Isso 

significa que em 39,76% dos casos, o STM pronunciou-se favoravelmente àqueles que 

estavam sendo acusados e, eventualmente, haviam sido presos por algum crime previsto na 

LSN, e em 11,11% declarou-se incompetente para decidir sobre a questão. Esse quadro 

                                                 
101 Arquivo do STM, Ata das Sessões do Superior Tribunal Militar, 1964, 53ª Sessão, 17 de agosto de 1964, p. 
282.  
102 Arquivo do STM, Livro de Atas das Sessões, 1964. 53ª sessão, 17 de agosto de 1964, p. 282. 
103 Idem. 
104 Idem. De fato, foi somente com a edição da LSN de 1967, decreto-lei nº 314, de 15 de março, que se passou a 
falar em crimes contra a segurança nacional e não mais contra a segurança do Estado e da ordem política e 
social.  
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evidencia que pouco mais de 50% das decisões eram vantajosas para os pacientes,105 

demonstrando o motivo das críticas mencionadas pelo ministro Araripe em seu 

pronunciamento:  

Eis porque o STM tem sido levado a conceder Habeas-Corpus e a revogar prisões 
preventivas: - por incompetência do foro; - por fracas fundamentações e 
caracterização dos crimes; - por excesso de prazos legais.106 

Segundo Heleno Fragoso, “a manutenção do sistema de garantias processuais e 

constitucionais vigente provocou, todavia, grande descontentamento e decepção em certos 

setores revolucionários mais exaltados, pelo que concerne à pretensão punitiva do 

movimento” (1984:7). O advogado de presos políticos afirma, ainda, que nesse período, a 

justiça estendeu seu manto, por meio da observação de três questões: observância estrita da 

competência da Justiça Militar, afirmação de foro privilegiado para ministros, governadores e 

secretários e libertação de presos políticos por excesso de prazos processuais (Idem:7). 

Podemos relativizar a ideia de que o Tribunal queria, mas não podia agir contra aqueles 

acusados de subversão, para preservar a legalidade, principalmente, quando o paciente era 

militar. Em 11 de abril de 1964, um sargento da Marinha foi preso e passou, então, a 

responder a IPM. Sua prisão preventiva só foi decretada em 10 de setembro do mesmo ano, 

ou seja, cento e oitenta dias depois de ter sido preso. Segundo o encarregado do inquérito, o 

paciente havia cometido os crimes de motim, revolta, aliciação e incitamento.  

Os ministros do STM decidiram, por maioria de votos, não conceder a ordem para que o 

paciente fosse solto, considerando os seguintes motivos: o fato de o paciente ser militar, 

indiciado em crime militar; a prisão preventiva ter sido decretada por Conselho competente; 

“a prisão preventiva decretada não tem tempo prefixado para a sua duração, ficando essa a 

critério da autoridade judiciária competente”; sua prisão preventiva ainda era necessária.107 O 

que imperou para a decisão final do STM não foi o aspecto legal da ação, mas o fato de o 

solicitante ser militar.  

Como apresentado na Introdução, casos como esses nos fizeram atentar para o fato de que a 

Justiça Militar podia enquadrar militares acusados de oposição à “Revolução”, em artigos do 

CPM, ainda que o arrazoado apresentado pela autoridade repressiva fosse fundamentado em 

                                                 
105 Dados compilados pela autora no Livro de Atas das Sessões do STM, 1964. No período indicado o STM não 

concedeu a ordem a 62 civis, 18,12% do total de civis que solicitaram habeas corpus, por motivos políticos, e 
em 92 casos (26,9%) o pedido já estava prejudicado. 
106 Idem, p. 283. 
107 Arquivo do STM, Livro de Acórdãos de Habeas Corpus, 1964 (HC 27.171 a 27.530). Ver Acórdão nº 27.261. 
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questões políticas e não tipicamente militares. Logo, precisamos criar a categoria de análise 

da atuação do STM como uma justiça político-corporativa. 

Podemos encontrar em alguns pareceres e votos do ministro Peri Bevilacqua essa penumbra 

acerca do julgamento de militares com base no CPM e na LSN: que elemento definia o 

julgamento pela Justiça Militar de um militar associado ao governo anterior? O fato de 

integrar as Forças Armadas e cometer crime militar ou o fato de ele ter cometido suposto 

crime contra a ordem político-social, cuja competência era da Justiça Militar? (LEMOS, 

2004a). 

Esses questionamentos influenciaram, diretamente, para acalentar a ambiguidade na qual o 

Tribunal encontrava-se com relação à sua atribuição, porque nos casos em que militares 

estavam sendo vinculados aos crimes referentes à administração pública ou ideologia política, 

pejorativamente denominados corrupção ou subversão, o Tribunal poderia sentir-se 

responsável como ente jurídico a apreciar. No entanto, a competência da Justiça Militar era 

processar e julgar crimes militares, e não os funcionários públicos militares. O simples fato de 

determinado cidadão, profissionalmente, ocupar a função pública de militar dava direito ao 

Tribunal de julgá-lo, mesmo que o crime fosse considerado da alçada da justiça comum? Caso 

não, ele deixaria de “vestir a farda” no momento de ser julgado? Ou, ao contrário, esse 

aspecto pesava na hora da avaliação dos ministros?108  

Como se pode observar, para solucionar essa ambiguidade, as autoridades militares 

responsáveis por investigar desvios comportamentais na caserna, encontraram a simples 

solução de enquadrá-los na codificação militar, atribuindo o caráter de “militar” ao crime.  

Esse problema nos levou a outro, de cunho antropológico: a denominação social do indivíduo 

como “civil” ou “militar”. Essa antítese revelou-se extremamente frágil no momento de 

estabelecer um julgamento pautado na legislação e não no caráter corporativo, levando-nos a 

considerar o viés político-corporativo de atuação do STM.109  

                                                 
108 Seria interessante, no sentido de permitir o aprofundamento do debate, avaliar se o voto dos ministros 
militares se diferenciava dos seus pares civis na hora de decidir. Infelizmente, dada a natureza das fontes 
analisadas na pesquisa, assim como a abrangência do período estipulado na pesquisa, não se pôde estabelecer 
esse objetivo secundário à investigação. Tomamos como dado de análise somente a decisão final do colegiado, 
que, per si, já se mostra significativo. Outro dado que auxiliaria no debate da questão seria a verificação de 
quantos militares impetraram habeas corpus no STF, acusados de crimes de natureza política, contudo, esse 
ponto foge à finalidade da presente pesquisa.  
109 O habeas corpus nº 27.973 é outro exemplo de como os ministros do STM, por maioria, decidiram por não 
conceder a ordem a oito oficiais subalternos e seis sargentos acusados de motim, aliciação e incitamento, além 
do “crime de fidelidade” ao governo João Goulart, como exposto pelo ministro Bevilacqua. Ver Lemos 
(2004a:49-54). 
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Com a finalidade de revestir a Justiça Militar em uma aura de legalidade para pôr em prática o 

“intuito regenerador” do governo, o ministro Araripe fez uma série de sugestões que foi de 

uma forma ou de outra, acatada por meio do Ato Institucional nº 2.110  

No rol de preocupações apresentadas, o ministro pretendia dotar o foro militar de um escopo 

que o permitisse lidar de forma mais delineada com os casos de punições originárias do Poder 

Executivo, com os problemas de jurisdição surgidos no julgamento de causas abertas contra 

militares ligados ao regime deposto e com as controvérsias procedentes da incompetência da 

Justiça Militar para o julgamento de civis. Assim, sugeria  

(...) que se declarem atos perfeitos e acabados os de cassação, demissão, transferência 
para a reserva, em virtude do art. 7º do Ato Institucional, de maneira que não sejam 
eles atingidos pelos resultados dos processos penais; - modificar o art. 108, § 1º da 
Constituição, corrigindo a expressão “segurança externa” para – segurança do Estado 
e suas instituições políticas e militares; - modificar o § 4º do art. 141 da Constituição, 
acrescentando “salvo quando se chocaram com os interesses da ordem pública, do 
Estado e da disciplina das FFAA”; - em decorrência, acrescentar ao § 23 do mesmo 
artigo 141, “nos crimes contra a Segurança do Estado e instituições políticas”; - rever 
a lei 1802/53 para definir melhor os fatos criminosos contra a ordem, as instituições, 
atribuí-los ao foro militar e estabelecer um processual apropriado, com presteza e 
eficiência. Creio que com esses adendos ficará a Justiça Militar aparelhada ao 
supremo e elevado intuito regenerador do Governo vigente.111 

 

A sugestão de Araripe nos permite afirmar que, por mais que os ministros do STM pregassem 

a limitação do seu trabalho às amarras legislativas, não lhes faltava vontade para atuar em prol 

do “intuito regenerador” do governo. Portanto, observamos que a dinâmica de embates e 

conflitos próprios do momento de institucionalização do golpe e de organização do poder 

político ressoava no Tribunal militar, que apresentava, em sua composição, ministros 

preocupados em aperfeiçoar a legislação punitiva no sentido de trazer para sua esfera de 

competência a apreciação de casos de indivíduos considerados, de alguma forma, vinculados 

a atos de corrupção ou subversão. 

Nesse sentido, podemos inferir que a expectativa de definir a Justiça Militar como espaço de 

punição nesse primeiro ano de governo militar advinha de grupos diversos, desde os próprios 

ministros do STM, passando pelo oficialato e chegando ao poder Executivo, canalizados em 

matizes e por motivos diferentes. 

As indagações que se originaram neste período estão relacionadas às imprecisões que ainda se 

observava acerca do papel da Justiça Militar como justiça do regime, justiça político-
                                                 
110 No capítulo 2 analisaremos mais detidamente a natureza das modificações implementadas na Justiça Militar 
por meio do AI-2. 
111 Arquivo do STM, Ata das Sessões do Superior Tribunal Militar, 1964, 53ª Sessão, p. 283. 
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corporativa e como justiça corporativa. Com relação à atuação da Justiça Militar, em sua 

integridade, e do STM, em particular, podemos afirmar que neste período prevaleceu o que 

consideramos ser uma fase de incerteza, de adaptação e de tentativa de remodelação da sua 

competência. Houve maior predomínio de dúvidas e desacordos sobre seu alcance, do que de 

consenso acerca do processo punitivo posto em prática no âmbito do Judiciário.  

Esta foi, sobretudo, uma fase de tentativa de utilização do aparato jurídico militar para dar 

vazão à pretensão punitiva pós-golpe, e de constatação de que esse ramo da justiça não estava 

preparado para receber e lidar com a demanda de casos que ali chegavam. Portanto, devemos 

pensar o STM, a partir desse período, como uma instituição do Poder Judiciário, como uma 

instituição corporativa e como uma instituição que se pronunciou, oficialmente, sobre o que 

seria considerado (i)legal naquela conturbada conjuntura política. 

Apesar de vinculada formalmente ao Poder Judiciário e não às Forças Armadas, a Justiça 

Militar acabou por ser envolvida nos conflitos oriundos da caserna e do poder militar, 

iniciando e dando ensejo ao que se pode chamar o Direito da segurança nacional (PESSOA, 

1971), como veremos no próximo capítulo. 

A primeira apelação que chegou ao Tribunal relacionada à conjuntura política foi julgada em 

6 de setembro de 1965, data anterior à edição do AI-2. Três cidadãos do sexo masculino 

foram incursos no art. 24 da Lei de Segurança Nacional: 

Art. 24. Constituírem ou manterem os partidos, associações em geral, ou, mesmo, o 
particular, milícias ou organizações de tipo militar de qualquer natureza ou forma 
armadas ou não, com ou sem fardamento, caracterizadas pela finalidade combativa e 
pela subordinação hierárquica.112 

 

Com processo aberto na Guanabara, dois deles foram condenados a 6 meses de prisão e um a 

1 ano de prisão. O STM não tomou conhecimento deste pedido, agindo da mesma forma em 

quase todas as apelações que lhe chegaram, nesse período, envolvendo crimes de natureza 

política.  

Dos 20 réus incursos na LSN, divididos em 3 apelações, somente 3 deles não foram acusados 

de crime previsto no art. 2º da LSN, evidenciando, de certa forma, a denúncia do ministro Peri 

Bevilacqua, referindo-se a tal artigo como uma “vala comum” utilizada para promover a 

denúncia (LEMOS, 2004c: 89). 

                                                 
112 Ver Lei nº 1.802, de 5 de janeiro de 1953. 
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Não causa estranhamento, dado o afã punitivo que caracterizou a conjuntura, o fato de que a 

maior pena imposta pela primeira instância no período analisado tenha recaído, justamente, 

sobre réus julgados à luz da LSN. A pena de 10 anos de reclusão foi aplicada a nove chineses, 

julgados na Guanabara, incursos no art. 2º, inciso III. 

Considerado uma “farsa” pelo advogado Sobral Pinto, o caso da prisão dos chineses, bastante 

ruidoso à época e pouco conhecido atualmente, é ilustrativo da dimensão internacional do 

fenômeno persecutório em conjuntura tão acalorada politicamente, como afirma Rodrigo 

Patto Sá Motta (2007). Tal caso representa o quinhão de perseguição a nacionais de países 

socialistas, em território brasileiro: 

De início, deve ser destacado que a repressão policial atingiu também alguns 
representantes dos países socialistas no Brasil. O caso mais rumoroso envolveu um 
grupo de chineses que se encontrava no país negociando a abertura de relações 
comerciais e diplomáticas entre os dois países. A polícia carioca prendeu os 9 
integrantes da missão chinesa e mais um grupo de brasileiros acusado de estar em 
conluio com eles. Como não havia relações diplomáticas com a China a situação 
desses cidadãos foi a mais delicada entre os representantes de países socialistas, e 
consta terem sido submetidos à tortura. O governo chinês protestou e conseguiu apoio 
de outros governos do oriente e da África, que igualmente manifestaram seu 
desagrado pelo tratamento dado aos chineses (MOTTA, 2007:420). 

 
Pesquisando no Arquivo Nacional dos Estados Unidos, em documentos que retratam as 

relações diplomáticas entre o Brasil e aquele país, Motta afirma que foi cogitada a troca dos 

chineses detidos no Brasil, por prisioneiros norte-americanos detidos na China ou na Coréia 

do Norte. No entanto, o Departamento de Estado brasileiro argumentou que tal gesto poderia 

ser associado, pela propaganda comunista, a uma imagem de “vassalagem do Brasil com os 

Estados Unidos” e “sugeriu que mais útil para o ‘mundo livre’ seria comprovar o 

envolvimento do grupo em subversão ou espionagem e obter condenação judicial” (MOTTA, 

2007:241).  

Assim o fez a Auditoria Militar e os “9 chicoms” – expressão pejorativa utilizada pelos 

diplomatas estadunidenses para se referirem aos réus –  foram condenados à pena mais alta 

aplicada ao longo de 1964, juntamente com 7 brasileiros, julgados no mesmo processo, 

incursos no citado artigo 2º, considerados cúmplices e absolvidos pelas duas instâncias.113  

Após grande repercussão, o presidente Castelo Branco decidiu pela deportação dos chineses, 

no início de 1965 sem, contudo, conceder indulto ou perdão aos processados, como era 
                                                 
113 Em 30 de junho de 1964 o auditor da 2ª Auditoria da 1ª Região Militar enviou ofício ao ministro presidente 
do STM prestando informações solicitadas, acerca da prisão preventiva dos chineses. Segundo esclareceu a 
prisão preventiva foi decretada pelo Conselho Permanente daquela Auditoria, por solicitação de encarregado de 
IPM, com a concordância do Ministério Público Militar. Arquivo do STM, Gabinete da Presidência, Ofícios 
Recebidos (1964-1966), ofício nº 582. 
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desejado pela defesa (MOTTA, 2007:241). A apelação da defesa só chegou ao Tribunal 

Militar em 8 de outubro de 1965, quando os réus, há muito, já haviam sido enviados para seu 

país de origem. Sem outra opção, o STM não tomou conhecimento da apelação.114  

 

 

1.7 A Justiça Militar e o julgamento de civis por crimes políticos: primeiras tentativas de 

formalização 

 

O primeiro ano de regime militar fomentou um processo de rearranjo político, como analisado 

no início do capítulo. Trouxe consigo a constatação de que, para os “revolucionários”, a 

estrutura jurídica brasileira, organizada no interregno democrático 1946-1964, não estava apta 

para atender à demanda punitiva decorrente do expurgo praticado após o golpe de 1964, não 

se mostrando preparada para o arbítrio. Tampouco estava aparelhada a absorver os casos 

considerados como de natureza política, gerando sérios conflitos de jurisdição entre a Justiça 

Comum e a Militar. Como se pôde observar, o volume de trabalho do STM aumentou 

consideravelmente para abarcar os casos oriundos do rearranjo político, somando-se aqueles 

típicos da alçada da Justiça Militar. 

Diante de tal situação, foram inúmeros os esforços para organizar a Justiça Militar e habilitá-

la no sentido de evitar possíveis conflitos de competência e jurisdição dos órgãos da justiça 

brasileira e permitir ao foro castrense o processo e julgamento de civis. Curiosamente, tal 

empenho não se restringia aos integrantes da Justiça Militar ou ao círculo militar.  

Como afirma Heleno Fragoso, a pretensão punitiva “se expressa principalmente através do 

estabelecimento de jurisdição especial (criação de tribunais revolucionários, de cortes 

marciais ou tribunais de segurança) para julgamentos dos adversários políticos” (FRAGOSO, 

1984:2). Em meados de 1964 foi cogitado transferir o processo e julgamentos de crimes 

contra a segurança nacional e a administração pública para o âmbito da Justiça Militar, o que 

na sua visão refletia certa desconfiança do governo para com a Justiça Comum (Idem:7). De 

fato, segundo ofício do então ministro presidente do STM em exercício, Washington Vaz de 

Mello, enviado ao auditor José Tinoco Barreto,115 da 2ª Auditoria da 2ª Região Militar, em 3 

                                                 
114 Arquivo do STM, Livro de Acórdãos de Apelações – 34.521 a 34.700, 1965. Apelação nº 34.582. 
115 O auditor foi um dos punidos pelo governo, em 1969, através de cassação, juntamente com o ministro general 
Peri Constant Bevilacqua, como veremos adiante. Para maiores informações ver Revista Veja, 22 de janeiro de 
1969, ed. 20, p. 18. 
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de agosto, havia indícios de que existia um projeto visando à responsabilização da Justiça 

Militar pelo julgamento de tais delitos:  

Em atenção à notícia publicada hoje, na imprensa desta cidade, que atribui a V. Exa 
a tarefa de, em nome de um grupo de juristas e oficiais de alta patente das Forças 
Armadas, levar ao Exmo. Senhor Presidente da República anteprojeto de emenda 
constitucional ampliando a competência da Justiça Militar, incumbiu-me este 
Tribunal de solicitar-lhe melhores esclarecimentos a respeito, bem fixada a sua 
posição de Magistrado Militar.116 

 

De fato, em agosto de 1964, a imprensa noticiou que um grupo de juristas de São Paulo, 

vinculado ao Instituto dos Advogados de São Paulo (IASP), reuniu-se para elaborar um 

anteprojeto de emenda à Constituição que previa a ampliação da competência da Justiça 

Militar, capacitando-a, legalmente, para o processo e julgamento de civis que cometessem 

crimes contra a segurança externa. Esta mobilização era interpretada como uma “contribuição 

dos advogados de São Paulo à recente proposição das autoridades federais, no sentido de 

ampliação de poderes da Justiça Militar.”117  

O principal ponto de discórdia a ser solucionado através dessa sugestão de modificação era o 

processo e julgamento de crimes contra a administração pública, cuja competência estava 

circunscrita à Justiça Comum. Inúmeros habeas corpus impetrados no STM para soltura de 

presos referiam-se a supostos crimes cometidos contra a probidade administrativa, os 

chamados crimes de corrupção.   

O anteprojeto visava à mudança do artigo 108 da Constituição Federal de 1946, que definia a 

atribuição da Justiça Militar. Como se pôde observar, de acordo com tal artigo a Justiça 

Militar poderia estender-se aos civis apenas quando fosse necessária a repressão a crimes 

contra a segurança externa do país.  

O esboço original do anteprojeto foi elaborado pelo juiz auditor José Tinoco Barreto e depois 

modificado pelo jurista J. B Viana de Moraes. Contou, ainda, com a colaboração dos juristas 

Barbosa de Almeida, Ester de Figueiredo Ferraz, Guilherme Percival de Oliveira, João de 

Deus Cardoso de Melo e do juiz Darci de Arruda Miranda. A segunda versão do documento 

propunha a seguinte redação para o parágrafo 1º do art. 108 da Carta de 1964. 

Esse foro (o da Justiça Militar) estender-se-á a civis e militares, sendo competentes 
para processar e julgar os crimes contra a segurança externa ou interna do país e as 
instituições militares e também os comuns que lhes forem conexos, desde que se 
trate de crimes contra a administração pública ou à ordem política e social. 

                                                 
116 Arquivo do STM, Gabinete da Presidência - Ofícios Expedidos (1962-1965), ofício nº 102/Pres. 
117 Correio da Manhã, 5 de agosto de 1964, p. 2. Entrou-se em contato com o IASP, a fim de pesquisar em seu 
arquivo, mas não se obteve resposta. 
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Os juristas que pretendem a [ilegível] o patrimônio do Estado e a segurança nacional 
distribuíram ontem um comunicado dizendo que o principal mérito do projeto está 
em adotar para o problema da distribuição da competência entre a Justiça Comum e 
a Militar uma solução rigorosamente jurídica aproveitando-se a fórmula da conexão 
já prevista e adotada pela Constituição Federal de 1946. 
(...) 
Os juristas salientam que não se trata de desprestigiar a Justiça Comum em benefício 
da Militar, pois ambas estão habilitadas a prestar os mesmos serviços. Pretende-se a 
melhor distribuição das respectivas áreas de competência, salvaguardando-se em 
qualquer caso as garantias e os direitos individuais, principalmente os que dizem 
respeito à plenitude de defesa consubstanciados em preceito constitucional. Não se 
verificará qualquer modificação no Código de Processo Penal.118 

 

Podemos observar que tal iniciativa não contou com a participação dos ministros do STM. Ao 

que tudo indica, os advogados que formularam esse projeto não tinham planos de estabelecer 

um diálogo com os ministros para auxiliar na sua elaboração. Talvez, tal comportamento 

possa ser atribuído ao fato de que, até então, havia certo descontentamento da oficialidade 

com as decisões do STM no processo punitivo e, ao que tudo indica, os advogados 

“compraram a causa” da oficialidade, atuando como seus porta-vozes.119 

Com respeito a esse assunto, o jornalista Carlos Castello Branco sinalizou, em dezembro de 

1964, que havia projeto de criação de um tribunal de exceção, além de outro que 

responsabilizava a Justiça Militar por crimes de corrupção: 

 
Quanto aos produtos dessas fábricas de terror, há de tudo. Há, por exemplo, um 
projeto de lei criando o Tribunal de Segurança Nacional, assim mesmo, com esse 
nome. Há uma nova lei de imprensa. Há o que transfere o julgamento de todos os 
crimes ditos de corrupção para a Justiça Militar. Há atos institucionais de vários 
números (...) (BRANCO, 1977:171). 

 

As tentativas de reformular o cenário jurídico brasileiro, a fim de estruturá-lo para julgar civis 

e militares, de forma mais clara e efetiva, não foram poucas e não pararam por aí, como 

veremos no capítulo 2. A que prevaleceu, alçou a Justiça Militar ao papel de protagonista do 

processo punitivo, não a eximindo do seu papel historicamente tradicional na legislação 

brasileira, o de voltar-se para a punição de crimes militares. 

O período analisado foi, sobretudo, uma fase de tentativa de utilização do aparato jurídico 

militar para dar vazão à pretensão punitiva pós-golpe, e de constatação de que esse ramo da 

                                                 
118 Jornal do Brasil, 2 de agosto de 1964, p. 4. 
119 Não se encontrou maiores evidências para aprofundar nossa análise no que concerne ao papel desses 
advogados nesse projeto. 
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Justiça ainda não estava preparado para receber e lidar com a demanda de casos que ali 

chegavam, em virtude das prisões arbitrárias praticadas pelos encarregados dos IPMs.  

 

 

1.8 Conclusão 

Podemos considerar que o STM apresentou comportamento ambíguo e ambivalente ao longo 

do primeiro ano de ditadura militar no Brasil. Ainda que sua atribuição constitucional não 

incluísse a apreciação de crimes contrários à ordem e à segurança interna e externa do Estado, 

sua dinâmica de funcionamento acabou por contemplar situações decorrentes do acerto de 

contas com indivíduos que, de alguma forma, representassem ameaça aos ideais proclamados 

e defendidos pela “revolução de 1964”. 

Compactuando com a causa, no entanto sem desrespeitar a legislação em vigor, os ministros 

do STM receberam críticas assertivas no que concerne a não punição ou à interrupção da 

punição implementada pelos oficiais e pelas Auditorias responsáveis por investigação via 

IPMs. Como vimos, ao longo de 1964, esse assunto esteve presente na pauta dos ministros do 

Tribunal e ganhou espaço no pronunciamento do ministro presidente do STM, Washington 

Vaz de Melo, por ocasião do encerramento do ano judiciário: 

(...) nem sempre a conduta desse Poder tem sido compreendida. Os que o criticam se 
esquecem de que, nas suas decisões, não podem os juízes se afastar da letra ou do 
espírito da lei. Boas ou más, terão de ser aplicadas, salvo quando eivadas do vício de 
inconstitucionalidade, pois somente neste caso podem os Tribunais recusar-lhes 
aplicação. Nós, magistrados, aceitamos de bom grado as críticas às nossas decisões, 
quando construtivas. (...) A verdade, Srs. Ministros, é que nossa função é árdua e 
delicada.120 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
120 Arquivo do STM, Livro de Atas das Sessões do STM, 1ª sessão, 4 de janeiro de 1965, p. 3. O mesmo 
documento pode ser encontrado no Relatório Anual da Justiça Militar, 1965, p. 1. 
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Capítulo 2 

A atuação do Superior Tribunal Militar no processo de institucionalização do regime 
militar (1965-1968) 

 

 

A Revolução brasileira, como qualquer movimento nacional, está sujeita a 
contingências, até mesmo circunstâncias várias. Cabe ao governo, que dela também 
emanou, garantir a conquista de seus objetivos, sobretudo por serem estes 
coincidentes com os da Nação. Um ato revolucionário, que objetive tal garantia por 
ser imanente é legítimo. As contingências têm sido apreciadas e, umas e outras que 
tenham o sentido do revanchismo, reacionarismo e de contra-revolução, devem ser 
afastadas. Sobreleva em nossa ação a finalidade de empreender o movimento de 31 de 
março, a consolidação da ordem política, financeira e econômica. 

Presidente Castelo Branco, justificando a edição do Ato Institucional nº 2  

(VIANA FILHO, 1975:355). 

 

Será sem dúvida dentro desse renovado instrumento constitucional, onde 
forçosamente se integrarão os meios de defesa eficaz a ordem política, econômica e 
social contra pressões internas e externas de qualquer natureza, que este egrégio 
Tribunal encontrará a oportunidade desejada e tão insistentemente reclamada de 
empreender a tarefa ingente que a realidade jurídica vem lhe impondo e 
consubstanciada na reformulação não só da organicidade da Justiça Militar, 
compatibilizando os meios disponíveis às finalidades legais que lhe são cometidas, 
banidas as aberrações surgidas da sua extensão aos fatos estritamente econômicos, 
sem qualquer outra conexão de natureza sócio-política, como dos instrumentos de 
ação processualística e penal correlatas, ajustando-os às reais necessidades das Forças 
Armadas e da Segurança Nacional.121  

General Rodrigo Otávio Jordão Ramos, ministro do STM  

 

Como vimos no Capítulo 1, o primeiro ano de ditadura militar foi marcado por largo debate 

acerca da competência da Justiça Militar para lidar com crimes de natureza política, proposta 

de modificação da legislação visando à transferência de crimes contra a ordem interna para o 

âmbito da justiça castrense.  

O processo de institucionalização da ditadura militar alcançou seu auge com a edição do Ato 

Institucional nº 2, em outubro de 1965. Com relação ao funcionamento da Justiça Militar e ao 

papel que ela desempenhou ao longo do regime, afirmamos que esse dispositivo político foi o 

mais importante publicado pelos governos militares, pois foi claramente responsável por uma 

                                                 
121 Discurso proferido ao substituir temporariamente o ministro Lima Brayner, em 29 de junho de 1966. Ver 
Arquivo do STM, Livro de Atas das Sessões do STM, 50ª sessão, 29 de junho de 1966, p. 285. 
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intervenção no modus operandi e faciendi da Justiça Militar e, mais especificamente, do 

STM.  

Se no alvorecer do regime militar, quando modificações estruturais da vida política não 

passavam de intenções ou projetos, o STM já se configurava como arena de disputas políticas. 

A partir de outubro de 1965, oficialmente, o Tribunal convertia-se no palco, por excelência, 

do embate jurídico entre governo e sociedade.122 Afinal, como estava explícito no dizer de um 

dos seus ministros, seus pares civis e militares caracterizavam-se como “sentinelas da 

segurança nacional”.123 

O período abarcado no presente capítulo, de 1965 a 1968, quando da decretação do Ato 

Institucional nº 5, não foi amplamente marcado por reforma dos Códigos e Leis que regiam o 

foro militar, apesar de esta ser uma reivindicação antiga dos ministros do STM, e a 

modificação legislativa ficou por conta da edição de uma nova lei de segurança nacional, para 

preencher as lacunas existentes na de 1953. No entanto, as disposições governamentais, via 

atos institucionais, imprimiram novo ritmo e forma à atuação do STM.  

 

2.1 O STM e a atribuição formal de processar e julgar à luz da Lei de Segurança Nacional  

 

Em outubro de 1965 foram realizadas eleições para governadores em alguns estados da 

federação e a oposição venceu em Minas Gerais e na Guanabara, desagradando militares mais 

radicais, que não desejavam o retorno ao poder de representantes do governo deposto. O 

resultado das eleições acentuou ainda mais a insatisfação dos quarteis com relação ao governo 

Castelo Branco e sua atuação no que diz respeito ao processo de “depuração política”, 

refletindo uma crise política de ordem militar e eleitoral (MARTINS FILHO, 1996:56; 

ALVES, 1985:93; LEMOS, 2004c: 283). O presidente Castelo Branco procurou cercar-se de 

garantias que seriam verdadeiras "armas que, ao mesmo tempo, fortaleciam o governo e 

acalmavam os ortodoxos inquietos" (VIANA FILHO, 1975:340). Por “acalmar os ortodoxos 

inquietos” podemos entender a garantia das punições em curso, que encontravam alguns 

óbices na arena jurídica.  

                                                 
122 Afirmar que o STM serviu de “palco” para processo e julgamento de crimes políticos, longe está de carregar 
linguagem de cunho pejorativo. Com isso, quer-se dizer que o Tribunal transformava-se, a partir de então, em 
espaço oficial de decisões jurídicas relacionadas ao cenário político, função essa que, apesar de praticada, 
outrora era inconstitucional. Logo, suas deliberações e decisões ganharam maior público e visibilidade. 
123 Discurso de posse do ministro tenente brigadeiro-do-ar Francisco de Assis Correia de Melo. Arquivo do 
STM, Livro de Atas das Sessões do STM de 1965, 101ª sessão, 24 de novembro de 1965, p. 489. 
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Essa necessidade de serenar os ânimos de membros da corporação advinha de um “processo 

de extrema tensão entre o Judiciário, especialmente o Supremo Tribunal Federal, e os 

elementos radicais mais extremados que compunham o mundo militar” (ROSA, 1985:18). 

Esse descontentamento também era fruto do favorecimento e da soltura de boa parcela dos 

indiciados em IPMs pelo STM, como se observou no Capítulo 1. 

Visando a manter a “unidade da Revolução” diante de tamanha manifestação de oposição e 

descontentamento, principalmente provenientes do meio militar, a edição do AI-2 pode ser 

interpretada como uma resposta à oficialidade contrariada com o “projeto liberal” de Castelo 

Branco. O descontentamento das áreas mais ativas da oficialidade com relação ao resultado 

das eleições levá-las-ia a apresentar um esboço das principais reivindicações que deveriam ser 

implementadas pelo governo do presidente marechal: 

1) Impedimento da posse de Negrão de Lima e Israel Pinheiro; 2) punição dos 
políticos cassados que insistissem em se manifestar publicamente; 3) retomada das 
cassações de parlamentares; 4) jurisdição militar para os indiciados em IPMs; 5) 

medidas restritivas de autonomia do Judiciário e 6) eleições indiretas em 1966 
(grifo nosso) (MARTINS FILHO, 1996:65).  

 

A transferência de responsabilidade no processo e julgamento dos crimes de natureza política 

da Justiça Civil para a Militar, permitiria, finalmente, que os ministros do STM não mais 

alegassem a incompetência do foro castrense na apreciação dos crimes vinculados às questões 

políticas e pode ser lido como uma “clara resposta às pressões dos setores linha-dura.” 

(ALVES, 1985:92). 

Foi submetido, então, ao presidente um projeto de emenda constitucional que “enfraqueceria 

o Judiciário e limitaria, ainda mais, os poderes do Legislativo”. A proposta contemplava os 

seguintes itens: transferência do foro judicial aos civis que atentassem contra a segurança 

nacional ou às instituições militares para a Justiça Militar; cassação e suspensão, pelo 

presidente, de direitos políticos; extinção dos partidos políticos, ampliação das situações nas 

quais seria possível intervenção federal, entre outras. Enviada ao Congresso, a proposta de 

emenda constitucional não foi aprovada (ALVES, 1985:90; FIGUEIREDO, 1978:131). 

Rejeitadas pelo Poder Legislativo, algumas dessas modificações vieram via Executivo. 

Segundo Anthony Pereira, o AI-2 traduziu significativa vitória de setores militares mais 

radicais (2010:121), sendo que, de uma perspectiva jurídica, representou “o principal ponto de 

virada do regime, podendo ser considerado seu documento fundador, mais ainda que o AI-5” 

(Idem).  
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Para Maria Helena Moreira Alves a estrutura de repressão, que já havia começado em 1964, 

teve no AI-2, o instrumento que proveu capacidade ao que a autora denominou de aparato 

repressivo para concluir a operação de ‘limpeza’ interrompida pela “política de 

‘normalização’ intentada por Castelo Branco em 1965” (1985:94). Assim, tal dispositivo 

representou o fim de um “ciclo liberalizante” observado na condução do poder por Castelo 

Branco. 

Apesar de considerar a edição do AI-2 como consequência da pressão exercida pelo oficialato 

militar descontente com a condução castelista ao processo de depuração política, não 

podemos deixar de lado o fato de que algumas dessas medidas não eram de todo estranhas e já 

estavam previstas no processo de institucionalização do regime discutido pelo governo 

Castelo (MARTINS FILHO, 1996:67) e pelo STM. Logo, pode ser lido como “um 

redirecionamento e não uma derrota frontal do projeto castelista” (Idem:72). Em sentido 

amplo, lemos o AI-2 como gesto de um governo que precisou ceder a pressões e manter certo 

grau de legitimidade política (ROSA, 1985:39). 

Em geral, os estudos sobre a Justiça Militar durante o regime militar destacam a utilização 

desse espaço tradicional da administração brasileira como local de legitimidade às ações 

punitivas do governo. Legalidade e legitimidade foram preocupações que caminharam juntas 

ao longo do regime. Na mensagem ao Congresso Nacional de 1965, o presidente Castelo 

Branco enfatizou sobremaneira a crença e a insistência na manutenção da ordem legal como o 

caminho para institucionalizar a “Revolução”,   

(...) houve por vezes que conciliar os sentimentos legalistas da Revolução com a 
inquietação dos que, movidos pelo mais acendrado patriotismo, pareciam 
inconformados com os lentos processos da ordem legal. Esta, entretanto, devemos 
afirmá-lo, jamais foi obstáculo a que se alcançassem os imperiosos objetivos 
revolucionários que, afinal, sempre prevaleceram.124  

 

Ao apresentar as diretrizes gerais da ação governamental no ano de 1965, o presidente 

asseverava sobre a definição de legitimidade na área política:  

Nunca é demais lembrar que a legitimidade envolve a capacidade de um sistema 
político gerar e manter a crença de que as instituições políticas existentes são mais 
apropriadas para o grupo social.125  

 

                                                 
124 Mensagem do presidente Humberto de Alencar Castelo Branco ao Congresso Nacional, em 1965, p. 7. 
125 Idem, p. 106. 
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Segundo Renato Lemos, a inserção da Justiça Militar no processo político conjuntural do 

período pós-golpe levou a Justiça Militar a atuar como instrumento auxiliar na estratégia de 

legitimação do regime (2004b: 424-425). Maria José de Rezende (2001) investiga o regime 

militar utilizando como referencial analítico a pretensão de legitimidade dos diferentes 

governos como fio condutor do processo instaurado em 1964. Como consequência, busca 

identificar e compreender a construção, o desenvolvimento e a condução desse processo de 

pretensão de legitimidade, processo esse que não é relativo apenas às democracias, mas 

também às ditaduras.  

A partir de uma leitura weberiana do conceito de legitimidade, a autora a define como a busca 

pelo alcance de reconhecimento entre diversos segmentos sociais que poderia se converter em 

apoio ao governo. A partir desta prerrogativa apresenta a hipótese de que a “ditadura orientou, 

no entanto, sua busca de legitimidade através de uma hipotética pretensão democrática que se 

constituiu numa espécie de fio condutor presente em todos os governos militares” (2001:2). 

Consideramos a análise de Rezende e vamos além nestas estratégias de busca de legitimidade, 

concordando com os autores acima apresentados, de que a repressão, para se tornar legítima 

aos olhos da sociedade, precisava ser adaptada à estrutura legal e jurídica presente ou, em 

sentido contrário, ajustar o modelo já existente para atender à demanda que nascia. 

Como vimos no Capítulo 1, a estrutura legal e jurídica existente à época do golpe foi 

entendida como insuficiente para lidar com o processo de institucionalização do regime e as 

punições decorrentes da “fúria persecutória” praticada pelos militares. Ademais, o STM não 

era o foro legal nem legítimo para apreciar tais casos. No Brasil, o “processo de opositores 

políticos em tribunais representou um esforço para alcançar maior legitimidade, embora à 

custa de algum grau de perda de controle sobre o desfecho desses julgamentos" (PEREIRA, 

2010:38). Essa falta de domínio que os governantes teriam com relação às decisões da Justiça 

Militar, após o AI-2, pode ser explicada em virtude do citado descompasso temporal existente 

entre o processo de investigação de um denunciado em algum IPM e o momento da decisão 

final emitida pelo STM, por exemplo. Sérgio Adorno e Wânia Pasinato chamam atenção para 

o fato de que o 

(...) lapso de tempo entre o início dos procedimentos judiciais e a sentença decisória, 
mais do que simples medida temporal, dá lugar a disputas entre os diferentes 
protagonistas – vítimas, agressores, testemunhas e operadores técnicos (todos 
aqueles atores que dispõem de saber especializado, adquirido em formação 
profissional própria, exercitada em ensino universitário) e não-técnicos do direito – 
nesta arena particular que são os tribunais penais, em torno da verdade jurídica 
(2007:132). 
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Como iremos perceber, no Capítulo 5, o STM adotou uma postura de julgamento que se 

traduziu em maior número de absolvições do que de condenações nos processos políticos.  

A elevação da Justiça Militar a instância responsável por absolver ou condenar aqueles que 

infligissem à segurança nacional iria incluí-la, como afirma Marcus Figueiredo, no sistema de 

segurança nacional (KLEIN, 1979:136). Fazendo uma analogia à terminologia utilizada por 

Mariana Joffily ao analisar a atuação da Operação Bandeirantes e do Destacamento de 

Operações de Informações (DOI), consideramos que a Justiça Militar, como um todo, e o 

STM, mais especificamente, atuou como o órgão final da engrenagem de segurança nacional 

estruturada no país (2008). Assim sendo, afirmamos que o STM, exercendo o papel de Justiça 

do regime e de Justiça político-corporativa, possuía a decisão final acerca de condenar 

“desvios de comportamento político-social”, criminalizados ao longo do regime militar. 

Consideramos que os processos políticos “são ações judiciais onde os réus são acusados de 

crimes de natureza política”, cujo objetivo é “intimidar, deslegitimar e desmobilizar seus 

opositores” (PEREIRA, 2010:69). A nosso ver, a escolha dos dirigentes brasileiros, em 1965, 

por transferir os processos políticos para a Justiça Militar passava por aproveitar a carga 

simbólica que os tribunais em geral, e o foro castrense, em particular, possuíam, visando 

angariar legitimidade no processo punitivo. Assim, “parte da legitimidade conferida aos 

tribunais pode ser transferida ao regime” (Idem:71). 

“Não se disse que a revolução foi, mas que é e continuará”. Essa noção de continuidade, 

expressa no preâmbulo do AI-2, fornece-nos elemento para afirmar que esse dispositivo trazia 

consigo a semente de uma ideia de perpetuação da revolução, ainda não explicitada 

claramente no AI-1.126 

Assim como a Revolução “ainda era e seria”, a função constituinte dos seus dirigentes 

também se manteria e caminharia pari passu ao processo de institucionalização do regime. 

Segundo texto do próprio AI-2, o poder institucionalizante havia se “acentuado” para “fazer 

vingar os princípios em nome dos quais a Nação se levantou contra a situação anterior.”  

Essa vinculação entre Poder Constituinte e processo de institucionalização nos leva uma vez 

mais a fazer referência ao caráter legiferante do regime militar, cujo cerne está presente em 

um dos considerando do AI-2: 

                                                 
126 A ideia de que as Forças Armadas realizariam apenas uma intervenção cirúrgica para, posteriormente, 
devolver as rédeas da política aos civis, exercendo um Poder Moderador (STEPAN, 1973) já poderia ser 
contestada desde os primeiros dias do pós-golpe (MARTINS FILHO, 1996:47). A edição do AI-2 deu ensejo ao 
início do que Marcus Figueiredo denominou “segundo ciclo político da revolução”, marcado pelo signo da 
continuidade política (KLEIN, 1978:133). 
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CONSIDERANDO que o Poder Constituinte da Revolução lhe é intrínseco, não 
apenas para institucionalizá-la, mas para assegurar a continuidade da obra a que se 
propôs. 

  

É através de uma equação que, no plano do discurso, envolvia desenvolvimento econômico, 

bem-estar do povo, autoridade, ordem e tranquilidade que se pode entender o embasamento 

governamental para a edição do AI-2 e esperar os seus efeitos práticos.  

 

 

2.2 Modificações introduzidas no STM pelo AI-2 

As modificações introduzidas em 1965 visavam a controlar o Congresso Nacional e seu poder 

legislativo, reorganizar o Judiciário e fortalecer o Executivo. Vamos nos deter no segundo 

conjunto de medidas. 

Elaborado para ter vigência limitada, até 15 de março de 1967, quando haveria eleição para 

presidente e vice-presidente da República.127 O segundo ato institucional trouxe mudanças 

significativas para o funcionamento da Justiça Militar. O artigo 7º instituiu o aumento do 

número de ministros do STM, de 11 para 15, sendo que a Corte passaria a contar com quatro 

ministros do Exército, três da Marinha, três da Aeronáutica e cinco civis. 

Os critérios para o preenchimento das vagas de ministros togados mantiveram-se 

praticamente intactos, a exceção do quesito faixa etária, que antes era de 35 a 58 anos e que, a 

partir de então, deixaria de apresentar uma limitação máxima, conservando a idade mínima. 

Naturalmente, essa medida promoveu impactos na rotina do Tribunal e não foi vista de forma 

positiva por todos os ministros. Na opinião do ministro Orlando Moutinho Ribeiro da Costa, o 

aumento do número de ministros não tinha razão de ser e traria consequências ruins ao 

andamento das sessões. O ministro dizia  

(...) não encontrar motivo para dito aumento, tendo em vista que o serviço do 
Tribunal está rigorosamente em dia e a referida medida só poderia vir a prejudicá-lo, 
em consequência do maior número de debates, de discussões e de justificações de 
votos, de forma que um julgamento que hoje, com onze ministros, é decidido, 
normalmente, em vinte a trinta minutos, passará a ser feito, em uma a duas horas, o 
que não consulta, no meu entender, os interesses da justiça castrense.128 

 

                                                 
127 Ver artigos 9º e 33. 
128 Arquivo do STM, Livro de Atas das Sessões do STM, 1965, 95ª sessão, 5 de novembro de 1965, p. 467. Ver, 
também, Relatório Anual da Justiça Militar, 1965, p. 77-78. 
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O ministro fez questão de que sua declaração constasse em ata, porque havia sido veiculado 

na imprensa que ele se posicionara de forma contrária ao AI-2. No escopo dessa declaração, 

ao afirmar categoricamente que o conteúdo da notícia não procedia, o ministro estabeleceu 

limite claro entre as atividades de legislar e julgar, afirmando que na qualidade de magistrado, 

a ele não cabia julgar as decisões dos legisladores, nesse caso o Poder Executivo, mas sim 

interpretá-las e aplicá-las na prática.129 

O ministro tenente-brigadeiro-do-ar- Sérgio Xavier Ferolla, que atuou no STM de 1996 a 

2004, analisou posteriormente a medida mostrando-se partidário da ideia de que o aumento do 

número de ministros foi pensado para dar mais agilidade ao trabalho do STM, cujo volume 

aumentaria por conta da transferência dos processos via LSN: 

O que aconteceu no Tribunal? O Tribunal tinha onze ministros, o total dele. Quando o 
governo militar implantou a Lei de Segurança Nacional, passou a ser atribuição do 
STM julgar os crimes daqueles que infringiram crimes da Lei de Segurança Nacional. 
Então, passou para o STM. E aí, o volume de processos, pelo movimento 
extraordinário, foi incrível. Então, o governo passou de onze para quinze, quer dizer, 
colocou mais quatro, porque realmente o volume de processos era muito grande e há 
necessidade de rápido julgamento.130   

 

A nosso ver, o aumento do número de ministros veio obedecer a uma lógica de angariar mais 

apoio ao governo nos tribunais Federal e Militar, para seu projeto de saneamento e 

institucionalização. No STM os ministros nomeados com o AI-2 foram o tenente-brigadeiro-

do-ar Francisco de Assis Correia de Mello, o marechal José Santos de Saldanha da Gama e o 

general Octacílio Terra Ururaí, indiscutíveis partidários do processo de continuidade da 

“Revolução”.131 

Nos discursos de posse, os três ministros deixaram claro que sua atuação no Tribunal seria 

sintonizada à conjuntura política da época. Em determinado momento da sua fala, o ministro 

tenente-brigadeiro-do-ar Correia de Mello, afirmou que os ministros do STM desconheciam 

por completo a “existência de linha dura ou ditadura; esses dragões inventados na tentativa de 

desmoralizar a reação de 31 de março”, reação esta em oposição ao que o cardeal D. Jaime 

                                                 
129 Idem. 
130 CPDOC/FGV, Dossiê Justiça Militar, Entrevista 1391, concedida em 19 de setembro de 2005. 
131 O tenente-brigadeiro-do-ar Correia de Melo, crítico convicto do governo Goulart, integrou a junta militar 
autproclamada após o golpe e foi nomeado, em 4 de abril de 1964, ministro da Aeronáutica. O marechal 
Saldanha da Gama O general Ururaí, logo após o golpe foi nomeado comandante Interino do I Exército, no Rio 
de Janeiro. Ver DHBB. 
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Câmara chamara de “orquestra comunista”, cujos partidários tentavam transformar os 

integrantes das Forças Armadas “nos maiores técnicos do mundo em reforma agrária.”132  

O ministro vice-almirante Saldanha Gama direcionou seu discurso à análise do envolvimento 

dos militares com questões políticas ao longo do período republicano brasileiro, 

comportamento esse, não visto com bons olhos pelo ministro. Segundo ele, os civis haviam se 

habituado a recorrer aos militares para solucionar crises nacionais em momentos de 

dificuldades partidárias, transformando os oficiais em árbitros políticos. A Revolução, mais 

que uma revolução no sentido usual do termo, um estado de espírito, era uma “reação 

universal contra dezenas de anos de erros acumulados”. A Revolução exigia que não houvesse 

hesitações nem recaídas referentes à ação saneadora.  

É interessante notar que o ministro não estava satisfeito com o deslocamento da função do 

militar de responsável pela defesa externa, para lidar com aspectos do policiamento interno. 

Isso se devia, em certa conta, ao fato de que o conceito de segurança nacional e sua 

configuração doméstica haviam sido modificados, “causa e efeito, ao mesmo tempo, da 

presença constante do militar na vida política.” A seu ver, esse fenômeno acontecia, 

principalmente, em 

(...) países como o nosso, onde a educação política ainda está longe de atingir o nível 
desejado, a finalidade do militar é visceralmente deformada, perdendo a nobreza de 
sua preocupação com a defesa externa, e descambando para aspectos outros de 
policiamento interno.133 

 

O discurso do ministro precisa ser relativizado em um aspecto e analisado mais detidamente, 

em outros. O primeiro deles diz respeito ao que Alfred Stepan denomina “Poder Moderador” 

(1973) exercido pelos militares no cenário político brasileiro, intervindo cirurgicamente em 

momentos de ruptura política, promovendo mudanças e devolvendo-o aos políticos civis.134 

Vale ressaltar que, ainda em 1965, o ministro não teria como saber que a presença militar no 

poder se estenderia por mais vinte anos, mas já havia indícios, como a própria edição do AI-2, 

                                                 
132 Arquivo do STM, Livro de Atas das Sessões do STM, 1965 (81ª a 114ª sessões), 101ª sessão, 24 de novembro 
de 1965, p. 488. Ver também Relatório Anual da Justiça Militar, 1965, p. 23. 
133 Arquivo do STM, Livro de Atas das Sessões do STM (81ª a 114ª sessões), 102ª sessão, 29 de novembro de 
1965, pp. 493-496. Ver, também, Relatório Anual da Justiça Militar, 1965, p. 25. 
134 Em ofício do ministro Mourão Filho, de 1968, já se pode encontrar essa expressão para designar o papel do 
Exército. Ao discorrer sobre modificações necessárias para evitar o elevado índice de crimes de deserção e 
insubmissão, o ministro propôs modificações na lei do serviço militar obrigatório. A expressão “Poder 
Moderador” foi utilizada para criticar a forte presença do efetivo do Exército na Guanabara, que não se 
justificaria em caso de guerra, pois seria de difícil deslocamento, para prováveis teatros de operações. Assim, “o 
I Exército, situado no estado da Guanabara, fica reduzido ao papel subalterno de poder moderador na política 
nacional ou de tropa de parada.” Ver Livro de Ofícios Enviados, Gabinete da Presidência do STM, 1968, ver 
ofício nº 1.339, de 3 de maio de 1968.  
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de que a descontinuidade da mão castrense conduzindo o leme da política brasileira não 

estaria próxima. Logo, podemos inferir que não havia interesse da cúpula militar que 

governava o país em restituir o poder aos políticos civis já naquele momento. 

Em segundo lugar, notamos que a afirmação do ministro enfatizando a relação entre militares, 

política e segurança nacional nos é pertinente porque evidencia essa combinação de elementos 

que, como se mostrou na Introdução, estava presente na política do país desde o golpe militar 

de 15 de novembro de 1889. 

O discurso do ministro general Ururaí foi o mais enfático e o mais revelador sobre qual 

deveria ser o papel da Justiça Militar naquela conjuntura. O foro castrense deveria revigorar e 

afirmar “os postulados da moral, da disciplina e do respeito aos valores dignificantes da 

pessoa humana e da sociedade cristã e democrática.” Além disso, deveria ser o ambiente 

responsável por julgar os criminosos, “cínicos traidores da pátria, que enganaram e 

vilipendiaram o povo brasileiro”. Ou seja, não sobraria espaço para o exercício do direito de 

discordar politicamente do que os militares no poder julgavam como certo. Em seu discurso, 

estava presente a ideia de que a Justiça Militar deveria expressar, através do julgamento de 

“criminosos”, a consolidação da vitória do 31 de março de 1964. A seu ver, deveriam ser  

(...) punidos e responsabilizados não só os que sob a promessa de nova era social, 
disfarçados, astutos e mistificadores em todas as castas e áreas de atividade, 
subverteram e envenenaram a consciência nacional como os que egoístas e 
privilegiados, sob a ação de ambição política desmedida, usando a demagogia 
inconsciente e deletéria, corromperam e se enriqueceram a custa dos favores públicos 
e do sacrifício do erário nacional. Espera-se ainda, ver julgados os sonegadores, 
comodistas, gozadores e preocupados apenas com o próprio bem-estar, que usaram o 
Poder, não como a forma dignificante, austera, respeitosa do mando, mas como 
veículo para auferirem e distribuírem vantagens e meio para negociatas, desfalques e 
malversações, com sensível comprometimento da Segurança Nacional. 
(...) 
É preciso que sejam julgados à luz do mal que fizeram e das vantagens que a si 
distribuíram e ainda usufruem para que, doravante, não tenhamos nós todos que nos 
haver com novos representantes da corrupção e da subversão (...).135 

 

Houve ministros que fossem da opinião de que a transferência dos processos políticos para a 

Justiça Militar evidenciasse uma manifestação de credibilidade no foro castrense, vista como 

uma “demonstração de confiança que, além de representar exaltação e estímulo, vale como 

                                                 
135 Arquivo do STM, Livro de Atas das Sessões do STM, 1965 (81ª a 114ª sessões), 103ª sessão, 1º de dezembro 
de 1965, p. 500-501. 
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reconhecimento e consagração do bom senso e do equilíbrio, que ditam as decisões deste 

Tribunal.”136 

Segundo o ministro Olimpio Mourão Filho, a edição do AI-2 configurou-se como uma 

exigência à Justiça Militar para que nela ficasse o encargo de resolver os “problemas desta 

Nação e os do Estado, os quais deveriam ter sido solucionados pela Revolução de 31 de 

março de 1964”.137 Ou seja, a partir desse ponto de vista, a ideia de continuidade expressa no 

AI-2, pode ser lida por conta da incompetência dos “orquestradores” e executores da 

Revolução, que não conseguiram resolver os problemas da Nação após a deflagração do 

golpe. 

Quando nomeado presidente do STM, Mourão Filho continuou criticando os efeitos do AI-2 

sobre a Justiça Militar, destacando as consequências que a modificação da sua estrutura e a 

ampliação do seu raio de esfera trouxe para a sociedade. A seu ver,  

A extensão da Justiça Militar para o julgamento de civis em todos os crimes 
definidos na Lei de Segurança, transforma o país, na expressão exata de um ilustre 
ministro deste Tribunal, num vasto pátio de quartel. 

 

Para o nosso estudo, a modificação mais importante posta em prática via AI-2 foi a 

transferência do processo e julgamento de crimes contra a segurança nacional para a Justiça 

Militar. Nesse sentido, a edição do ato institucional visava a sanar o conflito de competência 

observado no intervalo entre o golpe e a elaboração do citado documento. O art. 8º desse 

dispositivo político alterou a Constituição de 1946 e estabeleceu que   

Art. 8º - O § 1º do art. 108 da Constituição passa a vigorar com a seguinte redação: 
§ 1º - Competem à Justiça Militar, na forma da legislação processual, o processo e 
julgamento dos crimes previstos na Lei nº 1.802, de 5 de janeiro de 1953. 
§ 2º - A competência da Justiça Militar nos crimes referidos no parágrafo anterior 
com as penas aos mesmos atribuídas, prevalecerá sobre qualquer outra estabelecida 
em leis ordinárias, ainda que tais crimes tenham igual definição nestas leis. 
§ 3º - Compete originariamente ao Superior Tribunal Militar processar e julgar os 
Governadores de Estado e seus Secretários, nos crimes referidos no § 1º, e aos 
Conselhos de Justiça nos demais casos. 

 

A elaboração desse artigo veio solucionar alguns problemas recorrentes ao longo do primeiro 

ano e meio de regime militar, no que concernia à aplicação da justiça. Problemas operacionais 

ao longo do processo punitivo, decorrentes da dúvida acerca da autoridade para prender ou 

                                                 
136 Palavras do ministro Alcides Carneiro. Arquivo do STM, Livro de Atas das Sessões do STM, 4ª Sessão, 7 de 
março de 1966, p. 19. 
137 Arquivo do STM, Relatório Anual da Justiça Militar, 1965, Sessão de 10 de maio de 1965, pronunciamento 
do ministro general Olympio Mourão Filho, p. 9. 
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soltar civis e da responsabilidade por apreciar crimes contra a segurança nacional estariam 

resolvidos pelas determinações do AI-2. Segundo o § 1º, a partir de então, todos os crimes 

arrolados na Lei de Segurança Nacional passariam a ser de competência da Justiça castrense e 

não somente aqueles relacionados em poucos artigos que limitavam o trabalho dos 

responsáveis pelos IPMs no enquadramento dos indiciados na LSN.138  

O § 2º minaria qualquer possibilidade de recorrência à outra legislação que não a de 

segurança nacional. O parágrafo seguinte levaria, definitivamente, para a esfera militar, a 

responsabilidade de lidar com o julgamento de governadores desestabilizadores da “ordem” a 

ser restaurada e, posteriormente, mantida. O § 3º foi pensado para evitar, por exemplo, que se 

repetisse a concessão de habeas corpus ao governador Miguel Arraes, pelo STF, em 1965.139 

Sinteticamente, o segundo ato institucional, foi pensado para 

(...) erradicar, pela apenação jurídica aplicada por tribunal permanente, a subversão e 
exterminar o terrorismo, em escala então ascendente (...). evidentemente, tais 
atribuições não constituem inovação revolucionária, pois no governo Floriano 
Peixoto, através do decreto n° 1.685, tal procedimento já fora adotado para conter a 
subversão então generalizada, embora apenas de caráter político, sem as conotações 
ideológicas e terroristas que hoje se manifestam em quase todos os países 
democráticos.140 

Com a edição do ato, o governo, finalmente, atingiu o Supremo Tribunal Federal, 

(...) coisa que vinha sendo ensaiada havia tempo, mas que tinha encontrado na ação 
enérgica do ministro Ribeiro da Costa, presidente daquela Corte de Justiça, e de seus 
pares, obstáculo severo, como severa foi a campanha de toda a grande imprensa 
contra a medida que se armava e foi afinal adotada (ROSA, 1985:11). 

 

Assim como no caso do STM, sob o pretexto de desafogar o expediente dos ministros do STF, 

cuja carga de trabalho era considerada excessiva, o AI-2 promoveu também mudança nessa 

Corte para permitir maior agilidade no seu trabalho. Entre elas, aumentou a quantidade de 

ministros de 11 para 16. No entanto, como afirma Miranda Rosa, o objetivo real dessa medida 

foi “mudar-lhe a composição para fazê-lo supostamente mais ‘compreensivo’ aos desígnios e 

procedimentos revolucionários”, pois o seu comportamento de rigoroso cumpridor da 
                                                 
138 Artigos 2º, incisos I a III, 6º, quando a vitima for autoridade militar e, finalmente, 24, 25, 26, 27, 28 e 29. 
Incluíam tentativa de mudança da ordem política e social; atentar contra a vida de autoridade políticas, como o 
presidente e o vice-presidente da República, por exemplo; constituição ou manutenção de partidos ou 
associações em geral, com finalidade combativa, promover ou manter serviço secreto de espionagem; fornecer a 
autoridade estrangeira informações relacionadas com a defesa nacional; colocar em perigo a defesa nacional; 
possuir câmara aerofotográfica, sem licença da autoridade competente; utilizar documentação que 
comprometesse a segurança e a defesa do Estado brasileiro. 
139 Palavras do próprio presidente Castelo Branco: “Vejamos um caso: o Supremo dá um habeas corpus ao 
Seixas ou ao Arraes. Que devo fazer? Se não soltá-lo será muito pior, mas muito pior do que soltá-lo. Consultar a 
oficialidade?” (VIANA FILHO, 1975:322-323). 
140 Ver Revista do Superior Tribunal Militar, n. 1, 1975, p. 15-16. 
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Constituição de 1946 desagradava aos militares mais exaltados que externavam sua 

insatisfação ao presidente (1985:19). Apresentando visão semelhante, Maria Helena Moreira 

Alves afirma que  

(...) o aumento do número de ministros do STF destinava-se a garantir maioria em 
questões de interesse do Executivo. A indicação pelo presidente de juízes federais e 
do Supremo Tribunal, juntamente com a suspensão das garantias do Judiciário 
previstas na Constituição, dava ao Executivo muito maior grau de controle sobre as 
decisões do Judiciário (1985:92). 

 

O AI-2 trouxe consigo, ainda, as seguintes medidas: prática de eleições indiretas para 

presidente e vice-presidente a cargo do Congresso Nacional; extinção dos partidos políticos 

existentes, instalando o bipartidarismo que resultou na criação do Movimento Democrático 

Brasileiro (MDB) e da Aliança Renovadora Nacional (Arena); autorização ao presidente para 

decretar e fazer cumprir a intervenção federal nos estados; permissão ao presidente para 

autorizar o estado de sítio ou prorrogá-lo “para prevenir ou reprimir a subversão da ordem 

interna”. 

Assim, ao mesmo tempo em que o Executivo continuava reforçando seu poder punitivo, 

aplicando-o e excluindo-o de apreciação jurídica, o governo Castelo Branco concedeu 

bastante poder a um ramo do Judiciário, via Justiça Militar, para implementar, oficialmente, a 

punição político-jurídica.  

A decisão de aumentar as atribuições da Justiça Militar sofreu críticas por parte do ministro 

general Olímpio Mourão Filho, que considerava que tanto a justiça castrense quanto a comum 

encontrava-se “inteiramente desaparelhadas para fazerem passar pelo filtro da prova a torrente 

de processos que a Revolução suscitou.”141 

Se por um lado o ministro Ribeiro da Costa era voz dissonante com relação ao aumento do 

volume de trabalho, afirmando serem onze ministros suficientes para lidar com a gama de 

processos que chegavam ao Tribunal, por outro, passou a ser constante a reclamação de 

auditores militares reportando a insuficiência de funcionários nos quadros das Auditorias, 

para lidar com o volume crescente de trabalho ocasionado pela edição do AI-2.142  

Em 18 de novembro de 1965, menos de um mês após a edição do AI-2, o auditor da 1ª 

Auditoria Militar de São Paulo, alegando a ampliação da competência processual da Justiça 

                                                 
141 Arquivo do STM, Relatório da Justiça Militar de 1965, p. 9. 
142 Imediatamente após a decretação do AI-2, os processos políticos que estavam sob apreciação da justiça 
comum foram transferidos para a Justiça Militar. 
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Militar, solicitou ao ministro presidente do STM que fossem deslocados dois funcionários de 

algum dos órgãos judiciais federais, estaduais ou municipais para auxiliarem nos serviços de 

cartório.143 Tal exemplo reflete o desaparelhamento da Justiça Militar à época que, nem em 

termos burocráticos, estava preparada para lidar com o aumento do volume de trabalho. Tal 

fenômeno foi decorrente da imediata transferência para a justiça castrense dos processos 

políticos, abertos contra civis incursos na LSN, que estavam sob apreciação da justiça 

comum.  

Apesar da grande quantidade de habeas corpus impetrados no STM até aquele momento, as 

apelações de natureza política ainda não haviam chegado ao Tribunal em grande número. 

Afirmamos, portanto, que nos primeiros meses após a edição do AI-2, à exceção do aumento 

do seu número de ministros, o Tribunal não sentiu impacto imediato com relação à 

transferência dos crimes políticos para a alçada da Justiça Militar. Na realidade, somente a 

partir de 1969, quase quatro anos após a edição do AI-2, os processos relativos à segurança 

nacional atingiriam em grande volume o trabalho do STM, como demonstra o gráfico abaixo. 

Por ele também se confirma que a grande atividade do Tribunal até 1968 estava praticamente 

restrita ao julgamento de crimes militares de natureza corporativa cujo auge se deu em 1965.  

Gráfico nº 4 - Quantidade de réus julgados pelo STM, atuando como Justiça da corporação (JC), justiça do 
regime (JR) e justiça político-corporativa (JPC) (1964-1968)  

 

Fonte: compilação da autora, com base nos Livros de Atas das Sessões do STM (1964-1966) e nos Livros de 
Acórdãos de Apelações (1968-1969). Não encontramos no Arquivo do STM, o Livro de Acórdãos de Apelações 
de 1967. No Livro de Atas das Sessões desse ano, as informações encontram-se muito resumidas, sendo 
impossível retirar os dados necessários para alimentar nosso Banco de Dados. Para maiores informações sobre o 
Banco de Dados, ver Introdução. 

 

                                                 
143 Arquivo do STM, Gabinete da Presidência, Livro de Ofícios Recebidos (1964-1966), ver ofício nº 1.440. 
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Em 22 de novembro de 1965, o STM determinou, em resposta à solicitação do auditor da 1ª 

Região Militar, no Rio de Janeiro, que os processos com a finalidade de apurar crimes 

previstos na LSN fossem distribuídos ao auditor corregedor, que os encaminharia para as 

Auditorias do Exército, da Marinha e da Aeronáutica. Essa questão espelha como a Justiça 

Militar foi adequando sua rotina processual, a fim de atender à nova função da Justiça 

Militar.144  

A situação das Auditorias da 2ª Região Militar, em São Paulo, também refletiu esse problema. 

Em 28 de dezembro de 1965, o auditor da 1ª Auditoria enviou ofício ao ministro presidente 

do STM, solicitando que o Tribunal determinasse a distribuição de alguns dos processos de 

crimes previstos na LSN, abertos contra civis, oriundos de Inquérito Policial que não tivessem 

sido abertos pelo Exército, também, para os Conselhos da Aeronáutica, a fim de otimizar o 

trabalho da Auditoria. Em sua avaliação, o Conselho Permanente de Justiça (CPJ) da 

Aeronáutica recebia poucos processos, ao passo em que o CPJ do Exército estava 

sobrecarregado de trabalho, indicando que esta força foi muito mais atuante do que as outras 

duas na repressão judicial.145  

Presumimos que a expectativa acerca do comportamento do STM fosse de certa rigidez nos 

julgamentos. Em seu discurso de posse no STM, em 7 de março de 1966, o ministro Alcides 

Carneiro expôs que tinha conhecimento de que seu nome não havia sido bem visto após sua 

indicação pelo presidente Castelo Branco, devido ao fato de que ele teria “um coração muito 

bom.”146   

Atuar no STM significava ter em mente que o período era de dificuldades que refletiam certa 

intranquilidade e que o exercício de julgar e condenar viria assegurar a “tranquilidade geral, 

pela segurança das instituições”.147 Pensamento semelhante exprimiu o general Rodrigo 

Otávio Jordão Ramos, ao substituir temporariamente o ministro general Floriano de Lima 

Brayner, em maio de 1966.148  

                                                 
144 Arquivo do STM, Livro de Atas das Sessões do STM, 1965 (81ª a 114ª sessões), 100ª sessão, 22 de novembro 
de 1965, p. 485.  
145 Arquivo do STM, Gabinete da Presidência, Livro de Ofícios Recebidos (1964-1966), ver ofícios nº 1.609, 
115 e 211. Solicitação semelhante fez o auditor da Auditoria da 9ª Região Militar, em Mato Grosso, em 28 de 
fevereiro de 1966, justificando que mesmo que a maioria dos IPMs que originaram os processos tenham sido 
abertos por autoridades do Exército, a natureza da ação delituosa estava adstrita ao meio civil e não a algum dos 
ramos das Forças Armadas. Ver ofício nº 165, no mesmo Livro.  
146 Arquivo do STM, Livro de Atas das Sessões do STM, 4ª Sessão, 7 de março de 1966, p. 19. 
147 Idem. 
148 O ministro Jordão Ramos foi nomeado para o STM em 1973 e ficou no cargo até 1979, por ocasião do seu 
falecimento. Para maiores informações sobre a atuação do ministro Jordão Ramos ver Coitinho (2010). 
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Presenciando uma “conjuntura revolucionária ainda em evolução”, a Justiça Militar tinha que 

lidar com “feitos decorrentes da tormenta ameaçadora”, que buscava a “alienação de nossos 

interesse vitais”, em prol da “onipotência totalitária servida por um cesarismo permanente.”149 

Pela primeira vez, vimos um ministro reportar-se às modificações introduzidas no cenário 

jurídico do país, como espelhando em certo momento a “Força do Direito” e em outro o 

“Direito da Força”. Ao analisar a realidade jurídica do momento, definindo-a como 

“incontrastada”, o ministro Jordão Ramos admitiu que se vivenciava momento no qual 

vigoravam postulados derivados “do exercício normal do processo democrático” (“Força do 

Direito”), ao passo em que vigiam, ao mesmo tempo, “circunstâncias excepcionais de 

salvação nacional” (“Direito da Força”). Não haveria outra forma de amainar o clima de 

instabilidade política, presentes na sociedade desde a década de 1930, além da conjugação 

dessas duas realidades, situação categórica até que “o império da lei se reimplante como única 

forma de domínio consentido do homem sobre si mesmo.”150 

Ao se despedir da temporária função de ministro, Jordão Ramos se pronunciou 

favoravelmente ao papel do STM como instituição que, “em momentos de crise institucional” 

e de “intolerância revolucionária”, destacava-se por “resguardar o réu da vingança arrivista, 

por acusação inverificada ou penalizando-o justa e humanamente.”151 

Em 1966, as apelações relativas a crimes militares representaram 79,42% do total de 

julgamentos do STM. As apelações que subiram ao Tribunal nesse ano mostram que as 

Auditorias Militares estavam aplicando penas extremamente altas aos réus acusados de crimes 

contra a segurança nacional. No período em que o general Jordão Ramos substituiu o ministro 

Lima Brayner (23 de maio a 29 de junho), o STM ainda amenizava sua atuação como justiça 

do regime, no emprego da penalidade, o que justifica o conteúdo de seu discurso de 

despedida.  

Dos 8 réus julgados por crimes contra a segurança nacional, todos civis, a primeira instância 

da Justiça Militar condenou dois deles a 1 ano de reclusão, dois a 9 anos e 3 meses de 

reclusão, um a 10 anos de reclusão, dois a 15 anos de reclusão e um a 18 anos de reclusão. O 

STM manteve três condenações, reduzindo-as para 1 ano de reclusão, decidiu pela extinção da 

punibilidade em um caso, não tomando conhecimento da apelação em dois casos, e 

absolvendo dois réus. 

                                                 
149 Arquivo do STM, Livro de Atas das Sessões do STM, 34ª Sessão, 23 de maio de 1966, p. 192. 
150 Idem, p. 193.  
151 Arquivo do STM, Livro de Atas das Sessões do STM, 50ª Sessão, 29 de junho de 1966, p. 284.  
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Não houve consonância entre a atuação do STM como justiça do regime e justiça da 

corporação, nesse curto período. Se, como justiça política, o STM tendia a diminuir a pena 

imposta pelas Auditorias Militares, como justiça voltada para a corporação o movimento era 

inverso. Dos 145 réus, civis e militares, julgados por crime militares (JC), o Tribunal 

aumentou a pena de 43 (29,65%), manteve a de 36 (24,82%) e reduziu a de 32 (22,06%).152 

Esse cenário reflete uma espécie de fio condutor do comportamento do STM com relação ao 

julgamento de crimes militares: independente do grau de recrudescimento político ou da 

instabilidade do sistema político, a Justiça Militar existia para condenar desvios cometidos 

por integrantes das Forças Armadas. Como deixou explícito no seu discurso de posse, para o 

ministro Rodrigo Otávio Jordão Ramos, a atribuição da Justiça Militar era a de funcionar em 

prol da “preservação da coesão, finalidade e dignidade funcional das corporações 

militares.”153 

No plano político, o processo de institucionalização do governo Castelo Branco foi 

implementado por meio de três medidas distintas: a outorga da Constituição de 1967, a 

elaboração de uma nova Lei de Imprensa e a edição de nova Lei de Segurança Nacional 

(MARTINS FILHO, 1996:83). 

A Constituição de 1967 sacramentou o fortalecimento do Executivo, ensaiado desde o 

alvorecer do regime militar, principalmente com relação às questões referentes à segurança 

nacional. Como salienta Maria Helena Moreira Alves, a “medida mais importante da nova 

Constituição teria sido talvez a que dava ao Executivo o direito exclusivo de legislar em 

matérias envolvendo a segurança nacional e as finanças públicas” (1985:105). Aliás, a 

concentração de poderes na esfera do Executivo foi tão forte, que criava “um Estado quase 

exclusivamente baseado no Poder Executivo. O Legislativo teve seu papel limitado à 

regulamentação de projetos introduzidos pelo Executivo. O Judiciário perdeu seu poder de 

controle sobre os dois outros poderes.” (ALVES, 1985:106). 

Fortalecimento do Executivo, redução das garantias, novas atribuições da Justiça Militar, 

diminuição das prerrogativas do Congresso, estabelecimento de eleições indiretas, estas e 

outras medidas presentes no projeto da nova Carta, desagradaram até mesmo uma parte do 

partido do governo, a Arena (MARTINS FILHO, 1990:89). As manifestações de desagrado 

com relação ao tom ditatorial da Carta fizeram com que o governo tivesse que voltar atrás 

                                                 
152 30 réus foram absolvidos, 1 processo foi anulado e 3 foram arquivados. Aprofundaremos essa análise no 
Capítulo 5. Dados compilados pela autora, com base no Livro de Atas das Sessões do STM, 1966. 
153 Arquivo do STM, Livro de Atas das Sessões do STM, 34ª Sessão, 23 de maio de 1966, p. 194.  
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com relação a pontos importantes para a dinâmica processual da Justiça Militar. 

Primeiramente, com relação “à definição dos direitos e garantias individuais que, pelo projeto 

inicial, ficaria para a lei ordinária, ao lado da existência de recurso ao Supremo Tribunal 

Federal dos julgamentos proferidos pela Justiça Militar” (MARTINS FILHO, 1990:91). 

Nesse período, foram as mudanças introduzidas pela nova Lei de Segurança Nacional, que 

mais impactaram no trabalho do Tribunal.  

 

 

2.3 Lei de Segurança Nacional de 1967 

Se o problema da competência de foro havia sido resolvida pelo AI-2, a legislação de 

segurança nacional no que tocava a  certos crimes ainda não estava completamente revista.  

Até março de 1967, a LSN que vigorava no país era a de 1953, que definia os crimes contra o 

Estado e a ordem política e social e as penas a eles correlatas. Porém, em 1967, foi decretada 

nova LSN,154 já sob inspiração do processo de militarização posto em prática desde o 

primeiro governo militar, e profundamente influenciada pelos códigos penal e processual que 

regiam as Forças Armadas. A partir da redação deste documento não mais se falou em crime 

contra o Estado, mas sim em crime contra a segurança nacional, considerada o valor supremo 

da nação. Este decreto-lei tornou todos os cidadãos responsáveis pela segurança nacional, o 

que segundo o jurista Nilo Batista, promoveu a instauração de um Estado legal-policial, 

criando um dever jurídico para o cidadão, que correspondia, em realidade, a um dever do 

Estado (SILVA, 1993). Acreditamos que este novo papel assumido pela Justiça Militar, 

norteado pela LSN, é apenas um dos enfoques, como afirma Eugênio Raul Zaffaroni, do 

processo de "militarização" da sociedade, justificado pela necessidade de contenção da 

ameaça comunista (apud BARANDIER, 1994:13).  

A edição da LSN de 1967 pode ser vista como um avanço do processo de militarização do 

governo Castelo Branco, que a editou dias antes da posse do presidente Artur da Costa e Silva 

(1967-1969). Segundo João Roberto Martins Filho, as origens da LSN podem ser encontradas 

em estudos do Estado-Maior das Forças Armadas, “que forneceram subsídios ao trabalho 

final do ministro da Justiça, auxiliado pelo Chefe do Gabinete Militar, sob estrita supervisão 

do próprio presidente” (1990:95).  

                                                 
154 Decreto-Lei nº 314, de 13 de março de 1967. 
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Segundo Miranda Rosa, os  

(...) preconceitos, as desconfianças e as queixas dos meios militares contra juízes e 
tribunais levaram ao deslocamento de diversas figuras de ilícito penal da justiça civil 
para a militar. Pretendeu-se, de tal maneira, obter julgamentos mais ‘ajustados’ ao 
pensamento militar, de alto conteúdo repressivo na época (ROSA, 1985:39). 

 

A nosso ver, a LSN de 1967 que substituiu à anterior, demonstrou, também, o processo 

inverso, estabelecendo ilícitos penais até então imprevistos na legislação voltada para crimes 

políticos no país. Assim, aumentou a quantidade de crimes atentatórios à segurança nacional, 

constituída por 58 artigos, prevendo-se, por exemplo, os crimes de incitação e aliciamento. 

Esse aspecto resolveu a lacuna existente na LSN anterior e que fazia com que pessoas 

acusadas de tais crimes fossem incursas no CPM, caracterizando a atuação do STM como 

justiça político-corporativa. A partir de então, os denunciados nesses crimes, seriam incursos 

na legislação de segurança, independente de serem civis ou militares.  

Com relação à LSN anterior, a de 1967 manteve, em geral, o mínimo e o máximo penal, de 3 

meses de detenção e 30 anos de reclusão, respectivamente. Entretanto, no decreto-lei nº 314, o 

quantum penal previsto para cada crime aumentou. O máximo penal para o crime de 

associação (art. 7º, lei nº 1.802, e 9º, do decreto-lei nº 314) para a prática de crimes como 

tentar modificar a ordem estabelecida, aumentou de 4 para 5 anos de reclusão. O crime de 

tentar modificar a Constituição por meio violentos, previsto no art. 5º da LSN de 1953 e no 

art. 22 da LSN de 1967, aumentou o máximo de 10 anos para 12 anos, sem distinguir o grau 

de responsabilidade dos envolvidos no crime, ou seja, não estava mais presente a ideia de 

aplicar pena mais severa aos “cabeças” do delito. Essa distinção não seria mais feita e todos 

os agentes incursos em determinado instituto criminal deveriam ser responsabilizados 

igualmente. 

Em contrapartida, alguns crimes tiveram a penalidade mínima e máxima diminuída, como 

exemplo o crime de “promover ou manter, no território nacional, serviço secreto destinado à 

espionagem” (art. 5º da LSN de 1953 e art. 13, da LSN de 1967). Enquanto o mínimo previsto 

na lei nº 1.802 era de 8 anos de reclusão, no decreto-lei nº 314 o mínimo caiu para 2 anos e o  

máximo de 20 para 10. 

Apesar de tentar resolver inúmeros problemas que a LSN anterior trazia para o processo 

repressivo, como explicitado no Capítulo 1, a nova Lei de Segurança não agradou a todos os 

partidários do regime. A responsabilidade de processo e julgamento dos crimes contra a 

segurança nacional pela Justiça Militar, apesar de majoritariamente aceito pelos ministros do 
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STM, não era visto como adequado por toda a comunidade epistêmica que se destinava a 

debater e pensar sobre a questão. 

Em 1967, o procurador Raymundo Fernando Pantoja Magno, diplomado na turma de 1966 na 

Escola Superior de Guerra (ESG), e os professores Mario Pessoa de Oliveira, um dos maiores 

ideólogos da segurança nacional,155 e Jorge Boaventura de Souza e Silva fizeram uma 

conferência na ESG, intitulada “A legislação brasileira e a segurança nacional”.156 Esse 

intercâmbio entre civis e militares é muito importante para compreendermos, inclusive, como 

as ideias circulavam. A quase totalidade dos ministros do STM fez curso na ESG, logo, o que 

lá era discutido nos interessa do ponto de vista de entender que ideias circulavam em uma 

instituição importante para a formação dos ministros.157 

 “A segurança nacional é o mais importante dos temas políticos no âmbito da competência 

estatal.”158 Assim começou a exposição, de cunho extremamente conservador e 

preconceituoso, que viria a apregoar que a segurança nacional firmar-se-ia através da 

estabilidade política. Tecendo um tom crítico à maneira como eram elaboradas as LSN e ao 

seu próprio conteúdo, os expositores colocaram um aspecto relevante com relação à sua 

elaboração, que tinha sido “tumultuada (...) pela influência de fatores conjunturais sem que ao 

legislador tenha ocorrido o senso da previsão e do agravamento de certos problemas sociais e 

políticos.”159 Continuando, afirmaram que, em geral, as leis brasileiras destinadas a regular a 

matéria eram “precedidas de fato subversivo que a provoca. Traz o vício da improvisação. 

Um sentimentalismo desagregador influencia nas sentenças judiciais, uma vez passada a 

tormenta, o que se deve, em boa parte, à morosidade processual.”160 

Segundo os expositores, essa conduta permitia que as LSN expressassem mais os “interesses 

ocasionais e transitórios de grupos políticos que propriamente o interesse nacional bem 

calculado. Resultam, não raro, da instabilidade emocional (...) como uma das qualidades 

complementares do caráter brasileiro, deficiência que se pode corrigir pela educação.”161 

                                                 
155 Ver Pessoa (1971 e 1978) e Pereira (2010:124-125). 
156 Agradeço a Rodrigo Nabuco de Araújo pela disponibilização do documento. 
157 O ministro que mais se destacou por seu vínculo com a ESG foi o general Augusto Fragoso, que chegou a 
ocupar o cargo de diretor da instituição. Ao longo do período que ocupou como ministro, Fragoso fez inúmeros 
pronunciamentos sobre segurança nacional, participou de congressos internacionais, como representante do 
STM, voltado para discussão da questão e elaborou alguns artigos para a Revista do STM sobre o histórico da 
legislação de segurança no país. 
158 Escola Superior de Guerra, Curso de Informações, “A legislação brasileira e a segurança nacional”, 1967, C4-
31-67, p. 1. 
159 Idem, p. 2. 
160 Idem, p. 2. 
161 Idem, pp. 2-3. 
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Boaventura era discípulo e admirador de Plínio Salgado e essas palavras soam como eco do 

pensamento conservador que floresceu no país nas décadas de 1920 e 1930 do século XX. 

Na conclusão, alegando a complexidade existente no debate sobre os problemas ligados à 

segurança nacional, os três palestrantes expuseram que havia a necessidade de criação de uma 

codificação, formal e material, da legislação sobre a matéria, que reunisse todas as leis que 

tratassem do tema. Tal medida seria importante porque (a) proporcionaria ao governo “a 

oportunidade de realizar, sem pressões, a revisão de alguns artigos obscuros” e (b) facilitaria o 

conhecimento da legislação, incentivando-os a fazer cursos populares e universitários para 

melhor entender o tema. 

A proposta apresentada na Conclusão, que mais interessa para nossa discussão foi a de 

criação de um Tribunal de Segurança Nacional que substituísse o trabalho desempenhado pelo 

STM,  

(...) para julgar os crimes contra a segurança nacional, recrutados os seus membros 
pelo mesmo sistema com que atualmente se recrutam os ministros do Supremo 
Tribunal Federal, o que implica a consulta ao Senado. 
O Superior Tribunal Militar voltaria às suas atribuições anteriores à Revolução de 31 
de março.162 

 

A edição da LSN de 1967 gerou nova situação para o STM. Inúmeros acusados de crimes 

contra a segurança nacional passaram a ser incursos em ambas as leis de segurança, a de 1953 

e a de 1967, apesar do caráter substitutivo da segunda em relação à primeira. A edição das 

sucessivas leis de segurança, duas em 1969 e outra em 1978 complexificou ainda mais essa 

questão. Além disso, como a função do STM era recursal, e havia o citado descompasso 

temporal entre a abertura do processo e sua apreciação pelo Tribunal, em 1980, por exemplo, 

os ministros decidiram sobre casos relativos à justiça do regime, fundamentados em todas as 

LSN, de 1953, 1967, as duas de 1969 e a de 1978. 

Apesar dessa nova institucionalidade, via Constituição e LSN, temas antigos perduraram no 

processo de reorganização da nova ordem jurídica. Mesmo após a edição do AI-2, ápice da 

tentativa de reordenamento do processo de punição e julgamento de opositores políticos, a 

questão da legalidade da prisão de civis por militares continuou presente no STM.  

Três anos após o golpe, prisões de civis ainda eram motivo de discussão na Justiça Militar. 

Em 22 de março de 1967, o auditor da 4ª Região Militar encaminhou ofício ao STM, 

                                                 
162 Escola Superior de Guerra, Curso de Informações, “A legislação brasileira e a segurança nacional”, 1967, C4-
31-67, p. 20. 
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sugerindo que o Tribunal baixasse um provimento determinando a padronização dos 

procedimentos referentes às prisões, principalmente de civis, efetuadas em fase de inquérito. 

Solicitou que todas as prisões fossem comunicadas à Auditoria competente ou ao STM, 

fossem elas com base na Lei de Segurança Nacional ou não, ordenadas por autoridades civis 

ou militares, efetuadas em flagrante delito ou preventivamente.163 

Segundo o Auditor, o objetivo da sugestão era o  

(...) fortalecimento da Justiça Militar, o resguardo do alto conceito de que goza e, por 
outro lado, oferecer uma garantia mais efetiva e imediata aos direitos individuais, em 
face da evolução, que vem sofrendo no país, o direito punitivo, que envolve em alto 
grau, a Justiça Militar, especialmente no âmbito da Segurança Nacional, cujo diploma 
legal, já entrou em pela vigência.164  

 

Uma vez mais se observa o emaranhado legislativo que regulava os temas relativos à 

segurança nacional no país e que foi uma característica do período. Para normatizar a questão 

apresentada pelo auditor, tínhamos que recorrer a três diplomas legais distintos: o Código da 

Justiça Militar de 1938, a Constituição de 1967 e a Lei de Segurança Nacional publicada no 

mesmo ano.165  

O auditor citou o DOPS de Brasília como exemplo de procedimento a ser seguido, cujos 

dirigentes comunicavam as prisões efetuadas em casos relativos à segurança nacional, 

sistematicamente, à Auditoria. Uma vez mais, percebemos que o incremento dos 

procedimentos para investigar, processar e julgar casos referentes à segurança nacional não 

estava descartado por aqueles que integravam a Justiça Militar. Sugestões não faltavam para 

aprimorar o processo. 

A recomendação do auditor chamou atenção do ministro general Peri Bevilacqua que propôs, 

na sessão de 12 de abril de 1967, que o STM baixasse uma resolução normativa que 

regulamentasse o tema, no sentido de limitar tal prática, cada vez mais frequente, com base no 

artigo 156 do Código da Justiça Militar. Rejeitada por maioria, a proposta apresentava três 

pontos: 1. A prisão de civis por militares, com base no Código da Justiça Militar, só poderia 

ser feita em flagrante delito, de acordo com seu art. 146; 2. Não se aplicaria o art. 156 do 

Código da Justiça Militar, mesmo que o crime estivesse capitulado na Lei de Segurança 

Nacional (decreto-lei nº 314/67);  

                                                 
163 Arquivo do STM, Livro de Ofícios Recebidos pela Presidência do STM (1967-1969). Ver Ofício nº 342, de 
27 de março de 1967. 
164 Idem. 
165 Talvez, essa situação pode ser um dos fatores a ajudar na discricionariedade da aplicação da lei no período.  
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3. “militar não tem autoridade legal para instaurar inquérito policial contra civis que 
sejam acusados ou suspeitos da prática de crime político ou crime contra a 
segurança interna do país, competindo a iniciativa e a execução de tais inquéritos à 
polícia civil. Enquanto não for estruturada a Justiça Federal (arts. 118 e 119 da 
Constituição),166 a autoridade competente para determinar a prisão do acusado de 
crime contra a segurança nacional é o juiz auditor da Auditoria Militar a que 
corresponda o processo e o julgamento do feito e é a esse JUIZ que deverá ser feita a 
comunicação de que trata o § 12 do artigo 150 da Constituição do Brasil.”167  

 

Em agosto de 1967, Bevilacqua apresentou, novamente, a mesma proposta, rejeitada com a 

mesma votação de abril.168 

O aumento da quantidade de trabalho da Justiça Militar gerou troca de ofícios entre o auditor 

da 4ª Região Militar e o ministro presidente do STM, Olympio Mourão Filho, com a 

finalidade de encontrar soluções para otimizar a dinâmica processual. Alegando que era a 

única Auditoria a receber processos provenientes de duas Regiões Militares (4ª, em Minas 

Gerais, e 11ª, em Brasília), o Auditor alegou a necessidade de que algumas medidas fossem 

implementadas, com o intuito de agilizar a tramitação dos processos, principalmente aqueles 

referentes à segurança nacional. Argumentava, ainda, que essas disposições eram necessárias, 

para “aliviar o volume de ações em andamento” e “a longo prazo, evitar uma futura 

saturação.” 169 

A fim de ilustrar seu argumento, o auditor anexou quadro estatístico de entrada e saída de 

processos, que revelava o “inchaço” de processos que tramitavam na 4ª Auditoria, pois 

haviam começado o ano judiciário com 105 processos recebidos de 1966. 

Sugeriu, portanto, que o expediente da Auditoria passasse a ser realizado em dois turnos, pela 

manhã e à tarde, e que o auditor substituto fosse convocado, a fim de realizar as seguintes 

atividades: realizar as audiências de testemunhas, qualificações e interrogatórios; 

justificações, além de outras atividades que, por ventura, surgissem.170 

                                                 
166 Esses dois artigos versam sobre a atribuição dos juízes federais e sua competência no processo e julgamento, 
em primeira instância. Ver Constituição da República Federativa do Brasil, de 24 de janeiro de 1967. 
167 Arquivo do STM, Livro de Atas das Sessões do STM, 1967, 11ª sessão, 12 de abril de 1967, p. 54. 
168 Arquivo do STM, Livro de Atas das Sessões do STM, 1967, 57ª sessão, 23 de agosto de 1967, p. 224. 
169 Arquivo do STM, Livro de Ofícios Recebidos pela Presidência do STM (1967-1969). Ver Ofício nº 1.225, de 
30 de agosto de 1967. A Auditoria da 11ª Região Militar foi criada em 7 de novembro de 1966, pelo decreto-lei 
nº 26, mas só foi inaugurada em 13 de janeiro de 1970. Segundo palavras do então ministro presidente do STM, 
tenente-brigadeiro Armando Perdigão, a “instalação, em Brasília, da Auditoria da 11ª C.J.M. veio preencher uma 
lacuna e satisfazer ao antigo desejo da Justiça Militar, de fazer funcionar na capital federal uma organização da 
justiça castrense.” Ver Arquivo do STM, Livro de Atas das Sessões do STM, 1969, 115ª sessão, 14 de janeiro de 
1970 p. 384. 
170 Discurso do ministro Alcides Vieira Carneiro na posse do Procurador-Geral da Justiça Militar, Jacy Pinheiro 
Guimarães: “Tenho sempre em mente a sua magnífica atuação no rumoroso caso de Caparaó – quando a 
serenidade e a experiência do Procurador Jacy, apontaram a esta Corte qual seria a decisão mais equânime mais 
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Essa demanda apresentada pelo auditor fez com que o ministro Lima Torres elaborasse estudo 

para analisar a questão do aumento no volume de serviço. Após a exposição do ministro, em 

sessão secreta, a matéria foi posta em votação e a solicitação do auditor foi deferida, por 

maioria.171 Na sessão seguinte, a decisão do STM foi anulada, após considerações do ministro 

Ribeiro da Costa.172 

Em setembro de 1968 o auditor da 4ª RM voltou a entrar em contato com o ministro 

presidente do STM, general Olimpio Mourão Filho, a fim de discutir temas pertinentes à 

mecânica judiciária e à otimização do trabalho da Auditoria. O auditor havia baixado uma 

portaria, nº 20/68, regularizando o horário oficial do expediente daqueles que nela 

trabalhavam. Tal fato gerou certo descontentamento no 1º substituto de Procurador, pois 

ocupava, simultaneamente à sua função na Justiça Militar, o cargo de professor no SENAC. 

“Ficava então, o Conselho todo, o auditor, o advogado, réus, escrivão, testemunhas, etc., 

aguardando, enquanto que o oficial de justiça ou outro funcionário deste Juízo, 

insistentemente, ao telefone, reclamava sua presença, para abertura da sessão.”173 

Tal demanda se apresentava, principalmente, devido ao volume de trabalho da Auditoria. 

Segundo relato do Auditor, 

Estamos, como se sabe, jurisdicionando 2 Regiões Militares (4ª e 11); exatamente as 
mais trabalhosas; onde a missão judiciária militar se afigura mais delicada, pois 
envolve a Capital da República, onde funcionam os Poderes Legislativo do Estado; 
Executivo; onde os problemas da Segurança Nacional estão à flor da pele, como se 
vêem de fatos constantemente em evidência em Belo Horizonte, Brasília, Goiânia, 
Auditoria para a qual afluem constantemente grande massa de processos, inquéritos, 
pedidos de prisão, oriundos do Exército, Aeronáutica, Polícias Estadual, Federal; 
Corpo de Bombeiros e Polícia Militar do Distrito Federal.174 

 

Observamos na tabela abaixo o aumento da quantidade de trabalho alegada pelo auditor, nos 

Relatórios da Justiça Militar de 1966 e 1967:  

Tabela nº 3 – Expediente da Auditoria Militar da 4ª Circunscrição Judiciária Militar (CJM) (1966 e 1967) 

 1966 1967 

Sessões do Conselho Permanente 91 107 

Sessões dos Conselhos Especiais 7 21 

                                                                                                                                                         
correta – e esta Corte seguiu a sua sugestão.” Arquivo do STM, Livro de Atas das Sessões do STM, 1970, 41ª 
sessão, 8 de julho de 1970, p. 163. 
171 Arquivo do STM, Livro de Atas das Sessões do STM, 1967, 64ª sessão, 11 de setembro de 1967, p. 252. 
172 Arquivo do STM, Livro de Atas das Sessões do STM, 1967, 65ª sessão, 13 de setembro de 1967, p. 254. 
173 Arquivo do STM, Livro de Ofícios Recebidos pela Presidência do STM (1967-1969). Ver Ofício nº 1.421, de 
13 de setembro de 1968. 
174 Idem. 
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Horas de Reunião do Conselho Permanente 182,2 2,9* 

Horas de Reunião dos Conselhos Especiais 13,2 60* 

Processos julgados - Forma Ordinária 26 54 

Processos julgados - Forma Especial 0 0 

Processos vindos do ano anterior 44 105 

Processos deixados para o ano seguinte 105 86 
 

Fonte: Relatórios da Justiça Militar, de 1966 e 1967.  
* Os dados apresentados no documento são passíveis de crítica, pois não estão de acordo com a situação 
apresentada pelo auditor da 4ª CJM. 
 

Esse exemplo nos auxilia a compreender o descompasso temporal existente entre as práticas 

consideradas delituosas e a chegada desses processos no STM. O aumento do volume de 

trabalho explica em parte essa questão, mas devemos considerar, também, a falta de 

aparelhamento das Auditorias para o exercício de julgar. 

A fim de evitar a não apreciação dos habeas corpus impetrados por réus presos durante as 

férias dos ministros, o ministro general Peri Bevilacqua sugeriu que fosse dada atribuições ao 

ministro presidente para que passasse a ser sua responsabilidade analisar os casos citados e 

conceder liminar para fazer cessar situações de incomunicabilidade com advogado, que 

excedesse três dias.175 

A onda desenfreada de abertura de IPMs fez com que novos canais de relacionamento se 

instaurassem, a fim de encontrar solução para as pessoas que estavam presas e, por mais 

errático que fosse esse caminho, ele poderia passar pelo STM. Em ofício de 29 de novembro 

de 1967, o prefeito da cidade de Lorena, São Paulo, solicitou ao ministro general Olimpio 

Mourão Filho que entrasse em contato com o presidente do IPASE para interceder por um 

vereador que exerceu o cargo em comissão de subagente do IPASE local e que estava havia 

sido indiciado em inquérito administrativo.176  

A persistência da discussão sobre a competência para prisão de civis é importante, não 

somente porque incidia na quantidade de habeas corpus impetrados no STM após o golpe, 

que passou, oficialmente, a ser de competência direta da Justiça Militar após o AI-2. Desde 

1964, as prisões arbitrárias perpetradas pelos encarregados dos IPMs eram acompanhadas de 

denúncias de tortura no momento da averiguação da suposta conduta subversiva ou corrupta.  

                                                 
175 Arquivo do STM, Livro de Atas das Sessões do STM, 1967, 105ª sessão, 12 de janeiro de 1968, p. 396. 
176 Arquivo do STM, Gabinete da Presidência – Ofícios Recebidos (1967-1969). Ver Ofício nº 666, de 29 de 
novembro de 1967. 
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Por mais interessante que seja, trazendo à tona a rotina e alguns temas debatidos no STM, a 

documentação pesquisada no Arquivo do STM – Atas das Sessões, Ofícios Recebidos e 

Expedidos pela Presidência – possui alguns limites. Temas como tortura e desaparecimento 

permaneceram à sombra em meio à profusão de assuntos debatidos no plenário do Tribunal. 

Não faltam referências documentais e bibliográficas comprovando a utilização de tal prática 

desde os primeiros dias de abril de 1964, contudo, este tema permaneceu praticamente velado 

na documentação do STM disponível para consulta, até 1975.177  

Ainda em 1964 começaram a ser denunciados pela imprensa episódios de tortura a presos 

políticos, principalmente em Pernambuco. Um dos casos mais notórios, pelo requinte de 

crueldade praticado pelos algozes, foi o da prisão e tortura de Gregório Bezerra. 

Situações como essas, além de denúncias de torturas durante as prisões de investigados por 

IPM,178 levaram o presidente Castelo Branco a enviar o então Chefe do Gabinete da 

Presidência da República, Ernesto Geisel, a percorrer alguns estados do país,179 em setembro 

de 1964, para apurar as acusações “junto às mais altas autoridades, tanto civis, como militares 

e informar a essas autoridades sobre a situação geral do país.” Ademais, tinha como missão  

(...) saber da procedência das denúncias de maus tratos e torturas em presos e das 
providências adotadas para comprová-las, apurar sua responsabilidade e dos meios 
para evitar que se reproduzissem; verificar se havia incidência atual de torturas; 
examinar o estado em que, de modo geral, os presos se encontravam (instalações, 
alimentação, saúde, etc.); tomar conhecimento dos inquéritos ainda não concluídos; 
formular sugestões junto às mencionadas autoridades e ao senhor presidente.180  

Segundo o parecer de Geisel, tais denúncias, com a amplitude que eram apresentadas pela 

imprensa, não procediam e “não tinham confirmação concreta nos fatos reais,”181 pois os 

presos políticos encontravam-se sob tratamento tão humano quanto fosse possível nas 

instalações prisionais, que haviam sido adaptadas para recebê-los: “todos tinham boa 

alimentação, assistência médica e recebiam visitas de seus familiares (com restrições em 

Fernando de Noronha, por falta de transporte).”182 

Geisel identificou um reduzido número de casos, em Pernambuco, em que havia “indícios” de 

tortura, tendo como expoente as sevícias infligidas a Gregório Bezerra, mas que havia sido 

                                                 
177 Sobre a prática de tortura durante a ditadura militar ver o Diário da advogada de presos políticos Mércia 
Albuquerque, em http://www.dhnet.org.br/memoria/mercia/escritos/diario/1974/08_agosto/005.htm, Castelo 
Branco (1977:129-130); Arquidiocese (1985), Alves (1966), Alves (1985:60), Fon (1979), entre outras. 
178 Para maiores informações sobre as reportagens publicadas no período sobre o tema, ver Alves (1966:23-24). 
179 Entre os dias 15 e 21 de setembro de 1964, Geisel visitou os estados de Pernambuco, Bahia, Guanabara, São 
Paulo e o território de Fernando de Noronha. 
180 Arquivo do STM, Livro de Atas das Sessões, 1967, 81ª sessão, 30 de outubro de 1967, p. 308. 
181 Idem, p. 2. 
182 Idem. 
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um episódio datado, particular à fase inicial da Revolução, tendo se estendido até 10 de maio 

de 1964 e que se circunscrevia “aos excessos naturais da que se seguem à vitória de qualquer 

movimento armado” (FON, 1979:32). 

O próprio Chefe do Gabinete da Presidência da República avaliara que as denúncias acerca da 

prática de tortura no país podiam ser divididas em duas fases: (I) período pós-revolução até 10 

de maio, em que possivelmente ocorreram alguns casos de sevícias, maus tratos e torturas; (II) 

momento no qual já havia cessado “aquelas anormalidades de caráter arbitrário e 

desumano.”183 

O relatório do ministro Geisel evidenciava um fenômeno registrado por Márcio Moreira 

Alves, de que as torturas no Brasil eram persistentemente negadas. Afirma, ainda, que a 

iniciativa de Castelo Branco de investigar os casos divulgados na imprensa serviria, 

aparentemente, para “dar cobertura do poder federal aos torturadores do IV Exército” 

(ALVES, 1966:23). 

No STM, as referências sobre a prática de tortura no país pararam nesse pronunciamento de 

Geisel, cuja finalidade era eximir-se da responsabilidade de ter sido omisso no trato da 

questão. 

 

2.4 Contestação política, novo ato institucional e mudança na rotina do STM 

O governo do marechal Arthur da Costa e Silva, que começou em março de 1967, foi 

marcado por forte escalada dos movimentos de oposição ao regime militar. Apesar de 

diferentes nas demandas e no posicionamento políticos, setores distintos da oposição política, 

acabaram por se unir, mesmo que informalmente. Segundo Maria Helena Moreira Alves, tal 

aliança informal surgiu “de vários setores da oposição, iniciada em 1967 e transmudada em 

movimento social de massas em 1968” (1985:115).  

Grande parte das apelações que seriam julgadas, a partir de 1969, relacionava-se à conjuntura 

oposicionista observada no ano anterior. O presidente do STM, general Mourão Filho, em 

meados de 1968 declarou, tacitamente, que o Tribunal não era a “trincheira apropriada para 

garantir a vitória da Revolução que salvou o Brasil e a América do Sul da confusão e da 

desgraça.”184 

                                                 
183 Arquivo do STM, Livro de Atas das Sessões, 1967, 81ª sessão, 30 de outubro de 1967, p. 3. 
184 Arquivo do STM, Livro de Atas das Sessões do STM, 1968, 43ª sessão, 3 de julho de 1968, p. 149. 
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Contraditoriamente, em pronunciamento por ocasião da “comemoração do 33º aniversário da 

tragédia ocorrida em 1935”, referindo-se ao levante comunista, o ministro Mourão Filho 

expressou que estava solidário às Forças Armadas e ao povo brasileiro, na luta contra a 

subversão e o comunismo, uma vez que a função do Tribunal era “reprimir com a lei, os 

ataques que se fazem contra a Constituição e a Democracia.”185 

A manifestação maciça da oposição teve como consequência o fechamento ainda maior da 

política governamental, cujo auge foi a edição do Ato Institucional nº 5, em 13 de dezembro 

de 1968. O preâmbulo desse dispositivo político reafirmou o caráter de continuidade do 

movimento revolucionário apregoado no AI-2 e se justificou como uma medida de contenção 

a pessoas ou grupos revolucionários que trabalhassem contra a manutenção da ordem e da 

segurança interna.  Na visão dos elaboradores do AI-5, a estratégia de recorrer à esfera 

jurídica para imprimir um movimento de repressão aos opositores seria o caminho a ser 

percorrido: 

CONSIDERANDO, no entanto, que atos nitidamente subversivos, oriundos dos mais 
distintos setores políticos e culturais, comprovam que os instrumentos jurídicos, que a 
Revolução vitoriosa outorgou à Nação para sua defesa, desenvolvimento e bem-estar 
de seu povo, estão servindo de meios para combatê-la e destruí-la. 

 

Como veremos no próximo capítulo, o discurso de que os instrumentos jurídicos seriam os 

mais utilizados e eficazes na contenção dos movimentos de oposição não é meramente 

simbólico, mas tampouco foi o único meio ao qual a classe política no poder recorreu para 

eliminar os focos de oposição. A organização e o incremento gradual dos órgãos de segurança 

e repressão foram os mais empregados na tentativa de suprimir as vozes e as manifestações 

contestatórias ao governo. A importância dessa estratégia, para nosso estudo, reside no fato de 

que muitas das informações analisadas pela Justiça Militar, foram produzidas por esses 

órgãos, através de práticas ilegais e abusivas, como a tortura, por exemplo. 

O artigo 10 do AI-5 impactou sobremaneira na rotina do STM, pois determinou a suspensão 

do “remédio jurídico” existente no campo da prática jurídica, para evitar abusos no processo 

de investigação criminal.  

Art. 10 - Fica suspensa a garantia de habeas corpus, nos casos de crimes políticos, 
contra a segurança nacional, a ordem econômica e social e a economia popular. 

 

                                                 
185 Arquivo do STM, Livro de Atas das Sessões do STM, 1968, 99ª sessão, 27 de novembro de 1968, p. 334. 
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Antes dessa imposição ditatorial, os advogados ainda conseguiam localizar ou soltar os presos 

políticos, fazendo uso do habeas corpus, como atesta Modesto da Silveira: 

Era um tanto mais fácil, porque a maioria dos casos preenchia condições legais de 
soltura. Habeas-corpus, só quem recebia era o Superior Tribunal Militar, para o qual 
se deslocou a competência jurídica para os processos políticos. Mas o Tribunal 
Militar era segunda instância. A primeira instância era o juiz auditor. Então, quando o 
juiz não estava sob coação, não era muito medroso, mandava soltar o preso, ou pelo 
menos mandava pedir informações e depois dizia: “Isso é ilegal. Melhor soltar.” Às 
vezes os advogados também ganhavam o habeas-corpus no Tribunal Militar, até 
porque a própria composição do tribunal favorecia isso. Ele era composto por 15 
membros, 10 oficiais generais e cinco civis. Os oficiais generais eram três almirantes, 
três brigadeiros e quatro generais, e os cinco civis eram togados. Eram eles os 
verdadeiros juízes, pois eram os que entendiam de direito. Tanto que o relator em 
geral era civil, e os outros eram revisores. O togado era quem votava primeiro e dava 
a condução jurídica possível. Mesmo que fosse muito reacionário, pelo menos tinha a 
noção de que se devia, se possível, não violar a lei. A lei já era um lixo; se se fosse 
violar o lixo, onde cairíamos? Iríamos direto para a cloaca. Na maioria dos casos nós 
ganhávamos os habeas-corpus, às vezes até para trancar a continuação de um 
processo. Quantas vezes matamos o processo por via de habeas-corpus! 
Simplesmente, se interrompia o processo por falta de justa causa. Era uma coisa tão 
absurda, tão sem prova nem mesmo indício, uma tal vergonha, que até pela lei do 
menor esforço o juiz dizia: “Bom, realmente não dá pé. Isso não existe.” Às vezes, os 
presos eram meros reféns: mulher, para o marido aparecer; moça, para o namorado se 
apresentar. Criancinha! Eu vi criança de colo sequestrada para o pai se entregar, 
conheci casos assim!186 

 

Como veremos, o habeas corpus passou a ter outra finalidade na dinâmica jurídica do regime 

e, surpreendentemente, não deixou de ser apreciado pelos ministros do STM, a despeito do 

conteúdo do art. 10, do AI-5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
186 Entrevista concedida ao Núcleo de Memória e Política Carioca e Fluminense, CPDOC/FGV, em 31 de março 
de 2000. 



111 
 

Capítulo 3 

Entre a suspensão do habeas corpus e a emenda constitucional nº 11 (1969-1978) 

 

As disposições contidas no AI-5 tiveram efeito importante no STM, por dois motivos. Em 

primeiro lugar porque afastou compulsoriamente o ministro Peri Bevilacqua do seu quadro de 

ministros. Depois, porque ao suspender o habeas corpus para crimes contra a segurança 

nacional, diminuiu, mas não esgotou, as prerrogativas dos ministros da casa para apreciarem 

casos dessa natureza. 

No presente capítulo, que compreende o período de 1969 a 1978, uma série de medidas foi 

tomada, no campo jurídico-legislativo, que impactou na rotina do Tribunal. Uma das mais 

importantes foi a edição de nova Lei de Segurança Nacional, na realidade duas leis diferentes, 

além da reformulação da codificação penal militar, substituindo os códigos penal, processual 

e de organização judiciária elaborados durante o Estado Novo.  

Novos ilícitos penais e novas sanções foram inseridos na normatividade a ser aplicada pelo 

STM. Dentre os primeiros, o crime de tráfico de entorpecentes, ao segundo grupo fizeram 

parte a pena de morte, a prisão perpétua e o banimento. O estabelecimento dos novos crimes e 

das novas penas esteve diretamente relacionado à conjuntura política e aos movimentos 

crescentes de oposição à ditadura. 

O período abordado no capítulo é marcado tanto pelo aparelhamento dos órgãos de segurança, 

como por pressões sociais para que o STM se posicionasse sobre práticas ilegais por eles 

cometidas. Assim, a partir de meados da década de 1970 os ministros falariam abertamente 

sobre a prática da tortura contra pessoas suspeitas ou acusadas de crime político. 

 

 

3.1 Impactos do AI-5 na prática jurídica no STM 

O AI-5 teve impacto formal não somente na mecânica judiciária do STM, suprimindo o 

direito de habeas corpus, mas também na sua composição. Acompanhando o ato de força veio 

uma medida que promoveu o afastamento de inúmeros integrantes do Poder Legislativo e de 

alguns do Judiciário dos seus cargos. No início de 1969, o governo Costa e Silva determinou a 

cassação de trinta e cinco deputados federais e dois senadores, a aposentadoria de três 
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ministros do STF e um ministro do STM, além de um juiz auditor da Justiça Militar de São 

Paulo.  

A atuação “mais liberal” de determinados ministros e juízes, que compunham o Poder 

Judiciário, podia ser vista como um obstáculo à pretensão punitiva. Os confrontos entre o 

poder militar e a Justiça persistiam, transformado-se em uma marca constante da ditadura, 

especialmente quando visualizados entre os militares que desejavam uma depuração rápida e 

eficaz do sistema político e das Forças Armadas e os Tribunais. Essa situação foi desenhada 

como um “quadro de conflito, ora comedido, ora escancarado, mas sempre latente, entre o 

comportamento autoritário dos governos militares e a Justiça brasileira.” (ROSA, 1985:12).  

Desde 1964 o Judiciário vinha sofrendo interferência direta do Poder Executivo, menor que 

no Legislativo, devemos registrar, mas aquele poder “não esteve totalmente imune à 

‘Operação Limpeza’, e 49 juízes foram expurgados em 1964” (ALVES, 1985:61). 

O “quadro de conflito escancarado” ganhou expressão máxima com as edições do AI-5 e do 

AI-6. Essa nova onda punitiva, via Poder Executivo, produziu resultados significativos no 

Judiciário, pois promoveu o desligamento de figuras públicas que não coadunavam com o 

direcionamento político do governo Costa e Silva. Exemplo de atuação que desagradava no 

labor jurídico no STM era a do ministro general Peri Constant Bevilacqua, nomeado pelo 

presidente Castelo Branco. Bevilacqua foi o único a ser afastado compulsoriamente do 

Tribunal militar, faltando apenas três meses para sua aposentadoria, quando atingiria a idade 

limite de setenta anos. Como explica Renato Lemos, o ministro “constituía uma nota 

dissonante na partitura do regime”, desde o pós-golpe, como se observou no Capítulo 1 

(LEMOS, 2004a:27).  

Defesa da concessão de anistia aos perseguidos políticos pelo regime, críticas à Lei de 

Imprensa editada em 1967, questionamentos sobre o conceito de crime político e sua 

apreciação pela Justiça Militar, repreensões aos excessos cometidos pelos encarregados dos 

IPMs, entre outros questionamentos ao processo de institucionalização e de punição colocado 

em prática ao longo dos dois primeiros governos militares, fizeram com que o general 

Bevilacqua fosse afastado do STM de forma pusilânime.187 

Observando o caso do ministro Bevilacqua, concordamos com Heleno Fragoso quando afirma 

que  

                                                 
187 Para maiores informações sobre a atuação do ministro general Bevilacqua no STM ver Lemos (2002, 2003 e 
2004a) e ABREU (2001). 
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É odioso, no entanto, que o poder revolucionário se dirija contra os tribunais, porque 
se põem, heróica e bravamente, como guardiães de uma legalidade que representa a 
consagração de princípios fundamentais de garantia do cidadão no processo penal, 
num Estado democrático (FRAGOSO, 1984:2). 

 

O comportamento do ministro Bevilacqua é um exemplo de como o fato de o STM ser um 

Tribunal colegiado, adotando o sistema de acordo e decisão majoritária, mascara no resultado 

final de cada apelação ou decisão de habeas corpus as prováveis dissonâncias existentes na 

Corte. Geralmente voto vencido, o ministro Bevilacqua recorria às declarações de voto para 

justificar seu posicionamento, principalmente quando percebia falhas na formalização dos 

IPMs. 

O juiz auditor José Tinoco Barreto, que atuava na Auditoria Militar de São Paulo, também 

aposentado pelo AI-5. Segundo Carlos Chagas, sua aposentadoria aconteceu porque ele 

estaria absolvendo presos políticos ou “acusados de subversão” (CHAGAS, 1985:138). 

Curiosamente, foi o mesmo juiz auditor que auxiliou na elaboração do projeto de lei que 

transferia para a competência da Justiça Militar o julgamento dos crimes contra a segurança 

nacional, em agosto de 1964.188 

No STF, foram aposentados os ministros Vitor Nunes Leal,189 Hermes Lima e Evandro Lins e 

Silva, que já integravam a corte suprema desde o governo do presidente João Goulart. 

Segundo o então ministro da Justiça, Luís Antônio da Gama e Silva, a punição imposta 

obedeceria a uma “graduação de pena, de acordo com a atuação anterior do indiciado”, ou 

seja, apresentava um caráter político retroativo.190 

Podemos inferir que, de certa forma, o governo estava satisfeito com o trabalho que o STM 

estava desempenhando até então, à exceção da postura do ministro general Bevilacqua. Pelo 

menos no plano do discurso, os ministros deixavam a entender que compreendiam o momento 

difícil referente à conjuntura política e, em tese, poderíamos esperar que atuassem no sentido 

de combater os desestabilizadores da ordem.  

No esteio das medidas repressivas impostas pelo governo na passagem de 1968 para 1969, foi 

pensada uma nova legislação de segurança nacional. Diante de um movimento oposicionista 

cada vez mais incisivo, havia chegado o momento, novamente, de promover alterações na 

                                                 
188 Ver Capítulo 1. 
189 Para maiores informações sobre a atuação do ministro Vitor Nunes Leal no STF ver Curi (2008). 
190 Revista Veja, 22 de janeiro de 1969, edição 20, p. 18. 
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legislação de segurança. Na realidade, ao editar o decreto-lei nº 510, em 20 de março de 1969, 

o presidente Costa e Silva ampliou o rol de ilícitos penais estabelecidos na LSN de 1967.  

Tal decreto-lei, diferentemente da LSN editada dois anos antes, não possuía cunho 

substitutivo, mas um caráter complementar à lei de 1967. A nova LSN alterou vários 

dispositivos da anterior, dando nova redação a alguns artigos e aumentando o mínimo e o 

máximo penais previstos na LSN precedente, tornando-a mais rigorosa. Para alguns crimes 

previstos nos dois decretos-lei a elevação do mínimo penal foi considerável, como por 

exemplo, o crime de “matar ou tentar matar quem exerça autoridade pública, por motivo de 

facciosismo ou inconformismo político-social”, cujo mínimo aumentou de 3 para 12 anos de 

reclusão (art. 28 de ambos os decretos-lei). Com relação a esse crime, especificamente, o 

decreto-lei de 1969 expandiu a vítima do crime para autoridades estrangeiras. 

Segundo o ministro general Adalberto Pereira dos Santos, ao tomar posse em abril de 1969, a 

nova LSN seria um instrumento de proteção à democracia, contra as forças de oposição 

insurgentes. 

O Brasil vive hoje um dos momentos decisivos de sua evolução; vive os episódios 
dramáticos da revolução brasileira, que visa a transformar-nos em país moderno (...). 
Porque é momento de mudança – é momento também de resistência ao avanço, de 
forças e pressões contrárias que sempre estiveram presentes nas eras de evolução. 
(...) 
Sábia, portanto, é a Lei de Segurança que, sem contestar as forças e pressões 
internas idôneas, tão necessárias ao progresso material e moral do país, procura dar 
uma maior proteção às práticas da democracia, sob cuja égide uma ideologia adversa 
se infiltrou nas estruturas do Estado e submeteu-nos aos riscos dos idos de 1964.191 

 

Mesmo com a exclusão do habeas corpus do rol de ferramentas jurídicas à disposição dos 

advogados, eles não deixaram de utilizá-lo como medida que, mesmo sem ser apreciada pelo 

STM, possuía outros fins.  

O advogado de presos políticos, Mário Simas, argumenta sobre esse caminho alternativo 

através do qual tentavam conseguir a soltura dos pacientes presos: 

E houve um general, o ministro [Augusto] Fragoso, que num habeas corpus que eu 
impetrei, ou melhor, já não havia o habeas-corpus, já tinham tirado isso do advogado, 
então nós usávamos o direito de representação. Então, o cliente era preso e não era 
identificado quem fizera a prisão. E nisto, nós tomávamos diversas providências junto 
ao Tribunal e pedíamos que se oficiasse o comando da 4a Zona Aérea, o comando do 
II Exército, o Dops, a Polícia Militar e por aí afora. E os próprios ministros ficavam 
atônitos diante do que acontecia, porque eles também não tinham o controle de tudo, 
não é? E este ministro, o general Fragoso, chegou um dia e disse: "Senhor 
presidente...", ao presidente do Tribunal, "eu proponho que se faça" – isso, já o 
Tribunal em Brasília – "eu proponho que se faça um painel aqui no Tribunal em que 

                                                 
191 Arquivo do STM, Atas das Sessões do STM, 11ª sessão, 16 de abril de 1969, p. 37. 



 

fique claro quem pode prender neste país." Porque até eles haviam perdido o controle 
dessa situação.

 

O instituto do habeas corpus 

advogados, tanto para aqueles que cometiam crimes militares, quanto delitos de natureza 

política. Quanto a este último, muito surpreende o fato de que após a decretação do AI

STM ainda tenha continuado a 

Gráfico nº 5 - Quantidade de habeas corpus 

Fonte: compilação da autora, com base no Livro de Acórdãos de Habeas Corpus de 1

 

Os civis continuaram representando a maioria das pessoas que recorriam ao STM, em busca 

de concessão de habeas corpus

(74,25%) eram civis e 60 (25,75%) eram militares.

Como se depreende da tabela abaixo, embora o instituto do 

retirado da vida político-jurídica brasileira, os advogados de presos políticos continuaram 

acionando-o. Segundo o advogado de presos político Nilo Batista o 

espécie de GPS da vida da pessoa, passou a ser usado como um instrumento para localização” 

(DORA, 2011:64).  

Assim, após a edição do AI-5 o “remédio jurídico”, a despeito de estar suspenso, 

(...) passou a funcionar da seguinte maneira: chegava a f
tinha sido presa, você fazia o 
Marinha, um para a Aeronáutica, um para o exército, e um estadual, para o DOPS. 

                                                 
192 CPDOC/FGV, Dossiê Justiça Militar, Entrevista 1454, concedida em 4 de abril de 2006.
193 Recorda-se que os civis também eram presos e investigados por crimes militares e podiam ser julgados pelo 
STM no seu papel de justiça da corporação.
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Os civis continuaram representando a maioria das pessoas que recorriam ao STM, em busca 

habeas corpus. Das 233 pessoas que solicitaram o “remédio jurídico”, 173 

(74,25%) eram civis e 60 (25,75%) eram militares.193  
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Você entrava com esse habeas corpus no Superior Tribunal Militar (...). Os juízes 
expediam um ofício endereçado a cada uma dessas instituições. Aí, um deles 
respondia, de fato respondia, dizendo que a pessoa estava lá, mas que se tratava de 
crime contra a segurança nacional. Aí o juiz arquivava o habeas corpus, mas você 
sabia que o cara tava vivo (DORA, 2011:64).   

 

Essa estratégia para utilizar a própria dinâmica do sistema a favor do acusado redundava na 

formalização da prisão de determinada pessoa, além do estabelecimento de diálogo entre 

diversos órgãos da administração da justiça e da segurança. 

Tabela nº 4 - Quantidade civis e militares que solicitaram habeas corpus ao STM (1969) 

 

 JC JR 
Total 

 Quant. % Quant. % 
Concederam a ordem 53 56,99 22 15,71 75 
Não concederam a ordem 32 34,41 27 19,29 59 
Não tomaram conhecimento do pedido 3 3,23 37 26,43 40 
Prejudicado o pedido 5 5,38 44 31,43 49 
Homologação da desistência   8 5,71 8 
Incompetência da Justiça Militar    2 1,43 2 
Total 93 100 140 100 233 

 

Fonte: compilação da autora, com base no Livro de Acórdãos de Habeas Corpus de 1969, Arquivo do STM. 

 

No que concerniu à atuação do STM como justiça do regime, na maioria dos casos, quando o 

pedido chegava ao plenário do Tribunal para apreciação, o objetivo da solicitação já havia 

sido alcançado e o pedido havia sido prejudicado. Essa foi a situação observada na maioria 

dos habeas corpus requeridos em 1969, representando 31,43% das solicitações por motivação 

política.  

A decisão que correspondia ao impedimento criado pelo art. 10, do AI-5 era “não tomaram 

conhecimento do pedido”. Das 140 pessoas que solicitaram habeas corpus por motivação 

política, em 26,43% dos casos o Tribunal absteve-se de analisá-lo, alegando, em 35 pedidos, 

que mantinha essa postura devido ao citado artigo do ato institucional.  

O fato de o STM decidir conceder ou não a ordem significava que ele tomava conhecimento 

do pedido, ou seja, que havia optado por analisá-lo, sem simplesmente considerar-se inapto a 

fazê-lo. Apesar de representar uma pequena parcela dos casos apreciados, em 15,71% deles o 

STM concedeu o habeas corpus. A indagação decorrente dessa postura do Tribunal é avaliar 
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se tal comportamento não contrariaria o disposto na legislação excepcional. Quem nos elucida 

sobre o questionamento é um ministro do STM.  

Na apreciação de determinado pedido, o Tribunal, por maioria, concedeu o habeas corpus 

decidindo pela soltura de um indiciado que, segundo o ministro Rodrigo Otávio Jordão 

Ramos, não feria o disposto no ato institucional porque no ato de prisão inexistiram as 

formalidades legais previstas na LSN e no CPPM, como a formação de culpa ou a prisão em 

flagrante. Assim sendo, a decisão do STM não se trataria de descumprimento do estabelecido 

no art. 10 do AI-5, mas sim “de total obediência às normas processuais.”194 

Assim, muitos dos habeas corpus que foram concedidos, tiveram sua decisão fundamentada 

em equívocos processualísticos praticados pela autoridade militar responsável pela prisão do 

indiciado. Havia casos em que se configurava o excesso de prazo de prisão preventiva, 

situações em todos os envolvidos na investigação já estavam soltos, exceto o paciente que 

havia solicitado o remédio jurídico ou a prisão do acusado não obedecia às disposições da lei 

de segurança nacional. Observamos, ainda, em 1969, um caso no qual a decisão do STM foi 

favorável ao indiciado, por ele ser menor de idade, transferindo para o juizado de menores a 

competência para julgá-lo.195   

Depreendemos desse conjunto de dados, que, em geral, o STM considerava a possibilidade de 

conceder os habeas corpus levando em conta a formalidade da prisão dos indiciados, tanto 

que em um dos casos de não concessão, a justificativa foi a vigência do prazo de prisão 

preventiva.   

Mesmo primando pelos preceitos legais em determinadas circunstâncias, em outras o STM 

demonstrou comportamento decisório austero. Em 1º de setembro de 1969, o Tribunal julgou 

um habeas corpus solicitado por dois civis, que alegavam estar presos desde dezembro do ano 

anterior. Segundo seu advogado, esse já era o quinto habeas corpus impetrado e o STM 

decidiu por não conceder a ordem.196  

Mesmo se abstendo de analisar o caso ou negando a sua concessão, nesse período de estrito 

cerceamento da liberdade política, o que importava, sobretudo, era o registro de 

desaparecimento da pessoa e a possível identificação do seu paradeiro. 

Uma das estratégias elaboradas pelos advogados para atingir a finalidade outrora alcançada 

via habeas corpus, foi entrar com pedidos de representação. Trata-se de uma “reclamação 
                                                 
194 Arquivo do STM, Livro de Atas das Sessões do STM, 1977, sessão s/nº e data, p. 399.  
195 Arquivo do STM, Livro de Acórdão de Habeas Corpus, 1969. 
196 Idem. 
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escrita contra um fato ou pessoa. Feita geralmente ao Ministério Público, quando a lei exige 

que o ofendido noticie a ofensa.”197 Tal recurso foi bastante utilizado pelos advogados de 

presos políticos quando da supressão do habeas corpus pelo AI-5, pois a interrupção dessa 

medida não havia sido contemplada no documento de exceção. Porém, diferentemente do 

habeas corpus, a representação não tem o efeito imediato de autorizar a cessação da coação e 

podia ser utilizada em inúmeras situações como conflito de competência, desaforamento, 

aplicação de medida de segurança, entre outras.198  

No processo de “reinvenção” do exercício profissional, os advogados também adotaram outra 

tática, que era a de encaminhar uma petição às Auditorias Militares.  

Agora, quando acabaram com o habeas-corpus em 68, pelo AI-5, tivemos que ficar 
muito mais criativos. Quase todos os advogados eram liberais, alguns eram 
progressistas, mas havia um elo harmônico maravilhoso entre todos, o que fazia com 
que, sem troca de palavras, funcionássemos de forma praticamente orgânica. Tivemos 
que fazer muita ginástica, muita acrobacia mental a partir daquele momento. 
Fazíamos, e dava certo. Por exemplo, já que não podíamos mais apresentar uma 
petição de habeas-corpus, apresentávamos uma petição simples, sob outro título. 
Fazíamos a petição com fundamentos e argumentação fortes e com isso levávamos o 
juiz auditor a requisitar informações para saber se aquilo era verdade. Como era 
verdade – nós não podíamos mentir e nem precisávamos, porque os fatos eram por 
demais contundentes –, o juiz dava uma decisão geralmente salutar. O juiz auditor era 
um togado entre quatro militares, geralmente coronéis ou capitães. Quando recebia 
aquela petição, podia se impressionar ou não, mas em geral pedia informações. O 
encarregado do IPM consultava o promotor que o orientava, e eles davam um jeito. E 
funcionava, praticamente, como se fosse um habeas-corpus. Em resumo: era notável 
a eficiência, a cooperação e a solidariedade entre os advogados de perseguidos 
políticos.199  

 

 

 

3.2 Aperfeiçoamento do quadro repressivo: incremento do aparato de segurança e da 

legislação de exceção 

 

A escalada de movimentos de contestação ao regime ditatorial ascendeu de forma vertiginosa, 

a partir de 1968. Minados os espaços legítimos de contestação política, ou de simples 

manifestação de discordância, denúncia e resistência, via fechamento do Congresso, 

                                                 
197 http://www.centraljuridica.com/dicionario/g/1/l/r/dicionario_juridico/dicionario_juridico.html. 
198 No Código de Processo Penal Militar, editado em 1969, encontra-se definição mais explícita do exercício do 
direito de representação. Segundo o artigo 33, “qualquer pessoa, no exercício do direito de representação, 
poderá provocar a iniciativa do Ministério Publico, dando-lhe informações sobre fato que constitua crime militar 
e sua autoria, e indicando-lhe os elementos de convicção”. 
199 Entrevista concedida ao Núcleo de Memória e Política Carioca e Fluminense, CPDOC/FGV, em 31 de março 
de 2000. 
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estabelecimento da censura e ascendência da quantidade de prisões e julgamentos, muitos 

pessoas que divergiam da política governamental optaram, ou justamente diante da falta de 

opção, por fazê-lo de forma clandestina.  

Assim, surgiram novas formas de contestação, transmudada em oposição armada que passou a 

imprimir um caráter mais ativo e violento à resistência. Organizações de esquerda foram 

sendo rearticuladas ou criadas e passaram a operar à sombra dos espaços tradicionais do 

exercício da política. Dentre elas se encontravam o Partido Comunista Brasileiro (PCB), a 

Aliança Libertadora Nacional (ALN), o Partido Comunista Brasileiro Revolucionário 

(PCBR), a Vanguarda Armada Revolucionária – Palmares (VAR-Palmares), além de 

inúmeras outras.200 

Não entraremos no mérito da discussão sobre o que os organizadores do BNM denominaram 

ter sido um “círculo vicioso” existente entre as ações de resistência armada e o 

aprimoramento do aparato de segurança e repressão (ARQUIDIOCESE, 1985:62). Para 

atingir o objetivo da presente pesquisa, importa-nos entender como esse embate influiu na 

atuação do Tribunal, influência essa que não foi pequena.  

A partir de 1969 observamos um maior aperfeiçoamento dos órgãos de segurança e a criação 

ou reformulação de agências como o Centro de Informação do Exército (CIEx), Centro de 

Informações da Aeronáutica (Cisa), Centro de Informações da Marinha (Cenimar) e Operação 

Bandeirantes (Oban), para atuar no combate a este novo "inimigo".  

A montagem deste sofisticado sistema de repressão ganhou novo grau de complexidade com a 

criação dos Centros de Operação de Defesa Interna (CODI) e dos Destacamentos de 

Operações de Informações (DOI), responsáveis por planejar e coordenar as medidas de defesa 

interna, promover a comunicação entre todos os órgãos de segurança e colocar em prática 

estas operações coordenadas, através dos DOI, unidades móveis composta por pessoal 

especializado (D’ARAUJO, 1994ª:17-18).201  

A atuação desses órgãos, que foram ganhando paulatina autonomia no movimento repressivo, 

era pautada pela prática de intensa violência. Assim, inúmeras pessoas que foram presas pelos 

                                                 
200 Existe vasta bibliografia sobre a constituição, funcionamento e atuação das diversas organizações que 
empreenderam a luta armada, no Brasil. Ver, por exemplo, Arquidiocese (1985:89-116) e Miranda (1999). 
201 Para maiores informações sobre o funcionamento dos órgãos de segurança e repressão ver FICO (2001) e 
JOFILLY (2008). 
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agentes de segurança e repressão, acabavam sendo torturadas e concedendo informações, cuja 

veracidade era questionável,202 que alimentavam os IPMs. 

Dessa forma, o documento que fundamentaria todo o processo jurídico e chegaria ao STM em 

forma de apelação, após longo caminho, nascia viciado e comprometido, por ter sido 

elaborado sob o manto do abuso, da ilegalidade e da discricionariedade. 

 Visando conferir organização e agilidade à abertura dos IPMs, o governo criou a Comissão 

Geral de Inquérito Policial Militar, vinculada à Presidência da República, seguindo orientação 

do CSN.203  

Em reunião de 16 de julho de 1968, o CSN analisou a situação de oposição ao governo, com 

atos considerados hostis à manutenção da ordem, concluindo que  

(...) um quadro no qual a consolidação dos princípios revolucionários de 31 de 
março de 1964 vêm sendo sistematicamente tumultuada pela ação de elementos 
subversivos e contra-revolucionários, cujo objetivo imediato é promover a 

inquietação social e perturbação da ordem pública para alcançar a derrubada do 
regime e a substituição do Governo, que tem a missão condicional de defendê-lo.204  

 

Segundo a exposição de motivos nº 46-SG/CSN,205 do secretário geral do CSN, Jaime Portela 

de Melo, o governo deveria preocupar-se com uma gama variada de opositores políticos, 

dentre eles o clero progressista, alguns políticos no Congresso Nacional, organizações 

comunistas vinculadas à China e a Cuba que auxiliavam na preparação, a curto prazo, para 

deflagração da luta armada, movimento estudantil de esquerda, terroristas que promoviam 

assaltos a bancos e a quarteis militares, entre outros. Concluíram a exposição afirmando que 

estava em prática uma “acentuada evolução do movimento subversivo particularmente, no 

que se refere a assaltos, atentados, atos de terrorismo, propiciado, sobretudo, pela falta de 

coordenação dos organismos responsáveis pela segurança e repressão dessas ações.”206 

Desde 1964, o discurso governamental havia mudado bastante e o alvo dos dirigentes dos 

IPMs havia se ampliado sobremaneira. Diferentemente da CGI, criada no alvorecer do golpe 

para centralizar os IPMs abertos para investigar supostos crimes de corrupção e subversão, a  

Comissão Geral de Inquérito Policial Militar foi criada para lidar e combater atos que 

                                                 
202 Tal afirmação procede do fato de que muitas pessoas, visando o fim das requintadas sessões de tortura, 
acabavam “confessando” o que os torturadores queriam saber. 
203 Ver decreto-lei nº 459, de 10 de fevereiro de 1969 e exposição de motivos nº 46-SG/CSN. 
204 Ver Diário Oficial da União, de 10 de fevereiro de 1969, p. 1.333, disponível em 
http://www.jusbrasil.com.br/diarios/2869463/dou-secao-1-10-02-1969-pg-5/pdfView. 
205 Idem. 
206 Idem, p. 1.334. 
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comprometessem a segurança nacional, a segurança interna e externa, além de dar ensejo à 

repressão da guerra psicológica e da guerra revolucionária ou subversiva. 

O caminho para lidar com “tão grave ameaça” seria a operacionalização de um trabalho 

conjunto e coordenado de “ações repressivas de caráter policial-militar”, que seguisse uma 

orientação uniformizada na condução da repressão. O órgão responsável por apurar os crimes 

e identificar seus executores com a máxima presteza seria a Comissão Geral de IPM, que 

deveria encaminhar os IPMs com urgência para a Justiça Militar.207 

De acordo com o artigo 1º do decreto-lei nº 459, a função da Comissão Geral de IPM era  

(...) promover investigação sobre atos subversivos ou contra-revolucionários e 
apurar atos e as devidas responsabilidades de todos aqueles que, no País, tenham 
desenvolvido ou ainda estejam desenvolvendo atividades capituláveis nas leis que 
definem os crimes militares contra a Segurança Nacional e a Ordem Política e 
Social. 

 

Para auxiliar o trabalho dos integrantes da Comissão – todos militares (um general, um 

capitão, um coronel do Exército e um coronel-aviador), nomeados pelo presidente da 

República – seria designado um procurador da Justiça Militar, a fim de fornecer o suporte 

jurídico para a execução dos IPMs. Os trabalhos da Comissão seriam regidos pela Lei de 

Segurança Nacional e pela codificação penal militar, inclusive o Código da Justiça Militar, 

que seria a legislação referencial na sua organização.208 

Sabemos que a Comissão Geral teve uma atuação pouco duradoura (foi extinta pelo decreto-

lei nº 1.084, de 6 de fevereiro de 1970), mas diversificada. Prestou serviços em distintas fases 

do combate à “subversão”, desde a fase preparatória, de investigação, passando pela fase de 

repressão, que gerava os inquéritos propriamente ditos, até a fase de conclusão e 

acompanhamento do caso investigado através do IPM, quando levado para a esfera jurídica, 

no caso a Justiça Militar.209  

                                                 
207 Ver Diário Oficial da União, de 10 de fevereiro de 1969, p. 1.334, disponível em 
http://www.jusbrasil.com.br/diarios/2869464/dou-secao-1-10-02-1969-pg-6/pdfView. 
208 Não encontramos, no Arquivo do STM, documentação que desse suporte à análise mais apurada sobre a 
vinculação entre a Justiça Militar e a Comissão Geral de IPMs. Pode-se supor, devido à rotina processualística 
que caracterizava o trabalho da Justiça Militar, a partir da edição do AI-2 em 1965, que os IPMs abertos na 
Comissão Geral fundamentavam a abertura de processos na Justiça Militar.  
209 A documentação da Comissão Geral de Inquérito Policial Militar encontra-se no Arquivo Nacional de 
Brasília. Tentou-se pesquisar essa documentação em uma das viagens à capital, mas não foi permitido, deixando 
uma lacuna na presente pesquisa, sobre como os diferentes órgãos a serviço da repressão dialogavam entre si, na 
esfera burocrático-administrativa. As informações mais detalhadas sobre a atuação da Comissão foram 
encontradas no Portal de Pesquisa do Arquivo Nacional, disponível em 
http://www.an.gov.br/sian/Multinivel/Exibe_Pesquisa_Reduzida.asp?v_CodReferencia_ID=1013285. 
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Temos conhecimento de que existiu vinculação mais estrita entre o STM e a Comissão Geral 

de IPMs, por conta dessa tarefa de “monitorar” o desfecho dos IPMs. Devido à extinção da 

Comissão, seu presidente, o general-de-divisão Humberto de Souza Mello, enviou ofício ao 

presidente do Tribunal para  

(...) agradecer, penhoradamente, a irrestrita colaboração recebida desse Tribunal.  
Cumpro o dever de proclamar a alta importância dessa cooperação prestada com a 
mais elevada compreensão e intenso sentimento de patriotismo, na concentração de 
esforços para combater a subversão.210 

 

Além da criação de órgãos próprios para agilizar e organizar burocraticamente a repressão, o 

combate ao movimento armado de oposição também foi executado via produção legislativa.  

Uma das ações que passaram a ser empreendidas por integrantes da oposição armada, a partir 

de 1969, foi o sequestro de diplomatas. Em 4 de setembro de 1969, integrantes da ALN e o 

Movimento Revolucionário 8 de Outubro (MR-8) sequestraram o embaixador dos Estados 

Unidos, Charles Burke Elbrick, no Rio de Janeiro, configurando-se como a primeira iniciativa 

dessa natureza.211 A consequência imediata ao sequestro foi o recrudescimento da legislação 

de segurança nacional pela Junta Militar212 que ocupou o poder durante três meses, de 

setembro a novembro de 1969, após o impedimento do presidente Costa e Silva, por motivos 

de saúde. 

O triunvirato militar restabeleceu o banimento, via Ato Institucional nº 13, e a prisão perpétua 

e a pena de morte, por meio do Ato Institucional nº 14.213 Apesar de ocupar a Presidência por 

período tão curto, a Junta implementou medidas bastante severas no que concernia à 

reformulação da LSN e à codificação penal e processual militar. 

Mais rigoroso do que as LSN anteriores, o decreto-lei nº 898, editado em 29 de setembro, 

elevou o quantum penal de todos os crimes contidos no seu texto.  Citamos, como exemplo, o 

crime de tentar submeter o território nacional a domínio de outro país, que teve o seu mínimo 

elevado de 5 para 20 anos de reclusão, e o máximo de 20 para 30 anos de reclusão. Composta 

de cento e oito artigos, a nova LSN apresentava penas que variavam entre 6 meses de 

                                                 
210 Arquivo do STM, Livro de Ofícios Recebidos pela Presidência do STM (1970-1972). Ver Ofício nº 
050/GAB. 
211 Para maiores informações acerca do sequestro do embaixador estadunidense ver Chagas (1979), Gabeira 
(1979) e Tavares (2005).  
212 Nomeada pelo Ato Institucional nº 12, era composta  por Aurélio de Lira Tavares (Exército), Augusto 
Hamann Rademaker Grunewald (Marinha) e Márcio de Souza e Mello (Aeronáutica). 
213 Para maiores informações sobre o restabelecimento da pena de morte no período, ver Silva (2007). 
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detenção e 30 anos de reclusão, além da possibilidade de banir do país, encarcerar para 

sempre e executar o delituoso político.  

Além disso, a nova LSN instituiu uma série de crimes, cuja configuração era demasiado vaga, 

como os crimes de tentar subverter a ordem e de exercer violência, por motivo de facciosismo 

ou inconformismo político-social, que permitiam ao aplicador da pena um elevado grau de 

interpretação da ação delituosa.  

Além de organizar o aparato legislativo-repressivo, coube à Junta Militar a edição de um 

conjunto de decretos-lei, que se caracterizam por se configurar como um “pacote jurídico” 

que reformularia a atuação da Justiça Militar. Por meio dos decretos-lei nº 1.001, 1.002 e 

1.003, editados todos em 21 de outubro de 1969, foram instituídos novos Código Penal 

Militar, de Processo Penal Militar e de Organização Judiciária Militar, respectivamente. 

Assim, a Junta Militar entregou a Presidência da República ao general Emílio Garrastazu 

Médici (1969-1974), aparelhando a justiça castrense para atuar em todas as esferas jurídicas, 

voltada para a corporação e para a eliminação, quiçá literal, dos oposicionistas ao regime.  

A reformulação da codificação militar já estava sendo discutida pelo STM desde maio de 

1969, quando foi organizada uma Comissão de Revisão do Código de Justiça Militar, 

primeiramente presidida pelo ministro general Mourão Filho e, depois, pelo ministro tenente-

brigadeiro Armando Perdigão.214 Essa iniciativa demonstra que o debate acerca dessas 

questões não se dava somente no âmbito do Poder Executivo.215 A reformulação da 

codificação processual e penal militar agradou aos ministros, por estabelecer “uma nova 

dinâmica no curso do processo judicial militar, possibilitando a adequação de nossos 

trabalhos às mais modernas regras do direito processual.”216 

A afirmação de que a Justiça Militar funcionou como braço jurídico do regime militar pode 

ser visualizada a partir do momento em que se observa que os governos militares 

modificavam a lei de segurança ao sabor dos acontecimentos, levando para o âmbito do foro 

castrense atos criminosos que desestabilizavam a ordem pública e que, outrora, seriam de 

competência da justiça comum. Um bom exemplo que ilustra tal afirmação foi a edição do 

decreto-lei nº 975, de 20 de outubro de 1969, que definia “os crimes de contrabando e 

transporte de terroristas e subversivos praticados por meio de aeronaves”, considerados 

crimes contra a segurança nacional e a ordem política e social. 

                                                 
214 Arquivo do STM, Atas das Sessões do STM, 22ª sessão, 14 de maio de 1969, p. 74. 
215 Arquivo do STM, Livro de Atas das Sessões do STM, 22ª sessão, 14 de maio de 1969, p. 74. 
216 Arquivo do STM, Relatório Anual da Justiça Militar, 1969, p. 1 
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Segundo o preâmbulo da legislação, a justificativa para tal medida era o fato de que   

(...) o contrabando de aeronaves, ou de mercadorias, inclusive armas, munições, 
minérios, pedras preciosas e entorpecentes, e o transporte de terroristas, subversivos 
e elementos indesejáveis ao País, por meio de aeronaves, continuam a ocorrer, 
apesar das medidas repressivas adotadas pelo governo.217 

 

É interessante notar que as definições conceituais acerca da defesa da segurança nacional e 

dos dispositivos editados para garanti-la não permaneciam circunscritas ao território nacional. 

Na realidade, esses debates eram promovidos em diversos fóruns, nacionais e fora do país, e 

demonstram a importância e o alinhamento internacional na maneira como as ações 

consideradas subversivas deveriam ser apreciadas no âmbito internacional. Em maio de 1970, 

o presidente do STM, ministro tenente-brigadeiro-do-ar Armando Perdigão, encaminhou ao 

ministro das Relações Exteriores brasileiro, Mario Gibson Barbosa, um relatório elaborado 

por um auditor-corregedor da Justiça Militar, relatando os temas tratados no XVI Congresso 

da Federação Interamericana de Advogados, realizado na Venezuela, em novembro do ano 

anterior. Um dos pontos em discussão era a formulação de uma estrutura jurídica de 

cooperação militar no sistema interamericano, incluindo uma definição comum, no plano do 

Direito Internacional, para a “guerra de guerrilha” como um tipo de agressão armada contra o 

país atacado. Segundo a Primeira Resolução do Congresso, todos os países da Organização 

dos Estados Americanos (OEA) deveriam adotar tal conceituação na sua legislação, assim 

como ampliar o conceito de agressão armada contra a soberania de um país.218  

Juntamente com essas questões conceituais, estava sendo debatida a criação de um corpo de 

juízes-auditores no sistema interamericano, cujo representante brasileiro, segundo consta no 

relatório, seria um ministro do STM.219 A LSN de 1969, que no parecer do elaborador do 

Relatório, era um “nítido tema de direito internacional”, habilitava o Brasil a reprimir as 

atividades subversivas “com a mais moderna legislação sobre o assunto e suficientemente 

severa, sem desprezar, no entanto o respeito às melhores bases do direito penal 

democrático.”220 

Em discurso de posse como vice-presidente do STM, o ministro João Mendes da Costa Filho 

enfatizou o aspecto dinâmico da aplicação do Direito, como um “organismo vivo e não um 

                                                 
217 Ver decreto-lei nº 975, de 20 de outubro de 1969. 
218 Arquivo do STM, Ofícios Expedidos pela Presidência do STM (1969-1970), ver ofício nº 1.319, de 18 de 
maio de 1970. 
219 Idem. 
220 Arquivo do STM, Ofícios Expedidos pela Presidência do STM (1969-1970), ver ofício nº 1.319, de 18 de 
maio de 1970. 
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conjunto de normas mortas.”221 Esse aspecto implicaria diretamente na aplicação de uma 

“política judiciária penal compatível com as instituições livres”, que pressupunha, por sua 

vez, que o que ele denominou de “legalidade democrática”, não estivesse escravizada ao texto 

legal.222  

 

 

3.3 Lei de Segurança Nacional de 1969 x Preservação dos Direitos Humanos 

Em dezembro de 1969, o então ministro da Justiça e Negócios Interiores, Alfredo Buzaid, 

pronunciou-se “contrário à ‘tortura de presos políticos, em defesa dos direitos do homem e 

contra desrespeitos às leis vigentes’”, solicitando que lhes fossem reportados casos concretos, 

para que fossem apurados. Aproveitando o ensejo, um grupo de advogados da Ordem dos 

Advogados do Brasil (OAB) enviou um abaixo-assinado ao ministro com cópia para o 

Auditor da 2ª Auditoria da 2ª CJM, em São Paulo, tratando de uma Carta-Representação que 

versava sobre noventa e três casos de não cumprimento de leis em vigor, tortura de presos 

políticos, além de outras irregularidades, solicitando que se procedesse a investigações e 

fossem tomadas providências para conter tais abusos.223 

Assim, os advogados destacaram algumas situações que ilustravam o desrespeito às leis 

vigentes, no plano nacional e internacional, entre elas a Declaração Universal dos Direitos do 

Homem, a lei nº 4.215, de 27 de abril de 1963, os decretos-lei nº 314 e 510, assim como a lei 

nº 4.319.224 Segundo o documento, nesse período o advogado tinha a sua entrada vetada pelas 

autoridades responsáveis pela fase de IPM e serviam, como “‘conselheiro, psiquiatra, ou 

padre dos familiares dos presos’”, e que aos familiares era desaconselhado, por tais 

autoridades, realizar visitas acompanhadas de defensores, pois “‘isso só poderia piorar a 

situação.’”225  

                                                 
221 Arquivo do STM, Atas das Sessões do STM, 1971, sessão solene, 19 de março de 1971, p. 7. 
222 Arquivo do STM, Atas das Sessões do STM, 1971, sessão solene, 19 de março de 1971, p. 7. O ministro 
Alcides Vieira Carneiro considerou o ministro Mendes da Costa como um “grande líder desarmado da 
Revolução de 1964.” Ver ata da sessão solene de 5 de abril de 1971, p. 2. 
223 Arquivo do STM, Livros de Ofícios Recebidos pela Presidência do STM (1967-1969), ver ofício nº 2.609, de 
23 de dezembro de 1969. O auditor enviou uma cópia para o ministro presidente do STM. 
224 A lei nº 4.215, de 27 de abril de 1963 dispõe sobre o estatuto da OAB. A lei 4.319, por sua vez, criou o 
Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana, no Brasil, em 16 de março de 1964. 
225 Arquivo do STM, Livros de Ofícios Recebidos pela Presidência do STM (1967-1969), ver ofício nº 2.609, de 
23 de dezembro de 1969. O auditor enviou uma cópia para o ministro presidente do STM. 
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Esse exemplo ilustra como a própria legislação de exceção, criada pelos militares, era 

desobedecida por essas autoridades. Esse descaminho, segundo a Carta-Representação, seguia 

a seguinte lógica: 

O raciocínio de algumas dessas autoridades é o seguinte: - “Existe a Lei para 
proteger o cidadão; porém deixa de ser amparado por Lei aquele que atenta contra a 
segurança nacional, pois este não merece ser considerado cidadão, não deve ser 
considerado pela sociedade e não é portador de direitos.”226 

 

Denúncias como a da OAB faziam com que o STM tivesse que averiguar o tratamento que era 

dispensado aos presos indiciados em IPMs, porém sem reconhecer a prática de tortura que já 

se encontrava institucionalizada no país. É interessante notar que os ministros do STM 

buscavam, sob o lema de respeito às disposições legais, sempre garantir a obediência ao texto 

legal, não importando quão severo fosse o seu teor.  

No período analisado no presente capítulo, quando a ditadura militar já se encontrava 

consolidada, a discussão sobre a legalidade das prisões de civis por autoridades militares tão 

presente durante o governo Castelo Branco ainda não era tema superado. Contudo, 

diferentemente daquele momento de percepção da necessidade de ajustes ao texto legal para 

garantir a legitimidade da prisão, agora já havia uma lei de segurança que fornecia o substrato 

jurídico para as práticas abusivas. Assim, o tema permanecia o mesmo, com um viés de 

debate distinto. Discutíamos sobre o cumprimento do prazo de prisão preventiva e de 

incomunicabilidade do indiciado, estipulado no decreto-lei nº 898, que previa trinta dias de 

prisão, prorrogáveis por mais dez, com direito à incomunicabilidade de até dez dias, caso o 

encarregado do IPM julgasse necessário. Essas disposições, por mais autoritárias que fossem, 

eram desrespeitadas pelos oficiais que atuavam nos órgãos de segurança e repressão.  

Em 22 de outubro de 1970, o então presidente do STM, ministro tenente brigadeiro-do-ar 

Armando Perdigão, enviou ofício, com carimbo de CONFIDENCIAL e URGENTE, aos auditores 

de todas as Auditorias das onze CJMs, solicitando informações dos encarregados de IPMs 

sobre o cumprimento no disposto no art. 59 do decreto-lei nº 898, que se referia ao tempo de 

prisão dos indiciados, normalmente extrapolados pelo encarregados dos inquéritos.227 

                                                 
226 Arquivo do STM, Livros de Ofícios Recebidos pela Presidência do STM (1967-1969), ver ofício nº 2.609, de 
23 de dezembro de 1969. O auditor enviou uma cópia para o ministro presidente do STM. 
227 Arquivo do STM, Livro de Ofícios Expedidos pela Presidência do STM (1969-1970), ver ofício nº 
3.308/Pres. CIRCULAR – 103. 
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Art. 59. Durante as investigações policiais o indiciado poderá ser preso, pelo 
Encarregado do Inquérito até trinta dias, comunicando-se a prisão à autoridade 
judiciária competente. Este prazo poderá ser prorrogado uma vez, mediante 
solicitação fundamentada do Encarregado do Inquérito à autoridade que o nomeou.  
§ 1º O Encarregado do Inquérito poderá manter incomunicável o indiciado até dez 
dias, desde que a medida se torne necessária às averiguações policiais militares.  
§ 2º Se entender necessário, o Encarregado solicitará dentro do mesmo prazo ou de 
sua prorrogação, a prisão preventiva do indiciado, observadas as disposições do art. 
149 do Código da Justiça Militar. 

 

Essa solicitação demonstra o funcionamento e o mecanismo da cadeia repressiva e a 

vinculação entre aqueles que nela estavam envolvidos. Em dezembro, em resposta à 

solicitação do ministro presidente, o auditor da 2ª Auditoria da 3ª CJM, em Bagé, respondeu à 

solicitação do ministro presidente afirmando que o disposto no art. 59 estava sendo cumprido 

e que só havia um único IPM instaurado naquela cidade, contra um padre, mas que já havia 

dado entrada na Auditoria. “Ressalvo a V. Exa. que a demora da presente informação, deveu-

se ao aguardo de consulta feita àqueles escalões militares, que se pronunciaram somente nesta 

data.”228 

Essa intensa troca de informações entre Auditorias e escalões militares reflete duas situações. 

Em primeiro lugar salientamos que os membros das Auditorias, pelo próprio sistema de 

composição dos Conselhos de Justiça, estavam muito próximos da vida na caserna, o que 

possibilitava o sorteio de oficiais envolvidos com o sistema de repressão, para ocupar o lugar 

de juiz.  

O segundo aspecto reflete a necessidade de membros das Auditorias e das organizações 

militares relacionarem-se bem, devido ao fato de muitas Auditorias estarem situadas em áreas 

militares. Esse ponto foi tema de troca de ofícios entre o presidente do STM, tenente-

brigadeiro Carlos Alberto Sampaio, e o comandante do 4º Distrito Naval, para esclarecer 

sobre o a composição dos Conselhos de Justiça. O ministro alegava que desse bom 

relacionamento dependia “não somente o melhor resultado nos julgamentos, e, 

principalmente, a facilidade em contornar embaraços que acaso possam surgir, em detrimento 

do serviço”. Além disso, não havia “como justificar, se a lei proíbe, a presença de dois oficiais 

superiores no mesmo Conselho, o que redundaria em anulação de todos os processos que 

viessem a ser julgados por tal Conselho.”229 

                                                 
228 Arquivo do STM, Livro de Ofícios Expedidos pela Presidência do STM (1969-1970), ver ofício nº 661/70, 
em 4 de dezembro de 1970. 
229 Arquivo do STM, Livro de Ofícios expedidos pelo Gabinete da Presidência do STM (1976), ver ofício nº 
395/Pres., de 3 de novembro de 1976. 
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Segundo o BNM, na prática, o processo de formação dos Conselhos, durante os anos de maior 

repressão, foi deturpado em relação ao texto da lei. Os juízes militares deveriam ser 

escolhidos por sorteio e deveriam exercer a função durante três meses, ocasionando um 

revezamento trimestral. No entanto, o que os organizadores do projeto observaram foi a 

frequência de alguns oficiais no cargo de juízes, que “ultrapassava qualquer probabilidade 

estatística de um sorteio honesto” (ARQUIDIOCESE, 1985:177). 

Voltando ao primeiro aspecto evidenciado, dado a sistema conspurcado, seria possível que o 

réu se defrontasse, no momento do julgamento, com o oficial que o havia interrogado na fase 

investigatória dos órgãos de segurança, atuando como juiz do seu processo (Idem).  

Essas duas situações, somadas, explicam tese corrente de que as Auditorias aplicavam penas 

bastante severas. Miranda Rosa fornece outro elemento explicativo para a compreensão desse 

fenômeno, que resultava do fato de os Conselhos de Justiça serem compostos por uma 

“oficialidade mais jovem e menos experiente”, provenientes de “escalões e grupos de grande 

participação nas atividades político-militares da época” (1985:35). Agregamos a essa 

explicação o fato de que a oficialidade, inserida na escala de comando, estava 

hierarquicamente submetida a ordens superiores, “proferindo sentenças condenatórias a 

despeito da prova constante nos autos” (ARQUIDIOCESE, 1985:177). 

A fim, de avaliar essas teses sobre o comportamento jurídico das Auditorias Militares, 

analisaremos no Capítulo 5, de forma mais detida, a maneira como a primeira instância votou 

ao longo do período abarcado, em comparação com o STM.  

No que concerne à natureza das apelações que chegaram ao STM entre 1968 e 1970, 

observamos que a partir de 1970, a apreciação de casos vinculados à segurança nacional 

ultrapassou aqueles concernentes à vida na caserna. 
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Gráfico nº 6 - Quantidade de réus julgados pelo STM, atuando como Justiça da corporação (JC), justiça do 
regime (JR) e justiça político-corporativa (JPC) (1968-1970) 

 

 

Fonte: compilação da autora, com base nos Livros de Acórdãos de Apelações, de 1968 a 1970. 

 

Um dos aspectos que diferenciou a atuação do STM como cada uma das categorias 

estipuladas para caracterizar seu comportamento, foi o fato de que como justiça do regime e 

justiça político-corporativa, o Tribunal absolveu mais do que condenou, apresentando padrão 

de julgamento inverso ao atuar como justiça corporativa, padrão este que será uma constante 

ao longo de todo o período analisado. Inferimos, a partir desse dado, que o STM, apesar da 

nova atribuição que lhe foi imposta em 1965, não deixou de exercer sua função tradicional, 

apesar de a quantidade de apelações para apurar crimes militares ser sobrepujada nos 

julgamentos do Tribunal.  
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Tabela nº 5 - Decisões do STM, atuando como Justiça da corporação (JC), justiça do regime (JR) e justiça 
político-corporativa (JPC) (1969-1970) 

 

  1969 1970 

JC 
Absolvições 92 68 
Condenações 482 278 
Outros* 34 35 

JR 
Absolvições 211 435 
Condenações 150 108 
Outros 89 84 

JPC 

Absolvições 13 62 

Condenações 7 4 
Outros 4 6 

Total 1.082 1.080 
Fonte: compilação da autora, com base nos Livros de Atas das Sessões do STM de 1969 e 1970. 
* Esse campo inclui Anulação do processo, Arquivamento do processo, Converter julgamento em diligência, 
Extinção da punibilidade, Prescrição da ação penal, entre outras possíveis decisões do STM. 
 

A manutenção de um modelo condenatório ao seu público tradicional leva-nos a duas 

considerações. A primeira diz respeito a não aceitação de condutas delituosas por parte dos 

integrantes da caserna, que deveriam, inevitavelmente, ser reprovadas com a aplicação de 

sanções, delegando ao STM um caráter moralizador e de correição de desvios.  

O segundo ponto remete-nos à dinâmica processual e à condução da investigação do delito 

militar. O baixo índice de anulações e arquivamentos de processos, conversões de julgamento 

em diligência, entre outros, nessa categoria de análise, sugere que as formalidades processuais 

tenham sido obedecidas durante a instauração dos IPMs para apurar casos de deserção, 

insubmissão, desacato e desobediência, etc.. Na realidade, essa observação é mais uma 

suspeição do que uma afirmativa, pois não foram encontrados documentos que retratassem 

descaminhos que, por ventura, estivessem sendo praticados na apuração dos delitos militares.  

Voltando à questão da repressão jurídica, apesar de o STM mais absolver do que condenar os 

réus julgados por crimes políticos ou político-corporativos não podemos deixar de considerar 

que as condenações representaram 33,33% do total de casos julgados como justiça do regime, 

em 1969, e que a simples aplicação da sanção já nos permite avaliar o Tribunal como um 

espaço jurídico de reprovação à oposição contra o regime. Por menor que tenha sido a 

quantidade, o STM chegou a aplicar a pena de 10 anos de reclusão a dois réus civis, incursos 

no art. 2º da LSN de 1953. 

Nas apelações que subiram ao STM, em 1969, fundamentadas na legislação de segurança, 

podemos encontrar referências às LSN de 1953, 1967 e 1969. Essa situação permitia aos 
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ministros transitar pelas diversas leis, estabelecendo diálogo entre elas ao fazer remissões a 

um ou outro artigo de determinada lei que apresentasse penalidade menor ou maior àquela 

imposta ao réu, pela primeira instância. Essa superposição da legislação de segurança marcou 

todo o período analisado e esse comportamento pôde ser observado quando da edição do 

CPM de 1969, também. 

Logo, não era incomum aos ministros julgarem determinado réu, condenado ou absolvido 

com base na lei nº 1.802, de 1953, fazendo remissão ao decreto-lei nº 314 de 1967, ou 

desclassificar o artigo da lei de 1953 para algum das LSN de 1967 ou 1969.  

A elaboração das leis de segurança pelo governo, para atender a problemas conjunturais, 

impactava na apreciação do delito e na aplicação da justiça pelo STM. Contudo, a severidade 

impressa pelo decreto-lei nº 898 e a diminuição da liberdade individual não eram vistas como 

problema, pelo menos, pelo ministro Nelson Barbosa Sampaio. No seu discurso de posse, o 

ministro deixou claro que em nome da defesa da segurança nacional, seria legítima a redução 

de alguns direitos: 

(...) É certo que este Tribunal tem hoje alargada a sua competência, atribuindo-lhe a 
lei a de julgar os chamados crimes políticos, que envolve, inclusive, a guerra 
revolucionária e subversiva que, como já tive oportunidade de declarar, transformou 
o conceito de numerosos institutos jurídicos de modo a ampliar os limites da 
aplicação da lei penal e, nas sociedades modernas, o problema da segurança nacional 
tem assumido vulto cada vez maior, ampliando os poderes do Estado na preservação 
de sua soberania. Basta acentuar, por exemplo, que a liberdade – depois do direito à 
vida, o mais sublime dos direitos humanos – tende a ter uma dimensão mais limitada 
quando estiver envolvida a segurança do Estado. Daí porque, acentua Stuart Mill, 
que a questão prática é saber onde colocar tal limite, como fazer o ajustamento 
adequado entre a liberdade e o interesse social.230 

 

Esse comentário nos permite deduzir que caberia, portanto, à Justiça Militar, em última 

instância, estabelecer tal limite e regular o comportamento daqueles que ferissem a segurança 

nacional, cuja defesa, na suposição do ministro, seria de interesse social. 

No plano prático, podíamos observar a existência de uma cadeia montada para garantir a 

defesa da segurança nacional, composta por órgãos distintos, que envolvia desde aqueles 

destinados à segurança e repressão, passando pelas autoridades militares responsáveis pelos 

IPMs, chegando ao aparelho jurídico, através do Ministério Público Militar, das Auditorias 

Militares e, finalmente, do STM. 

                                                 
230 Arquivo do STM, Livro de Atas das Sessões, 1970, sessão solene, 1º de junho de 1970, p. VIII.  
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Em nome desse comprometimento da Justiça Militar, como um todo, na defesa da segurança 

nacional, muitos desvios eram tolerados pelos seus integrantes, cometidos por aqueles que 

agiam no início da cadeia de garantia da segurança nacional. É possível encontrar relatos de 

advogados de presos políticos que retratam como a desobediência aos trâmites legais era 

comum na formulação dos processos políticos. Uma das formas encontradas pelos defensores, 

para conter esses excessos, permitidos por lei ou aceitos pelos integrantes da Justiça Militar, 

foi recorrer a organismos internacionais que de alguma forma pudessem exercer pressão sobre 

as decisões finais das instâncias da justiça castrense.   

Assim, em 1969, o advogado Heleno Fragoso decidiu solicitar à Comissão Internacional de 

Juristas de Genebra que enviasse um observador ao julgamento de Niomar Sodré, proprietária 

do jornal Correio da Manhã, acusada de violar os artigos 29, 31 e 33 da LSN. A Comissão 

enviou o professor argentino Sebastian Soler, nome sugerido por Fragoso, para acompanhar o 

julgamento na primeira instância (1984:53-92). Como explica Fragoso, segundo sua opinião, 

“(...) a presença de Soler no julgamento seria uma expressiva demonstração de que os olhos 

do mundo inteiro estavam voltados para o que se passaria naquela sala” (1984:73). Modesto 

da Silveira relata o episódio, 

Havia realmente muitas organizações internacionais e ONGs que acompanhavam o 
nosso trabalho. Vou dar um exemplo. Uma ocasião, quando houve o julgamento da 
Niomar Sodré, que era dona do Correio da Manhã, eles montaram um esquema 
teatral muito simpático e legal na auditoria militar, porque a ONU resolveu mandar 
como observador um dos seus maiores assessores jurídicos, Sebastián Soler, um 
jurista argentino muito respeitado, um doutrinador. Sebastián Soler veio e ficou bem 
impressionado com o julgamento. Mas, como ele queria conversar conosco, eu, 
Heleno Fragoso, Evaristo e se não me engano Jansen fomos bater um papo com ele e 
tomar um refresco. Ele nos disse: “Fiquei bem impressionado. Eles se conduziram 
corretamente, como um tribunal, não vi nada de anormal.” Aí eu pedi a palavra: “Mas 
o senhor me permita dizer que aquilo não é o normal, não é a rotina.” E contei: “Ao 
mesmo tempo que aquela sessão teatralizada se passava, eu tive uma audiência um 
pouco antes em que a minha cliente foi torturada dentro da sala de outra auditoria.” E 
dei o nome, da cliente e da auditoria. “Aconteceu isso, isso e isso. E nós próprios, 
para chegarmos à nossa mesa, tínhamos que passar por um corredor de soldados com 
metralhadoras e fuzis de baioneta calada. E cada um de nós estava sob a mira de um 
fuzil.” Ele perguntou ao Heleno se isso podia ser verdade, e o Heleno respondeu: “É 
exatamente isso.” Todos confirmaram. E aí nós demos para ele o AI-5. Ele lia 
português e chegou a emitir expressões assim: “Isto é uma antilei!”231 

 

Na documentação pesquisada no Tribunal, não encontramos evidência de que, na prática, seus 

ministros buscassem corrigir esses exageros, cuja garantia para que não acontecessem estava 

vindo de fora do país, já que deveriam julgar com base no trabalho desses agentes de 
                                                 
231 Entrevista concedida ao Núcleo de Memória e Política Carioca e Fluminense, CPDOC/FGV, em 31 de março 
de 2000. 
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repressão. O ministro general Augusto Fragoso, em conferência realizada na Universidade 

Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), em junho de 1971, a convite do reitor da Universidade 

Helio Fraga, no âmbito do IV Curso de Atualização sobre “Estudos de Problemas 

Brasileiros”, pronunciou-se de forma ambígua sobre o papel e o labor dos agentes de 

segurança: 

Sobre a situação atual, louvei a coragem e a determinação dos agentes de segurança, 
quando se defrontam com subversivos e terroristas armados, que agem de maneira 
selvagem, mas ponderei que, depois de dominados os infratores, e detidos os 
indiciados ou meros suspeitos, era imprescindível que os agentes da lei em todos os 
escalões, tivessem sempre em mente, que vivemos num regime jurídico definido pela 
própria Revolução como baseado na “pluralidade dos partidos e na garantia dos 
direitos fundamentais do homem”, e que na Constituição vigente, no § 14 do artigo 
153, determina, taxativamente, que se impõe a todas as autoridades, “o respeito à 
integridade física e moral do detento e do presidiário” (...) [grifo do autor].232 

 

O volume de trabalho da Justiça Militar, como um todo, cresceu, sobremaneira, na década de 

1970, em consonância com o trabalho dos órgãos de segurança. Esse aumentou gerou uma 

demanda por modificações na dinâmica processual, para além do que havia sido estipulado no 

Código de Organização Judiciária Militar, de 1969. 

Contudo, o que se pode observar é que a conjuntura impelia o STM a implementar 

modificações a pretexto de agilizar os trabalhos. Em agosto de 1970, por exemplo, os 

ministros decidiram que nas Auditorias mistas da 6ª e 7ª CJM, os processos relativos a crimes 

contra a segurança nacional, cometidos por civis, deveriam ser distribuídos indistintamente 

entre os Conselhos do Exército, da Marinha e da Aeronáutica.233 

Em 1971, em discurso de despedida do cargo de presidente do STM, o ministro Armando 

Perdigão listou uma série de medidas tomadas durante sua gestão, que visaram a otimizar o 

trabalho da Justiça Militar. Em vista do aumento das atribuições os órgãos, “tiveram suas 

atividades duplicadas e quase triplicadas, com a passagem para a competência da Justiça 

Militar do julgamento de todos os crimes contra a segurança nacional e até os da Economia 

Popular, este últimos já retirados.”234 

Em resumo, as propostas e as mudanças efetivas consistiam em: a) envio ao presidente da 

República de projeto de lei que aumentaria e criaria cargos na Justiça Militar; b) designação 

de comissões para apresentarem sugestões sobre as medidas legislativas e regimentais 

                                                 
232 Arquivo do STM, Atas das Sessões do STM, 49ª sessão, 12 de junho de 1974, p. 209. 
233 Arquivo do STM, Atas das Sessões do STM, 1970, 52ª sessão, 5 de agosto de 1970, p. 200. 
234 Arquivo do STM, Atas das Sessões do STM, 1971, sessão solene, 19 de março de 1971, p. 2. 
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necessárias à aplicação da codificação penal e processual militar; c) aprovação de proposta 

pelo STM, para que os processos de crimes contra a segurança nacional, que envolvessem 

somente civis, fossem distribuídos aos Conselhos Permanentes das três forças, nas Auditorias 

de jurisdição mista; d) encaminhamento de proposta ao Ministério da Justiça, para que fosse 

criada a 3ª Auditoria da 2ª CJM, em São Paulo; e) instalação da Auditoria da 11ª CJM, em 

Brasília, em 13 de janeiro de 1970; f) visita de inspeção a todas as Auditorias, na qual foi 

constatado “o melhor entrosamento dos auditores com os comandos militares e as Auditorias 

locais”; entre outras.235 

As solicitações de modificações ou melhorias nas Auditorias continuaram no ano seguinte. 

Em 27 de outubro de 1972, o auditor da 10ª CJM solicitou ao ministro presidente do STM que 

fosse designado, com a maior brevidade possível, mais um procurador para atuar naquela 

Auditoria. Alegou que diante do volume de processos em tramitação, principalmente relativos 

a acusados presos por crimes contra a Lei de Segurança Nacional, estava havendo um 

acúmulo de pauta que fazia com que só pudessem designar audiências para sessenta dias à 

frente.236 

No amplo período contemplado neste capítulo, em especial na década de 1970, a questão da 

violação dos direitos humanos nas ditaduras militares latino-americanas ganhou espaço no 

cenário internacional, trazendo consequências políticas internas, até mesmo para o STM. 

Apesar de só ganhar apreço e atenção de forma mais acentuada a partir do governo do 

presidente Ernesto Geisel (1974-1979), observamos que desde 1971 a Justiça Militar teve que 

lidar com pressões de organismos internacionais que solicitavam esclarecimentos sobre 

violações dos direitos humanos.  

Pelo menos desde o mencionado ano,237 a Anistia Internacional começou a solicitar 

informações sobre desaparecidos políticos. Em ofício enviado ao ministro presidente do STM, 

o auditor da 1ª Auditoria da 3ª CJM informou que havia recebido três expedientes da Anistia 

Internacional e que não lhe cabia “resposta a terceiros e muitos menos a estrangeiros, sendo 

                                                 
235 Arquivo do STM, Atas das Sessões do STM, 1971, sessão solene, 19 de março de 1971, p. 3. 
236 Arquivo do STM, Livro de Ofícios Recebidos pela Presidência do STM (1970-1972). Ver Ofício nº 656. 
237 Além do julgamento de Niomar Sodré e do ofício da Anistia Internacional, não se encontrou documentos que 
evidenciassem esse tipo de cobrança à Justiça Militar de organismos internacionais relacionada à 
esclarecimentos sobre desaparecimentos e tortura, até 1975, quando o STM ver-se-á obrigado, por pressões 
externas a averiguar as denúncias de tortura.  
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que sobre o assunto já foi feito e encaminhado a esse Egrégio STM os ofícios nº 982 de 

11/06/71 e 1064 de 07/07/72.”238 

As denúncias de prática de tortura por parte os agentes dos órgãos de segurança não eram 

desconhecidas dos ministros do STM embora a elas não fizessem menção nos autos. Em 1969 

foi publicada uma matéria na revista Veja sobre boatos de que dezenas de presos políticos 

haviam sido torturados, reportando, ainda, a repercussão internacional de tal prática.239 Em 

1970, na ocasião do sequestro do embaixador alemão no Brasil, foi publicado pela imprensa o 

manifesto das organizações responsáveis pela ação, Vangauarda Popular Revolucionária 

(VPR) e Frente de Libertação Nacional (FLN), afirmando que “a tortura e o assassinato de 

presos políticos tornaram-se o método normal da repressão governamental.”240 Em 1972, por 

exemplo, a Anistia Internacional publicou o “Relatório sobre as acusações de tortura no Brasil 

(FRAGOSO, 1984:146). Em 1975, o deputado federal pelo MDB, Lisâneas Maciel, 

apresentava abaixo-assinado, com a assinatura de 122 deputados federais e de familiares de 

presos políticos, solicitando a abertura de uma Comissão Parlamentar de Inquérito, para 

apurar denúncias de maus-tratos a presos políticos.241 No mesmo ano, o Subcomitê relativo a 

organizações e movimentos internacionais da Câmara dos deputados dos Estados Unidos 

(House of Representatives) publicou documento intitulado “Torture and opression in Brazil” 

(FRAGOSO, 1984:146).  

Percebemos que havia inúmeras fontes de informações acerca da prática de tortura, circulando 

dentro e fora do país. Sabemos, também, que as notícias sobre tortura eram conhecidas no 

âmbito da Justiça Militar, fosse por meio de ofícios como os da Anistia Internacional, ou por 

meio de denúncias dos advogados de presos políticos durante as sessões de julgamento.  

Na documentação oficial consultada no Arquivo do STM não foi possível encontrar indícios 

de que o Tribunal tenha agido para apurar ou combater tal prática durante a fase de 

investigação de crimes contra a segurança nacional. Paralelamente a esta suposta omissão, era 

comum encontrar nos pronunciamentos dos ministros declarações de defesa e respeito aos 
                                                 
238 Arquivo do STM, Livro de Ofícios Recebidos pela Presidência do STM (1970-1972). Ver Ofício nº 1643, de 
26 de outubro de 1972. Em anexo ao ofício, consta o documento da Amnesty International, referindo-se à 
documentos enviados em 7 de abril, 20 de julho, 16 de setembro e 22 de novembro de 1971 e 12 de fevereiro, 12 
de março e 17 de abril, 22 de maio e 3 de  julho de 1972, solicitando informações acerca de um caso em 
particular. Esse caso também exemplifica o aludido na Introdução da tese, acerca da impossibilidade de 
estabelecer um diálogo entre as fontes, em virtude da falta de organização de alguns documentos. Não se 
conseguiu encontrar os ofícios anteriores enviados pelo auditor ao STM, tampouco alguma provável resposta do 
presidente do Tribunal. 
239 Ver Veja, de 19 de novembro de 1969, p. 28. 
240 Ver Veja, de 17 de maio de 1970, p. 27. 
241 Ver Veja, de 5 de fevereiro de 1975, p. 22. 
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diretos humanos. Por ocasião do 25ª aniversário da Declaração Universal dos Direitos 

Humanos, o ministro Augusto Fragoso fez a seguinte exposição: 

Particularmente temos em mente, na nossa judicatura, que todo o homem tem direito 
à vida, à liberdade e à segurança pessoal (art. III); que ninguém deve ser submetido 
à tortura nem a tratamento ou castigo cruel, desumano ou degradante (art. V); que 
todo homem tem direito à liberdade de pensamento, consciência e religião (art. 
XVIII); e que todo homem, como membro da sociedade, tem direito à segurança 
social e à realização dos direitos econômicos, sociais e culturais indispensáveis à sua 
dignidade e ao livre desenvolvimento de sua personalidade (art. XXII).242 

 

A nosso ver, tal manifestação remete a um comportamento senão omisso, pelo menos 

ambíguo, do STM com relação à prática de tortura no país, tema ausente do plenário do 

Tribunal. Os organizadores do projeto Brasil: Nunca Mais demonstraram que tal princípio, 

enaltecido pelo ministro Fragoso, foi ignorado pelas autoridades brasileiras, ao longo do 

regime militar, e se puderam circunstanciar centenas de modos distintos de aplicação da 

tortura sob a tutela do Estado brasileiro, revelada na própria documentação processual 

recolhida no âmbito da Justiça Militar (ARQUIDIOCESE, 1985:34).  

Esse era um período no qual a tortura já estava plenamente institucionalizada pelos órgãos de 

repressão e as informações obtidas na formulação dos IPMs, através desses métodos, eram 

utilizadas como fundamento dos processos, que chegavam ao Tribunal sob a forma de 

apelação. Segundo Antonio Carlos Fon, via de regra, “havia uma evidente má vontade por 

parte da Justiça Militar em averiguar as acusações de maus-tratos” (1979:48). Denuncia, por 

exemplo, que alguns integrantes da Justiça Militar, como promotores e membros dos 

Conselhos de Justiça das Auditorias Militares, assistiam ou participavam diretamente de 

sessões de tortura. Fon revela que no mesmo ano do discurso do ministro Fragoso, um ex-

cabo do Exército chegou a ser torturado por agentes do CODI-DOI no próprio prédio da 

Justiça Militar, em São Paulo (1979:48). 

Como aponta Denise Dora, um aspecto paradoxal da atuação do STM era a absolvição de 

inúmeros denunciados, por insuficiência de provas e por desconsiderar algumas confissões, 

claramente obtidas mediante tortura, acompanhada da sua permanente inoperância frente à 

investigação acerca do tema (2011:41). Esse envolvimento só aconteceu quando o contexto 

impeliu o Tribunal a se pronunciar. 

                                                 
242 Arquivo do STM, Atas das Sessões do STM, 1973, 96ª sessão (extraordinária), 10 de dezembro de 1973, p. 
413. 
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Nas palavras do procurador da Justiça Militar, Rui de Lima Pessoa, vivíamos um período de 

conflito e coação, via aparato de segurança e por meio da força da lei, e esse era um meio 

legítimo para deter as ações “subversivas e terroristas”: 

O mundo atravessa momentos angustiantes, onde os conflitos e antagonismos 
político-sociais, econômicos e até mesmo religiosos resultam em retrocesso da 
humanidade, o que estarrece a todos os homens pacíficos. 
(...) a subversão que teve, entre nós, neutralizadas suas ações terroristas, permanece 
ativa, agora unidas as facções, na clandestinidade, a conjurar sempre na procura do 
momento oportuno para derrubar o nosso sistema. 
O Estado, para que exerça verdadeiramente o seu poder, necessita da força sem a qual 
não se torna capaz de sobreviver. 
A coação, assim, é legítima porque se constitui no “jus puniendi” que é atributo 
exclusivo do Estado.243 

 

Como se pode depreender das palavras do ministro almirante-de-esquadra Hélio Ramos de 

Azevedo, esse era um momento no qual o STM tinha papel vital na organização social 

brasileira, assim o Tribunal 

(...) não se restringe ao campo militar a jurisdição deste Tribunal Superior, vai além, 
estendo-se a âmbito muito mais amplo na preservação da segurança da nação, 
entendida como expressão da manutenção da integridade e continuidade da pátria, no 
que ela representa em valores fundamentais da nossa nacionalidade, tanto morais e 
éticos como espirituais (...).244 

 

 

3.4 Descompressão política e abolição dos atos institucionais 

O governo do presidente Ernesto Geisel foi caracterizado por um projeto de distensão política, 

que envolvia a reformulação da legislação e do aparato de repressão política. Iniciado em 

1974, um dos aspectos a serem contemplados nesse projeto era o controle dos órgãos 

repressivos. A estratégia adotada pelo presidente deveria conciliar o recrutamento de novos 

aliados políticos, no plano parlamentar, além de aparentemente “não dar motivos” para o 

fortalecimento de grupos militares mais radicais no que dizia respeito ao projeto político 

governamental e ao combate à subversão. Segundo Suzeley Kalil Mathias,  

(...) para atingir esse objetivo, o governo precisava concentrar o poder em suas 
mãos. Nesse campo, o governo adotou uma série de critérios, tais como: novas 
regras para seleção do Alto Comando e do Superior Tribunal Militar, transferência 
para a Polícia Federal do controle sobre a ação repressiva do Estado e indicação de 
nomes de sua confiança para os principais postos de comando (1995:123). 

                                                 
243 Arquivo do STM, Atas das Sessões do STM, 1974, sessão solene, 8 de novembro de 1974, p. 4. 
244 Arquivo do STM, Atas das Sessões do STM, 1974, sessão solene, 6 de dezembro de 1974, p. 8. 
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A suspensão progressiva da censura à imprensa foi outra tática de Geisel, que permitiria que 

os excessos cometidos pelos órgãos de repressão viessem a público. De fato, nessa época 

começaram a surgir denúncias de precárias condições dos presídios onde se encontravam os 

presos políticos. O estopim para que começassem a ser cobradas providências por parte da 

Justiça Militar foi o início de uma greve de fome de 33 presos políticos, no presídio de Ilha 

Grande, no Rio de Janeiro, objetivando sua transferência para outro estabelecimento penal, 

devido às desumanas condições de sobrevivência no presídio.245 Segundo matéria do jornal O 

Estado de São Paulo, no presídio não havia luz, água e material de higiene para os presos, a 

alimentação era precária, havia infiltração nas paredes e as celas estavam superlotadas.246  

O secretário de Justiça do estado do Rio de Janeiro, Laudo de Almeida Camargo, anunciou 

uma série de medidas que seria colocada em prática, a fim de promover a melhoria das 

instalações do presídio, como estudo sobre amplas reformas, construção de alojamento, 

aquisição de barcas e ônibus para transportar os familiares de presos em dia de visita. 

Chegaram ao STM pressões para que tal situação fosse averiguada, devido ao fato de que o 

cumprimento da pena estava sob jurisdição das Auditorias Militares. Segundo reportagem do 

Jornal do Brasil, como eram os responsáveis diretos pelos presos que se encontravam na Ilha 

Grande, os juízes-auditores foram consultados e eram, “em sua maioria, da opinião de que 

                                                 
245 Essa não foi a primeira nem a última vez que esse recurso foi utilizado por presos políticos, para reivindicar 
sobre determinado assunto. Em 1970, os presos situados na Ilha das Flores, no Rio de Janeiro, fizeram greve de 
fome para denunciar o sequestro de algumas pessoas que foram soltas, à porta do Presídio e Bangu, depois de 
terem sido soltas por mandato do STM. No ano seguinte, os presos de Ilha Grande, iniciaram uma greve para 
serem transferidos para alojamento específico para presos políticos. No Presídio de Linhares, em Juiz de Fora 
(MG), aconteceram duas greves, em 1971, reivindicando melhores condições carcerárias e contra a invasão das 
instalações carcerárias, ordenada pelo Doi-Codi e executada pela Polícia Militar. Em 1971, foram realizadas 
duas greves de fome, no presídio de Tiradentes, contra a política de isolamento dos presos políticos e contra a 
distribuição de presos políticos por diversos presídios do estado de São Paulo. Os presos alojados na Fortaleza de 
Santa Cruz, no Rio de Janeiro, reivindicando o fim da política de maus-tratos e violência a qual estavam sendo 
submetidos, em 1974. No mesmo ano, houve uma greve de fome no Instituto Penal Sarazate, em Fortaleza (CE), 
contra as más condições carcerárias. Em 1975, os presos de Itamaracá, em Recife (PE), fizeram duas greves de 
fome contra arbitrariedades policiais e más condições carcerárias. Nesse ano, ainda houve uma em Barro Branco, 
São Paulo (SP), pelo mesmo motivo. Em 1977, as presas políticas da Penitenciária Talavera Bruce, em Bangu, 
Rio de Janeiro (RJ), realizaram greve de fome, objetivando serem transferidas para o Presídio Político Frei 
Caneca, que também foi palco de uma greve de fome, no mesmo ano, contra o descaso das autoridades diante da 
solicitação das presas de Bangu. Greve na Penitenciária Lemos de Brito, em apoio às anteriormente citadas. Em 
1978 aconteceram inúmeras greves, em Presídios de vários lugares do país, em solidariedade ao isolamento de 
dois presos condenados à prisão perpétua, que estavam em Itamaracá, Recife (PE). A última greve de fome, de 
caráter nacional, aconteceu em 1979, em repúdio ao projeto de anistia parcial, que tramitava no Congresso 
Nacional. 
246 16 de maio de 1975, p. 13. 
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deve ser formada uma comissão para saber in loco as condições em que vivem os condenados 

pela Justiça Militar.”247  

O descaso alegado pelos presos políticos sugere que o Estado brasileiro investia, criava e 

permitia a existência de todo um aparato, legal ou que funcionava à margem da lei, para 

investigar, prender e julgar tais pessoas e no momento em que eram presas, eram esquecidas 

pelo mesmo Estado que por elas deveria se responsabilizar. O editorial do Jornal do Brasil, de 

17 de maio de 1975, seguiu essa linha de raciocínio, destacando o vínculo existente entre a 

Justiça Militar e o preso político:   

(...) entre os que cumprem pena por delito político e a Justiça Militar, que os achou 
culpados, existe um vínculo que não se extingue com a sentença, antes se afirma 
durante o período de seu cumprimento.  
(...) 
O importante entre nós, já que a Justiça Militar julga os crimes políticos, é que ela 
própria se aperfeiçoe, atuando diretamente, assumindo total responsabilidade por 
aqueles que entendeu do seu dever encarcerar.248 

 

Uma comissão de mães de presos políticos esteve no STM, em Brasília, para conversar com o 

ministro presidente, à época o brigadeiro-do-ar Carlos Alberto Huet de Oliveira Sampaio, que 

não as recebeu, encaminhando-as ao corregedor, Lima Tavares. O ministro Sampaio, 

determinou que os auditores elaborassem minucioso relatório reportando a situação dos 

presos políticos, alegando que apesar de o sistema penitenciário estar vinculado ao Poder 

Executivo, cabia ao Poder Judiciário “a vigilância e o acompanhamento do cumprimento da 

pena.”249 

Essa postura do ministro, em reação à cobrança da sociedade civil e de setores da classe 

política para que fossem apuradas as denúncias de más condições carcerárias, veio 

acompanhada de críticas à ampla defesa que se fazia aos presos políticos. Assim, o ministro, 

ao apoiar a melhoria do estado no qual se encontravam, aproveitou para criticar a ausência de 

pronunciamentos favoráveis às “vítimas dos presos políticos,” alegando que “dúvida não há 

quanto ao trato humano que se deve a presos, sem exagero e muito menos exploração política, 

                                                 
247 17 de maio de 1975, p. 2. 
248 Jornal do Brasil, 17 de maio de 1975, p. 6. Editorial intitulado “Além da sentença”. 
249 Arquivo do STM, Livro de Ofícios expedidos pelo Gabinete da Presidência do STM (1975), ver ofício nº 
323/Pres., de 15 de maio de 1975. Ver também jornal O Estado de São Paulo, de 16 de maio de 1975, p. 13, que 
menciona a elaboração do relatório. 
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mas também não esquecer, principalmente, a situação de miséria, desconforto e abandono a 

que se acham relegadas suas vítimas.”250 

A fim de explicar o teor desses comentários, o ministro enviou diversos ofícios, expressando 

seu ponto de vista, a órgãos da sociedade civil, como OAB, no qual dizia que 

(...) continuarei pugnando pelo tratamento humano dos presos à disposição da 
Justiça Militar. 
Outrossim, informo que também começa a me preocupar a situação das vítimas 
desses criminosos, que estão desamparadas e não sabem a quem se dirigir. 
Há entre elas aleijados, desmemoriados, cegos, paralíticos, enfim, toda uma série de 
incapazes para qualquer tipo de serviço, além dos mortos que deixaram viúvas e 
órfãos, vítimas de atentados a bomba, de assaltos, de sequestros e outros crimes 
maiores. 
A preocupação de atendimento de direitos humanos não pode ser desprezada, 
principalmente para estes últimos – as vítimas.251 

 

E, também, à Associação Brasileira de Imprensa (ABI), afirmando que  

(...) vendo a infeliz exploração em torno de irresponsáveis subversivos e bandidos, 
aos quais compreendo, se deva tratamento humano, não resisti à necessidade que 
senti, de vir a público dizer que de há muito era preciso dizer, ou seja, cuidar mais 
das vítimas do que dos agressores. Todos sabem que prisão não é hotel de recreio. 
Os participantes do crime que sofram as consequências disso. Num país, onde escola 
e hospitais são em número insuficiente, não se compreende tanta despesa em 
conforto de presos da pior espécie. 
Dê-se-lhes o mínimo, apenas o humano (...).252 

 

Por ocasião do aniversário do levante comunista de 1935, o ministro declarou em plenário que  

Quando pilhados e presos [“os subversivos da mesma espécie dos de 1935”], 
reclamam melhor tratamento, implorando os princípios dos DIREITOS 
HUMANOS, por eles em tempo algum memorados, e que pode invocar porque a 
democracia, benevolente como é, lhes permite esse luxo, jamais tolerado em país da 
área comunista.253

 

 

Os pronunciamentos dessa natureza, que o caracterizavam como um dos porta-vozes do 

pensamento da “linha dura” nesse período,254 pelo tom radical contido no discurso, dirigíamos 

àqueles que pregavam a abolição da legislação de exceção, refutando inclusive, “as 

                                                 
250 Arquivo do STM, Livro de Ofícios expedidos pelo Gabinete da Presidência do STM (1975), ver ofício nº 
443/Pres., de 24 de junho de 1975.  
251 Arquivo do STM, Livro de Ofícios expedidos pelo Gabinete da Presidência do STM (1975), ver ofício nº 
331/Pres., de 27 de maio de 1975. 
252 Arquivo do STM, Livro de Ofícios expedidos pelo Gabinete da Presidência do STM (1975), ver ofício nº 
423/Pres., de 16 de junho de 1975. 
253 Arquivo do STM, Atas das Sessões do STM, 1975, 100ª sessão, 26 de novembro de 1975, p. 486. 
254 O advogado Heleno Fragoso o aponta com “um dos duros do Tribunal” (1984:52). 
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declarações de juristas, políticos, intelectuais e religiosos que pediam a revogação do Ato 

Institucional nº 5, asseverando que a legislação excepcional só seria abolida quando 

estivessem extintas as causas que determinaram sua existência” (ABREU, 2001). 

Noticia a imprensa, ultimamente, pronunciamentos de jornalistas, políticos, escritores, 
religiosos, juristas e intelectuais, manifestando repúdio ao ATO INSTITUCIONAL nº 
5 (AI-5) e a tudo que diz respeito à legislação que assegurou a defesa interna do país. 
Compreenda-se que essa legislação só poderá ser abolida quando extintas estiverem as 
causas determinantes de sua existência.255 

 

As denúncias de violações aos direitos humanos no Brasil já haviam atravessado as fronteiras 

brasileiras, como vimos, principalmente pelas revelações feitas pelos exilados políticos, e 

algumas iniciativas críticas foram postas em prática, como a organização do Tribunal 

Bertrand Russel II, em 1974, em Roma, destinado a "julgar", simbolicamente, os crimes de 

violação aos direitos humanos cometidos por integrantes da ditadura militar brasileira. 

Análogo ao Tribunal organizado pelo filósofo Bertrand Russel, em 1966, para apurar 

denúncias de torturas cometidas pelos Estados Unidos durante a Guerra do Vietnã, o Tribunal 

criado para as denúncias de violações aos direitos humanos no Brasil, foi um importante 

esforço internacional para “disseminar informação sobre tortura e repressão no Brasil”256 

(GREEN, 2003:108). 

Ações como essas desagradavam aos ministros, como se pode observar na declaração do 

ministro almirante-de-esquadra Silvio Monteiro Moutinho, por ocasião da sua posse como 

presidente do STM, em uma tentativa de defender o Tribunal das críticas, afirmou que 

(...) não poderia deixar de recordar para todo o Brasil e para os que, fora dele – 
brasileiros ou não –, tentam denegrir sua figura político-social, um conceito de 
grande valia, sobretudo para nós da Justiça Militar, expresso pelo ilustre advogado 
criminalista, Dr. Evaristo de Moraes Filho (...) 
“Às vezes a tempestade ruge distante: mas os que têm fome de justiça aqui 
encontram abrigo a salvo do vendaval” [grifo do autor].257 

 

Dois episódios seriam marcantes nesse período, para evidenciar a fúria persecutória que ainda 

era empregada pelos órgãos de segurança. A morte do jornalista Vladimir Herzog, em 1975, 

preso pelo DOI-CODI, nas dependências do II Exército, em São Paulo, e do operário Manuel 

Fiel Filho no mesmo lugar, no ano seguinte, desencadearam divergências sérias na relação 

palácio-caserna. Frente a uma conjuntura marcada por denúncias de excessos cometidos por 

                                                 
255 Arquivo do STM, Atas das Sessões do STM, 1975, 100ª sessão, 26 de novembro de 1975, p. 486. 
256 Tradução da autora. Para maiores informações sobre a organização desse Tribunal ver Green (2003:108-109). 
257 Arquivo do STM, Atas das Sessões do STM, 1977, sessão solene, 17 de março de 1977, p. 9. 
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parte dos órgãos de segurança, os ministros buscaram defender a atuação e o papel do 

Tribunal, no exercício de apreciar os casos de crime contra a segurança nacional. Assim, no 

dizer do ministro Alcides Carneiro, devia-se desassociar o seu labor da imagem de um 

“tribunal de exceção”, pois se tratava de um tribunal de justiça, órgão do Poder Judiciário.258 

A eleição do presidente estadunidense Jimmy Carter, em 1977, que trazia como uma das 

principais bandeiras de campanha o respeito aos direitos humanos, influenciaram na 

apreciação do tema pelo governo do então presidente Ernesto Geisel,259  

O governo também lançou mão da denúncia nacionalista de normas e padrões 
internacionais para o meio ambiente e os direitos humanos, protegendo não apenas 
os interesses da indústria instalada no Brasil, mas também preservando a corporação 
militar de potenciais acusações pelo aprisionamento político e desaparecimento de 
civis. Ao fazê-lo, Geisel conseguiu angariar apoios de todo o espectro ideológico, 
inclusive de setores da esquerda nacionalista que se encontravam excluídos do 
processo político formal (SPEKTOR, 2004:22). 

 

As considerações de Carter, em 1977, sobre a situação de violação aos direitos humanos no 

Brasil, também foram alvo de críticas por parte do ministro Huet Sampaio, que continuava 

afirmando que se fazia necessária a manutenção da legislação de exceção.  

A campanha pela decretação da anistia política surgiu nessa época. Em 1975 foi organizado o 

“Movimento Feminino pela Anistia” e dois anos depois, inúmeras manifestações estudantis 

pregavam a necessidade de elaboração de lei que anistiasse os condenados políticos. Assim, 

foi organizado o Comitê Brasileiro pela Anistia, com apoio, inclusive, do ex-ministro do 

STM, Peri Bevilacqua, que já advogava pela causa desde 1965. A elaboração do projeto de lei 

que concederia anistia política, assim como sua edição, deveria obedecer ao projeto de 

abertura gradual estipulado por Geisel (FICO, s/d:2).  

Além de pressões pela concessão de anistia, outro fenômeno caracterizador do processo de 

distensão também se evidenciaria. Na segunda metade da década de 1970, surgiu ampla 

discussão acerca da necessidade de revisar a LSN, “considerada rigorosa pela maioria dos 

ministros do STM” (ABREU, 2001). O caráter colegiado do STM permitia que posições 

contrárias, apresentadas pelos ministros, viessem à tona. Assim, discursos dissonantes sobre a 

LSN começaram a aparecer no âmbito do STM. 

                                                 
258 Arquivo do STM, Atas das Sessões do STM, 1975, sessão solene, 19 de março de 1975, p. 2. 
259 Para maiores informações sobre a estratégia de Geisel para lidar com o estabelecimento de normas e padrões 
internacionais para os direitos humanos e, ao mesmo tempo, preservar a corporação militar de possíveis 
denúncias de tortura e desaparecimento de civis, ver SPEKTOR (2004). 
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Na mesma linha de raciocínio do ministro Sampaio, ao tomar posse como presidente do STM, 

o ministro almirante-de-esquadra Silvio Monteiro Moutinho, aliou a manutenção da ordem e 

o desenvolvimento econômico à necessidade de existência de uma legislação específica e uma 

justiça apropriada para apreciar os crimes que impediam o crescimento do país. O fio 

condutor desse discurso esteve presente desde o governo do Comando Supremo da 

Revolução, no pós-golpe de 1964. 

O atual governo – o 4º resultante da Revolução Democrática que, em 1964, salvou 
nossa Pátria do caos –, sob a corajosa presidência do Exmo. Sr. General Ernesto 
Geisel, ex-ministro eminente desta Egrégia Corte, ampliou e bem claro traduziu tal 
lema [ordem e progresso] tomando como base da sua política de governo o binômio 
SEGURANÇA E DESENVOLVIMENTO, reafirmando assim, aos que não vêem com 
bons olhos o crescimento irrefreável do Brasil, que nós, brasileiros avessos a qualquer 
extremismo, nada mais queremos senão, pacificamente, emergir do 
subdesenvolvimento que enfrentamos sem desânimos e, com altiva e irredutível plena 
independência, cuidar de tornar feliz o nosso povo. De nenhum modo pode haver 
PROGRESSO ou DESENVOLVIMENTO sem haver ORDEM ou SEGURANÇA, 
bem como não pode haver ORDEM ou SEGURANÇA sem haver LEGISLAÇÃO 
específica para mantê-la firmemente e JUSTIÇA adequada para julgar as infrações da 
legislação proveniente dos poderes competentes [grifos do autor].260 

 

O ministro Augusto Fragoso, assim que assumiu no STM, em 1971, destacou-se por estudar e 

discutir acerca da formulação da LSN e não se furtou a fazê-lo, nesse momento de 

reorganização legislativa,  

(...) várias questões de ordem técnico-jurídica continuarão merecendo as nossas 
reflexões cotidianas, como, por exemplo, a implantação, no texto constitucional, de 
definição mais apropriada da competência da Justiça Militar e a revisão do Código 
Penal Militar e da Lei de Segurança Nacional, visando quanto ao primeiro, sobretudo, 
harmonizá-lo com a Constituição e com o Código Penal Comum e quanto à segunda, 
corrigi-la nas várias falhas, omissões, impropriedades e contradições que apresenta.261 

 

Para o ministro Jordão Ramos, vivíamos um momento no qual as pré-condições de 

normalização democrática pela superação “da contestação ideológica e correção de distorções 

econômicas”, já haviam sido atendidas. Na sua concepção, desde 1971 já se havia alcançado 

tal condição, então, em 1977, havia chegado o momento de retornar,  

(...) sem maior protelação, ao leito da corrente democrática – pelo reencontro da nação 
com o estado –, através da revogação dos Atos Institucionais ainda vigentes, e outras 
anti-leis casuísticas de caráter excepcional, que se tornaram, pelo arbítrio que 
encerram, obviamente obsoletas e intemporais como instrumentos de diminuição da 

                                                 
260 Arquivo do STM, Atas das Sessões do STM, 1977, sessão solene, 17 de março de 1977, p. 10. 
261 Arquivo do STM, Atas das Sessões do STM, 1977, sessão solene, 27 de maio de 1977, p. 5. 
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cidadania e de restrição à consciência jurídica, além de limitar a independências dos 
poderes Legislativos e Judiciários. 
Eliminar-se-ia, assim, gradativamente a legislação excepcional e o arbítrio que nela se 
impôs, necessárias naqueles momentos de crises, mas cuja permanência hoje tenderia 
a transformar-se em disfunção ilegítima sempre perigosa e ameaçadora à soberania da 
liberdade, sob a lei, apanágio essencial do regime democrática.262 

 

Em julho de 1977, uma Comissão de ministros do STM remeteu proposta de reforma da LSN 

ao presidente Geisel, visando o abrandamento de algumas penas e a inclusão do 

enriquecimento ilícito como delito contra a segurança nacional. No entendimento dos 

ministros, os crimes contra a economia popular deveriam voltar a ser apreciados.263 Ao longo 

de nove anos de vigência, o decreto-lei nº 898 já havia sido utilizada contra  

(...) donos de pássaros que ensinavam sua aves a “cantar” o hino nacional, 
jornalistas que denunciavam fraudes eleitorais, empregados da Light [empresa de 

energia elétrica do Rio de Janeiro] que roubaram fios de cobre e até um pescador 
que usou dinamite para matar peixes (...)264 

 

Segundo consta em reportagem da revista Veja, a proposta da Comissão de ministros visava, 

sobretudo, o abrandamento das penas, e não a supressão ou modificação dos motivos que 

determinavam cada delito, assim o conceito de segurança nacional ainda seria o elemento 

norteador da incursão de determinada prática suspeita na LSN.  

A despeito desse caráter revisionista, nenhum dos ministros, nos pronunciamentos 

encontrados na documentação do STM, sugeriu que a Justiça Militar deixasse de apreciar os 

crimes vinculados à segurança nacional, voltando a atuar somente como justiça da 

corporação. Ao contrário, ainda era possível deparar-se com discursos de ministros que 

pregavam, exatamente, a manutenção do rigor no julgamento de casos vinculados à 

conjuntura política. O ministro Gualter Godinho, ao tomar posse deixou transparecer esse tipo 

de pensamento, ao afirmar que  

Realmente, esta Casa, a mais alta Corte de Justiça Castrense do país, é o baluarte 
jurídico da segurança nacional; é a fronteira desarmada da legalidade (...). 
Sou dos que pensam, senhores, que não há transigência possível frente à subversão, 
frente à desordem ordenada; frente ao crime camuflado em idealismo; frente à 
minoria mercenária das forças sem uniforme, corrente subterrânea e profissional das 
conturbações sociais e do bem estar nacional.265 

 

                                                 
262 Arquivo do STM, Atas das Sessões do STM, 1971, 96ª sessão, 7 de dezembro de 1971, p. 3. 
263 Na documentação pesquisada no STM não se encontrou referência a essa Comissão de ministros do STM. 
Ver revista Veja, de 19 de julho de 1979, pp. 50-52. 
264 Idem, p. 50. 
265 Arquivo do STM, Atas das Sessões do STM, 1977, sessão solene, 17 de junho de 1977, p. 7. 
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Entretanto, seria no discurso de posse do ministro que se visualizaria de forma mais clara esse 

tipo de postura, 

(...) É possível, portanto, que, na hora do julgamento, ainda reste alguma dúvida sobre 
a ação do paciente. Desejo esclarecer, a quem possa interessar, desde hoje, meu 
primeiro dia de ministro deste admirável Tribunal, que, em se tratando de segurança 
nacional, serei intransigente. 
Democracia, oposição, sim! Agitação, sabotagem, terrorismo ou qualquer outro 
método de subversão – não! 
Tenho o maior respeito pelos direitos humanos. Por isso mesmo tudo farei para que os 
mesmos sejam preservados. Uma minoria insignificante e inexpressiva, num país de 
mais de cento e dez milhões, não pode ter a pretensão de desviar o rumo auspicioso 
de uma nação avessa à violência, cujas mais graves crises político-militares têm sido 
solucionadas sem derramamento de sangue.  
(...) Compreendo condescendência com relação a alguns crimes militares dependendo 
das circunstâncias em que os mesmos forem praticados. Nos crimes contra a 
segurança nacional, não.266 

 

Esse era um momento no qual se previa, por parte de alguns ministros, a possibilidade de 

rever a penalidade, que agora já era considerada excessiva sem, no entanto, abrir mão de 

continuar atuando como justiça do regime, servindo como o foro responsável por garantir a 

estabilidade e o equilíbrio da sociedade.  

As dissensões políticas que marcaram as relações palácio-caserna chegaram ao Tribunal, com 

mais força, por conta do episódio conhecido como “Carta do general Hugo”. No início de 

1978, o general Hugo de Abreu, importante aliado de Geisel e chefe da Casa Militar pediu 

demissão, “por incompatibilidade com relação ao andamento do quadro sucessório” 

(MATHIAS, 1995:134). Em reportagem da revista Veja, de 11 de outubro daquele ano, os 

ministros do STM, brigadeiro Délio Jardim de Mattos e o general Carlos Alberto Cabral 

Ribeiro, foram citados como militares que haviam recebido a carta do general Hugo de Abreu 

e enviado cópia ao Planalto, fonte por meio da qual as autoridades governamentais teriam 

ficado sabendo do conteúdo da carta.  

A fim de esclarecer qualquer desentendimento e afastar as suspeitas da sua responsabilidade 

no episódio, o general Ribeiro pronunciou-se no plenário do STM. Confirmou que havia 

recebido a carta, em mãos, do próprio Hugo de Abreu, seu amigo, no dia 22 de setembro. 

Tratava-se de documento “apócrifo, tendo escrito em tinta, no alto da primeira página a frase 

‘Prezado amigo gen. Carlos Alberto’, com o timbre de ‘Pessoal’, colocado no envelope.”267 

                                                 
266 Arquivo do STM, Atas das Sessões do STM, 1977, sessão solene, 27 de junho de 1977, p. 8. 
267 Arquivo do STM, Atas das Sessões do STM, 1977, 78ª sessão, 10 de outubro de 1978, p. 2. 
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Segundo o general Ribeiro, quando recebera a carta, esta já havia vindo a público, 

desqualificando-o de ser o autor da informação ao presidente da República, até porque 

conhecia  

(...) o trabalho dos órgãos de informação (criados exatamente para dar conhecimento 
aos seus respectivos chefes, com a antecedência necessária, de dados os mais 
precisos sobre documentos deste teor) posso asseverar que o ministro do Exército, 
forçosamente, já teria mesmo, então, ciência da chamada “carta de Hugo”.268 

 

Esse acontecimento é importante, pois revela o envolvimento dos ministros com os assuntos 

políticos, intra e fora do palácio, além de refutar a ideia insistentemente pregada pelos 

ministros militares de que, ao serem nomeados para o Tribunal, passavam a atuar como 

juízes, com total independência das Forças Armadas. O que se pôde perceber, após extensa 

análise da atuação do STM, no período apreciado, é que, de fato, os ministros militares 

“vestiam a toga sem despir a farda.”269 

Vários ministros manifestaram apoio e solidariedade ao brigadeiro Mattos e ao general 

Ribeiro, afirmando serem incapazes de cometer um ato como esse, que se caracterizaria 

inclusive como quebra de hierarquia com relação ao presidente da República. Segundo o 

ministro Bierrembach, os ministros eram “revolucionários de 31 de março, nenhum deles é 

revolucionário de 1º de abril”.270 

Independente das manifestações contrárias ao projeto de distensão política, o presidente 

Geisel conseguiu aprovar no Congresso, um importante conjunto de reformas, que 

impactaram na atuação do STM. Com apoio da Arena, em 13 de outubro de 1978, foi 

aprovada a emenda constitucional nº 11, que só entraria em vigor em janeiro do ano seguinte 

e suspenderia as disposições dos atos institucionais. Assim, estavam abolidas as penas de 

morte, prisão perpétua e banimento, assim como as disposições do AI-5, reintroduzindo na 

prática jurídica o instituto do habeas corpus para crimes políticos.  

 

 

 

                                                 
268 Idem. 
269 Arquivo do STM, Atas das Sessões do STM, 1974, 5ª sessão, 19 de fevereiro de 1974, p. 11. 
270 Arquivo do STM, Atas das Sessões do STM, 1977, 78ª sessão, 10 de outubro de 1978, p. 3. 
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3.5 Conclusão 

No presente capítulo, observamos o processo de recrudescimento político-social e a gradual 

descompressão política, via legislação, ao longo de três governos de presidentes generais. 

Para a atuação do STM, o impacto dessas medidas não foi pequeno. A readequação da ordem 

jurídica aos desígnios do regime, por meio da decretação de leis de segurança e da codificação 

penal militar, dotou a Justiça Militar de poderes para aplicar penas extremamente severas e 

inseri-la de vez na cadeia de garantia da segurança nacional. Como se observará de forma 

mais detalhada no Capítulo 5, a partir de 1970, o STM passou a atuar, quantitativamente, mais 

como justiça do regime, do que da corporação, pois as apelações que lhes chegavam para 

julgamento ultrapassaram aquelas destinadas a apreciar crimes militares.  

Entre 1969 e 1978, o STM passou de braço jurídico do regime a organismo que deveria 

averiguar as denúncias de tortura que apresentaram em maior número na segunda metade da 

década de 1970. Composto por ministros com matizes políticos distintos, não houve 

unanimidade acerca da manutenção da legislação de exceção. 

O elemento que se manteve constante ao longo da década analisada foi o fato de que, em 

momentos de maior ou menor oposição política, os ministros não questionaram a competência 

do Tribunal para apreciar casos vinculados à conjuntura política. Ao contrário, o exercício de 

aplicação do direito da segurança nacional deveria continuar sob sua responsabilidade.  

No próximo capítulo observaremos que, a despeito do processo de distensão política e da 

edição de uma LSN supostamente “mais branda”, o STM continuaria aplicando sanções 

elevadas para crimes militares e políticos, como 14 anos de reclusão para homicídio e 24 anos 

de reclusão para assalto a banco. 
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Capítulo 4  

A edição da nova Lei de Segurança Nacional e a aplicação da lei de anistia pelo STM 
(1978-1980) 

 

A edição da emenda constitucional nº 11, em 1978, trouxe consigo mudanças significativas 

para a atuação do STM, no plano operacional. A restituição do habeas corpus para crimes 

políticos – dispositivo jurídico que apresenta temporalidade imediata, como se observou na 

Introdução – adicionou elementos há quase uma década subtraídos, oficialmente, da 

competência do Tribunal, mas não da sua rotina prática, como vimos no Capítulo 3. 

Modificadas as fontes de tensão e oposição sócio-políticas, assim como o alcance e a atuação 

dos órgãos de segurança e repressão, os habeas corpus por motivação política novamente 

seriam solicitados ao Tribunal, mas a partir de então com menor incidência.  

A edição de nova LSN, supostamente mais branda que a anterior, agregou novo componente 

legislativo ao trabalho do STM, que passou a conviver com mais uma lei de segurança no 

exercício do seu papel de justiça do regime. Nesse período, as denúncias de tortura e a 

situação dos presos políticos continuaram ocupando boa parte da agenda e das discussões 

plenárias do Tribunal. 

A concessão de anistia a uma parcela dos presos políticos exigiu do Tribunal que, na 

qualidade de órgão supremo da Justiça Militar, ditasse os caminhos que deveriam ser 

percorridos pela primeira instância, a fim de otimizar essa nova demanda que surgia. Em 

1980, superado o imenso volume de apelações decorrentes da lei de anistia, o Tribunal passou 

a assumir, quase que integralmente, sua função tradicional de justiça da corporação. 

Curiosamente, nesse momento de descompressão política e de adequação das sanções 

impostas aos condenados pelas LSN, o STM continuou aplicando penas extremamente altas, 

tanto como justiça do regime, como da corporação. 

 

4.1 Nova Lei de Segurança Nacional e preparação do STM para aplicação da lei de anistia 

 

Uma vez em vigor a emenda constitucional nº 11, era imperativo que a LSN fosse reajustada 

para suprimir as penalidades estipuladas pelos atos institucionais nº 13 e 14. Assim, 

diferentemente das LSN anteriores, baixadas via Poder Executivo, a nova lei de segurança, 
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editada em 1978,271 resultou de um projeto enviado ao Legislativo. A nova lei conservou a 

responsabilidade dos cidadãos na preservação da segurança nacional, preceito inaugurado na 

LSN de 1967.  

Em comparação à LSN de 1969, a lei editada em 1978 recebeu a reputação de ser “mais 

branda”.272 Abolidas a pena de morte, a prisão perpétua e o banimento, a nova lei de 

segurança conservou o mínimo penal em 6 meses de detenção e a pena máxima em 30 anos 

de reclusão. A nosso ver, devemos relativizar o caráter “mais brando” da LSN de 1978, uma 

vez que o máximo penal de diversos crimes foi mantido, diminuindo-se o mínimo em alguns 

casos. O crime de “entrar em entendimento ou negociação com governo estrangeiro ou seus 

agentes, a fim de provocar guerra ou atos de hospitalidade contra a o Brasil”, por exemplo, 

teve o mínimo diminuído de 15 para 8 anos de reclusão, mas conservou o máximo em 30 

anos.  

Como nos lembra Edmundo Moniz, “o fato de a lei suavizar as penas e diminuir o número de 

delitos (...) não perde certamente o seu caráter autoritário” (1984:13). O autor vai mais longe, 

ao afirmar que não deveria ser somente o abrandamento das penas ou a supressão de 

determinado crime os alvos das críticas, na realidade estas deveriam ser dirigidas à 

manutenção do foro especial para julgamento de crimes políticos (Idem:14). 

Assim como o decreto-lei nº 898, de 1969, a lei de 1978 manteve os chamados tipos penais 

abertos, que oferecem um poder de interpretação muito extenso ao seu aplicador. “Tentar 

subverter a ordem ou estrutura político-social vigente no Brasil” e “tentar mudar, por meio 

violento, a Constituição” ainda consistiam em crimes presentes na legislação política. Nesse 

período, ainda era possível encontrar conexão entre a legislação de segurança e a militar, 

como por exemplo, o crime de assalto, presente na LSN e no CPM, sendo que a primeira 

atenuou a penalidade em relação ao segundo. Assim, enquanto o CPM impunha penalidade 

entre 5 anos e 4 meses e 14 anos de reclusão ao referido delito, a LSN de 1978 previa entre 2 

e 12 anos de reclusão. Uma vez mais se reforça o argumento de que a nova lei de segurança 

não promoveu mudanças tão significativas quanto a conjuntura política indicava. 

Abolido o AI-2 pela emenda constitucional nº 11, a competência da Justiça Militar para o 

processo e julgamento de civis incursos na LSN foi mantida por meio do art. 52 da própria lei. 

Mantendo a associação dos conceitos de segurança interna e externa para definir segurança 

                                                 
271 Ver lei nº 6.620, de 17 de dezembro. 
272 Ver Fernandes (1983). 
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nacional, a nova LSN conservava, ainda, entre suas predisposições, o combate à guerra 

psicológica adversa e à guerra revolucionária ou subversiva. 

Assim, em essência, o STM continuava com a mesma ferramenta política para processar e 

julgar os ainda persistentes inimigos do regime, além da codificação penal e processual 

militar para atuar na contenção dos crimes militares.  

No reinício das atividades do Tribunal, em 1979, o ministro Jordão Ramos alegou que se 

vivia em conjuntura política completamente diferente daquela observada quando entrou para a 

Corte, seis anos antes. A partir de então, na opinião do ministro, o ordenamento constitucional 

encontrava-se revigorado, com o restabelecimento dos plenos poderes do Poder Judiciário, 

limitados até então pelos atos institucionais. Segundo o ministro, desde a edição do AI-5, o 

autoritarismo havia sido alicerçado no país e, por conseguinte, a Revolução havia sido 

“desviada da sua rota.” Frente a essa nova realidade, medidas como a anistia para os “crimes 

políticos sem conotação terrorista, ética e moral,” além da revisão de sanções revolucionárias 

aplicadas pela Justiça Militar, “algumas das quais injustas e infundadas”, deveriam ser 

processadas para a configuração de um novo ordenamento jurídico.273 

Diante do novo cenário político, caberia ao STM, 

(...) cumprir, nesse período de transição, intransigentemente o nosso dever, com alta 
compreensão da função judicante, obedecendo aos ditames da lei e assegurando, sob 
a égide desta, a liberdade indeclinável de todos os brasileiros e a preservação da 
pátria, dentro do regime democrático, no dirimir juridicamente, todos os conflitos 
entre o Estado e o indivíduo e, dos indivíduos entre si, na esfera de nossa 
competência.274 

Reconhecendo que até a renovação do ordenamento jurídico em 1978, vivíamos em um 

“regime de exceção”, no entender do ministro, a Justiça Militar continuaria a desempenhar a 

função de apreciar os crimes políticos, agora à luz de um novo aparato legislativo. É 

interessante notar, que para o ministro, a transferência do julgamento desses casos para o foro 

castrense não era incorporado como elemento caracterizador da citada excepcionalidade, 

mesmo sendo ele o aplicador das ditas leis de exceção. Ao contrário, segundo o ministro, o 

STM sempre atuara orientado por um “espectro de clarividência jurídica e sentimento 

humanístico incontestes.”275  

                                                 
273 Arquivo do STM, Livro de Atas das Sessões do STM, 1979, 1ª sessão, 7 de fevereiro de 1979, p. 5. 
274 Idem. 
275 Arquivo do STM, Livro de Atas das Sessões do STM, 1979, 1ª sessão, 7 de fevereiro de 1979, p. 6. 
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A ideia-força presente no discurso dos ministros era a de que se emergia de um “regime de 

excepcionalidade”, percepção também encontrada nas declarações do ministro da Justiça, 

Petrônio Portela. Na avaliação do ministro Milton Menezes da Costa Filho, o fio condutor do 

governo do presidente general João Batista Figueiredo (1979-1985) era de que se operava um 

processo de transição institucional, na qual surgiam turbulências próprias desse tipo de 

conjuntura. Diante desse cenário, caberia aos tribunais, manter a tranquilidade aos que 

governavam e aos que eram governados ao assegurar esse ambiente. Aludimos do discurso do 

ministro, que como responsável pela segurança nacional, cabia ao STM 

O direito-dever de preservar estes limites [de “responsabilidade solidária” de todos 

os cidadãos na manutenção da segurança nacional], balizando, pela sanção, o 
princípio e o fim dos direitos individuais, já que o crime dos que transgridem, antes 
de ser a negação do direito, é a afirmativa da própria existência deles.276 

 

4.2 Envolvimento oficial do STM na apuração das denúncias de tortura 

 

Em um processo de adaptação do STM à nova ordem jurídica, em maio de 1979, o Tribunal 

determinou que a adequação da pena imposta aos réus incursos no art. 27 da LSN de 1969 

deveria ser definida de acordo com o art. 157, do Código Penal brasileiro.277 Diante disso, o 

STM elaborou um “opúsculo” intitulado “Adequação imediata de penas – tabelas exatas”, 

encaminhado às Auditorias, para que fossem promovidos os ajustes necessários, no processo 

de transição da LSN de 1969 para a de 1978.278 

Essas adequações ficariam a cargo das Auditorias Militares e seriam comunicadas ao STF 

pelo STM, como observado na apelação nº 39.116, na qual uma civil, condenada a 12 anos de 

reclusão, incursa no art. 28, do decreto-lei nº 898, teve sua pena adequada a 2 anos de 

reclusão, em 1980, em face ao art. 26, da LSN em vigor.279 

Tal determinação do STM foi reportada pelo jornal O Globo, em 20 de maio, que informou 

que o STM havia encaminhado às Auditorias “tabelas matemáticas de equivalência das penas 

numa e noutra lei”. O ministro Jordão Ramos prontamente rechaçou o conteúdo da matéria, 

                                                 
276 Arquivo do STM, Livro de Atas das Sessões do STM, 1979, sessão solene, 19 de março de 1979, p. 11. 
277 Arquivo do STM, Livro de Ofícios expedidos pelo Gabinete da Presidência do STM (1979-1), ver ofício 
circular nº 131/PRES., de 3 de maio de 1979. 
278 Arquivo do STM, Livro de Ofícios expedidos pelo Gabinete da Presidência do STM (1979-1), ver ofício nº 
150/PRES., de 15 de maio de 1979. 
279 Arquivo do STM, Livro de Ofícios expedidos pelo Gabinete da Presidência do STM (1980), ver ofício nº 
216/PRES/SE-078/DJ-568, de 23 de maio de 1980. 
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acusando-a de apresentar informações distorcidas, pois a atribuição da pena era de caráter 

pessoal do magistrado, sendo impossível impor-lhe critério de adequação. Ademais, para 

aplicação de pena mais benigna, não havia critério matemático estabelecido.  

Na concepção do ministro, o tom “tendencioso” da matéria criaria nos condenados pela LSN 

de 1969 “uma expectativa de direito às apenações publicadas, quando tal fato não é 

verdadeiro, criando assim, mal-estar, decepções e descrédito para a Justiça Militar”.280 

Alegando que no próprio plenário do Tribunal não havia unanimidade acerca da condução da 

adequação das penas, seria recomendável que o presidente esclarecesse à imprensa que o 

citado ofício havia sido enviado às Auditorias com caráter informativo e que tal gesto havia 

sido uma contribuição do ministro Bierrembach.281 

No momento em a lei de anistia ainda não havia sido editada, mas encaminhada pelo 

presidente da República ao Congresso Nacional, os ministros julgaram “conveniente 

recomendar aos órgãos da Justiça Militar que procedam a levantamentos preliminares e 

adotem medidas capazes de possibilitar a execução do benefício da anistia, tão logo a 

respectiva lei seja aprovada.”282 Observamos, então, que a Justiça Militar, sob a direção do 

STM, organizamos, operacional e administrativamente, para lidar com a demanda de 

apelações que lhes chegariam, devido à edição da lei de anistia.  

Assim, em junho de 1979, o ministro presidente do STM, general Reinaldo Melo de Almeida, 

encaminhou ofício a todas as Auditorias Militares, a fim de que fossem tomadas as seguintes 

providências: (a) levantamento dos denunciados nas leis de segurança nacional; (b) solicitação 

ao STM dos processos relativos a esses acusados, se necessário, para atendimento em época 

oportuna.283 A fim de estudar o modo como seriam tomadas as providências acerca da 

aplicação da lei de anistia, o Tribunal organizou uma Comissão, integrada pelos ministros Jaci 

Guimarães Pinheiro e Georgenor Acilino de Lima Torres.284 

Dois dias após a organização da Comissão, a lei de anistia foi editada, abrangendo  

(...) a todos quantos, no período compreendido entre 02 de setembro de 1961 e 15 de 
agosto de 1979, cometeram crimes políticos ou conexo com estes, crimes eleitorais, 

                                                 
280 Arquivo do STM, Livro de Atas das Sessões, 1979, 37ª sessão, 21 de maio de 1979, pp. 172-173. 
281 Idem. 
282 Arquivo do STM, Livro de Ofícios expedidos pelo Gabinete da Presidência do STM (1979-1), ver ofício 
circular nº 221/Pres., de 29 de junho de 1979. 
283 Arquivo do STM, Livro de Ofícios expedidos pelo Gabinete da Presidência do STM (1979-1), ver ofício 
circular nº 221/Pres., de 29 de junho de 1979. 
284 Arquivo do STM, Livro de Atas das Sessões do STM, 1979, 65ª sessão extraordinária, 21 de agosto de 1979, 
p. 2. 
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aos que tiveram seus direitos políticos suspensos e aos servidores da Administração 
Direta e Indireta, de fundações vinculadas ao poder público, aos Servidores dos 
Poderes Legislativo e Judiciário, aos Militares e aos dirigentes e representantes 
sindicais, punidos com fundamento em Atos Institucionais e Complementares.285 

 

A resposta do STM à nova lei foi rápida. No dia seguinte, os ministros precisaram reorganizar 

a pauta de processos em tramitação na Corte, nos quais figuravam réus incursos na LSN. 

Segundo o Regimento Interno do STM, entre a publicação da pauta de processos e o seu 

julgamento não deveriam transcorrer mais do que setenta e duas horas. Dado o caráter 

imediato da lei de anistia, o ministro presidente general Reinaldo Melo de Almeida, declarou 

que “a extinção da punibilidade dos mesmos [processos políticos] poderá ser decretada sem 

observância do prazo, uma vez que do julgamento não resultará qualquer prejuízo para a 

defesa.”286 

O STM dedicou quatro sessões ao julgamento de processos à luz da anistia, sendo que de 149 

processos, 46 foram relativos à concessão do benefício, julgados em “50 horas e 10 minutos 

de duração total, tendo sido em média despendidos 20 minutos e 12 segundos por 

processo.”287 Segundo o ministro presidente, dado o caráter ininterrupto e imediato dos 

processos de anistia, acreditava  

(...) ter atendido o (sic) reclamo de tantos quantos incitavam o pronunciamento deste 
Tribunal em caráter de urgência em relação à aplicação da lei de anistia. (...) 
Agradeço o grade esforço desempenhado, particularmente dos relatores que fora da 
hora do expediente se debruçaram no exame de processos, alguns dos quais fora de 
pauta, outros chamados aqui em caráter de urgência para que pudéssemos cumprir 
bem a nossa missão.288 

 

Como se pode observar no gráfico nº 7, a lei de anistia promoveu um corte operativo no 

trabalho do STM como justiça do regime. Enquanto as apelações relativas a crimes militares 

continuaram a chegar na mesma quantidade, para apreciação do Tribunal, aquelas referentes a 

delitos políticos caíram vertiginosamente de 1979 a 1980. Das apelações analisadas como JR 

em 1979, em 328 delas foi declarada a “extinção da punibilidade” contida no processo, sendo 

que em 312 o motivo de tal decisão foi a concessão da lei de anistia. Apesar de chegarem na 

mesma quantidade entre 1979 e 1980, os julgamentos de crimes militares passaram a 

representar 97, 16% do labor do Tribunal, no ano seguinte à promulgação da lei de anistia. 

                                                 
285 Ver art. 1º da lei nº 6.683, de 28 de agosto de 1979. 
286 Arquivo do STM, Livro de Atas das Sessões do STM, 1979,69ª sessão,  29 de agosto de 1979, p. 295. 
287 Arquivo do STM, Livro de Atas das Sessões do STM, 1979, 71ª sessão, 31 de agosto de 1979, p. 319. 
288 Idem, p. 318. 
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Gráfico nº 7 - Quantidade de réus julgados pelo STM, atuando como Justiça da corporação (JC) e justiça do 
regime (JR) (1979-1980) 

 

 

Fonte: compilação da autora, com base nos Livros de Atas das Sessões do STM, de 1979 e 1980. 

 

Apesar da concessão da anistia, a manutenção da LSN permitiu que trabalhadores, estudantes, 

jornalistas, religiosos e até parlamentares continuassem sendo perseguidos com cobertura da 

Justiça Militar. Na visão de Heleno Fragoso, o STM que havia sido, “nos primeiros tempos, 

um autêntico e bravo tribunal, onde o cidadão perseguido encontrava justiça”, mudou sua 

postura e 

(...) agora que o país se encaminha para a redemocratização, as coisas mudaram, 
estranhamente. Circulam no Superior Tribunal Militar, como fundamentos de votos, 
as ideias de ofensa à paz social, de inconformismo político e social e outras vagas 
noções da doutrina oficia, que servem para tudo. Temos, em consequência processos 
e condenações inteiramente injustificados, com os quais o sistema persegue os que a 
ele se opõem. (...) Dessa forma, o tribunal presta um grande desserviço à causa da 
democracia e da liberdade. 
(...) 
Essa orientação do Superior Tribunal Militar, nos últimos tempos, vem sendo 
abandonada, em favor de uma interpretação literal e objetiva da lei, embora haja 
sempre importantes e significativos votos vencidos. Com isso a Justiça Militar se 
transforma num poder repressivo terrível, que trabalha contra a redemocratização do 
país, faltando ao seu destino histórico (1984:13-14; 227). 
  

 

O comentário do advogado procede, dado o fato de que dos dezoito réus julgados pelo STM 

em 1980, seis deles foram condenados a penas que variaram entre 6 e 15 anos de reclusão, 

com base nos artigos 27 da LSN de 1969 e 26 da lei de 1978. 

457
(45,15%)

439
(97,16%)

555  
(54,84%)

18
(2,84%)

1979 1980

JC JR
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Na visão do advogado, a Justiça Militar deveria assumir, durante o processo de 

redemocratização, as “funções de um autêntico Poder Moderador, impedindo a aplicação 

abusiva e terrorística [sic] da lei de segurança” (1984:239). 

Contrariando a expectativa do advogado, até 1984 o STM julgou processos relativos a crimes 

políticos, como se pode observar nas tabelas abaixo: 

Tabela nº 6 - Quantidade de réus julgados pelo STM como Justiça do Regime (JR) (1981-1984) 

 1981 1982 1983 1984 
Quantidade de réus julgados 22 56 14 3 

 
Fonte: compilação da autora, com base nos Livros de Atas das Sessões do STM, de 1981 a 1984. 

 
 

Tabela nº 7 – Sanções aplicadas pelo STM no julgamento de réus incursos na Lei de Segurança Nacional  
(1981-1984) 

Decisões do STM 1981 1982 1983 1984 

Entre 5 e 6  meses prisão   2  
Entre 1 e 3 anos de 
reclusão 

5 1 7  

Entre 5 e 6 anos de 
reclusão 

  2  

8 anos de reclusão  15   
9 anos de reclusão  1   
10 anos de reclusão 1 1   
Total 6 18 11 0 

 
Fonte: compilação da autora, com base nos Livros de Atas das Sessões do STM, de 1981 a 1984. 

 

Observamos, portanto, que apesar de toda a desmobilização do aparato de repressão, que era o 

que alimentava o trabalho do STM como justiça do regime, e da abolição da legislação de 

exceção, instrumental utilizado para sancionar a conduta daqueles presos pelo aparato de 

repressão, o STM continuou atuando como uma justiça do regime, com base nas LSN de 1969 

e de 1978, enquanto o país foi governado por um presidente militar. 

Concluímos, portanto, que nos dois últimos anos apreciados no presente trabalho, o STM 

adequou os seus trabalhos, principalmente no plano discursivo, aos projetos de abertura 

política negociados pelos dois últimos presidentes militares, sem renegar ou criticar, em 

nenhum momento, o papel que lhe atribuíram de justiça revolucionária.  
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Capítulo 5 

Atuação do STM como Justiça do Regime, Justiça político-corporativa ou Justiça da 
Corporação: analisando os dados 

 

Pretendemos, neste capítulo, analisar os dados colhidos nas apelações, que nos proverão 

subsídios para compreender, quantitativa e qualitativamente, o funcionamento do Tribunal 

como justiça corporativa, justiça do regime e justiça político-corporativa ao longo de todo o 

período abrangido na tese, de 1964 a 1980.  

É possível encontrar algumas obras que fornecem índices quantitativos acerca do caráter 

punitivo dos governos e dos órgãos de justiça, segurança e repressão que operaram no período 

da ditadura militar, inclusive produções recentes, elaboradas por iniciativa do governo do 

presidente Luís Inácio Lula da Silva (2003-2010), entre eles publicações como Direito à 

memória e à verdade: Comissão Especial sobre mortos e desaparecidos políticos (2007) e 

Habeas corpus: que se apresente o corpo (2010). No entanto estes trabalhos apresentam 

números extremamente controversos que variam de acordo com a abordagem, inclusive 

porque neles se trabalha mais com estimativas do que com dados quantificados e testados.  

A nosso ver, um dos motivos para que isso aconteça é o fato de os documentos produzidos 

pelos órgãos de segurança estarem espalhados e dispersos por muitos arquivos diferentes. 

Quando se encontram em arquivos públicos e disponíveis para consulta, muitas vezes os 

documentos são protegidos por leis de arquivo perpassadas por viés político, que dificultam 

ou impedem sua consulta, criando empecilho para o cruzamento de fontes e fazendo com que 

tenhamos que trabalhar no plano das perspectivas e especulações. Além de estarem dispersos, 

muitas vezes estão inacessíveis, em virtude da tabela de temporalidades e da política de 

arquivos que vigora no Brasil, ou mesmo por questões e interesses políticos que tolhem o 

acesso aos documentos e os mantêm à sombra, relegados ao esquecimento.289 

As considerações do jornalista Castello Branco, ainda 1964, sobre a situação dos documentos 

guardados à época nos gabinetes do Ministério da Justiça (1964:170-171),290 nos ajudam a 

perceber que a quantificação acerca do processo repressivo, por mais válida que seja, poderá 

ser insuficiente, dado o fato de que não saberemos se a documentação consultada representa a 

                                                 
289 Episódios como a queima de documentos produzidos na época da ditadura militar, na Base Aérea de 
Salvador/BA, em 2004, e o veto do Arquivo Nacional à continuidade da pesquisa de Doutorado de Adrianna 
Setemy, auxiliam a ilustrar nosso argumento. Ver jornais Folha de São Paulo, de 13 de dezembro de 2004, e O 

Globo, de 3 de novembro de 2010. Além desses, muitos outros exemplos ilustram esse argumento.  
290 Ver epígrafe da tese. 
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totalidade produzida. Como podemos observar nos números apresentados em documento da 

própria Presidência da República, paira a imprecisão acerca do alcance do viés punitivo pós-

golpe militar, via IPMs. 

O saldo da repressão política exercida pelo regime atingia cifras muito elevadas. 
Calcula-se que cerca de 50 mil pessoas teriam sido detidas somente nos primeiros 
meses da ditadura, ao passo que em torno de 10 mil cidadãos teriam vivido no exílio 
em algum momento do longo ciclo [grifo nosso]. Ao pesquisar os dados constantes de 
707 processos políticos formados pela Justiça Militar entre 1964 e 1979, o projeto 
Brasil Nunca Mais contou 7.367 acusados judicialmente e 10.034 atingidos na fase de 
inquérito (BRASIL, 2007:30). 

 

Maria Helena Moreira Alves fornece também uma ideia do alcance e da estimativa da onda 

repressiva iniciada em 1964, 

Indicam levantamentos feitos que cerca de 50.000 pessoas terão sido presas em todo o 
país nos primeiros meses após a tomada do poder. Uma estimativa precisa é 
impossível, pois as técnicas de busca e prisão – as operações “arrastão” e “pente-fino” 
– permitiram a detenção de qualquer pessoa que não pudesse provar sua inocência ou 
apresentar documentos de identificação. Além disso, faziam parte da estratégia de 
intimidação as detenções temporárias – geralmente acompanhadas de espancamentos 
ou tratamento violento por algumas horas – e a pronta liberação, antes que pedidos de 
habeas corpus pudessem ser apresentados. Dessa maneira, os militares esquivavam-se 
à supervisão do sistema legal e podiam agir quase sem limitações (1985:59). 

 

Estabelecer números exatos acerca do processo repressivo e punitivo praticado durante uma 

ditadura militar é tarefa extremamente complicada, uma vez que os desmandos cometidos 

durante um período autoritário dificilmente deixaram marcas explícitas e ocorriam, em geral, 

à margem do sistema legal vigente.291 Entretanto, em um regime no qual foi organizado 

aparato jurídico-legislativo próprio para imprimir um viés judicial à punição, é possível 

avaliar o alcance e o saldo da repressão, pelo menos no que concerne ao seu aspecto jurídico. 

Durante a ditadura militar brasileira, pudemos observar essa relação entre estrutura jurídica e 

punição à oposição. A Justiça Militar, ramo do Poder Judiciário, foi adequada para este fim, 

acumulando as funções de aplicar penas a infratores de crimes militares e de crimes contra a 

segurança nacional.  

A própria dinâmica processual, composta de diversas peças que visavam comprovar a 

acusação que pesava sobre o processado, por parte da acusação, ou rechaçá-la, por parte da 

                                                 
291 Segundo levantamento feito no arquivo do Serviço nacional de Informação (SNI), 308 mil pessoas foram 
fichadas pelo serviço de espionagem brasileiro, durante a ditadura militar. Ver jornal Folha de São Paulo, de 14 
de dezembro de 2008. 
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defesa, muitas vezes, contém as impressões dos excessos perpetrados ao longo da 

investigação e apuração do crime, assim como do processo e julgamento do suposto 

criminoso.  

O trabalho pioneiro e mais significativo na análise do papel da Justiça Militar no período é a 

obra Brasil: Nunca Mais,292 cujo objetivo era estudar a repressão exercida pelos governos 

militares, a partir de documentos produzidos no seio do próprio regime, ou seja, pelas 

autoridades atuantes nas instituições encarregadas da ação repressiva (ARQUIDIOCESE, 

1985:22).  

Assim, os organizadores da obra decidiram analisar os processos que tramitaram no âmbito da 

Justiça Militar, pensada como instituição que desempenhava “função de auxiliar do aparato de 

repressão policial política” (Idem:172), em busca de vestígios oficiais do cometimento de 

torturas, assassinatos de presos políticos, perseguições policiais, julgamentos tendenciosos, 

entre outros atos discricionários. Portanto, a leitura sobre a Justiça Militar nessa obra 

estabelece conexão inexorável entre sua atuação e a dos órgãos de segurança e de repressão.  

Desta forma, a metodologia utilizada pelos investigadores do BNM objetivou estabelecer 

comparação entre os dispositivos prescritos na legislação acerca dos inquéritos e dos 

processos judiciais e aquilo que de fato era praticado nas instâncias da justiça castrense 

(Idem:169), detectando as irregularidades e arbitrariedades efetuadas. Para tanto, elegeram 

algumas variáveis de análise, contidas nos processos, com a finalidade de conhecer o “perfil 

dos atingidos” pelo sistema judiciário militar em sua integridade, a saber: sexo, idade, origem 

geográfica, grau de instrução, órgão de segurança responsável pela prisão, tipo de acusação 

(militância em organização partidária proibida, participação em ação violenta) (Idem:85-86). 

Com base nos resultados da pesquisa, constataram que os processos poderiam ser 

classificados a partir da categorização social dos atingidos pela repressão: militares, 

sindicalistas, políticos, estudantes, religiosos, integrantes de organizações partidárias 

clandestinas (Idem:117).  

Mediante observação das características dos processos judiciais, os organizadores da obra, 

concluíram que a atuação da Justiça Militar esteve concentrada em duas fases distintas: 1ª. de 

                                                 
292 Esta obra, que pode ser caracterizada como um projeto político, é um dos resultados da iniciativa de setores 
da sociedade civil – Igreja, advogados de presos políticos e outros colaboradores –, que conseguiam, a partir de 
1979, sob o pretexto da Lei de Anistia, retirar os processos depositados no STM, por um período de até 24 horas, 
e copiá-los, constituindo uma parte do acervo do projeto Brasil: Nunca Mais, que se encontra sob guarda do 
Arquivo Edgar Leuenroth, na Universidade de Campinas (Unicamp); foram reproduzidos ao todo 707 processos 
completos e dezenas de outros incompletos. Constitui-se como uma das mais importantes fontes documentais 
para o estudo da Justiça Militar no período.  
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1964 a 1968, fase que compreende o período do golpe até a decretação do AI-5, período no 

qual predominaram os processos abertos contra setores sociais ligados ao governo deposto; 2ª. 

de 1969 até 1979, intervalo no qual a acusação principal era de envolvimento em 

organizações clandestinas e que se encerra com a edição da Lei de Anistia.  

As produções elaboradas em âmbito governamental tendem a reproduzir os dados fornecidos 

pelo projeto Brasil: nunca mais (BNM), como é o caso das obras Direito à memória e à 

verdade (BRASIL, 2007) e Habeas corpus: que se apresente o corpo (BRASIL, 2010). Tal 

situação sugere duas observações: a primeira, de cunho político, reafirma a importância da 

iniciativa dos organizadores do projeto BNM e do acervo documental por eles produzido.293 

Em segundo lugar, que se faz necessária a realização de pesquisas que tratem de forma mais 

detalhada da apuração desses números, pois sabemos que os integrantes do BNM lidaram 

apenas com 707 processos, sem sabermos se compõem a totalidade dos processos políticos 

julgados pela Justiça Militar.  

A presente pesquisa se diferencia das obras citadas em alguns aspectos. Em primeiro lugar, no 

que concerne ao período abarcado, levando nossa investigação até 1980.294 Como a nossa 

pesquisa circunscreve-se à atuação do STM no período, como instituição, visando conhecer e 

entender a dinâmica interna de seu funcionamento do STM, além do seu comportamento no 

processo de julgar, optamos por considerar os dados encontrados nos documentos produzidos 

no âmbito do Tribunal. Por último, e não menos importante, na presente investigação, não 

desconsideraremos o julgamento de crimes militares na apreciação, uma vez que este não 

deixou de integrar a função da Justiça Militar e continuou concentrando boa parte da atenção 

do Tribunal ao longo do período analisado. Preterir as decisões sobre crimes militares 

redundaria na quebra da organicidade do Tribunal.  

Apesar dos objetivos relativamente distintos do nosso projeto, bebemos na fonte do BNM, por 

dois motivos principais, um prático e outro teórico: pelos caminhos metodológicos traçados 

pelos seus integrantes e porque, na documentação por nós utilizada, questões como a prática 

de tortura e a ocupação social dos acusados não ficaram evidenciadas, como se exporá 

adiante. Dessa forma, adotamos algumas premissas metodológicas elaboradas no decorrer da 

pesquisa BNM, assim como alguns dados produzidos no âmbito desse projeto, principalmente 

                                                 
293 Segundo decisão do Ministério Público Federal, em São Paulo, a documentação do projeto Brasil: nunca 

mais será digitalizada e o conteúdo dos 707 processos lá armazenados será disponibilizado, na íntegra, na 
internet. Ver “Processos da ditadura ficarão on-line”, no jornal Folha de São Paulo, de 23 de maio de 2011. 
294 Os organizadores estabeleceram a data de 15 de março de 1979 como data-limite do período contemplado na 
investigação, buscando o mínimo distanciamento histórico possível com o objeto, no caso, a repressão política 
(ARQUIDIOCESE, 1985: 22). 
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no que concerne à definição e evidência do que seus organizadores denominaram ser o “perfil 

dos atingidos”. 

Como se pôde observar nos Capítulos 1, 2, 3 e 4, a forma encontrada para conhecer o 

pensamento e o comportamento dos ministros do Tribunal acerca de temas diversos como 

competência da Justiça Militar, papel do STM frente à conjuntura política, readequação do 

STM diante das novas atribuições que lhe foram sendo impostas, modificações na codificação 

militar, entre outros, foi pesquisar nas atas das sessões do Tribunal ao longo do período 

analisado. Surpreendentemente, encontramos bastante informação, mas como toda 

documentação, as atas também apresentaram limitações aos nossos objetivos.  

Em geral, as atas elaboradas após o trabalho de algum órgão, empresa ou instituição são 

documentos bastante sucintos. Visam a registrar, oficialmente, os temas discutidos ou que 

nortearam o trabalho, a cada sessão ou reunião, assim como mencionar, resumidamente, as 

atividades realizadas durante aquele expediente. As Atas das Sessões do STM não diferem 

desse padrão. A cada sessão eram registrados os ministros ou outras pessoas presentes, as 

apelações, habeas corpus, correições, representações, conselhos de justificação e petições 

apreciadas, evidenciando o trabalho prático do Tribunal. Além disso, eram registrados alguns 

discursos dos ministros, por ocasião de alguma data por eles considerada relevante (dia da 

bandeira, dia do soldado, aniversário da Justiça Militar, celebração anual da “Revolução de 31 

de março de 1964”, posse ou despedida de ministro, entre outras).  

Nas entrelinhas desses pronunciamentos, proferidos para os seus pares ou convidados a 

integrar a sessão, pudemos pinçar o posicionamento e a opinião dos ministros acerca dos 

temas vinculados ao cenário jurídico-político ou referente à vida corporativa. Dessa forma foi 

possível construir a estrutura dos primeiros capítulos da tese, através da relação entre a 

legislação produzida pelo Poder Executivo e do comportamento do STM, evidenciado pelos 

seus ministros a cada sessão.  

Em 1978, o ministro general Augusto Fragoso, tratou desse assunto, e suas colocações nos 

auxiliam a compreender como os próprios ministros viam tal documentação: 

A história do STM, resumida dia a dia nas Atas, é feita, essencialmente, através das 
decisões que aqui se tomam, mas, sem dúvida, é completada e enriquecida com o 
registro de fatos de maior significação ocorridos na vida da instituição e na vida de 
cada um de seus ministros, como, por exemplo, nesse último caso, os trabalhos que 
publicam, as palestras e conferências que são chamados a proferir, as distinções de 
que são alvo, etc, etc. 
Assim entendendo, creio que devem sempre ficar registrados nas Atas, os ventos 
mais expressivos de que são protagonistas os membros do Tribunal (...).295 

 

                                                 
295 Arquivo do STM, Livro de Atas das Sessões do STM, 1978, 26ª sessão, de 24 de abril de 1978, p. 143. 
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Contudo, devemos reconhecer que, devido à própria natureza e configuração do documento, 

salvo os citados pronunciamentos, essas informações eram condensadas e, muitas vezes, 

omitiam temas importantes. No mesmo sentido, afirmamos que é uma documentação que 

dialoga com outras fontes, como, por exemplo, ofícios recebidos e expedidos, petições, 

publicações jornalísticas, entre outras. Em algumas situações não foi viável estabelecer o 

ponto de contato entre as exposições contidas nas atas e os conteúdos dos ofícios, por 

exemplo. Tal impossibilidade se apresentou em razão de muitos desses ofícios não terem sido 

encontrados no arquivo do STM, o que permitiria evidenciar seu relacionamento com órgãos 

e autoridades como as Auditorias Militares, o STF, a OAB, a ABI, comandantes militares, 

chefes do Poder Executivo, entre outros. 

As lacunas observadas nessa documentação não podem ser desconsideradas na análise. Um 

dos motivos é o fato de que por mais que os temas vinculados estritamente à caserna não 

fossem tão ou quase nada debatidos em plenário, eram aqueles que, independente dos influxos 

da conjuntura política, mantinham-se sempre presentes na pauta de julgamentos do Tribunal.  

A fim de conhecer, na prática, o processo decisório do STM, recorremos às atas das sessões, 

nas quais constava a relação de apelações julgadas, assim como as informações que as 

caracterizavam: estado da apelação, sexo do réu, sua condição de civil ou militar, legislação e 

artigo no qual havia sido incurso, decisão das duas instâncias da Justiça Militar.296 

A partir do momento em que tais dados deixaram de ser divulgados nas atas, recorreumos aos 

Livros de Acórdãos de Apelação, nos quais foi possível encontrar o mesmo conjunto dados, 

só que estruturados de acordo com outro padrão de disposição documental, como mencionado 

na Introdução.  

Ao analisar o conteúdo das apelações que chegavam ao STM, percebeumos que podia ser 

retirada uma série de variáveis que representavam dois aspectos distintos: (I) o perfil daqueles 

que supostamente cometiam crimes militares ou políticos e (II) como a Justiça Militar 

apreciava esses denúncias. 

O primeiro conjunto de variáveis diz respeito à população que, na visão daqueles que 

organizavam os IPMs, deveria ser julgada e punida. A fim de averiguar qual a incidência dos 

elementos relativos ao primeiro aspecto pinçamos as seguintes informações das apelações: (a) 

estado onde surgiu a apelação; (b) réu civil ou militar; (d) sexo do acusado; (e) crime 

cometido. 

                                                 
296 Decidiu-se recorrer ao Arquivo do STM para colher esses dados, em lugar de utilizar aqueles compilados no 
projeto BNM, porque se considerarão os processos militares, não contemplados na pesquisa citada. Assim, a fim 
de criar um banco de dados metodologicamente alimentado com as mesmas fontes, decidiu-se contabilizar todas 
as apelações, com caráter militar ou político, a partir da documentação existente no arquivo do Tribunal. 
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Para compor o conjunto de dados que ilustram o segundo aspecto buscamos os seguintes 

elementos: (a) sentença das Auditorias Militares; (b) acórdão do STM; (c) comportamento 

decisório do STM em comparação à primeira instância; (d) STM atuando como Justiça da 

corporação, Justiça do regime ou Justiça político-corporativa. 

A análise desses dois conjuntos de variáveis, apresentados nesse capítulo, será organizada de 

acordo com a divisão temporal utilizada para estruturar os capítulos da tese.  

 

 

5.1 O “Poder desarmado”: o comportamento do Superior Tribunal Militar no pós-golpe de 

31 de março de 1964 

 

Durante os anos de 1964 e 1965, as apelações que chegaram ao STM tratavam eminentemente 

de crimes militares, cometidos por civis ou militares. Como se pode observar no gráfico 

abaixo, no ano do golpe nenhuma pessoa foi julgada pelo Tribunal decorrente do processo 

punitivo instaurado a partir de então, vinculado a questões políticas, apesar de várias terem 

sido indiciadas pelas Auditorias Militares, incursas nos artigos da lei nº 1.802, de 1953.  

 

Gráfico nº 8 - Quantidade de réus julgados pelo STM nas categorias Justiça corporativa (JC), Justiça do regime 
(JR) e Justiça político-corporativa (JPC) (1964-1965)* 

 

Fonte: compilação da autora, com base nos livros de Atas das Sessões do STM, de 1964 e 1965. 
*Em 1964, os 540 réus foram julgados em 498 apelações. Em 1965, os 747 réus julgados por crime militar (JC), 
estavam distribuídos em 679 apelações; os 20 acusados de delitos políticos (JR) foram julgados em 3 apelações; 
os 32 réus incursos no CPM, por motivação política (JPC) foram julgados em 7 apelações. Esses dados indicam 
a natureza coletiva das apelações relacionadas à conjuntura política, que concentravam pessoas julgadas por 
motivos políticos e político-corporativos. 
 

540 (100%)

747 (93,49%)

20 (2,5%) 32 (4,01%)

1964 1965

JC JR JPC
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A explicação para tal fato reside no tempo decorrido entre a abertura de um processo, seu 

julgamento pela 1ª instância e a apreciação da apelação pelo STM, caso o condenado ou o 

Ministério Público Militar tivessem a ele recorrido. Afirmamos, portanto, que em se tratando 

da natureza das apelações julgadas, o STM atuou, em 1964, integralmente como Justiça da 

corporação, apreciando somente crimes militares cometidos por civis ou militares. Somente 

no ano seguinte, começaram a chegar as apelações vinculadas à conjuntura política. 

Dos 540 réus que apelaram ao STM no ano do golpe, 36 deles eram civis, que cometeram 

crimes militares presentes no CPM de 1944, em geral crimes contra o patrimônio, como 

apropriação indébita, falsidade, receptação e usurpação. Para os ministros do STM, a sanção 

aplicada para crimes militares não distinguia, em intensidade, a categoria civil ou militar. O 

número de civis aumentou relativamente em 1965, pois eles constituíam a maioria de réus 

incursos na LSN.   

 

Gráfico nº 9 - Quantidade de réus civis e militares julgados pelo STM (1964-1965) 

 
Fonte: compilação da autora, com base nos Livros de Atas das Sessões do STM, de 1964 e 1965. 
 

A proveniência das apelações julgadas entre 1964 e 1965, concentrava-se nas regiões sudeste 

e sul, como se pode observar abaixo.  
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Tabela nº 8 – Relação de estados da federação x apelação julgadas pelo STM atuando como Justiça da 
corporação (JC), Justiça do regime (JR) e Justiça político-corporativa (JPC) (1964-1965)* 

 

 1964 1965 

Estado JC JR JPC JC JR JPC 

BA 19   13  3 

CE    26   

GB 220   311 19 24 

MG 38   39   

MS 1      

MT 16   34   

PA 25   44   

PE 38   49 1 5 

PR 27   41   

RS 68   94   

SP 88   96   
Fonte: compilação da autora, com base nos Livros de Atas do STM, 1964 e 1965. 
 

Atribuímos os números tão elevados nos estados do Rio de Janeiro, São Paulo e Rio Grande 

do Sul, em 1964, ao fato de que essas regiões militares concentravam os maiores efetivos das 

Forças Armadas. Logo, seria natural que a maior incidência de crimes ocorresse onde estava a 

maior população militar. Vemos que essa tendência quantitativa se manteve em 1965, no que 

diz respeito aos crimes militares. 

Com relação aos réus julgados pelo STM, em 1965, no seu papel de Justiça do regime e 

Justiça político-corporativa, a Guanabara novamente aparece como o estado que apresentada 

maior número de apelações. A explicação para tal ocorrência centramos em alguns fatores. 

Por ser o polo político do país, muitas figuras políticas que foram presas e julgadas nesses 

dois anos encontravam-se na cidade do Rio de Janeiro. Outro elemento que surge para 

explicar essa grande incidência é o fato de que, independente de as pessoas presas e 

processadas residirem na Guanabara, muitos dos advogados que atuavam nesses casos 

exerciam sua profissão no estado, como Heleno Fragoso, Modesto da Silveira, entre outros. 

Assim, o advogado poderia apelar ao STM em estado diferente daquele no qual correu o 

processo. 

No diário da advogada de presos políticos Mércia Albuquerque, é possível encontrar 

referências a correspondências trocadas entre advogados de presos políticos que atuavam em 

cidades distintas.297 Tal documentação demonstra que advogados que atuavam em outras 

cidades que não no estado da Guanabara, acabavam solicitando auxílio daqueles que atuavam 

                                                 
297 Ver http://www.dhnet.org.br/memoria/mercia/correspondencias/index.htm. 
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no Rio de Janeiro, a fim de que obtivessem informações, dessem sugestões sobre como 

conduzir o caso, acompanhassem a dinâmica processual ou mesmo assumissem o processo na 

fase de apelação à corte suprema. Essa troca de informações alude à conformação de uma 

“rede de defesa” de presos julgados à luz da LSN.  

Por fim, ressaltamos que, pelo fato de o Tribunal estar situado, à época, no Rio de Janeiro, 

muitos dos recursos que a ele chegavam acabavam tendo origem na mesma cidade. 

Entre 1964 e 1965, o STM ocupou-se, quase que integralmente, do julgamento de crimes 

militares, sendo os mais recorrentes os crimes contra o serviço e o dever militar, como 

deserção e insubmissão, os crimes contra o patrimônio como furto, apropriação indébita e 

estelionato, corrupção, peculato e receptação, e os crimes contra a vida, como lesão corporal. 

Nas tabelas abaixo, observamos que os dez crimes mais apreciados pelo STM no seu papel de 

Justiça da corporação variaram pouco em relação à incidência: 

 

Tabela nº 9 - Quantidades de crimes julgados pelo STM atuando como Justiça da corporação (1964) 

1964 

Crimes Militar Civil Total 

Deserção 284  284 

Insubmissão 45  45 

Lesão corporal 32 1 33 

Furto 20 10 30 

Crime contra a vida 20 3 23 

Aliciação e incitamento 11  11 

Corrupção 7 3 10 

Receptação 5 4 9 

Falsidade 8 1 9 

Crimes sexuais 8  8 

Total 440 22 462 
 Fonte: compilação da autora, com base nos Livros de Atas do STM, de 1964. 
 

Do total de 462 réus incursos nos crimes acima relacionados, o STM condenou 355 e 

absolveu 62, demonstrando certo rigor no julgamento de crimes militares. 
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Tabela nº 10 - Quantidades de crimes julgados pelo STM atuando como Justiça da corporação (1965) 

 

1965 

Crime Militar Civil Total 

Deserção 412  412 

Insubmissão 111  111 

Furto 28 17 45 

Lesão corporal 40 2 42 

Receptação 4 18 22 

Falsidade 10 9 19 

Apropriação indébita e estelionato 7 8 15 

Crime contra a vida 14  14 

Crimes sexuais 12  12 

Peculato 8 3 11 

Total 646 57 703 
Fonte: compilação da autora, com base nos Livros de Atas do STM, de 1965. 
 

A mesma lógica decisória permaneceu no exercício do papel de Justiça corporativa, em 1965. 

Do total de réus julgados nos crimes acima arrolados, o STM condenou 78,94% e absolveu 

14,5%, aplicando sanção de até 15 anos de reclusão para crime contra a vida e 8 anos de 

reclusão, acompanhada de 10 anos de interdição do serviço militar e indignidade para o 

oficialato para o crime de peculato.  

Todos os crimes julgados em 1964 estavam previstos na codificação penal militar e mais da 

metade dos réus que apelaram ao STM (52,59%) cometeram o crime de deserção. Tal crime, 

juntamente com o de insubmissão, é considerado o delito militar por excelência e o de maior 

incidência a ser julgado pela Justiça Militar.  

Gráfico nº 10 - Total de réus julgados pelo STM acusados do crime de deserção (1964-1965) 

 
Fonte: compilação da autora, com base nos Livros de Atas das Sessões do STM, de 1964 e 1965. 
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Por ser o crime que mais fere a estabilidade e o funcionamento da vida intra-caserna, o réu 

que o cometia, como veremos, quase nunca era absolvido. 

 

Tabela nº 11 - Quantidade de absolvições e condenações dos casos de deserções julgados pelas Auditorias 
Militares e pelo STM (1964-1965) 

 

  
1964 1965 

Auditorias 
Militares 

Absolvição 14 (4,92%) 18 (4,36%) 

Condenação 269 (94,71%) 393 (95,38%) 

STM 
Absolvição 13 (4,57%) 14 (3,39%) 

Condenação 257 (90,49%) 373 (90,53%) 

Fonte: compilação da autora, com base nos Livros de Atas das Sessões do STM, de 1964 e 1965. 

 

O desertor incorria nos chamados “crimes contra o serviço e o dever militar”,298 e a pena 

aplicada poderia variar entre 6 meses de prisão e 4 anos de reclusão. Em geral, tanto a 

primeira, quanto a segunda instâncias da Justiça Militar optavam por condenar o acusado à 

pena mínima, como efeito corretivo. Desse modo, na maioria dos casos, o STM decidia por 

confirmar a pena das Auditorias Militares, que condenavam o criminoso a 6 meses de prisão. 

A decisão oscilava entre “reduzir” e “agravar” a sanção, exatamente quando a 1ª instância 

condenava acima ou abaixo do mínimo, respectivamente. Em 1964, o STM decidiu condenar 

a 6 meses de prisão 188 dos 284 réus julgados deserção, correspondendo a 66,2% dos casos. 

No ano seguinte, o padrão não se alterou muito, pois em 67,23% dos casos de deserção que 

chegaram para apreciação, o Tribunal optou pela penalidade mínima.   

Esse comportamento reflete tema interessante sobre a maneira como a magistratura acata ou 

não a vontade do legislador que ao elaborar as leis decide, via de regra, o mínimo penal. Ao 

se instalar uma prática legislativa que consagra a aplicação de penas mínimas obrigatórias, 

percebemos a apresentação do clássico tema na área do Direito da “’divisão de poderes’ entre 

o legislador e o juiz, ou entre a política e o direito” (MACHADO, 2009:11). Como afirma 

Salo de Carvalho, 

A técnica legislativa consagrada no Brasil, e em grande parte dos países de tradição 
romano-germânica no que tange à individualização legislativa da pena, é através do 
estabelecimento de limites, de marcos temporais, mínimos e máximos, notadamente 
para a pena privativa de liberdade. Definidos os graus mínimos e máximos de 
reprovação da conduta incriminada pelo Legislativo, cabe ao Judiciário adequar a 
quantidade de pena no caso concreto, conforme as circunstâncias do fato e a 
culpabilidade do autor (CARVALHO et alli, 2009: 364).299 

                                                 
298 Ver art. 163 a 170, do CPM de 1944. 
299 Agradeço a Ludmila Ribeiro e a Maíra Machado as indicações bibliográficas. 
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Portanto, no que concernia à aplicação da sanção no julgamento de desertores, observamos 

que o STM, em grande parte dos casos, optou por recorrer à penalidade pensada pelo 

legislador, fator que influenciou, inclusive, na sua concordância ou não, com a decisão da 

primeira instância da Justiça Militar.  

 

Tabela nº 12 – Aplicação da pena mínima ao crime de deserção pelo STM (1964-1965) 
 

 1964 1965 

Decisão 
Total de decisões do 

STM 

Total de decisões do 
STM para fixar a 
pena em 6 meses 

Total de decisões do 
STM 

Total de decisões do 
STM para fixar a 
pena em 6 meses 

Reduz a pena 102 62 (60,78%) 172 126 (73,26%) 
Confirma a 
sentença 

124 99 (79,84%) 172 124 (72,09%) 

Agrava pena 21 19 (90,48%) 20 19 (95%) 

 

No que tange à forma de julgar do STM em relação às Auditorias Militares, observamos que, 

de maneira geral, há uma tendência em acompanhar o voto da primeira instância. 

Metodologicamente, a análise comparativa parte do pressuposto de que as duas instâncias 

condenaram o réu. Nosso referencial de apreciação da decisão das Auditorias Militares e do 

STM vislumbrou primeiro o acórdão do STM em comparação com a sentença das Auditorias 

Militares, pois o nosso objetivo era saber como o STM se comporta diante da sentença da 

Auditoria: reduzia, confirmava ou agravava a pena imposta ao réu pela primeira instância.  

 

Tabela nº 13 – Acórdãos do STM em comparação às sentenças das Auditorias Militares (1964-1965) 
 

 1964 (%) 1965 (%) 

Reduz a pena 28,89 24,78 

Confirma a sentença 36,30 41,18 

Agrava pena 7,22 4,13 

Outros* 27,59 29,91 
Fonte: compilação da autora, com base nos Livros de Atas das Sessões do STM, de 1964 e 1965. 
* Nessa categoria estão incluídos os casos em que não é possível estabelecer comparação entre as sentenças das 
Auditorias Militares e os acórdãos do STM, porque uma ou ambas as instâncias absolveu o réu ou anulou o 
processo, ou simplesmente porque não possuímos a informação. 
 

 

As primeiras apelações relacionadas à conjuntura política chegaram ao Tribunal somente no 

ano seguinte ao golpe militar, mas ainda de foram tímida, se comparada à quantidade de réus 

julgados por crimes militares. Como vimos no Capítulo 2, nesse período o Tribunal ainda 

discutia acerca da sua competência ou não para apreciar habeas corpus vinculados a assuntos 
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políticos, chegando a sugerir modificações na legislação de segurança que aumentassem a 

abrangência da sua responsabilidade.  

Com relação à apreciação de apelações, o funcionamento da Justiça Militar estava restrito a 

alguns artigos da LSN. A nosso ver, essa limitação, por parte da justiça castrense como um 

todo, e do STM em particular, resultou na denúncia de acusados em crimes que estavam 

previstos no CPM, mas não contidos na LSN, e que de certa forma refletiam a conduta ilícita 

do acusado. Tratava-se dos crimes contra a autoridade e a subordinação militar, como motim, 

revolta, aliciação e incitamento,300 que imprimiu ao STM a conduta de justiça político-

corporativa. 

No âmbito dessa categoria, estavam sendo denunciados, principalmente, militares que não 

coadunaram com o movimento golpista de 1964 e que ofereceram oposição à sua deflagração, 

sobressaindo-se os casos vinculados estritamente com a conjuntura política e sem nenhuma 

conotação corporativa.  

A tabela abaixo detalha o modo como o STM votou em cada uma das categorias analisadas: 

 

Tabela nº 14 - Quantidade de réus absolvidos e condenados pelo STM nas categorias Justiça corporativa (JC), 
Justiça do regime (JR) e Justiça Político-corporativa (JPC) (1964-1965) 

 
  1964 1965 

JC 

Absolvições 81 117 

Condenações 395 583 

Outros* 64 47 

JR 

Absolvições   6 

Condenações    

Outros   14 

JPC 

Absolvições   16 

Condenações   14 

Outros   2 

Total 540 799 
 
Fonte: compilação da autora, com base nos Livros de Atas das Sessões do STM de 1964 e 1965. 
* Esse campo inclui Anulação do processo, Arquivamento do processo, Converter julgamento em diligência, 
Extinção da punibilidade, Prescrição da ação penal, entre outras possíveis decisões do STM. 
 

Das 32 pessoas julgadas no STM, atuando como justiça político-corporativa (JPC), 24 eram 

ex-militares301 e só 8 continuavam na ativa; 18 delas foram processadas pelo crime de motim 

                                                 
300 Ver artigos 130 a 135 do CPM de 1944. 
301 Seguindo a própria categorização adotada pelo STM, contabilizou-se esses réus como inclusos na variável 
“civil”. 
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e revolta e 14 pelo delito de aliciação e incitamento. Como podemos observar na tabela acima, 

o STM mais absolveu do que condenou, mas aplicou penas altas àqueles considerados 

culpados, chegando a condenar um ex-sargento a 16 anos de reclusão, por motim e revolta e 6 

réus a 10 anos de reclusão. Esse comportamento do Tribunal está em consonância com o 

discurso apresentado na moção de apoio ao golpe, elaborada pelo general Tristão de Araripe e 

apoiada, unanimemente pelos ministros, no sentido de tomar “firmes decisões para 

restabelecer a hierarquia e a disciplina no seio das gloriosas Forças Armadas.”302 

No período analisado, somente 20 réus foram julgados com base na LSN, mais 

especificamente nos artigos 2º (17 casos) e 24 (3 casos). O fato de serem todos civis corrobora 

nossa hipótese de que aos militares ou ex-militares que deveriam ser julgados, pesou mais o 

fator desestabilização da ordem corporativa do que o da ordem político-social, na escolha da 

legislação penal na qual seriam incursos. Primando pelo princípio de boa fundamentação 

técnica do IPM, a quantidade de anulações do processo e conversão do julgamento em 

diligência foi bastante elevada. Assim, no papel de Justiça do regime, o STM, nos anos de 

1964 e 1965, não condenou nenhum réu. 

No exercício de julgar, ao longo dos primeiros dois anos do regime militar, a atenção do STM 

voltava-se, quase que exclusivamente, para a apreciação dos crimes militares. 

 

Gráfico nº 11 - Porcentagem de réus julgados pelo STM nas categorias Justiça corporativa (JC), Justiça do 
regime (JR) e Justiça político-corporativa (JPC) (1964-1965) 

 
Fonte: compilação da autora, com base nos Livros de Atas das Sessões do STM de 1964 e 1965. 
 

                                                 
302 Arquivo do STM, Gabinete da Presidência - Ofícios Expedidos (1962-1965), Ofícios nº 38/Pres, 39/Pres, 
40/Pres e 41/Pres. 
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Analisando, quantitativamente e de maneira indiscriminada, os dados dos 1.339 réus que 

apelaram ao STM entre 1964 e 1965, chegamos ao seguinte cenário: a maioria das apelações 

que subiu ao Tribunal teve origem no então estado da Guanabara (42,87%), abrangia uma 

população eminentemente masculina (100%) e composta de militares (89,02%) desertores 

(51,98%).  

As Auditorias Militares condenaram 81,25% e o STM aplicou sanção a 74,09% dos réus, 

apresentando tendência a manter a decisão da primeira instância (39,21%). Nos dois primeiros 

anos de ditadura militar, o STM atuou, quase que integralmente, como uma justiça voltada 

para a corporação (96,12%). 

 

5.2 A atuação do Superior Tribunal Militar no processo de institucionalização do regime 

militar (1966-1968) 

 
O movimento ascendente que se passou a observar em 1965, de réus julgados por vinculação 

ao governo deposto pelos militares, continuou nos anos de 1966 e 1968. Sindicalistas, 

militares, políticos, estudantes, jornalistas, religiosos, essa gama variada de atores sociais 

comporia o conjunto de réus incursos nas LSN no período analisado nesse tópico. Dada a 

limitação da fonte utilizada na presente pesquisa, não nos foi possível categorizar as 

atividades dos réus em analogia ao que os organizadores do BNM fizeram.  

Gráfico nº 12 - Quantidade de réus julgados pelo STM (1964-1968)* 

 

 

 
Fonte: compilação da autora, com base nos Livros de Atas das Sessões do STM, de 1964 a 1966, e nos Livros de 
Acórdãos de Apelações, de 1968. 
* Não encontramos o Livro de Acórdãos de Apelação de 1967. No Livro de Atas das Sessões do STM desse ano 
não constam essas informações.  
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A quantidade de réus julgados entre 1966 e 1968 caiu, mas a porcentagem de acusados 

incursos na LSN aumentou. Essa queda se deveu à diminuição das apelações referentes a 

crimes militares, como se pode observar no gráfico abaixo. 

 

Gráfico nº 13 - Quantidade de réus julgados pelo STM nas categorias Justiça corporativa (JC), Justiça do regime 
(JR) e Justiça político-corporativa (JPC) (1964-1968)* 

 

 

 

Fonte: compilação da autora, com base nos Livros de Atas das Sessões do STM, de 1964 a 1966, e nos Livros de 
Acórdãos de Apelações, de 1968. 
* Não encontramos o Livro de Acórdãos de Apelação de 1967. No Livro de Atas das Sessões do STM desse ano 
não constam essas informações.  
 

A primeira apelação interposta por uma mulher, no período abarcado pela tese, somente 

chegou ao STM em 1966. Todas as quatro mulheres julgadas pelo STM em 1966 foram 

incursas na LSN de 1953, nos artigos 9º, 10 e 16, ou seja, acusadas de delitos vinculados ao 

ato de integrar associação ou partido ilegal. Julgadas em ações movidas pelas CJM da 

Guanabara, Mato Grosso e Pernambuco, somente duas delas foram condenadas, a penas 

reativamente baixas, de 6 meses e 1 ano de prisão. 
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Gráfico nº 14 - Quantidade de homens e mulheres julgados pelo STM (1964-1968)* 

 

 
Fonte: compilação da autora, com base nos Livros de Atas das Sessões do STM, de 1964 a 1966, e nos Livros de 
Acórdãos de Apelações, de 1968. 
* Não encontramos o Livro de Acórdãos de Apelação de 1967. No Livro de Atas das Sessões do STM desse ano 
não constam essas informações.  
 

Na medida em que a quantidade de apelações relacionadas a crimes contra a segurança 

nacional aumentou, a quantidade e a porcentagem de civis acompanharam esse movimento 

ascendente, mas apresentando número bem inferior ao de militares.  

Gráfico nº 15 - Quantidade de réus civis e militares julgados pelo STM (1964-1968)* 

 

Fonte: compilação da autora, com base nos Livros de Atas das Sessões do STM, de 1964 a 1966, e nos Livros de 
Acórdãos de Apelações, de 1968. 
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* Não encontramos o Livro de Acórdãos de Apelação de 1967. No Livro de Atas das Sessões do STM desse ano 
não constam essas informações. 
 

Em 1966, a concentração de apelações relativas à segurança nacional começou a se 

descentralizar da Guanabara e estender-se para os outros estados, como Ceará, Rio Grande do 

Sul e Mato Grosso. Em 1968 esse cenário tornou-se mais heterogêneo, ainda, com elevado 

número de recursos sendo interpostos no Pará e no Paraná, demonstrando uma ramificação do 

movimento punitivo, que nos primeiros dois anos da ditadura militar, estavam concentrados 

no polo político do país. Em contrapartida, a concentração de pessoas julgadas por motivos 

político-corporativos cresceu, e se manteve agrupada na Guanabara. 

 

Tabela nº 15 – Relação de estados da federação x apelação julgadas pelo STM atuando como Justiça da 
corporação (JC), Justiça do regime (JR) e Justiça político-corporativa (JPC) (1964-1968)* 

 

Estado 
1964 1965 1966 1968 

JC JR JPC JC JR JPC JC JR JPC JC JR JPC 

BA 19     13   3 6     15     

CE       26     37 18   16     

GB 220     311 19 24 332 26 72 230 18 45 

MG 38     39     35 12   32 9 2 

MS 1                       

MT 16     34     24 13   24     

PA 25     44     31     20 20   

PE 38     49 1 5 44 4 1 37 9   

PR 27     41     34     37 47 2 

RJ              3         

RN             64      1     

RS 68     94       14   62 8   

SP 88     96     61 10   46 1   
Fonte: compilação da autora, com base nos Livros de Atas das Sessões do STM, de 1964 a 1966, e nos Livros de 
Acórdãos de Apelações, de 1968. 
* Não encontramos o Livro de Acórdãos de Apelação de 1967. No Livro de Atas das Sessões do STM desse ano 
não constam essas informações. 
 

Com relação à atuação do STM exercendo o papel de Justiça corporativa, observamos que os 

crimes mais recorrentes que lhes chegavam para apreciação permaneciam, essencialmente, os 

mesmos daqueles julgados em 1964 e 1965. 
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Tabela nº 16 - Quantidades de crimes julgados pelo STM atuando como Justiça da corporação (1966) 

 

1966 

Crimes Militar Civil 

Deserção 310  

Insubmissão 87  

Furto 25 25 

Apropriação indébita / Estelionato 8 29 

Insubordinação 18 13 

Lesão corporal 22 4 

Peculato 8 18 

Crime contra a vida 16 1 

Receptação 1 14 

Crimes sexuais 12  

Total 507 104 
Fonte: compilação da autora, com base no Livro de Atas das Sessões do STM, de 1966.  
 

Em 1966, no que concerne ao ato de julgar, o STM manteve o mesmo padrão de 

comportamento observado nos anos anteriores. Dos 583 réus julgados, 91 (15,6%) foram 

absolvidos e 472 (80,96%) condenados. Em 1968 foram absolvidos 55 réus e condenados 

407. 

Tabela nº 17 - Quantidades de crimes julgados pelo STM atuando como Justiça da corporação (1968) 

1968 

Crimes Militar Civil 

Deserção 276  

Insubmissão 89  

Furto 18 19 

Crime contra a vida 22 2 

Lesão corporal 19 2 

Apropriação indébita / Estelionato 19 1 

Peculato 5 4 
Abandono de posto e outros crimes em 
serviço 

7  

Receptação 3 1 

Resistência / retirada ou fuga de preso 3 1 

Total 461 30 
Fonte: compilação da autora, com base nos Livros de Acórdãos de Apelações, de 1968. 
 

Permanecendo como crime mais cometido pela corporação, a quantidade de desertores a 

recorrerem ao STM caiu em 1966 e 1968, se comparado aos dois primeiros anos de ditadura 

militar.   
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Gráfico nº 16 - Total de réus julgados pelo STM acusados do crime de deserção (1964-1968) 

 

Fonte: compilação da autora, com base nos Livros de Atas das Sessões do STM, de 1964 a 1966, e no Livro de 
Acórdãos de Apelações de 1968. 

 

Ainda assim, percebemos que a tendência do STM em manter ou ajustar a pena em 6 meses 

de prisão permaneceu a mesma desde 1964. Em 1966, a fixação da pena em 6 meses de prisão 

foi observada em 219 dos 310 casos de deserção julgados pelo STM, ou seja, em 70,65% dos 

acórdãos. Dos 276 casos de deserção julgados em 1968, foi a aplicada a sanção de 6 meses a 

207 (75%) deles.  

 

Tabela nº 18 – Aplicação da pena mínima ao crime de deserção pelo STM (1966-1968) 

 

 1966 1968 

Decisão 
Total de decisões do 

STM 

Total de decisões do 
STM para fixar a 
pena em 6 meses 

Total de decisões do 
STM 

Total de decisões do 
STM para fixar a 
pena em 6 meses 

Reduz a pena 137 98 (71,53%) 97 68 (70,10%) 
Confirma a 
sentença 

123 93 (75,61%) 138 115 (83,33%) 

Agrava pena 29 26 (89,66%) 19 16 (84,21%) 
Fonte: compilação da autora, com base no Livro de Atas das Sessões do STM, de 1966, e no Livro de Acórdãos 
de Apelações de 1968. 

 

Segundo Heleno Fragoso, 

(...) se alguma crítica se podia fazer à Justiça Militar até então [até a edição do AI-

2], era somente a do rigor com que comumente julga os próprios militares. Em 
realidade, aludia eu aqui a uma questão importante. Não é nada fácil defender 
militares, pro crimes militar, na Justiça Militar Federal, principalmente quando se 
trata de crimes infamantes. Defendendo militares, certa feita, escrevi: ‘É conhecido 
o rigor com que a Justiça Militar julga os militares, talvez para expressar de forma 
exacerbada a independência e a imparcialidade de sua atuação. Justiça especializada, 
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que se destina basicamente ao julgamento de militares, por crimes contra as 
instituições militares, talvez se suponha que o rigor excepcional com que se exerce a 
jurisdição, quando se trata de julgar militares, constitua uma prorrogação dos 
deveres estritos e graves que caracterizam a vida da caserna (1984:195-196). 

 

Na realidade, essa situação perdurou durante todo o regime militar, prevalecendo um padrão 

maior de condenação de crimes militares. Apenas nas condenações no quesito justiça político-

corporativa, em 1968, observamos alteração no padrão de julgamento do STM desde o 

primeiro ano do regime militar. Proporcionalmente, o Tribunal passou a ser mais rígido na 

apreciação de casos que vinculavam a ordem na caserna e a ordem político-social. A tabela 

abaixo oferece uma apreciação geral de como o STM julgou as apelações que lhe chegaram, 

em cada uma das categorias de análise estabelecida na pesquisa. 

 
Tabela nº 19 - Quantidade de réus absolvidos e condenados pelo STM nas categorias Justiça corporativa (JC), 

Justiça do regime (JR) e Justiça político-corporativa (JPC) (1964-1968)* 
 
 

  1964 1965 1966 1968 

JC 

Absolvições 81 117 104 69 

Condenações 395 583 541 417 

Outros** 64 47 23 34 

JR 

Absolvições   6 51 95 

Condenações    42 16 

Outros   14 7 1 

JPC 

Absolvições   16 44 24 

Condenações   14 29 25 

Outros   2 0 0 

Total 540 799 841 681***  
 

Fonte: compilação da autora, com base nos Livros de Atas das Sessões do STM de 1964 e 1965. 
* Não encontramos o Livro de Acórdãos de Apelação de 1967. No Livro de Atas das Sessões do STM desse ano 
não constam essas informações. 
** Esse campo inclui Anulação do processo, Arquivamento do processo, Converter julgamento em diligência, 
Extinção da punibilidade, Prescrição da ação penal, entre outras possíveis decisões do STM. 
*** Não há informação com relação a 2 réus. 
 

 

No que tange à forma de julgar do STM em relação às Auditorias Militares, observamos que, 

de maneira geral, a tendência em acompanhar o voto da primeira instância também continuou 

até 1968, aumentando, no entanto, o rigor técnico com que o STM apreciava as apelações que 

lhes chegavam, justificando a elevação do campo outros nos anos de 1966 e 1968.  
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Tabela nº 20 – Acórdãos do STM em comparação às sentenças das Auditorias Militares (1964-1968)* 
 

 1964 (%) 1965 (%) 1966 (%) 1968 (%) 

Reduz a pena 28,89 24,78 22,95 17,86 

Confirma a sentença 36,30 41,18 28,18 35,58 

Agrava pena 7,22 4,13 7,61 6,0 

Outros** 27,59 29,91 41,23 40,56 

Fonte: compilação da autora, com base nos Livros de Atas das Sessões do STM, de 1964 a 1966, e nos Livros de 
Acórdãos de Apelações, de 1968. 
* Não encontramos o Livro de Acórdãos de Apelação de 1967. No Livro de Atas das Sessões do STM desse ano 
não constam essas informações. 
** Nessa categoria estão incluídos os casos em que não é possível estabelecer comparação entre as sentenças das 
Auditorias Militares e os acórdãos do STM, porque uma ou ambas as instâncias absolveu o réu ou anulou o 
processo, ou simplesmente porque não possuímos a informação. 
 

A tabela nº 21 demonstra claramente a coexistência e a utilização das duas LSN no processo e 

julgamento de crimes políticos. O caráter substitutivo da LSN de 1967 não foi observado na 

prática e essa situação permaneceu até 1980, estendendo-se às outras LSN editadas no período 

contemplado na tese. Era comum a incursão do denunciado em artigos de diferentes leis, que 

tratassem sobre o mesmo tema, como por exemplo, os artigos 12, da lei de 1953, e o artigo 

33, da lei de 1967. Ambos tratavam de incitamento à oposição política e eram utilizados, 

simultaneamente, na denúncia. A nosso ver, tal prática reflete o comportamento rígido do 

Ministério Público Militar na tentativa de obter a condenação a qualquer custo. Como 

destacou Heleno Fragoso, “essa fúria acusatória era a maneira comum de agirem os 

procuradores da Justiça Militar. Eles procuravam, dessa forma, expressar zelo revolucionário 

e inquietar o espírito dos acusados” (1984:31). Além disso,  

Essa técnica de multiplicar acusações, alegando a prática de crimes inexistentes ou 
incluindo crimes que se excluíam e que não poderiam concorrer entre si, não se fazia 
apenas por incompetência, aliás comum. Fazia-se também com o manifesto 
propósito de perturbar e inquietar o espírito do acusado, com a perspectiva de uma 
condenação pesada (Idem:68). 

   

Observamos que entre 1966 e 1968, os crimes que mais chegavam à apreciação do STM eram 

aqueles vinculados à manutenção de partidos e associação ilegais, seguido do art. 2º, da LSN 

de 1953, denotando vinculação direta com a pretensão punitiva àqueles vinculados ao regime 

deposto. A utilização indiscriminada desse artigo para denunciar os réus em 1964, em um 

momento no qual a Justiça Militar ainda não era responsável pelos julgamentos de crimes 

políticos, não era mais necessária, pois o AI-2 já estava em vigor. Assim, em 1968 os crimes 

vinculados à manutenção de partidos e associações ilegais, estavam presentes nas duas LSN. 
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As Auditorias Militares aplicaram penas elevadas aos réus incursos na LSN, no período de 

1966 a 1968, que podiam variar entre 9 e 30 anos de reclusão, principalmente para réus 

incursos no art. 2º da LSN de 1953. O STM tinha a tendência a diminuir as penas, sem deixar 

de condenar o acusado. É difícil estabelecer uma correlação entre o crime cometido e a 

necessidade de condenar, como se pode fazer com relação ao crime de deserção, por exemplo. 

É possível, no entanto, identificar quais crimes eram punidos com as penas mais altas. 

Tabela nº 21 - Crimes julgados pelo STM atuando como Justiça do regime (1966-1968)* 

Crime 1966 1968 
Lei 1.802, de 1953 Civil Militar Civil Militar 

Art. 24. Constituírem ou manterem os partidos, associações em geral, ou, mesmo, o 
particular, milícias ou organizações de tipo militar de qualquer natureza ou forma 
armadas ou não, com ou sem fardamento, caracterizadas pela finalidade combativa e pela 
subordinação hierárquica. 

54 1 45   

Art. 2º Tentar: 
I - submeter o território da Nação, ou parte dele, à soberania de Estado estrangeiro; 
II - desmembrar, por meio de movimento armado ou tumultos planejados, o território 
nacional desde que para impedi-lo seja necessário proceder a operações de guerra; 
III - mudar a ordem política ou social estabelecida na Constituição, mediante ajuda ou 
subsídio de Estado estrangeiro ou de organização estrangeira ou de caráter internacional. 

13   10   

Art. 9º Reorganizar ou tentar reorganizar, partido político ou associação dissolvidos por 
força de disposição legal. 

11   5   

Art. 13. Instigar, preparar, dirigir ou ajudar a paralisação de serviços públicos ou de 
abastecimento da cidade. 

11   2   

Art. 16. Fabricar, ou outras ações, substâncias ou engenhos explosivos ou armas de 
guerra ou utilizáveis como instrumento de destruição ou terror. 

10   3   

Art. 10. Filiar-se ou ajudar com serviços ou donativos a qualquer partido político ou 
associação ilegal, reconstituídas ou em funcionamento. 

9   15   

Art. 11. Fazer pùblicamente propaganda. 8 1 15   
Art. 7º Concertarem-se ou associarem-se mais de três pessoas para a prática de qualquer 
dos crimes definidos nos artigos anteriores. 

6      

Art. 12. Incitar diretamente e de ânimo deliberado as classes sociais à luta pela violência. 3   34   

     

Lei Delegada nº 4, de 1962 Civil Militar Civil Militar 

Art. 11. Fica sujeito à multa de um terço (1/3) do valor do salário mínimo vigente no 
Distrito Federal, à época da infração, até cem (100) vezes o valor desse mesmo salário, 
sem prejuízo das sanções penais que couberem na forma da lei, aquele que: 
a) vender, ou expuser à venda, mercadorias ou oferecer serviços por preços superiores 
aos tabelados; 
 f) produzir, expor ou vender mercadorias cuja embalagem, tipo especificação, peso ou 
composição, transgrida determinações legais, ou não corresponda à respectiva 
classificação oficial ou real. 

6    

     
     

Decreto-lei nº 314, de 1967 Civil Militar Civil Militar 
     
Art. 36. Fundar ou manter, sem permissão legal, organizações de tipo militar, seja qual 
for o motivo ou pretexto, assim como tentar reorganizar partido político cujo registro 
tenha sido cassado ou fazer funcionar partido sem o respectivo registro ou, ainda 
associação dissolvida legalmente, ou cujo funcionamento tenha sido suspenso. 

    17   

Art. 23. Praticar atos destinados a provocar guerra revolucionária ou subversiva.     8 1 
Art. 25. Praticar massacre, devastação, saque, roubo, sequestro, incêndio ou depredação, 
atentado pessoal, ato de sabotagem ou terrorismo; impedir ou dificultar o funcionamento 
de serviços essenciais administrados pelo Estado ou mediante concessão ou autorização. 

    7 1 

Art. 33. Incitar publicamente (à guerra ou à subversão da ordem político-social; à 
desobediência coletiva às leis; à animosidade entre as Forças Armadas ou entre estas e as 
classes sociais ou as instituições civis; à .luta pela violência entre as classes sociais; à 
paralisação de serviços públicos ou atividades essenciais;  ao ódio ou a discriminação 
racial). 

    4   

Art. 21. Tentar subverter a ordem ou estrutura político-social vigente no Brasil, com o 
fim de estabelecer ditadura de classe, de partido político, de grupo ou de indivíduo. 

      2 
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Fonte: compilação da autora, com base no Livro de Atas das Sessões do STM de 1966 e no Livro de Acórdãos 
de Apelações, de 1968. Não encontramos o Livro de Acórdãos de Apelação de 1967. No Livro de Atas das 
Sessões do STM desse ano não constam essas informações.  
* O referencial de análise para organizar a tabela foi o artigo no qual o réu era incurso na LSN e não a 
quantidade de réus. Como muitos réus foram incursos em diversos artigos, os números de réus julgados e de réus 
incursos em cada artigo apresentado na tabela não batem. 

 

 

Curiosamente, uma situação que ficou circunscrita ao ano de 1966 foi o julgamento de 

acusados de crimes contra a economia popular. Sendo o combate à corrupção uma das 

bandeiras do governo Castelo Branco, nada mais natural que a apuração desses crimes fosse 

organizada durante seu governo. A inovação do presidente não foi editar nova lei dispondo 

sobre o processo e julgamento daqueles que incorressem em tais crimes, mas sim levá-los 

para julgamento na esfera da Justiça Militar.  

Dessa forma, os suspeitos de práticas contra a economia popular seriam enquadrados em lei 

editada no governo anterior, no art. 11 da lei delegada nº 4, de 26 de setembro de 1962, que 

dispunha sobre a intervenção no domínio econômico para assegurar a livre distribuição de 

produtos necessários ao consumo do povo. Para formalizar o papel da Justiça Militar no 

julgamento de crimes dessa natureza, o governo Castelo Branco editou o decreto-lei nº 2, em 

14 de janeiro de 1966, que dotava o foro castrense de competência para processar e julgar 

aqueles que incorressem nos crimes presentes na lei delegada, sujeitando-os às sanções 

previstas no art. 13 da LSN de 1953, que tratava das ações referentes à paralisação do serviço 

público ou abastecimento da cidade.303 

A essa altura, a Justiça Militar possuía verdadeiro manancial de dispositivos legislativos a 

serem utilizados no processo e julgamento de criminosos sob sua responsabilidade, a saber: o 

CPM, de 1944, a LSN, de 1953, a Lei Delegada nº 4, de 1962 e a LSN, de 1967.    

Em processos diferentes, que articulavam a LSN e a lei delegada, 6 civis foram julgados pelo 

STM, acusados de crimes contra a economia popular, sendo 5 absolvidos e no caso restante o 

Tribunal declarou a Justiça Militar incompetente para apreciar a denúncia. A primeira 

instância havia condenado dois civis e absolvido o restante.304    

 

 

 

                                                 
303 Ver art. 3º, do decreto-lei nº 2. 
304 Em virtude de não termos tido acesso à documentação do STM referente ao ano de 1967, não se sabe se as 
denúncias com base naquele conjunto de dispositivos persistiram. 
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Tabela nº 22 - Crimes julgados pelo STM atuando como Justiça político-corporativa (1966-1968)* 

Crimes  1966 1968 

Código Penal Militar de 1944 Militar Civil** Militar Civil*** 

Aliciação e incitamento 12 19 28 6 

Desrespeito a superior - Insubordinação    3 4 

Apropriação indébita / Estelionato    1 

Motim e revolta 6  24 1 

Crime contra a liberdade individual   1  

Crimes sexuais    2 

Roubo e extorsão    2 

      

Lei nº 1.802, de 1953     

Art. 2º Tentar:  
I - submeter o território da Nação, ou parte dele, à soberania de Estado 
estrangeiro; 
II - desmembrar, por meio de movimento armado ou tumultos planejados, o 
território nacional desde que para impedi-lo seja necessário proceder a 
operações de guerra; 
III - mudar a ordem política ou social estabelecida na Constituição, mediante 
ajuda ou subsídio de Estado estrangeiro ou de organização estrangeira ou de 
caráter internacional. 

2   4 

Art. 17. Instigar, pùblicamente, desobediência coletiva ao cumprimento da 
lei de ordem pública. 

   2 

Art. 18. Cessarem, coletivamente, os funcionários públicos os serviços a seu 
cargo, por motivos políticos ou sociais. 

   2 

 

Fonte: compilação da autora, com base no Livro de Atas das Sessões do STM de 1966 e no Livro de Acórdãos 
de Apelações, de 1968. Não encontramos o Livro de Acórdãos de Apelação de 1967. No Livro de Atas das 
Sessões do STM desse ano não constam essas informações.  
* O referencial de análise para organizar a tabela foi o artigo no qual o réu era incurso na LSN e não a 
quantidade de réus. Como muitos réus foram incursos em diversos artigos, os números de réus julgados e de réus 
incursos em cada artigo apresentado na tabela não batem. 
** Somente em um caso os civis relacionados nessa tabela não era ex-militar. Dos 54 ex-militares julgados, 27 
eram ex-marinheiros. 
*** Somente em dois casos os civis relacionados nessa tabela não eram ex-militares.  
 

 

Em uma das apelações que subiram ao STM, dois civis foram acusados, na mesma denúncia, 

de cometerem crimes sexuais, roubo e extorsão, inclusos no CPM de 1944, além dos crimes 

contidos nos artigos 17 e 18 da LSN de 1953, que tratavam de instigar desobediência coletiva 

à ordem pública e de paralisação de serviços públicos por motivos políticos e sociais, 

respectivamente. Ambos foram absolvidos nas duas instâncias da Justiça Militar. A nosso ver, 

esse caso ilustra duas situações. Em primeiro lugar a fúria persecutória que se alastrou na 

caserna e que, muitas vezes, não se destinava a sanar a desordem política pregada pelos 

perpetradores do golpe, mas de resolver problemas pessoais ou profissionais mascarados sob 

o véu do saneamento político e econômico da sociedade e das Forças Armadas. Infelizmente, 

argumentos como esse, com base em exemplos dessa natureza, não passam de conjecturas, 

pois os elementos que caracterizariam esse viés vingativo não estão presentes na 

documentação pesquisada, sendo difícil a comprovação desse tipo de prática.  
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O que se constatou, analisando de forma generalizada a atuação do STM, entre os anos de 

1966 e 1968 foi que a maioria de apelações que a ele chegou tiveram origem no então estado 

da Guanabara (47,44%%), abrangia uma população eminentemente masculina (99,74%) e 

composta de militares (72,11%) desertores (38,45%). Percebemos que esses dois anos 

representam o início da modificação das características que compunham a população punível 

e os crimes a elas imputados, se comparados com os dados levantados para os anos de 1964 e 

1965.  

As Auditorias Militares condenaram 70,8% e o STM aplicou sanção a 70,21% dos réus, 

apresentando tendência a optar por recursos outros,305 que não condenar ou absolver o réu 

(40,94%). 

O STM começou o processo de expansão da sua atuação, que ainda ficou voltada, em sua 

maioria, para a manutenção da ordem na corporação (77,95%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
305 Esse campo inclui Anulação do processo, Arquivamento do processo, Converter julgamento em diligência, 
Extinção da punibilidade, Prescrição da ação penal, entre outras possíveis decisões do STM. 
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5.3 Entre a suspensão do habeas corpus e a emenda constitucional nº 11 (1969-1978) 

 

Analisando a quantidade de réus julgados pelo STM, no período de 1969 a 1978, percebemos 

que a partir de 1969 o aumento passou a ser significativo. A justificativa para tal crescimento 

é a relação direta que existia entre a atuação dos órgãos de segurança e repressão e o trabalho 

da Justiça Militar.  

Gráfico nº 17 - Quantidade de réus julgados pelo STM (1964-1978)* 

 

 

Fonte: compilação da autora, com base nos Livros de Acórdãos de Apelações de 1969, 1970, 1971, e nos Livros 
de Atas das Sessões do STM, de 1974, 1975, 1977, 1978. 
* Não encontramos o Livro de Acórdãos de Apelação de 1967 e 1973.  
 
 

Tal argumento torna-se mais plausível ao se observar o análogo crescimento de réus julgados 

pelo STM atuando como justiça do regime. O momento auge de julgamento de acusados de 

crimes políticos coincide com o período do governo do presidente Médici, considerado o mais 

repressivo do regime militar e no qual se “constatou os mais elevados índices de torturas, 

condenações e mortes” (ARQUIDIOCESE, 1985:63). 
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Gráfico nº 18 - Quantidade de réus julgados pelo STM nas categorias Justiça corporativa (JC), Justiça do regime 
(JR) e Justiça político-corporativa (JPC) (1964-1978)*  

 

Fonte: compilação da autora, com base nos Livros de Acórdãos de Apelações de 1969, 1970, 1971, e nos Livros 
de Atas das Sessões do STM, de 1974, 1975, 1977, 1978. 
* Não encontramos o Livro de Acórdãos de Apelação de 1967 e 1973.  
 

No gráfico abaixo podemos observar, de forma bastante nítida, que à medida que o regime foi 

se institucionalizando, a demanda que chegava ao STM, para averiguar os crimes contra a 

segurança nacional, apresentava-se em consonância com o movimento persecutório praticado 

por órgãos como os DOI-CODI e a Oban, por exemplo.  
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Gráfico nº 19 - Quantidade de réus julgados pelo STM, percentualmente, nas categorias Justiça corporativa (JC), 
Justiça do regime (JR) e Justiça político-corporativa (JPC) (1964-1978)* 

 

 

Fonte: compilação da autora, com base nos Livros de Acórdãos de Apelações de 1969, 1970, 1971, e nos Livros 
de Atas das Sessões do STM, de 1974, 1975, 1977, 1978. 
* Não encontramos o Livro de Acórdãos de Apelação de 1967 e 1973.  

 

Ainda que majoritariamente masculino, o universo de mulheres julgadas pelo STM aumentou 

na proporção em que as apelações associadas à oposição armada à ditadura militar chegaram. 

Como destaca Marcelo Ridenti, com base nos dados organizados pelo projeto BNM, a 

participação feminina na maioria dos grupos armados situava-se entre 15 e 20% do total de 

integrantes. Considerando um contexto de pouco envolvimento feminino com temas políticos, 

esse percentual, que aparentemente parece pequeno, refletia progressivo processo de liberação 

político-cultural feminina (1990:194). Por mais que muitas não tenham sido presas, julgadas e 

tenham recorrido ao STM, de certa forma, o fenômeno apontado por Ridenti refletiu-se no 

perfil dos réus julgados pelo Tribunal. 

Do universo de mulheres que recorreram ao STM, 100% o fizeram devido à acusação de 

terem cometido crimes políticos, até porque “as portas da caserna” só seriam abertas para as 

mulheres na década de 1980 (D’ARAUJO, 2003:3), logo, as chances de serem julgadas por 

crimes militares eram muito pequenas. O principal crime no qual eram acusadas era o de 

associativismo e vinculação a organizações e partidos ilegais. Assim, o artigo 43, do decreto-

lei nº 898, foi o mais acionado para denunciar mulheres em ações que atentassem contra a 

segurança nacional. 

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

70,00

80,00

90,00

100,00

1964 1965 1966 1968 1969 1970 1971 1975 1977 1978

JC JR JPC



186 
 

Gráfico nº 20 - Quantidade de homens e mulheres julgados pelo STM (1964-1978)* 

 

 

 

Fonte: compilação da autora, com base nos Livros de Acórdãos de Apelações de 1969, 1970, 1971, e nos Livros 
de Atas das Sessões do STM, de 1974, 1975, 1977, 1978. 
* Não encontramos o Livro de Acórdãos de Apelação de 1967 e 1973.  
 

A quantidade de réus civis superou o de militares a partir de 1969, mantendo-se com índices 

mais elevados até 1978, pois além de serem a maioria presente nas apelações julgadas pelo 

STM como justiça do regime, também cometiam crimes militares. 

Gráfico nº 21 - Quantidade de réus civis e militares julgados pelo STM (1969-1978)* 

 

Fonte: compilação da autora, com base nos Livros de Acórdãos de Apelações de 1969, 1970, 1971, e nos Livros 
de Atas das Sessões do STM, de 1974, 1975, 1977, 1978. 
* Não encontramos o Livro de Acórdãos de Apelação de 1973.  
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Entre os anos de 1964 e 1978 os crimes militares mais recorrentes foram os de deserção, 

insubmissão, furto e lesão corporal. Dessa relação, somente os crimes de deserção e 

insubmissão são considerados “tipicamente militares”, excluindo a possibilidade de serem 

cometidos por civis. No entanto, a presença de civis cometendo crimes militares mantém-se 

constante, em média 18% dos réus julgados pelo STM como justiça da corporação, e 

concentram-se nos chamados crimes contra o patrimônio, ou seja, apropriação indébita, furto, 

corrupção, receptação.  

 

Tabela nº 23 – Relação de crimes militares e quantidade de réus julgados pelo STM atuando como justiça da 
corporação (1964-1978)* 

 

1964 1965 1966 1968 1969 1970 1971 1975 1977 1978 

Deserção 
(284) 

Deserção 
(412) 

Deserção (310) 
Deserção 

(276) 
Deserção 

(207) 
Deserção 

(138) 
Deserção 

(186) 
Deserção 

(187) 
Deserção 

(121) 
Deserção 

(159) 

Insubmissão 
(45) 

Insubmissão 
(111) 

Insubmissão 
(87) 

Insubmissão 
(89) 

Insubmissão 
(95) 

Insubmissão 
(54) 

Insubmissão 
(96) 

Lesão 
corporal (56) 

Lesão 
corporal (44) 

Furto (44) 

Lesão 
corporal (33) 

Furto (45) Furto (50) Furto (37) Furto (90) 
Receptação 

(32) 
Furto (32) 

Insubmissão 
(42) 

Insubmissão 
(35) 

Insubmissão 
(43) 

Furto (30) 
Lesão 

corporal (42) 

Apropriação 
indébita / 

Estelionato 
(37) 

Crime contra 
a vida (24) 

Lesão 
corporal (41) 

Furto (30) 
Lesão 

corporal (20) 
Furto (30) 

Corrupção 
(29) 

Lesão 
corporal (43) 

Crime contra 
a vida (23) 

Receptação 
(22) 

Insubordinação 
(31) 

Lesão 
corporal (21) 

Crime contra 
a vida (35) 

Lesão 
corporal (27) 

Crime contra 
a vida (15) 

Homicídio 
(25) 

Receptação 
(26) 

Homicídio 
(30) 

Fonte: compilação da autora, com base nos Livros de Acórdãos de Apelações de 1968, 1969, 1970, 1971, e nos 
Livros de Atas das Sessões do STM, de 1964, 1965, 1966, 1975, 1977, 1978. 
* Relacionamos os cinco crimes mais cometidos em cada ano contido na tabela. 

 

No exercício de julgar como justiça da corporação, o STM manteve a mesma lógica 

observada no julgamento de habeas corpus impetrados nos primeiros anos do regime militar, 

sendo  mais rigorosos com os militares do que com os civis. Como se pode observar na tabela 

abaixo, o índice de absolvição de civis, além das ações contidas no campo outros, é muito 

maior do que o de militares, cujas condenações representaram 78,37%.  
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Tabela nº 24 – Decisão do STM atuando como justiça da corporação no julgamento de réus civis e militares 
(1969-1978) 

Decisão Civil % Militar % 

Absolvidos 168 33,47 322 13,96 

Condenados 259 51,59 1.808 78,37 

Outros 75 14,94 177 7,67 

Total 502 100 2.307 100 

Fonte: compilação da autora, com base nos Livros de Acórdãos de Apelações de 1969, 1970, 1971, e nos Livros 
de Atas das Sessões do STM, de 1975, 1977, 1978. 
 

A acusação de civis e militares incursos na codificação penal militar, por crimes vinculados 

ao contexto político persistiu até a década de 1970. No período entre 1969 e 1971, as 

apelações que chegaram ao STM demonstraram que um dos recursos utilizados pelos 

organizadores dos IPMs foi realizar denúncias com base na LSN e no CPM ao mesmo tempo, 

fazendo com que, no papel de justiça político-corporativa, o STM tivesse que apreciar 

denúncias fundamentadas nas LSN de 1953 e 1967, além dos CPM de 1944 e 1969.  

 

Tabela nº 25 – Decisão do STM atuando como justiça político-corporativa no julgamento de réus civis e 
militares (1969-1971) 

Decisão Civil % Militar % 

Absolvições 31 49,21 56 90,32 

Condenações 9 14,29 6 9,68 

Outros 23 36,51   

Total 63 100 62 100 

 
Fonte: compilação da autora, com base nos Livros de Acórdãos de Apelações de 1969, 1970, 1971, e nos Livros 
de Atas das Sessões do STM, de 1975, 1977, 1978. 
 

Em relação ao seu comportamento nessa categoria nos anos de 1966 e 1968, o STM rompeu 

com o padrão decisório, condenando menos (12% agora, em relação a 44,26% no período 

anterior) e extinguindo a punibilidade e anulando processos, decisões até então ausentes do 

rol de acórdãos do Tribunal atuando nessa categoria. 

Curiosamente, o STM decidiu por absolver a quase totalidade de militares incursos em artigos 

como motim, aliciação e incitamento, prevalecendo o peso da condenação aos civis que 

através dos seus atos desequilibrassem a ordem na corporação. Para dois dos civis julgados, o 

acórdão do Tribunal foi pela sanção de 10 anos e 8 meses de reclusão, em 1970, pelo delito de 

motim e revolta.  
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Além de serem acusados dos crimes de aliciação e incitamento, a denúncia contra civis vinha 

acompanhada das acusações previstas nos artigos 2º, 7º, 9º e 10 da LSN de 1953, ou seja, 

tentar mudar a ordem política e social e organizar ou integrar associação ou partido integral. 

Esse somatório de denúncias esteve presente em 36 dos 63 casos envolvendo civis. Em todos 

os 36 casos, o STM decidiu pela absolvição ou extinção da punibilidade do réu. 

As denúncias que caracterizaram a atuação do STM como justiça político-corporativa ficaram 

circunscritas à primeira metade da década de 1970. Atribuímos esse fato, à vinculação direta 

entre aos atos políticos de civis e militares contrários ao movimento revolucionário iniciado 

com o golpe de 1964 e a necessidade de puni-los por desestabilizarem de alguma forma, a 

ordem na caserna. Modificado o cenário inicial e institucionalizado o regime, a tendência 

natural foi a diminuição de delitos dessa natureza e o surgimento de outros por meio dos quais 

era demonstrada a oposição política à ditadura. A fronteira entre crimes militares e crimes 

contra a segurança nacional estaria, novamente, bem definida. 

No período analisado no presente tópico, as demandas que chegavam ao STM, em cada uma 

das categorias estipuladas para caracterizar sua atuação, apresentaram, no plano quantitativo, 

um padrão diferente. Ao longo do período analisado nesse tópico, a atuação do STM como 

justiça corporativa permaneceu estável, com uma média de 469 réus/ano julgados por crimes 

militares. Como justiça político-corporativa, sua função foi diminuindo na medida em que se 

foi esgotando a população punível pós-golpe militar, ou seja, militares e políticos vinculados 

ao governo deposto, entre outros.  

 Em sentido contrário, a quantidade de réus julgados por crimes contra a segurança nacional 

aumentou vertiginosamente, com média de julgamento de 601 réus/ano. Do que se pôde 

apurar, entre 1969 e 1978, 3.607 réus foram julgados à luz das LSN, de 1953, 1967 e 1969. 

Dentre eles, a quantidade de militares ficou restrita a 54, representando somente 1,5 % do 

total de réus julgado por crime político. Esse dado sugere algumas reflexões. A primeira diz 

respeito à eficácia do expurgo realizado na corporação, pelo Poder Executivo, no momento 

imediatamente posterior ao golpe de 1964. Depois, percebemos a baixa adesão de militares a 

ações de cunho político, que denotavam crime contra a segurança nacional. É possível 

afirmar, de forma generalizada, que por mais dissenso político que houvesse entre setores 

militares diversos, o pensamento acerca da manutenção da segurança nacional era quase 

unânime. 
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Os dados relativos às decisões do STM com relação aos militares julgados por crimes 

políticos surpreendem, pois 74% dele foram absolvidos.  

A fim de avaliar a natureza dos crimes julgados pelo STM como justiça do regime, 

levantaram-se quais artigos das LSN eram mais acionados para fundamentar as denúncias no 

período analisado. Assim, chegamos aos seguintes dados:306 

 

Tabela nº 26 – Crimes mais recorrentes nas apelações julgadas pelo STM como justiça do regime (1969-1978) 

  

Lei 1.802, de 1953  
Art. 2º Tentar: 
I - submeter o território da Nação, ou parte dele, à soberania de Estado 
estrangeiro; 
II - desmembrar, por meio de movimento armado ou tumultos planejados, o 
território nacional desde que para impedi-lo seja necessário proceder a 
operações de guerra; 
III - mudar a ordem política ou social estabelecida na Constituição, mediante 
ajuda ou subsídio de Estado estrangeiro ou de organização estrangeira ou de 
caráter internacional. 

231 

Art. 9º Reorganizar ou tentar reorganizar, partido político ou associação 
dissolvidos por força de disposição legal. 

271 

Art. 24. Constituírem ou manterem os partidos, associações em geral, ou, 
mesmo, o particular, milícias ou organizações de tipo militar de qualquer 
natureza ou forma armadas ou não, com ou sem fardamento, caracterizadas pela 
finalidade combativa e pela subordinação hierárquica. 

201 

  

Decreto-lei nº 314, de 1967  

Art. 36. Fundar ou manter, sem permissão legal, organizações de tipo militar, 
seja qual for o motivo ou pretexto, assim como tentar reorganizar partido 
político cujo registro tenha sido cassado ou fazer funcionar partido sem o 
respectivo registro ou, ainda associação dissolvida legalmente, ou cujo 
funcionamento tenha sido suspenso. 

218 

Art. 38. Constitui, também, propaganda subversiva, quando importe em ameaça 
ou atentado à segurança nacional: 
I - a publicação ou divulgação de notícias ou declaração; 
Il - a distribuição de jornal, boletim ou panfleto; 
III - o aliciamento de pessoas nos locais de trabalho ou de ensino; 
IV - cômico, reunião pública, desfile ou passeata; 
V - a greve proibida; 
VI - a injúria, calúnia ou difamação, quando o ofendido for órgão ou entidade 
que exerça autoridade pública, ou funcionário em razão de suas atribuições; 
VII - a manifestação de solidariedade a qualquer dos atos previstos nos itens 
anteriores. 

203 

Art. 33. Incitar publicamente (à guerra ou à subversão da ordem político-social; 
à desobediência coletiva às leis; à animosidade entre as Forças Armadas ou 
entre estas e as classes sociais ou as instituições civis; à luta pela violência entre 
as classes sociais; à paralisação de serviços públicos ou atividades essenciais;  
ao ódio ou a discriminação racial). 

133 

  

  
Decreto-lei nº 510, de 1969  

Art. 39. Constituem propaganda subversiva: 
I - a utilização de quaisquer meios de comunicação social, tais como jornais, 
revistas, periódicos, livros, boletins, panfletos, rádio, televisão, cinema, teatro e 
congêneres, como veículos de propaganda da guerra psicológica adversa ou de 
guerra revolucionária; 
II - o aliciamento de pessoas nos locais de trabalho ou ensino; 
III - o comício, reunião pública, desfile ou passeata; 
IV - a greve proibida; 

35 

                                                 
306 Ao apresentar esses dados, levaremos em conta a incidência do crime e na a quantidade de réus, pois muitos 
eram incursos em vários artigos, de LSN distintas, ao mesmo tempo. 
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V - a injúria, a calúnia ou difamação quando o ofendido for órgão ou entidade 
que exerça autoridade pública, ou funcionário, em razão de suas atribuições; 
VI - a manifestação de solidariedade a qualquer dos atos previstos nos itens 
anteriores. 
Art. 33. Incitar: 
I - à guerra ou à subversão da ordem político-social; 
II - à desobediência coletiva às leis; 
III - à animosidade entre as Forças Armadas ou entre estas e as classes sociais 
ou a instituições civis; 
IV - à luta pela violência entre as classes sociais; 
V - à paralisação de serviço públicos ou atividades essenciais; 
VI - ao ódio ou à discriminação racial. 
Pena: Detenção, de 1 a 3 anos. 
Parágrafo único. Se o crime for praticado por meio de imprensa, panfletos ou 
escritos de qualquer natureza, radiodifusão ou televisão, a pena será aumentada 
de metade. 

18 

Art. 38. Destruir ou ultrajar a bandeira, emblemas ou ultrajar símbolos 
nacionais, quando expostos em lugar público. 

3 

  

Decreto-lei nº 898, de 1969  
Art. 43. Reorganizar ou tentar reorganizar de fato ou de direito, ainda que sob 
falso nome ou forma simulada, partido político ou associação, dissolvidos por 
força de disposição legal ou de decisão judicial, ou que exerça atividades 
prejudiciais ou perigosas à segurança nacional, ou fazê-lo funcionar, nas 
mesmas condições, quando legalmente suspenso 

367 

Art. 14. Formar, filiar-se ou manter associação de qualquer titulo, comitê, 
entidade de classe ou agrupamento que, sob a orientação ou com o auxílio de 
governo estrangeiro ou organização internacional, exerça atividades prejudiciais 
ou perigosas à Segurança Nacional. 

345 

Art. 27. Assaltar, roubar ou depredar estabelecimento de crédito ou 
financiamento, qualquer que seja a sua motivação. 320 

  

 

Segundo os dados apresentados na tabela acima, constatamos que os crimes políticos mais 

recorrentes, julgados pelo STM no período de 1969 a 1978, giraram em torno de associação 

ou manutenção de partido ilegal, que representaram 38,83% das denúncias feitas pelo 

Ministério Público Militar.  

Ao passo em que as LSN foram sendo editadas, arrolando novos crimes dantes não previstos, 

a incidência de crimes julgados pelo STM foi se diversificando. Assim, até 1978, os crimes de 

assalto a banco, propaganda subversiva e incitamento apareceram em grande número na pauta 

de julgamentos do Tribunal.  
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Gráfico nº 22 - Percentagem de decisões do STM atuando como Justiça do regime (JR) (1969-1978) 
 

 
 

 
Fonte: compilação da autora, com base nos Livros de Acórdãos de Apelações de 1969, 1970, 1971, e nos Livros 
de Atas das Sessões do STM, de 1975, 1977, 1978. 
 

Os acórdãos do STM condenando acusados de crimes presentes na LSN aumentaram na 

mesma medida em que cresceu a sua incidência nas apelações, devido ao intenso trabalho dos 

órgãos de segurança e repressão do Estado. A intensidade das sanções aplicadas pelo Tribunal 

ascendeu na mesma proporção em que foram editadas novas LSN, com novos crimes e penas 

mais severas. O STM utilizou desse manancial punitivo e aplicou penas bastante severas, 

entre 1969 e 1978, como se pode observar na tabela abaixo: 

Tabela nº 27 – Elevadas sanções aplicadas pelo STM (1969-1978) 

Sanções 
Quantidade de 

réus 

10 anos de reclusão 140 

Entre 11 e 15 anos de reclusão 127 

Entre 16 e 20 anos de reclusão 14 

Entre 24 e 30 anos de reclusão 17 

Entre 40 e 54 anos de reclusão 4 

Prisão perpétua 12 

Total 314 
Fonte: compilação da autora, com base nos Livros de Acórdãos de Apelações de 1969, 1970, 1971, e nos Livros 
de Atas das Sessões do STM, de 1975, 1977, 1978. 

 

Uma situação que nos chamou particular atenção foi a incursão sistemática de acusados no 

artigo 27 do decreto-lei nº 898. A partir de 1975, esse artigo, que dispunha sobre o crime de 
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assalto a banco, passou ser um dos mais acionados pelo Ministério Público Militar para acusar 

via LSN. Parafraseando o ministro Bevilacqua, a partir desse ano, ele passou a ser uma 

espécie de “vala comum”, onde eram incursos os opositores ao regime. A pena mínima para 

aqueles nele denunciados era de 10 anos de reclusão, o que justifica o número tão elevado de 

réus condenados a essa pena, observado na Tabela nº 25.  

Ao avaliar a forma como o STM julgou no período abordado no presente tópico, chamou-nos 

atenção o fato de que o Tribunal aplicava sanções extremamente elevadas àqueles incursos 

nesse artigo, como se pode observar na tabela abaixo.   

Tabela nº 28 – Incidência de acusações no artigo 27 do decreto-lei nº 898 (1970-1980) 

 1970 1971 1975 1977 1978 1979 1980 

Absolvidos 2 0 24 39 50 38 0 

Condenados 0 7 86 66 68 47 3 

Outros 0 0 11 8 12 11 0 

Total de 
acusados 

2 
(0,32%) 

7 
(0,76%) 

121 (23,36%) 
112 

 (28,64) 
130  

(19%) 
96  

(17,3%) 
3 

(16,67%) 

        

Total de réus 
julgados pelo 
STM como 
justiça do regime 

627 927 518 391 687 555 18 

        

Variação de 
penas aplicadas 

Entre 10 e 
24 anos de 
reclusão 

Entre 5 e 
13 anos de 
reclusão 

Entre 3 a 54 
anos de 

reclusão; 
prisão 

perpétua; 
internação em 

manicômio 
judiciário 

Entre 3 e 16 
anos de 
reclusão 

internação em 
manicômio 
judiciário 

Entre 3 e 
30 anos 
reclusão 

Entre 3 e 
24 anos de 
reclusão 

Entre 6 e 8 
anos de 
reclusão 

Fonte: compilação da autora, com base nos Livros de Acórdãos de Apelações de 1970, 1971, e nos Livros de 
Atas das Sessões do STM, de 1975, 1977, 1978, 1979 e 1980. 
 

A aplicação de penas elevadas pelo STM, principalmente a partir da segunda metade da 

década de 1970, entrava em contradição com um projeto governamental de descompressão 

política. Nesse período, os órgãos repressivos já se encontravam de certa forma 

desarticulados, assim como se observaria progressiva diminuição das ações de organizações 

armadas. Foi a partir desse período, também, que se percebeu o posicionamento de alguns 

ministros, no plenário do Tribunal, condenando a prática de tortura e avaliando as precárias 

condições nas quais se encontravam os presos políticos. Constatamos, portanto, que o 
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posicionamento do STM, no plano discursivo, não estava completamente em consonância 

com o seu exercício de julgar. 

Como se pode observar na tabela abaixo, o Tribunal apresentava tendência de manter a sanção 

imposta pelas Auditorias Militares, agravando-a em pouquíssimos casos. Uma vez mais se 

chama atenção para o fato de que dados generalizantes como esses, mascaram, 

quantitativamente, informações que devem ser ressaltadas.  

 

Tabela nº 29 – Acórdãos do STM atuando como justiça do regime em comparação às sentenças das Auditorias 
Militares (1969-1978) 

 

 
Quantidade de 

acórdãos/réu (%) 

% com relação ao total 
de 970 condenados 

pelo STM 

Reduz a pena 206 21,24 

Confirma a sentença 595 61,34 

Agrava pena 91 9,38 

 
Fonte: compilação da autora, com base nos Livros de Acórdãos de Apelações de 1970, 1971, e nos Livros de 
Atas das Sessões do STM, de 1975, 1977, 1978. 
 

O fato de o STM diminuir a sanção estipulada pela primeira instância da Justiça Militar, 

muitas vezes não refletia o caráter “mais brando” a ele atribuído no ato de julgar. Uma vez 

mais se deve relativizar essa questão, pois em muitos casos as penas eram diminuídas, mas 

permaneciam extremamente altas, como por exemplo, quando um civil incurso quatro vezes 

no artigo 28 do decreto-lei nº 898, teve sua pena diminuída de 63 para 49 anos de reclusão, 

em 1975. Outro caso que exemplifica o argumento foi a comutação da pena de morte aplicada 

a Theodomiro Romeiro dos Santos, em 1971, para prisão perpétua.307 

Essa tendência em confirmar a pena das Auditorias Militares pôde ser observada analisando o 

comportamento decisório do STM, atuando como justiça corporativa, do regime e político-

corporativa, como se pode observar na tabela abaixo.  

 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
307 Para maiores informações sobre o caso Theodomiro, ver Silva (2007). 
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Tabela nº 30 – Acórdãos do STM em comparação às sentenças das Auditorias Militares (1969-1978) 
 

 
Quantidade de 

acórdãos/réu (%) 

% com relação ao total 
de 2.734 condenados 

pelo STM 

Reduz a pena 730 26,7 

Confirma a sentença 1.834 67,08 

Agrava pena 170 6,22 

 
Fonte: compilação da autora, com base nos Livros de Acórdãos de Apelações de 1970, 1971, e nos Livros de 
Atas das Sessões do STM, de 1975, 1977, 1978. 
 

 

5.4 A edição da nova Lei de Segurança Nacional e a aplicação da lei de anistia pelo STM 

(1978-1980) 

 

Definitivamente, a edição da lei de anistia teve impacto decisivo na atuação do STM, que se 

refletiu, em 1980, na diminuição notável da quantidade de réus julgados, como se pode 

observar no gráfico abaixo. De fato, como vimos no Capítulo 4, a anistia concedida promoveu 

um corte operacional no trabalho do Tribunal.  

 

Gráfico nº 23 - Quantidade de réus julgados pelo STM (1979-1980) 

 

Fonte: compilação da autora, com base nos Livros de Atas das Sessões do STM, de 1979 e1980. 
 

Assim como a quantidade de réus caiu de forma abissal, em 1980, para menos da metade da 

quantidade julgada no ano anterior, a natureza dos crimes julgados também se modificou, 
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sendo que os crimes militares mantiveram-se, praticamente, com o mesmo valor absoluto, 

mas voltando a representar, percentualmente, as marcas observadas em 1965. A partir de 

1980, o STM passou a atuar, sobretudo, como justiça da corporação. 

A natureza imediata do efeito da lei de anistia restringiu o descompasso temporal aludido ao 

longo da tese, com relação à apreciação das apelações julgadas pelo STM. Os casos 

vinculados à segurança nacional foram realocados na agenda de julgamentos do STM, 

ganhando lugar de destaque e suprimindo, de certa forma, o intervalo de tempo entre a 

sentença das Auditorias Militares e o acórdão do STM. 

Gráfico nº 24 - Quantidade de réus julgados pelo STM nas categorias Justiça corporativa (JC) e Justiça do 
regime (JR) (1979-1980) 

 
Fonte: compilação da autora, com base nos Livros de Atas das Sessões do STM, de 1979 e1980. 

 

As mulheres, que estavam mais presentes nos julgamento ao longo do período de 1969 a 

1978, devido ao seu envolvimento com os movimentos de contestação política, apareceram 

apelando mais, em 1979, diminuindo novamente sua presença no STM a partir de 1980.   

Das 6 mulheres cujas apelações foram julgadas em 1980, 5 foram incursas no artigo 336, do 

CPM, que trata de crimes praticados por particular contra a administração militar, mas 

especificamente do delito de “obter para si ou para outrem, vantagem ou promessa de 

vantagem, a pretexto de influir em militar ou assemelhado ou funcionário de repartição 

militar, no exercício de função”. Foram todas absolvidas nas duas instâncias. 
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Gráfico nº 25 - Quantidade de homens e mulheres julgados pelo STM (1979-1980) 

 

 

Fonte: compilação da autora, com base nos Livros de Atas das Sessões do STM, de 1979 e1980. 
 

Seguindo a lógica de atuação do STM como justiça do regime e da corporação, de 1979 para 

1980, a quantidade de réus civis que apelaram ao Tribunal caiu abruptamente em valores 

absolutos e percentuais, sendo que a de militares se manteve estável em termos absolutos, 

aumentando progressivamente, percentualmente. Apesar do efeito da lei de anistia na atuação 

do STM, observamos que a quantidade de civis cuja apelação foi julgada em 1980 refere-se 

ao cometimento de delitos militares, pois 77 dos 95 civis que aparecem haviam sido 

enquadrados no CPM.  
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Gráfico nº 26 - Quantidade de réus civis e militares julgados pelo STM (1979-1980) 

 

 

Fonte: compilação da autora, com base nos Livros de Atas das Sessões do STM, de 1979 e1980. 
 

A maior incidência de apelações originou-se no estado do Rio de Janeiro, nas duas categorias. 

Como justiça do regime, a explicação está diretamente condicionada às solicitações de 

concessão de anistia. Como justiça da corporação o dado reproduzia a mesma situação 

observada desde 1964, relacionado à quantidade do efetivo concentrado na 1ª Região Militar. 

Tabela nº 31 – Relação de estados da federação x apelação julgadas pelo STM atuando como Justiça da 
corporação (JC) e Justiça do regime (JR) (1979-1980) 

Estado 
1979 1980 

JC JR JC JR 

AM     7   
BA 23 46 10   
CE 6 28 3   
DF 37 17 37   
MG 27 7 12 6 
MS 3   13   
MT 18       
PA 52 2 22 1 
PE 19 29 32   
PR 20 115 14 1 
RJ 170 261 192 5 
RN         
RS 44 4 31   

SP 38 46 66 5 
Fonte: compilação da autora, com base nos Livros de Atas das Sessões do STM, de 1979 e1980. 
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O crime de deserção continuou sendo o mais julgado pelo STM entre os anos de 1979 e 1980, 

no entanto, a configuração quantitativa dos crimes tradicionalmente cometidos no âmbito da 

caserna mudou. O crime de insubmissão, que outrora ocupava a segunda posição dos mais 

cometidos foi ultrapassado pelos crimes de furto, lesão corporal e homicídio. Um aspecto que 

permaneceu o mesmo, em comparação com os anos de 1964 a 1978 foi a predominância de 

crimes contra o patrimônio, como furto, receptação e corrupção. 

Tabela nº 32 - Quantidades de crimes julgados pelo STM atuando como Justiça da corporação (1979) 

 

1979 

Crimes Militar Civil 

Deserção 111  

Furto 26 16 

Insubmissão 40  

Falsidade 14 21 

Lesão corporal e rixa 23 4 

Corrupção 13 9 

Peculato 14 9 

Homicídio 16 3 

Receptação  18 

Crimes contra a saúde 14 1 

Total 271 81 
Fonte: compilação da autora, com base nos Livros de Atas das Sessões do STM, de 1979 e1980. 
 

Tabela nº 33 - Quantidades de crimes julgados pelo STM atuando como Justiça da corporação (1980) 

 

1980 
Crimes Militar Civil 

Deserção 175   
Lesão corporal e rixa 40 3 
Homicídio 17 7 
Insubmissão 23   
Crimes contra a administração militar 10 13 
Peculato 18 2 
Furto 13 4 
Roubo e  extorsão 8 9 
Estelionato  8 3 
Corrupção 4 3 
Total 316 44 

Fonte: compilação da autora, com base nos Livros de Atas das Sessões do STM, de 1979 e1980. 
 

O perfil quantitativo dos crimes mudou e incidiu, inclusive no crime de deserção, delito 

sempre presente no rol de crimes militares. Em 1979, diante do volume de apelações que 
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chegou ao Tribunal devido à edição da lei de anistia, o julgamento de desertores representou 

somente 10,87%, aumentando bastante em 1980, quando alcançou a marca de 38,29%.  

Gráfico nº 27 - Total de réus julgados pelo STM acusados do crime de deserção (1979-1980) 

 

 

Fonte: compilação da autora, com base nos Livros de Atas das Sessões do STM, de 1979 e1980. 
 
 

De maneira geral, o STM continuou mantendo a média de condenações com relação aos 

crimes militares, em 1979 e 1980, mudando o padrão com relação à sua atuação como justiça 

do regime. 

 
Tabela nº 34 - Quantidade de réus absolvidos e condenados pelo STM nas categorias Justiça corporativa (JC) e 

Justiça do regime (JR) (1979-1980)* 
 

  1979 1980 

JC 

Absolvições 111 110 

Condenações 295 303 

Outros** 51 26 

JR 

Absolvições 111  

Condenações 85 6 

Outros 359 12 

Total   

 

1.012 (100%)

457 (100%)

111
(10,96%)

175 (38,29%)

1979 1980

Total de réus Total de desertores
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O elevado número de réus que aparecem no campo outros, em 1979, na atuação do STM 

como justiça do regime deve-se à aplicação da lei de anistia. Dos 555 réus que apelaram ao 

STM, por motivação política, o benefício foi concedido a 312 deles.308  

No exercício do papel de justiça do regime, em 1979, o STM julgou crimes incursos em todas 

as LSN editadas desde 1953 até 1978.  

Dois réus incursos na LSN de 1953, 11 na de 1967, 3 no decreto-lei nº 510, 534 no decreto-lei 

nº 898 e somente 4 na LSN de 1978. Percebemos, portanto, que a lei elaborada em certa 

medida pelos ministros do STM e editada por Geisel, visando “abrandar” as sanções 

impostas, teve pouquíssima aplicabilidade pelo STM. Em 1980, observamos a incursão dos 

réus em todas as LSN, exceto na de 1978, aparecendo a mesma quantidade de denúncias na 

LSN de 1953 e no decreto-lei nº 898. Esse cenário leva-nos a refletir sobre a falta de coesão 

entre os sucessivos governos militares, que editavam LSN, os oficiais responsáveis pelos 

IPMs e o Ministério Público Militar. Diante de persistência de legislação produzida antes do 

golpe, no momento de institucionalização e de recrudescimento político do regime, não 

podemos mais utilizar somente o descompasso temporal presente na dinâmica processual da 

Justiça Militar, como elemento explicativo. 

Tabela nº 35 - Crimes julgados pelo STM atuando como Justiça do regime (1979-1980)* 

Crime 1979 1980 
Decreto-lei nº 898, de 1969 Civil Militar Civil Militar 

Art. 43. Reorganizar ou tentar reorganizar de fato ou de direito, ainda 
que sob falso nome ou forma simulada, partido político ou associação, 
dissolvidos por força de disposição legal ou de decisão judicial, ou que 
exerça atividades prejudiciais ou perigosas à segurança nacional, ou 
fazê-lo funcionar, nas mesmas condições, quando legalmente suspenso. 

357 8   

Art. 27. Assaltar, roubar ou depredar estabelecimento de crédito ou 
financiamento, qualquer que seja a sua motivação. 

94    

Art. 14. Formar, filia-se ou manter associação de qualquer titulo, 
comitê, entidade de classe ou agrupamento que, sob a orientação ou 
com o auxílio de governo estrangeiro ou organização internacional, 
exerça atividades prejudiciais ou perigosas à segurança nacional. 

54    

Art. 28. Devastar, saquear, assaltar, roubar, sequestrar, incendiar, 
depredar ou praticar atentado pessoal, ato de massacre, sabotagem ou 
terrorismo. 

15    

     

Lei nº 1.802, de 1953 Civil Militar Civil Militar 

Art. 2º Tentar: 
I - submeter o território da Nação, ou parte dele, à soberania de Estado 
estrangeiro; 
II - desmembrar, por meio de movimento armado ou tumultos 

  4  

                                                 
308 Àqueles a quem era concedida a anistia, o STM julgava extinta a punibilidade, de acordo com o art. 123, do 
CPM: “Extingue-se a punibilidade: I - pela morte do agente; II - pela anistia ou indulto (...).” Ver decreto-lei nº 
1.002, de 21 de outubro de 1969. 
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planejados, o território nacional desde que para impedi-lo seja 
necessário proceder a operações de guerra; 
III - mudar a ordem política ou social estabelecida na Constituição, 
mediante ajuda ou subsídio de Estado estrangeiro ou de organização 
estrangeira ou de caráter internacional. 
Art. 6º Atentar contra a vida, a incolumidade e a liberdade de 
autoridades. 

1     

Art. 13. Instigar, preparar, dirigir ou ajudar a paralisação de serviços 
públicos ou de abastecimento da cidade. 

 1     

 

Em 1979, a maioria dos réus incursos no art. 43 teve a punibilidade extinta pelo STM, em 

virtude da edição da lei de anistia, 61 foram absolvidos e 32 condenados, sendo possível 

observar condenações de até 9 anos de reclusão. Com relação ao crime de assalto a banco, 

disposto no art. 27, do decreto-lei nº 898, 38 réus foram absolvidos e somente 2 tiveram a 

punibilidade extinta. Contrariando o espírito de distensão política observado à época, assim 

como o suposto abrandamento das penas, que inspirou a elaboração de nova LSN, em 1978, 

45 réus foram condenados como incursos no citado artigo, no STM, com sanções que 

variaram de 2 a 24 anos de reclusão, sendo que 4 réus haviam sido condenados à prisão 

perpétua pela primeira instância.   

Em 1980, o STM chegou a aplicar penas elevadas a 2 réus, condenando-os a 12 e 15 anos de 

reclusão, pelo crime de “impedir ou tentar impedir, por meio de violência ou ameaça de 

violência, o livre exercício de qualquer dos poderes da união ou dos estados.” 

Para além da análise quantitativa das decisões do STM, o aspecto que se sobressai, no período 

de 1979 a 1980, é a falta de sintonia entre a flexibilização política no âmbito palaciano, 

exprimindo um comportamento de descompressão política, e as decisões tomadas pelos 

ministros da corte suprema da Justiça Militar. Como se pôde observar, havia réus a quem o 

benefício da anistia não chegou, assim como havia aqueles cujos crimes não poderiam ser 

relevados. 

O fato de o STM ter reduzido a pena de 58 réus incursos na LSN, dando a entender que ele 

era menos severo que as Auditorias Militares só procede no plano quantitativo de análise, pois 

as penas aplicadas, mesmo tendo diminuído o quantum estipulado pela primeira instância, 

continuam a ser extremamente altas. Reduzir a penalidade de prisão perpétua, para 24 anos de 

reclusão, ou de 14 para 8 anos de reclusão, para o crime de assalto a banco, não pode ser 

considerado sinal de maior indulgência ao estipular a sanção. A nosso ver, comportamentos 

como esse não significam que o Tribunal fosse, necessariamente, menos severo que as 

Auditorias. Denotam, sim, que o custo político para a aplicação de penalidades como prisão 

perpétua teria nesse momento, no qual se discutia, no plano político, o rearranjo social e o 



203 
 

afastamento gradativo dos militares da cena política do país acabaram por frear a mão 

punitiva do STM. 
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Considerações finais 

 

“Poder desarmado”, “sentinelas da segurança nacional”, “trincheira invencível da justiça 

democrática.”309 Estas foram algumas das adjetivações utilizadas pelos integrantes da Corte  

do STM para defini-lo e aos que nele trabalharam ao longo do regime militar e refletem o 

apoio jurídico e judicial concedido durante o período analisado na tese, de 1964 a 1980.  

Pesquisar sobre esse comportamento exigiu uma imersão investigativa no Arquivo do STM, 

em Brasília, em busca de fontes que nos auxiliassem a compreender os posicionamentos dos 

ministros frente aos assuntos que perpassaram a história da instituição ao longo do período 

estipulado.  

Observamos, portanto, que o Tribunal auxiliou os sucessivos governos militares no processo 

de elaboração de uma nova ordem jurídica, que promoveu o seu protagonismo no processo 

judicial decisório acerca dos crimes vinculados à conjuntura política. Esse aspecto contribuiu 

para aumentar suas prerrogativas, pois ele continuou, de forma constante, a julgar os delitos 

militares. Vale ressaltar, que esse novo papel assumido pelo STM não contrariou a tradição 

jurídica brasileira de envolver o foro castrense na apreciação de crimes políticos, inclusive, 

podemos afirmar que durante o primeiro ano e meio de ditadura militar, em boa parte das 

deliberações da corte do STM os ministros deliberaram para adequar a legislação processual e 

penal para acumular a dupla prerrogativa de julgar crimes militares e contra a segurança 

nacional, simultaneamente. 

Antes da formalização da atribuição de julgar crimes políticos, em 1965, o Tribunal defendeu 

posição de não apreciar as questões relativas à segurança nacional que não estivessem 

expressas em lei. Esse comportamento, que poderia denotar certa falta de vontade em lidar 

com o movimento punitivo decorrente do rearranjo político, na realidade espelhava um 

comportamento “legalista” do Tribunal.310 Dispostos a se responsabilizarem com a causa 

revolucionária, no papel de “Poder desarmado”, os ministros do STM elaboraram sugestões 

de modificação do texto constitucional e da lei de segurança nacional que propiciassem o 

respaldo legal necessário para levar tais casos para o seu plenário. Defenderam essa nova 

                                                 
309 Arquivo do STM, Livro de Atas das Sessões do STM de 1965, 101ª sessão, 24 de novembro de 1965, p. 489, 
e de 1967, 1ª sessão, 17 de março de 1967, p. 4. 
310 Utilizamos tal expressão no sentido de estar “em conformidade com o texto legal”, e não em sentido 
vinculado ao envolvimento dos militares com questões políticas, como a bandeira levantada pelo marechal 
Henrique Teixeira Lott, ao defender a sucessão presidencial em conformidade com a Constituição, em 1961. 
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prerrogativa até o último ano analisado, continuando a aplicar sanções aos crimes incursos nas 

LSN até 1984. 

Entre os anos de 1964 e 1965, houve intenso processo deliberativo no âmbito do STM para 

tornar a Justiça Militar apta legalmente a apreciar os casos associados à defesa da segurança 

nacional. Nesse período, ao julgar as solicitações de habeas corpus que lhe chegavam, o STM 

decidiu, de certa forma, por coadunar com o processo punitivo implementado pelos oficiais 

dos IPMs, denegando, majoritariamente, os pedidos dos pacientes, ou eximindo-se de apreciá-

los, declarando não ser de sua competência.  

A edição do AI-2, em 1965, foi um marco institucional para o STM, porém, nem todas as 

modificações por ele introduzidas na Justiça Militar tiveram efeito prático imediato. Essa 

medida de força teve inúmeras funções no processo de institucionalização do regime militar. 

No campo que interessa à presente pesquisa, ela foi especialmente responsável por organizar 

o processo de punição jurídico-política que não estava plenamente estabelecido devido à 

legislação militar e de segurança nacional em vigor à época, que dava margem a 

interpretações diversas.  Assim, além de modificar quantitativa e qualitativamente as cortes do 

STM e do STF, o AI-2 trouxe consigo a demarcação oficial da Justiça Militar como foro 

competente para empreender o processo punitivo aos considerados desestabilizadores da 

ordem política e econômica nacionais.  

Como demonstramos, a prerrogativa de se encarregar dessa função, nos levou a categorizar a 

atuação do Tribunal uma como justiça do regime, justiça político-corporativa e justiça 

corporativa. Assim, quantitativamente, os réus que recorreram ao Tribunal devido a denúncias 

baseadas no CPM apareceram em maior número do que aqueles acusados de crimes 

associados à conjuntura política, como podemos observar no gráfico nº 28. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Gráfico nº 28 - Quantidade de réus julgados pelo STM atuando como Justiça corporativa (JC), Justiça do regime 
(JR) e Justiça políti

Fonte: compilação da autora, com base nos Livros de Atas das Sessões do STM, de 1964, 1965, 1966, 1975, 
1977, 1978, 1980 e nos Livros de Acórdãos de Apelações de 1968, 1969, 1970, 1971. 
 

Apesar de a quantidade de réus julgados por crimes militares ser maior do que de crimes 

políticos, o número de civis e militares é quase o mesmo. Do total de recursos que chegaram 

ao STM, entre 1964 e 1980, 5.441 diziam respeito a réus civis e 5.436 a mili

maior de civis se explica pelo fato de eles também cometerem crimes militares. O que se 

observou foi o aumento progressivo de civis, ao longo do período analisado, devido à sua 

vinculação com questões políticas. Assim, em 1969 a quantidade 

militares, chegando a representar 71,28% das apelações que chegaram em 1972, caindo 

abruptamente em 1980, a 20,79%,

A quantidade de réus que apelaram, anualmente, ao STM foi aumentando 

os processos vinculados à segurança nacional foram 

enquanto no plenário do Tribunal, os 

julgamento de habeas corpus 

modificações que deveriam ser introduzidas na LSN para tornarem a Justiça Militar o foro 

responsável pelo julgamento de crime políticos, 

Tribunal dedicou-se quase que exclusivamente a 

documentação pesquisada, observamos que 

questões jurídicas, o STM destinava sua atenção, em maior medida, 

enquanto que no plano judicial, suas dec

deserção, insubmissão, lesão corporal e furto.

4.412
(40,57%)

Quantidade de réus julgados pelo STM atuando como Justiça corporativa (JC), Justiça do regime 
(JR) e Justiça político-corporativa (JPC) (1964-1980) 

Fonte: compilação da autora, com base nos Livros de Atas das Sessões do STM, de 1964, 1965, 1966, 1975, 
1977, 1978, 1980 e nos Livros de Acórdãos de Apelações de 1968, 1969, 1970, 1971.  

Apesar de a quantidade de réus julgados por crimes militares ser maior do que de crimes 

políticos, o número de civis e militares é quase o mesmo. Do total de recursos que chegaram 

ao STM, entre 1964 e 1980, 5.441 diziam respeito a réus civis e 5.436 a mili

maior de civis se explica pelo fato de eles também cometerem crimes militares. O que se 

observou foi o aumento progressivo de civis, ao longo do período analisado, devido à sua 

vinculação com questões políticas. Assim, em 1969 a quantidade de civis supera a de 

chegando a representar 71,28% das apelações que chegaram em 1972, caindo 

a 20,79%, consequência direta da edição da lei de anistia. 

A quantidade de réus que apelaram, anualmente, ao STM foi aumentando 

os processos vinculados à segurança nacional foram chegando para sua apreciação.

enquanto no plenário do Tribunal, os ministros deliberavam acerca da legalidade ou não do 

habeas corpus relacionados à conjuntura política, discutiam sobre 

que deveriam ser introduzidas na LSN para tornarem a Justiça Militar o foro 

pelo julgamento de crime políticos, ou seja, entre os anos de 1964 e 196

se quase que exclusivamente a apreciar crimes militares.

documentação pesquisada, observamos que no âmbito das discussões plenárias sobre as 

questões jurídicas, o STM destinava sua atenção, em maior medida, aos debates políticos, 

enquanto que no plano judicial, suas decisões concentravam-se em torno dos casos de 

deserção, insubmissão, lesão corporal e furto. 
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Quantidade de réus julgados pelo STM atuando como Justiça corporativa (JC), Justiça do regime 

 

Fonte: compilação da autora, com base nos Livros de Atas das Sessões do STM, de 1964, 1965, 1966, 1975, 

Apesar de a quantidade de réus julgados por crimes militares ser maior do que de crimes 

políticos, o número de civis e militares é quase o mesmo. Do total de recursos que chegaram 

ao STM, entre 1964 e 1980, 5.441 diziam respeito a réus civis e 5.436 a militares. O índice 

maior de civis se explica pelo fato de eles também cometerem crimes militares. O que se 

observou foi o aumento progressivo de civis, ao longo do período analisado, devido à sua 

de civis supera a de 

chegando a representar 71,28% das apelações que chegaram em 1972, caindo 

consequência direta da edição da lei de anistia.  

A quantidade de réus que apelaram, anualmente, ao STM foi aumentando na medida em que 

chegando para sua apreciação. De fato, 
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Esse cenário começou a se modificar a partir de 1969, quando começaram a chegar em maior 

número as apelações referentes aos processo abertos nos anos de 1965 em diante, obedecendo 

àquela lógica referida na Introdução, acerca do descompasso temporal observado entre a 

produção legislativa que impactava na atuação do STM e os processos dela decorrentes.  

Desse modo, a responsabilidade pelo julgamento de crimes contra a segurança nacional 

somente se fez mais perceptível a partir de 1969, chegando a representar 65% do trabalho do 

STM em 1971, como podemos observar no Gráfico nº 29. Assim como a ação dos órgãos de 

segurança incidiu para o aumento das apelações que chegaram ao Tribunal na primeira 

metade da década de 1970, o projeto de contenção dos órgãos repressivos implementado pelo 

presidente Geisel, conjuntamente com o desmantelamento das organizações de esquerda, 

influenciou na retração quantitativa da atuação do STM como justiça do regime. Entretanto, 

esse decréscimo foi acompanhado de maior intensidade e rigor no labor punitivo do Tribunal, 

que a partir de 1975 passou a aplicar penas extremamente severas. 

A lei de anistia foi um marco para o labor do STM, determinando, grosso modo, o aumento 

do seu trabalho em 1979, após sua edição, e a queda vertiginosa da atuação do Tribunal como 

justiça do regime, em 1980, quando ele voltou a assumir, quase que integralmente, sua função 

tradicional de julgar crimes militares, que voltaram a ocupar o percentual observado em 1964, 

em torno de 96%. 
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Gráfico nº 29 - Quantidade de réus julgados pelo STM, percentualmente, nas categorias Justiça corporativa (JC), 
Justiça do regime (JR) e Justiça político-corporativa (JPC) (1964-1980) 

 

 

Fonte: compilação da autora, com base nos Livros de Atas das Sessões do STM, de 1964, 1965, 1966, 1975, 
1977, 1978, 1980 e nos Livros de Acórdãos de Apelações de 1968, 1969, 1970, 1971.  
 

Independente da efervescência política e do envolvimento dos militares em setores diversos 

da administração do Estado brasileiro, a caserna continuou funcionando, também, para o 

cumprimento da função constitucional das Forças Armadas, de velar pela segurança externa 

do país. Logo, os rituais próprios da vida militar também se mantiveram, assim como a 

incidência criminal no âmbito da corporação. Entre 1964 e 1980 foram julgados 515 réus/ano, 

em média, acusados de crimes militares. Em se tratando de réus vinculados a questões 

políticas, essa média cai para 390 réus/ano. Afirmamos, portanto, que no plano judicial, o 

STM atuou mais para dentro da corporação, do que para o regime.  

Com relação ao STM atuando como justiça do regime, constamos que o Tribunal não 

apresentou um padrão de julgamento de crimes políticos, mantendo a tendência de absolver 

mais do que condenar. Percebemos, também, que no plano quantitativo, o rigor punitivo do 

STM atuando nessa categoria, aumentou na mesma proporção em que o regime foi 

recrudescendo politicamente, assim como a diminuição de punições acompanhou o processo 

de distensão política.  
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Um dos aspectos que se destacam com relação à apreciação do STM é o fato de que decisões 

como arquivamento ou anulação do processo foram bastante presentes ao longo de todo o 

período analisado, dando-nos a entender que o Tribunal considerava as nuances técnicas do 

processo como elemento a ser, realmente, considerado, no julgamento. Indicavam portanto, 

que o STM tomava decisões que envolviam a apreciação do caráter processualístico da 

apelação, que não somente se resumiam a condenar ou absolver o réu. Em geral, decisões 

como arquivamento ou anulação do processo eram mais favoráveis ao réu do que à acusação. 

Entre 1978 e 1979, decisões dessa natureza foram mais constantes, aumentando 

consideravelmente. A explicação para esse fenômeno, em 1979, está diretamente relacionada 

à concessão de anistia, pois dos 555 réus que recorreram ao STM nesse ano, o Tribunal julgou 

“extinta a punibilidade” de 312 (56,22%) deles. 

A lógica de análise que funcionou para entender a dinâmica decisória do STM como justiça 

do regime não procede se considerarmos os crimes militares. Assim como eram crimes de 

natureza distinta, o padrão de julgamento também era diferente. Entre 1964 e 1980, a natureza 

dos crimes permaneceu a mesma, destacando-se os delitos de deserção, insubmissão, lesão 

corporal e furto. O padrão no ato de julgar como justiça da corporação manteve-se inalterado 

em praticamente todo o período, condenando majoritariamente, mesmo que a penas mínimas. 

A média de sanções aplicada aos réus que incidiram em crimes militares é de 72%, dado que 

obedece a dois elementos: os crimes militares deviam ser punidos, pois a coerção jurídica é 

uma das formas de manter a ordem na caserna, e os IPMs que fundamentavam os crimes 

militares não apresentavam falhas técnicas ou haviam sido fundamentados mediante coerção 

físico-psicológica, o que diminuiria a possibilidade de anulação do processo, por exemplo. A 

quantidade de decisões do STM vinculadas à questões técnico-processuais, caiu a partir de 

1980, polarizando as decisões do STM em torno da absolvição ou condenação do réu.  

Na condição de crime militar por excelência, o delito de deserção foi o mais cometido na 

caserna ao longo do período analisado. A quantidade de apelações que chegavam ao STM 

relativas ao crime de deserção manteve-se constante, percentualmente, no período analisado, 

apesar da queda, em números absolutos. Do total de 2.567 réus julgados por deserção, o STM 

absolveu 2,73% e condenou 92,33% deles, demonstrando que esse não era um crime 

perdoável. 
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Como apresentado na Introdução, a condução da nossa pesquisa e o olhar por meio do qual 

analisamos a atuação do STM foi condicionada, de certa forma, pelo processo de investigação 

no Arquivo do STM, a disponibilidade de acesso às fontes e a própria estrutura do 

documento. A conjunção desses fatores nos levou a perceber que a atuação do Tribunal no 

período inicial de análise havia sido bem mais complexa do que uma simples distinção entre 

sua atenção para os crimes militares ou políticos, permitindo-nos vislumbrar uma zona de 

interseção entre as questões políticas e militares. 

Após o golpe, o processo persecutório e punitivo inicial, via Poder Executivo, apresentou um 

alcance desproporcional à possibilidade de exercer oposição política. Os atos de força dos 

quais o Poder Executivo se utilizou tinham origem e fim na sua vontade, sem margem para 

recorrer à esfera jurídica, a fim de contestar as decisões de cassações, reformas, 

aposentadorias, demissões, etc. No entender dos oficiais responsáveis pelos IPMs e do 

Ministério Público Militar, a quantidade de pessoas a serem punidas ainda não havia se 

esgotado com os atos iniciais do Executivo.  

Assim, uma parcela dessa população punível deveria ser responsabilizada pela 

desestabilização da ordem política e da corporação militar, ao mesmo tempo. Ao denunciar 

civis e militares em crimes específicos do CPM, como motim, revolta, aliciação e 

incitamento, ou nesse código e na LSN, ao mesmo tempo, os promotores militares 

fomentaram a atuação do STM como um foro que tinha que atentar para os aspectos político e 

corporativo do suposto crime cometido. Esse quadro jurídico, que gerava recursos na mesma 

proporção que a quantidade de réus incursos somente na LSN, amainou na primeira metade 

da década de 1970.   

Em termos metodológicos, é difícil estabelecer um ponto de equilíbrio em pesquisas que 

envolvam viés quantitativo e qualitativo de análise. Ao analisar as condenações e absolvições 

decididas pelo STM, como justiça do regime, percebemos que, quantitativamente, o STM 

absolvia mais do que condenava os réus no ato de julgar à luz da LSN, o que lhe imprimiria 

um caráter benevolente. Contudo, não podemos deixar de considerar o quantum penal 

aplicado pelo Tribunal, indicando um julgamento rigoroso, mesmo que esse comportamento 

tenha se repetido em uma quantidade menor de casos.  

Analisando de forma geral, entre 1964 e 1980, o comportamento decisório do STM em 

relação às sentenças das Auditorias Militares, percebemos que o Tribunal apresentou ampla 

tendência em concordar e reproduzir a decisão da primeira instância da Justiça Militar 
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(63,68%). O índice de redução do quantum penal imposto ficou em 29,12% e somente em 

7,21% dos casos o Tribunal decidiu elevar a pena aplicada pelas Auditorias.    

Se analisarmos por categoria, esse padrão de comportamento permaneceu, configurando certa 

sintonia no exercício de julgar das instâncias da Justiça Militar, como se pode depreender na 

Tabela nº 36. Essa constatação nos permite afirmar que o caráter “mais brando” do STM na 

imposição de sanções não procede. Atuando como justiça corporativa ou justiça do regime, a 

redução de penas ocorreu em 29% dos casos, mas nas duas categorias continuaram muito 

rigorosas. 

Tabela nº 36 – Comparação das decisões das Auditorias Militares e do STM atuando como Justiça corporativa 
(JC), Justiça do regime (JR) e Justiça político-corporativa (JPC) (1964-1980) 

 

Decisão JC % JR % JPC % 

Agrava a pena 300 7,24 63 6,36 10 25 

Confirma a pena 2.641 63,7 631 63,74 24 60 

Reduz a pena 1205 29,06 296 29,9 6 15 

Total 4146 100 990 100 40 100 
Fonte: compilação da autora, com base nos Livros de Atas das Sessões do STM, de 1964, 1965, 1966, 1975, 
1977, 1978, 1980 e nos Livros de Acórdãos de Apelações de 1968, 1969, 1970, 1971.  
 

Após apreciação dos debates plenários da corte do STM e da maneira como ele votou ao 

longo do período analisado, de maneira geral, podemos afirmar que o Tribunal coadunou com 

os desígnios dos governos militares durante a ditadura. Ao ver ampliado o rol de crimes a 

serem julgados pela Justiça Militar, os ministros não se furtaram em colaborar para 

organização da “nova” ordem jurídica que foi modelada de 1964 a 1979.  

Nossos dados indicam que a versão corrente nesse ramo da magistratura e entre os militares, 

de que o STM, em geral, por sua experiência e senioridade, amenizava as penas, não procede. 

Amenizar as penas não foi a prática mais comum, especialmente quando se tratava de crimes 

cometidos por militares.  

Moderação, humanismo, equilíbrio, serenidade, sabedoria e experiência são aspectos 

enfatizados nesse ramo do Judiciário e têm sido recorrentemente alegados pelos seus 

defensores, como um dos fatores para referendar a manutenção da Justiça Militar nos moldes 

em que existe atualmente. Nosso trabalho demonstra que o STM se comportou, de fato, mais 

como um braço do regime do que como um expoente da defesa da legalidade e dos direitos da 

pessoa. Seu comportamento decisório refletiu, principalmente, um julgamento rigoroso, 
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fundamentado em um emaranhado jurídico quase sempre de difícil entendimento ou 

aceitação. Não foi, essencialmente, um esteio para os perseguidos, como dizem alguns de seus 

defensores.311 Algumas vozes destoantes, de fato, apareceram no Tribunal e se fizeram 

conhecer por serem minoria. Foram elas que exigiram mais cuidado com as provas e com os 

dados provenientes dos IPMs. Destacamos os comportamentos dos ministros Peri Bevilacqua, 

no momento de institucionalização do regime militar, e do ministro Julio de Sá Bierrenbach, 

no momento de distensão política e de pronunciamento do STM na reprimenda, tardia, mas 

nunca desnecessária, à prática de tortura e sevícias pelos órgãos de repressão. 

A esta altura da análise, talvez se possa argumentar que o dado a destacar não sejam os 29% 

de penas amenizadas pelo STM, mas sim o patamar de condenações e de arbítrio que pautou 

os trabalhos das Auditorias Militares auxiliadas pelos serviços secretos e pelas polícias 

políticas em geral. Portanto, o papel amenizador do STM, como tribunal recursal, tem sido 

sustentado levando em conta os julgamentos da primeira instância, que por sua vez, foram 

realizados com base em informações e instruções contidas nos IPMs. Logo, ao se destacar o 

caráter atenuador dos acórdãos do STM, tomamos como termos de comparação decisões que 

escapam a qualquer controle no exercício da lei, resultando daí as necessárias observações 

acerca do aspecto qualitativo do padrão de votação do STM.    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
311 Ao analisar as entrevistas concedidas por ministros militares no âmbito do Dossiê Justiça Militar, encontra-se 
essa como versão corrente sobre a atuação do STM durante a ditadura militar. 
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