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ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
CONSULTORIA-GERAL DA UNIÃO
CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO AO MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA
COORDENAÇÃO-GERAL DO CONTENCIOSO JUDICIAL

INFORMAÇÕES n. 00554/2021/CONJUR-MJSP/CGU/AGU
NUP: 00734.001266/2021-28
INTERESSADOS: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE IMPRENSA - ABI
ASSUNTOS: CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE
Senhor Consultor Jurídico da Conjur-MJSP, Dr. João Bosco,
I - DO RELATÓRIO
1.
A Consultoria-Geral da União encaminhou a esta unidade consultiva o OFÍCIO n.
00193/2021/CONSUNIAO/CGU/AGU, por meio do qual vindica elementos de defesa para "subsidiar a elaboração de
informações a serem prestadas ao Supremo Tribunal Federal pelo Excelentíssimo Senhor Presidente da República, nos autos
da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 826, ajuizada pela Associação Brasileira de Impressa - ABI,
solicito a Vossa Excelência manifestação desse d. Órgão acerca das alegações constantes da petição inicial."
2.
o qual adoto:

Para evitar repetições desnecessárias, colho o ensejo para replicar o relatório contido no ventilado expediente,
"Trata-se de Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental objetivando:
c.1) conferir interpretação conforme a Constituição aos arts.138 e 139 do Código Penal para
estabelecer a interpretação segundo a qual, salvo na hipótese de fabricação e propagação sistemática
de notícias falsas, é inconstitucional a incidência dos preceitos para coibir a publicação de
informações quando o potencial ofendido for servidor público ou pessoa pública;
c.2) conferir interpretação conforme a Constituição aos arts. 324 e 325 do Código Eleitoral para
estabelecer a interpretação segundo a qual, salvo na hipótese de fabricação e propagação sistemática
de notícias falsas, é inconstitucional a incidência dos preceitos para coibir a publicação de
informações quando o potencial ofendido for candidato, servidor público ou pessoa pública;
c.3) declarar a não-recepção do art.138, §3º, II e III, do Código Penal;
c.4) conferir interpretação conforme a Constituição ao art.139, parágrafo único, do Código Penal
para admitir a exceção da verdade quando o ofendido for pessoa pública e a ofensa concernir a
matéria de interesse público;
c.5) declarar a não-recepção do art.141, incs.I e II, do Código Penal;
c.6) declarar a não-recepção do art.324,§2º, II e III, da Lei Eleitoral (Lei nº 4.737/65);
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c.7) conferir interpretação conforme a Constituição ao art.325, parágrafo único, da Lei Eleitoral (Lei
nº4.737/65) para admitir a exceção da verdade quando o ofendido for candidato ou pessoa pública e a
ofensa concernir a matéria de interesse público;
c.8) conferir interpretação conforme a Constituição aos artigos 9º, III, 214, 215, 217, 218, 219 e 220
do Código Penal Militar, para declarar inconstitucional sua aplicação a condutas imputadas a civis,
os quais devem ser julgados pela Justiça Comum, com base nas normas constantes do Código Penal,
mesmo quando o ofendido é militar ou instituição militar.
A parte autora afirma que a presente ADPF se concentra nos crimes contra a honra, e tem como
propósito garantir a plena observância da liberdade de expressão, do direito à informação e da
integridade do regime republicano e democrático.
Aduz que o objetivo da presente ação é requerer ao STF que proveja proteção plena à liberdade de
expressão (CF, art. 5º, IV e IX), à liberdade de informação jornalística, à vedação à censura (CF, art.
220, caput, §§1º e 2º), ao direito à informação (CF, art. 5º, XIV), ao princípio da igualdade (CF, art.
5º, caput), ao princípio republicano (CF, art. 1º), ao princípio democrático (CF, art. 1º, caput e
parágrafo único), ao princípio da publicidade da administração (CF, art. 37, caput), ao princípio da
ampla defesa (CF, art. 5º, LV), ao princípio da proporcionalidade, extraído do princípio do devido
processo legal (CF, art. 5º, LIV) e do princípio do estão de direito (CF, art. 1º).
Narra que, desde o início do atual governo, o Ministério da Justiça e da Segurança Pública vem
requisitando a abertura de inquéritos policiais para apurar publicações de jornalistas e outras
manifestações públicas críticas. Diz que tais procedimentos investigatórios servem ao propósito ilícito
de silenciar jornalistas e demais membros da sociedade civil, produzindo um efeito resfriador do
debate público.
Afirma violar o princípio da proporcionalidade o estabelecimento de causas de aumento para os
crimes contra a honra praticados contra autoridades públicas, sob o argumento de que "a honra e a
imagem de agentes políticos e servidores públicos não merecem proteção mais intensa que a honra e a
imagem das pessoas que se dedicam prioritariamente à vida privada". Diz que a participação na vida
pública implica renunciar parte da privacidade.
Ressalta que o art. 138, §3º, II, do Código Penal e o art. 324, §2º, II, do Código Eleitoral, ofendem o
princípio da isonomia, pois inadmitem a prova da verdade quando o crime de calúnia é cometido
contra o Presidente da República ou chefe de Governo estrangeiro.
Em relação aos crimes contra a honra definidos no Código Penal Militar, salienta que, apesar da
interpretação restritiva que predomina na Jurisprudência da Corte, os critérios assentados nas
expressões “afetar as instituições militares” e “atingir as Forças Armadas” ainda abrem espaço
significativo para a sua aplicação em civis, produzindo um "efeito resfriador sobre todos aqueles que
desejam publicar notícias sobre as Forças Armadas."
Deixamos de juntar cópia da petição inicial e dos demais documentos constantes dos autos, uma vez
que todas as peças do processo poderão ser acessadas, a qualquer tempo, no site do Supremo Tribunal
Federal ou por meio do sistema SAPIENS da AGU.
Informamos que a presente solicitação se faz previamente à notificação da Autoridade, com vistas a
permitir a produção antecipada da minuta de manifestação jurídica pertinente."

3.
Compulsando-se os autos SAPIENS, identifica-se que iguais subsídios foram vindicados à Subchefia para
Assuntos Jurídicos da Secretaria-Geral da Presidência da República e à Conjur junto ao Ministério da Defesa.
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4.
No âmbito deste MJSP, direcionamos ofícios à AEAL (Ofício AGU nº 1698/2021/NAJCCJ/CCJ/CONJUR/MJ), SENASP (Ofício AGU nº 1699/2021/NAJ-CCJ/CCJ/CONJUR/MJ), DG-PF (Ofício AGU nº
1700/2021/NAJ-CCJ/CCJ/CONJUR/MJ) e o DESPACHO Nº 43/2021/NAJ-CCJ/CCJ/CONJUR-MJ/CGU/AGU à
Coordenação-Geral de Análise Jurídica de Atos Normativos.
5.
Em resposta, sobrevieram os seguintes elementos: i) DESPACHO Nº 23/2021/CGAN/CONJUR/MJ
(14439145), acompanhado de Dossiê de Exposição de motivos do Código Penal (14441973) e Exposição de motivos do
Código Eleitoral (14441992); ii) OFÍCIO Nº 3547/2021/GAB-SENASP/SENASP/MJ, instruído pela INFORMAÇÃO
Nº 54/2021/DIAL/CGESP/SENASP (14448195); iii) e o volume digitalizado de processo (14470562), com manifestação da
PF.
6.

É o relatório.
II - DOS FUNDAMENTOS
II.1 - Da inépcia da petição inicial

7.
In casu, os fundamentos lançados na petição inicial são confusos e imprecisos, não sendo possível sequer
concluir que os pleitos formulados pelos requerentes decorrem, de fato, dos argumentos enunciados ao longo da peça.
8.
Melhor dizendo: a pretensão do autor concentrado é questionar a juridicidade de diversos dispositivos (CPP,
CP, CE) ao argumento de seu aproveitamento pode se revelar inconstitucional e vulnerador da garantia da liberdade de
expressão e de imprensa.
9.
As falhas verificadas na petição inicial, além de impedirem o pleno exercício do contraditório e da ampla
defesa, prejudicam a delimitação precisa do objeto da arguição, a ponto de tornar inviável sua apreciação por essa Suprema
Corte. Confiram-se, nesse sentido, os seguintes precedentes:
AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE.
FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA E ABSTRATA. RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
IMPOSSIBILIDADE. INÉPCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. LEI COMPLEMENTAR
141/2012, ART. 13, § 2º. EXPRESSÃO “FEDERAL”. DECRETO 7.507/2011, ART. 2º, CAPUT.
EXPRESSÃO “FEDERAIS”. AGRAVO REGIMENTAL. DESPROVIMENTO. 1. Pedido articulado
em termos meramente genéricos desatende pressuposto para desenvolvimento adequado do
processo. Inicial inepta. 2. Esta CORTE inadmite, para fins de questionamento da higidez
constitucional de norma, que a impugnação se apresente de forma abstrata. Precedentes. 3. Agravo
regimental que repisa argumentação desprovida de fundamentos específicos. 4. Agravo regimental a
que se nega provimento.
(ADI nº 5118 AgR, Relator: Ministro Alexandre de Moraes, Órgão Julgador: Tribunal Pleno,
Julgamento em 09/04/2018, Publicação em 17/05/2018; grifou-se);
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. INÉPCIA DA INICIAL. - É NECESSARIO,
EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE, QUE VENHAM EXPOSTOS OS
FUNDAMENTOS JURÍDICOS DO PEDIDO COM RELAÇÃO ÀS NORMAS IMPUGNADAS,
NÃO SENDO DE ADMITIR-SE ALEGAÇÃO GENÉRICA DE INCONSTITUCIONALIDADE
SEM QUALQUER DEMONSTRAÇÃO RAZOÁVEL, NEM ATAQUE A QUASE DUAS
DEZENAS DE MEDIDAS PROVISÓRIAS EM SUA TOTALIDADE COM ALEGAÇÕES POR
AMOSTRAGEM. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE QUE NÃO SE CONHECE.
(ADI nº 259, Relator: Ministro Moreira Alves, Órgão Julgador: Tribunal Pleno, Julgamento em
11/03/1991, Publicação em 19/02/1993; grifou-se).

10.
Acerca do tema, o Código de Processo Civil – subsidiariamente aplicável ao processo constitucional – assim
dispõe (grifos acrescidos):
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Art. 330. A petição inicial será indeferida quando:
I - for inepta;
(...)
§ 1º Considera-se inepta a petição inicial quando:
I - lhe faltar pedido ou causa de pedir;
II - o pedido for indeterminado, ressalvadas as hipóteses legais em que se permite o pedido genérico;
III - da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão;
IV - contiver pedidos incompatíveis entre si.

11.
Nesses termos, conclui-se pela inépcia da petição inicial da presente arguição, o que enseja seu indeferimento
(artigo 4º, caput, da Lei nº 9.882/1999 c/c art. 330, § 1º, III, do Código de Processo Civil).
II.2 – DA REQUISIÇÃO MINISTERIAL COMO REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE PARA
DEFLAGRAÇÃO DE COMPETÊNCIAS CONSTITUCIONAIS - DA LIBERDADE DE EXPRESSÃO COMO
DIREITO NÃO ABSOLUTO
12.
Tendo em vista que a exordial tangencia o instituto da requisição ministerial, de competência do MJSP, mister
tecer breves considerações sobre o tema.
13.
Quanto à atuação do Titular do MJSP na matéria, de rigor salientar que o ato político-administrativo de
requisição ministerial, requisito de procedibilidade para a inauguração das atribuições da Polícia Federal e do Ministério
Público Federal, em face de condutas potencialmente vulneradoras da esfera subjetiva do Presidente da República, é
exauriente em si, vale dizer, uma vez adotado, encerra-se o exercício de competência desta Pasta na matéria, cabendo à
autoridade policial promover os eventuais impulsos subsequentes.
14.
Em suma, a requisição ministerial tem o condão de autorizar o livre desempenho de competências
constitucional e legal pelos atores do Sistema de Persecução Penal pátrio, certo de que, ao final, caberá a estes avaliar a
presença ou não de elementos que lastreiam a denominada justa causa, para, em assim sendo, propor a ação penal.
15.
Não há dúvidas que a liberdade de discussão e de crítica dos atos governamentais, garantem a normalidade
do regime democrático, coibindo a ação deletéria dos ditadores e corruptos (SANTOS, Antonio Jeová. Dano moral
indenizável. 4. ed. São Paulo: RT, 2003, p. 307), contribuindo para a evolução dos costumes públicos (LIMBORÇO, Lauro. O
direito de crítica e a lei de imprensa. Doutrinas Essenciais de Direitos Humanos, v. 2, p. 667-671, ago. 2011) a partir do
controle social (SANTOS, Antonio Jeová. Dano moral indenizável, p. 307).
16.
Por outro lado, por consequência, a liberdade de expressão não pode servir como argumento para condutas
que busquem violar o Estado Democrático de Direito, pois, repita-se a liberdade de expressão constitui valor nuclear para a
proteção justamente do regime democrático, pois “nenhum direito é absoluto e o direito à liberdade de expressão não foge a
esta regra” (RODRIGUES JR, Edson Beas. Solucionando o conflito entre o direito de imagem e a liberdade de expressão: a
contribuição da jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos,p. 88-104).
17.
Edilsom Farias (Liberdade de expressão e comunicação: teoria e proteção constitucional, p. 269-271) leciona
que a liberdade de expressão deve se compatibilizar com restrições tácitas estabelecidas pelo legislador, com base em direitos
e valores constitucionais contrapostos. Trata-se de uma necessária homenagem à harmonização do sistema. Na mesma
direção, Bruno Miragem (Responsabilidade civil da imprensa por dano à honra: o novo código de processo civil e a lei de
imprensa, p. 258) utiliza a terminologia “pertinência jurídica” para atacar as críticas que propagam juízos discriminatórios ou
reações ilícitas.
18.
Nessa ordem de ideias, a análise realizada no âmbito do MJSP que é materializada em requisição à Polícia
Federal tem como premissa que o exercício da liberdade de expressão, mesmo sob o ponto de vista de veiculação de opiniões
direcionadas a agentes públicos, não é ilimitado, consoante precedentes do Superior Tribunal de Justiça (v.g, REsp n.
1.704.600/RS, Relator Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/10/2019, DJe
15/10/2019; REsp n. 1.440.721/GO, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em
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11/10/2016, DJe 11/11/2016; REsp 1390560/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA,
julgado em 03/10/2013, DJe 14/10/2013).
19.
O Supremo Tribunal Federal, na mesma direção, já realçou que a liberdade de expressão não agasalha
discursos de ódio (“hate speech”) e deve ser exercida em harmonia com os demais direitos e valores prestigiados na Lei
Maior:
“(...) 13. Liberdade de expressão. Garantia constitucional que não se tem como absoluta. Limites
morais e jurídicos. O direito à livre expressão não pode abrigar, em sua abrangência, manifestações
de conteúdo imoral que implicam ilicitude penal. 14. As liberdades públicas não são incondicionais,
por isso devem ser exercidas de maneira harmônica, observados os limites definidos na própria
Constituição Federal (CF, artigo 5º, § 2º, primeira parte). O preceito fundamental de liberdade de
expressão não consagra o "direito à incitação ao racismo", dado que um direito individual não pode
constituir-se em salvaguarda de condutas ilícitas, como sucede com os delitos contra a honra. (...)”
(HC 82424, Relator(a): MOREIRA ALVES, Relator(a) p/ Acórdão: MAURÍCIO CORRÊA, Tribunal
Pleno, julgado em 17/09/2003, DJ 19-03-2004 PP-00024 EMENT VOL-02144-03 PP-00524).

20.
Acrescente-se que a experiência do Direito comparado corrobora a inexistência de imunidade (liberdade
absoluta e irresponsável) ao direito de opinião que, se exercido para além do desenho constitucional, pode vulnerar a esfera
subjetiva de agentes públicos, nada obstante a sua natural exposição social. São exemplos as seguintes passagens doutrinárias,
que teceram comentários sobre a jurisprudência do Del Convenio Europeo e do Tribunal Constitucional Espanhol:
"El Convenio Europeo de Derechos Humanos establece, de manera casi uniforme en cada precepto,
que el ejercicio de la libertad o del derecho correspondiente puede ser sometido por ley a ciertas
restricciones <<que constituyan medidas necesarias, en una sociedad democrática>>, para la
seguridad nacional, la defensa del orden, la prevención del delito, la protección de la salud o de la
moral, la protección de los derechos ajenos, etcétera”.(SENDRA, Vicente Gimeno. ALLARD, Pablo
Morenilla. DEL MORAL, Antonio Torres. MARTÍNEZ, Manuel Diaz. Los Derechos Fundamentales y
su protección jurisdicional. 2ª Edición. Edisofer sl Libros Jurídicos: Madrid, 2017. p. 109)
"Con todo, en ninguno de los casos, cuando lo divulgado o la crítica vertida vengan acompañadas de
expresiones formalmente injuriosas o se refieran a cuestiones cuya revelación o divulgación es
innecesaria para la información y crítica relacionada con el desempeño del cargo público, la
actividad profesional por la que el individuo es conocido o la información que previamente ha
difundido, ese personaje es, a todos los efectos, un particular como otro cualqueira que podrá hacer
valer su derecho al honor o a la intimidad frente a esas opiniones, críticas o infromaciones lesivas del
art. 18 CE (SSTC 76/1995, de 22 de mayo, 3/1997, de 13 de enero, 134/1999...)" ( RUIZ, Blanca
Rodríguez. Los Derechos Fundamentales ante el Tribinal Constitucional. Un Recorrido
Jurisprudencial. Ed. Tirant lo blanch. manuales. Valencia, 2016: p. 550).

21.
Feitas estas considerações, cabe-nos assinalar que não são atribuições do Ministro de Estado da Justiça e
Segurança Pública o acompanhamento e a tomada de decisões no bojo de inquéritos sob responsabilidade da Polícia Federal,
órgão que poderá disponibilizar elementos outros, atinentes à fase investigativa.
III – DA IMPOSSIBILIDADE DE ENQUADRAMENTO DO EXERCÍCIO DE COMPETÊNCIAS
LEGAIS COMO EXPRESSÃO DE ILÍCITOS

22.
Além disso, a jurisprudência pátria é pacífica quanto à impossibilidade de extrair eventual cometimento
de ilícito tão-somente pelo exercício de deveres-poderes, ou seja, de competências com assento na Lei e na Constituição.
Ilustrativo deste entendimento é o acórdão unânime do TRF da 3ª Região, prolatado em 28/02/2019 e de Relatoria do
Desembargador Fábio Prieto, nos autos da apelação n° 00132939220074036104/SP:
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“ADMINISTRATIVO - RESPONSABILIDADE CIVIL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - DANOS
MATERIAIS E MORAIS - PRISÃO EM FLAGRANTE E INSTAURAÇÃO DE INQUÉRITO POLICIAL
- INEXISTÊNCIA DE ABUSO - INDENIZAÇÃO INDEVIDA - SENTENÇA MANTIDA - APELAÇÃO
IMPROVIDA.
1. Os autores alegam que, no exercício da atividade de despachantes aduaneiros, em razão de erro da
autoridade alfandegária, foram presos em flagrante e indiciados no inquérito policial n.º 116/2000.
Afirmam que a investigação chegou à conclusão de que o episódio decorreu de falha provocada pela
equipe de programação do sistema DT-e ao efetuar o desbloqueio de contêineres com declarações de
importações já registradas.
2. A princípio, o exercício do poder-dever de fiscalização do Estado não gera o dever de indenizar. É
preciso analisar o caso concreto, para verificar se houve abuso capaz de gerar a indenização.
(...)
5. O inquérito foi instaurado, garantindo aos apelantes a ampla defesa e o contraditório. Embora o
procedimento tenha reconhecido falha no sistema que irregularmente desbloqueou os contêineres,
havia, naquele momento, suspeita passível de ensejar a investigação da forma em que ocorreu, sem
abuso ou erro evidente.
6. A jurisprudência reconhece que a indenização em casos como o presente demanda situações
extremas, em que há abuso ou erro evidente. Precedentes.
7. Considerado o trabalho adicional realizado pelos advogados, em decorrência da interposição de
recurso, fixo os honorários advocatícios em 6% (seis por cento) do valor da causa, nos termos do
artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.
8. Apelação improvida” (destaques e grifos nossos).
IV - DA CONCLUSÃO

23.
De tudo quanto exposto, esta CGCJ entende que a exordial está desprovida de todos os pressupostos que
admitiriam pronunciamento de mérito, mais especificamente, é inepta, ao, singelamente, invocar contornos da garantia da
liberdade de expressão para justificar o redimencionamento/declaração de inconstitucionalidade de diversas normas do
ordenamento penal e processual. Ao que parece, pretende o autor concentrado algo semelhante a um habeas corpus coletivo e
preventivo, para obstar análise (juízo de ponderação) em face de toda e qualquer manifestação, o que, pensamos, deve ser
questionado, no tempo e modo, pela via do HC e outros instrumentos, no bojo do caso concreto.
24.
No mérito, os pedidos são improcedentes, porquanto a liberdade de expressão não é valor absoluto e excessos
na sua articulação podem vulnerar valores outros, que, igualmente, gozam de proteção, a desafiar a responsabilização civil ou
penal, a depender dos contornos do caso concreto.
V - DOS ENCAMINHAMENTOS
25.
Em atenção às disposições da Portaria n° 1/2020 da Conjur-MJSP, submeto estas informações à sua
deliberação conclusiva, com proposta, acaso corroboradas:
i)
resposta
à
comunicação
00193/2021/CONSUNIAO/CGU/AGU;

da

CGU

inaugurada

pelo

OFÍCIO

n.

ii) ciência à SGCT, responsável pela atuação, pela União, no STF;
iii) conceder acesso externo aos autos SEI de mesmo número, para permitir a cognição dos elementos
disponibilizados pelas áreas técnicas consultadas.
À consideração superior.

Brasília, 27 de abril de 2021.
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Bruno Luiz Dantas de Araújo Rosa
Advogado da União
Coordenador-Geral de Contencioso Judicial

Atenção, a consulta ao processo eletrônico está disponível em http://sapiens.agu.gov.br mediante o
fornecimento do Número Único de Protocolo (NUP) 00734001266202128 e da chave de acesso 13f8ce84

Documento assinado eletronicamente por BRUNO LUIZ DANTAS DE ARAUJO ROSA, de acordo com os normativos
legais aplicáveis. A conferência da autenticidade do documento está disponível com o código 622829175 no endereço
eletrônico http://sapiens.agu.gov.br. Informações adicionais: Signatário (a): BRUNO LUIZ DANTAS DE ARAUJO ROSA.
Data e Hora: 27-04-2021 12:27. Número de Série: 40358683320275882631780663088. Emissor: Autoridade Certificadora
SERPRORFBv5.
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ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS, BLOCO T, EDIFÍCIO SEDE, 4º ANDAR, SALA 434, CEP 70.064-900 - TELEFONES: (61) 2025-3260 E 2025-9200

DESPACHO DE APROVAÇÃO n. 00794/2021/CONJUR-MJSP/CGU/AGU
NUP: 00734.001266/2021-28
INTERESSADA: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE IMPRENSA - ABI
ASSUNTO: Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 826, em trâmite no Supremo Tribunal
Federal, ajuizada pela Associação Brasileira de Impressa - ABI.

1.
Aprovo a peça de INFORMAÇÕES n. 00554/2021/CONJUR-MJSP/CGU/AGU, de
27/04/2021, subscrita pelo Coordenador-Geral de Contencioso Judicial, Advogado da União Bruno Luiz Dantas
de Araújo Rosa, adotando seus fundamentos e conclusões.
2.

Ao Apoio desta Consultoria Jurídica, para:
a) abrir tarefa, no sistema SAPIENS, e disponibilizar link de acesso externo ao Processo SEI
nº 00734.001266/2021-28:
i) à Consultoria-Geral da União - CGU, para conhecimento, em resposta à
comunicação inaugurada pelo OFÍCIO n. 00193/2021/CONSUNIAO/CGU/AGU, de
14/04/2021 (SEI nº 14435035);
ii) à Secretaria-Geral de Contencioso - SGCT, para ciência;

 ) juntar as manifestações ao respectivo processo no sistema SEI e enviar os autos
b
eletrônicos à Secretaria Nacional de Segurança Pública, para ciência;
c) após o envio dos autos, no sistema SEI e adoção das demais medidas ora indicadas,
providenciar o arquivamento do presente processo no sistema SAPIENS.
Brasília, 27 de abril de 2021.

RAFAEL SCHAEFER COMPARIN
Advogado da União
Consultor Jurídico Adjunto Substituto
(Portaria CONJUR/MJSP n. 001, de 2020)

Atenção, a consulta ao processo eletrônico está disponível em http://sapiens.agu.gov.br
mediante o fornecimento do Número Único de Protocolo (NUP) 00734001266202128 e da chave de acesso
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1/2

17/06/2021

https://sapiens.agu.gov.br/documento/622829176

13f8ce84

Documento assinado eletronicamente por RAFAEL SCHAEFER COMPARIN, de acordo com os normativos
legais aplicáveis. A conferência da autenticidade do documento está disponível com o código 622829176 no
endereço eletrônico http://sapiens.agu.gov.br. Informações adicionais: Signatário (a): RAFAEL SCHAEFER
COMPARIN. Data e Hora: 27-04-2021 18:53. Número de Série: 35381708372650570778997074793. Emissor:
Autoridade Certificadora da Presidencia da Republica v5.

https://sapiens.agu.gov.br/documento/622829176

2/2

29/04/2021

SEI/PR - 2529101 - Nota SAJ

PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
SECRETARIA-GERAL
SUBCHEFIA PARA ASSUNTOS JURÍDICOS
Nota SAJ nº 134 / 2021 / CGIP/SAJ/SG/PR

Interessada:

CONSULTORIA-GERAL DA UNIÃO - CGU

Juízo: Supremo Tribunal Federal
Processo Judicial/ Relator: Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental
826-DF/ Relator Ministro Gilmar Mendes
Assunto:

Intepretação conforme a Cons tuição Federal de crimes
contra a honra pra cados contra Presidente da República,
servidores públicos e pessoas públicas

NUP: 00692.001168/2021-24
Senhor Subchefe,
I - RELATÓRIO
1.
Cuida-se do O cio n. 00192/2021/CONSUNIAO/AGU, por intermédio do qual a
Consultoria-Geral da União solicita subsídios para elaboração de informações, a serem prestadas pelo
Senhor Presidente da República, nos autos da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n.
826, em trâmite no Supremo Tribunal Federal - STF e proposta pela Associação Brasileira de Imprensa ABI.
2.
Conforme consta do preâmbulo da pe ção inicial, a ação cons tucional visa a que o STF
conﬁra interpretação conforme a Cons tuição Federal: i) aos arts. 138 e 139, caput e § único, do Código
Penal; ii) aos arts. 324 e 325, caput e § único, do Código Eleitoral (Lei nº 4.737, de 15 de julho de 1965); e
iii) aos ar gos 9º, inciso III; 214; 215; 217; 218; 219; e 220, do Código Penal Militar.
3.

Transcrevem-se os disposi vos impugnados para melhor compreensão da controvérsia:
Código Penal
Art. 138 - Caluniar alguém, imputando-lhe falsamente fato deﬁnido como crime:
Pena - detenção, de seis meses a dois anos, e multa.
Art. 139 - Difamar alguém, imputando-lhe fato ofensivo à sua reputação:
Pena - detenção, de três meses a um ano, e multa.
Parágrafo único - A exceção da verdade somente se admite se o ofendido é funcionário público e a
ofensa é rela va ao exercício de suas funções.
Código Eleitoral
Art. 324. Caluniar alguém, na propaganda eleitoral, ou visando ﬁns de propaganda, imputando-lhe
falsamente fato deﬁnido como crime:
Pena - detenção de seis meses a dois anos, e pagamento de 10 a 40 dias-multa.
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Art. 325. Difamar alguém, na propaganda eleitoral, ou visando a ﬁns de propaganda, imputando-lhe
fato ofensivo à sua reputação:
Pena - detenção de três meses a um ano, e pagamento de 5 a 30 dias-multa.
Parágrafo único. A exceção da verdade somente se admite se ofendido é funcionário público e a
ofensa é rela va ao exercício de suas funções.
Código Penal Militar
Art. 9º Consideram-se crimes militares, em tempo de paz:
(...)
III - os crimes pra cados por militar da reserva, ou reformado, ou por civil, contra as ins tuições
militares, considerando-se como tais não só os compreendidos no inciso I, como os do inciso II, nos
seguintes casos: (...)
Art. 214. Caluniar alguém, imputando-lhe falsamente fato deﬁnido como crime:
Pena - detenção, de seis meses a dois anos.
Art. 215. Difamar alguém, imputando-lhe fato ofensivo à sua reputação:
Pena - detenção, de três meses a um ano.
Art. 217. Se a injúria consiste em violência, ou outro ato que a nja a pessoa, e, por sua natureza ou
pelo meio empregado, se considera aviltante:
Pena - detenção, de três meses a um ano, além da pena correspondente à violência.
Art. 218. As penas cominadas nos antecedentes ar gos dêste capítulo aumentam-se de um têrço, se
qualquer dos crimes é come do:
I - contra o Presidente da República ou chefe de govêrno estrangeiro;
II - contra superior;
III - contra militar, ou funcionário público civil, em razão das suas funções;
IV - na presença de duas ou mais pessoas, ou de inferior do ofendido, ou por meio que facilite a
divulgação da calúnia, da difamação ou da injúria.
Art. 219. Propalar fatos, que sabe inverídicos, capazes de ofender a dignidade ou abalar o crédito
das fôrças armadas ou a conﬁança que estas merecem do público:
Pena - detenção, de seis meses a um ano.
Art. 220. Não cons tui ofensa punível, salvo quando inequívoca a intenção de injuriar, difamar ou
caluniar:
I - a irrogada em juízo, na discussão da causa, por uma das partes ou seu procurador contra a outra
parte ou seu procurador;
II - a opinião desfavorável da crí ca literária, ar s ca ou cien ﬁca;
III - a apreciação crí ca às ins tuições militares, salvo quando inequívoca a intenção de ofender;
IV - o conceito desfavorável em apreciação ou informação prestada no cumprimento do dever de
o cio.

4.
Pretende-se também a declaração de não-recepção do art. 138, §3º, incisos I, II e III, e do
art. 141, incisos I e II, todos do Código Penal, assim como do art. 324, §2º, I, II e III, do Código Eleitoral:
Código Penal
Art. 138 - Caluniar alguém, imputando-lhe falsamente fato deﬁnido como crime: (...)
§ 3º - Admite-se a prova da verdade, salvo:
I - se, cons tuindo o fato imputado crime de ação privada, o ofendido não foi condenado por
sentença irrecorrível;
II - se o fato é imputado a qualquer das pessoas indicadas no nº I do art. 141;
III - se do crime imputado, embora de ação pública, o ofendido foi absolvido por sentença
irrecorrível.
Art. 141 - As penas cominadas neste Capítulo aumentam-se de um terço, se qualquer dos crimes é
come do:
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I - contra o Presidente da República, ou contra chefe de governo estrangeiro;
II - contra funcionário público, em razão de suas funções;
Código Eleitoral
Art. 324. Caluniar alguém, na propaganda eleitoral, ou visando ﬁns de propaganda, imputando-lhe
falsamente fato deﬁnido como crime:
(...)
§ 2º A prova da verdade do fato imputado exclui o crime, mas não é admi da:
I - se, cons tuindo o fato imputado crime de ação privada, o ofendido, não foi condenado por
sentença irrecorrível;
II - se o fato é imputado ao Presidente da República ou chefe de governo estrangeiro;
III - se do crime imputado, embora de ação pública, o ofendido foi absolvido por sentença
irrecorrível.

5.
Após aﬁrmar ser legí ma para a propositura, por haver per nência temá ca com suas
ﬁnalidades ins tucionais, delimita o objeto da ADPF nos crimes contra a honra, com o “propósito de
garan r a plena observância da liberdade de expressão, do direito à informação e da integridade do
regime republicano e democrá co”.
6.
Aponta, como preceitos cons tucionais violados, “a proteção plena à liberdade de
expressão (CF, art. 5º, IV e IX), à liberdade de informação jornalís ca, à vedação à censura (CF, art. 220,
caput, §§1º e 2º), ao direito à informação (CF, art. 5º, XIV), ao princípio da igualdade (CF, art. 5º, caput),
ao princípio republicano (CF, art. 1º), ao princípio democrá co (CF, art. 1º, caput e parágrafo único), ao
princípio da publicidade da administração (CF, art. 37, caput), ao princípio da ampla defesa (CF, art. 5º,
LV), ao princípio da proporcionalidade, extraído do princípio do devido processo legal (CF, art. 5º, LIV) e
do princípio do estado de direito (CF, art. 1º)”.
7.
Aﬁrma que, em matéria de comunicação social, há um novo contexto advindo da
“explosão” de sites, blogs e portais na rede mundial de computadores, o que impede ou diﬁculta a
proteção e defesa dos jornalistas e tem produzido, na sua visão, um “grave efeito silenciador”,
dissuadindo a produção de matérias jornalís cas “independentes”.
8.
Cita a abertura, por órgãos do Poder Execu vo, de inquéritos policiais para apuração de
publicações de jornalistas e outras manifestações públicas crí cas.
9.
Aﬁrma violar o princípio da proporcionalidade o estabelecimento de causas de aumento
para os crimes contra a honra pra cados contra autoridades públicas, sob o argumento de que "a honra e
a imagem de agentes polí cos e servidores públicos não merecem proteção mais intensa que a honra e a
imagem das pessoas que se dedicam prioritariamente à vida privada". Para a autora, a par cipação na
vida pública implica renunciar parte da privacidade.
10.
Ressalta que o art. 138, §3º, II, do Código Penal e o art. 324, §2º, II, do Código Eleitoral,
ofendem o princípio da isonomia, pois inadmitem a prova da verdade quando o crime de calúnia é
come do contra o Presidente da República ou chefe de Governo estrangeiro.
11.
Em relação aos crimes contra a honra deﬁnidos no Código Penal Militar, salienta que,
apesar da interpretação restri va que predomina na Jurisprudência da Corte, os critérios assentados nas
expressões “afetar as ins tuições militares” e “a ngir as Forças Armadas” ainda abrem espaço
signiﬁca vo para a sua aplicação em civis, produzindo um "efeito resfriador sobre todos aqueles que
desejam publicar no cias sobre as Forças Armadas."
12.
Cita precedentes do STF, por meio dos quais entende ter o Judiciário garan do a liberdade
de expressão, razão pela qual pede, dentre outros pleitos, a suspensão do “andamento dos inquéritos
policiais, dos procedimentos inves gatórios criminais conduzidos diretamente pelo Ministério Público e
dos processos judiciais, tanto federais quanto estaduais, que versem sobre a matéria em exame, bem
como dos efeitos das decisões judiciais já proferidas”.
13.
No mérito, requer a conﬁrmação dos pedidos liminares, bem como a u lização da técnica
de decisão de controle de cons tucionalidade (Interpretação conforme) aos disposi vos legais
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mencionados anteriormente, assim como a declaração de não-recepção dos já citados ar gos dos
Códigos Penal e Eleitoral.
14.

É o relatório.

II – ANÁLISE JURÍDICA
II.1) Da competência legisla va em matéria penal. Dos mandados cons tucionais de criminalização.
Proteção adequada a direitos individuais.
15.
Conforme faz questão de salientar a requerente, a presente ADPF “ocupa-se
especiﬁcamente dos problemas associados ao impacto das normas que piﬁcam crimes contra a honra
sobre o exercício da liberdade de expressão”.
16.
Em razão desses supostos efeitos (“impactos”), a exemplo do efeito de “desencorajar
condutas lícitas” e de impedir o livre exercício da proﬁssão de jornalista, vislumbram-se, na exordial,
pedidos como o de “declaração da incons tucionalidade da aplicação dos mencionados preceitos
incriminadores para coibir a publicação de informações quando o ofendido for funcionário público ou
pessoa pública”.
17.
A autora aﬁrma que o direito penal não deve intervir em certos casos como o de disputas
eleitorais, ocasiões nas quais a incidência de fake news é maior, e também apresenta argumentos como
o de que não há razão para a proteção mais intensa de direitos de determinadas pessoas em detrimento
de outras, razão pela qual propõe a seguinte tese a ser reconhecida pelo Judiciário: “salvo na hipótese de
fabricação e propagação sistemá ca de no cias falsas, é incons tucional a incidência dos preceitos para
coibir o exercício da liberdade de expressão quando o potencial ofendido for candidato, servidor público
ou pessoa pública”.
18.
Desses pleitos, já é possível perceber que a arguente pretende impor determinada leitura
(ou exegese) de disposi vos legais de caráter penal, sem que haja um debate público no foro adequado
para tanto, o Congresso Nacional, o que evidentemente ofende o princípio da separação de poderes.
19.
Dos pedidos, conclui-se pretender, a ABI, que o STF subs tua o legislador em sua tarefa
cons tucional de legislar e de criar pos penais incriminadores, valorando os direitos fundamentais
que merecem proteção cons tucional e legal.
20.
Além disso, os pedidos impedem, de modo prévio, a regular apuração, pelos órgãos de
persecução penal competentes, de condutas com efeitos criminais, assim como a valoração de fatos e
provas em processo judicial cons tuído com a ﬁnalidade de aplicação, ou não, da legislação penal, em
clara violação ao princípio da separação de poderes e, como será visto, ao princípio do juiz natural.
21.
Em úl ma análise, os pleitos visam a impedir o regular exercício da função jurisdicional e
a que o STF deﬁna a priori o conteúdo das decisões judiciais a serem proferidas pelos respec vos juízos
competentes.
22.
Além disso, conforme ver-se-á, os pedidos violam alguns princípios cons tucionais
a nentes ao direito penal.
23.
De início, importante pontuar que a União possui competência priva va para legislar sobre
direito penal, por força do art. 22, I, da Cons tuição Federal.
24.
Dessa competência, extrai-se que a deﬁnição abstrata de crimes e de suas penas deve
estar prevista em leis cuja competência legisla va é da União, em atenção aos princípios da reserva legal
(e da estrita legalidade) e da anterioridade penal, consagrados no art. 5º, inciso XXXIX, da CF/88, e no
ar go 1º, do Código Penal brasileiro, segundo o qual não há crime sem lei anterior que o deﬁna, nem há
pena sem prévia cominação legal.
25.
Um dos fundamentos do princípio da reserva legal é o democrá co (“dimensão
democrá ca do princípio da reserva legal”), revelador da aceitação pelo povo, representado pelo
Congresso Nacional, da opção legisla va no âmbito criminal. Certamente, os parlamentares, eleitos pelos
cidadãos brasileiros, elaboram a legislação penal, sendo, ao menos em tese, o povo quem escolhe os
crimes e as penas que devem vigorar no Brasil[1].
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26.
Nesse sen do, em matéria penal, somente se admite lei em sen do material (matéria
cons tucionalmente reservada à lei) e formal (lei editada em consonância com o processo legisla vo
previsto na Cons tuição Federal)[2].
27.
Ao legislador federal, portanto, compete a prévia deﬁnição de delitos e a cominação das
respec vas penas, sendo exclusividade da lei a determinação precisa do conteúdo do po penal e da
sanção penal a ser aplicada.
28.
Trata-se da criminalização primária, sendo esta o ato e o efeito de sancionar uma lei
primária material, que incrimina ou permite a punição de determinadas pessoas. Trata-se de ato formal,
fundamentalmente programá co, pois, quando se estabelece que uma conduta deve ser punida,
enuncia-se um programa, o qual deve ser cumprido pelos entes estatais (polícias, Ministério Público,
Poder Judiciário etc.)[3].
29.
Salvo melhor juízo, essa necessária deﬁnição apriorís ca e precisa dos crimes e das
penas não pode, na esteira do que intende a requerente, ser levada a efeito pelo Poder Judiciário, sob
pena de adentrar em funções especíﬁcas do Poder Execu vo (na condição de iniciador, ainda que não
exclusivo, do processo legisla vo) e do Poder Legisla vo.
30.
Nessa esteira, o intento da ABI de obter determinado conteúdo, ou determinada exegese,
de um po penal e da dosagem de sua respec va sanção, atenta contra fundamento basilar da República
Federa va do Brasil, qual seja a separação de funções e poderes (art. 2º, CF/88).
31.
Ressalte-se, aliás, que, em muitas hipóteses, o legislador não tem a faculdade de legislar,
mas a obrigatoriedade de fazê-lo, no intuito de proteger determinados bens ou interesses de forma
adequada e, dentro do possível, de modo integral[4], o que certamente foi levado a efeito pelo legislador
em matéria de crimes contra a honra.
32.
De fato, a Cons tuição Federal estabelece mandados expressos (ou explícitos) e tácitos (ou
implícitos) de criminalização (ou penalização). Cuida-se, na realidade, de hipóteses de obrigatória
intervenção do legislador penal.
33.
A eleição dos bens jurídicos dignos de proteção penal deriva dos mandamentos
cons tucionais. Com efeito, a tarefa de criação de crimes e cominação e penas somente se legi ma
quando são tutelados valores consagrados na CF/88[5].
34.
Em outras palavras, um conceito de bem jurídico vinculante polí co-criminalmente só
pode derivar dos valores garan dos no texto cons tucional, no qual são deﬁnidos os limites da a vidade
puni va do Estado.
35.
Além dos mandados de criminalização encontrados no art. 5º, XLII (racismo), XLIII (tortura,
tráﬁco ilícito de entorpecentes e drogas aﬁns, terrorismo e crimes hediondos), há que se reconhecer, no
caso especíﬁco, a exigência cons tucional legí ma de tutela à inviolabilidade da honra (art. 5º, X), que
determina a criminalização de condutas que ataquem esse direito individual e que culminou por constar,
reves das de diversos pos penais, na Parte Especial do Código Penal, no Código Eleitoral e no Código
Penal Militar.
36.
Em termos prá cos, o fundamento cons tucional para a criminalização da calúnia, da
difamação e da injúria encontra-se no art. 5º, X, da CF/88, rela vo à inviolabilidade da in midade, da
vida privada, da honra e da imagem das pessoas[6].
37.
Ou seja, foi a própria Cons tuição quem deferiu ao legislador a liberdade para escolher
os bens jurídicos a serem tutelados, as ví mas a serem protegidas, as condutas socialmente proibidas e
os aspectos subje vos e obje vos que levam à subsunção dos agentes (sujeitos a vos) e dos fatos à
norma penal incriminadora. Tudo isso com o escopo de dar concretude à proteção dos direitos
fundamentais insertos no inciso X do art. 5º.
38.
Deveras, a ordem advinda da Cons tuição exige a vidade legisla va de piﬁcação
(deﬁnição de crimes), bem como de inves gação e persecução penal dos autores de condutas que
violem esses direitos individuais e cole vos.
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39.
Dessa maneira, é o próprio texto cons tucional o instrumento a estabelecer a
obrigatoriedade de proteger, adequada e integralmente, mediante inicia va legisla va, esses direitos
individuais insculpidos no inciso X, razão pela qual foram editados, pelo poder cons tuinte originário,
os disposi vos impugnados na presente ação.
40.
Assim sendo, dúvidas não devem subsis r de que os pedidos constantes da inicial
atentam contra mandamentos cons tucionais que exigem a densiﬁcação adequada dos direitos à
in midade, à vida privada, à honra e à imagem de todas as pessoas, e que determinam, ao legislador
federal, o estabelecimento de consequências de ordem penal e processual penal àqueles que
transgridam as normas criminais editadas para a devida tutela desses direitos, sem prejuízo, como
reconhecido pela própria autora, de sanções de ordem cível e administra va.
41.
O pleito, portanto, deve ser reputado improcedente, ex nguindo-se a arguição, por estar
em desarmonia com os mandamentos cons tucionais de penalização de condutas que a njam a honra
das pessoas e por não se compactuar com a liberdade de escolha do legislador sobre o modo de melhor
tutelar certos direitos fundamentais, inclusive no que diz respeito às ví mas das correspondentes lesões
a esses direitos.
II.2) Da violação à competência e organização do Poder Judiciário. Do postulado da naturalidade do
juízo.
42.
Como visto, a ação é improcedente por atentar contra a competência atribuída ao Poder
Legisla vo de legislar sobre direito penal, além de desrespeitar o princípio da legalidade estrita,
impedindo o legí mo exercício da criminalização primária e do cumprimento dos mandados
cons tucionais de criminalização de condutas que atentem contra os direitos à in midade, à vida
privada, à honra e à imagem.
43.
Não bastasse isso, vê-se, do objeto da ação, que a autora pretende a suspensão do
andamento de inquéritos policiais, de procedimentos inves gatórios conduzidos pelo Ministério Público
e de processos judiciais federais e estaduais, dentre outras questões adiante abordados.
44.
Entretanto, uma análise aprofundada dos argumentos constantes da inicial permite inferir
que pleitos dessa natureza violam a criminalização estatal secundária e determinados princípios de
envergadura cons tucional-penal.
45.
A criminalização secundária, consoante lição doutrinária, “é a ação puni va exercida sobre
pessoas concretas. Veriﬁca-se quando os órgãos estatais detectam um indivíduo, a quem se atribui a
prá ca de um ato propriamente criminalizado, sobre ele recaindo a persecução penal”[7].
46.
Trata-se, então, da função, exercida por órgãos estatais, tais como a Polícia, o Ministério
Público e o Judiciário, de iden ﬁcação, acusação e julgamento daqueles que pra caram crimes.
47.
Com efeito, na forma do art. 144, § 1º, e seus incisos, à Polícia Federal incumbe apurar
infrações penais nas hipóteses cons tucionais, segundo se dispuser em lei, além de, dentre outras,
exercer, com exclusividade, as funções de polícia judiciária da União.
48.
No § 4º do mesmo disposi vo cons tucional, as polícias civis, dirigidas por delegados de
polícia de carreira, desempenham, ressalvada a competência da União, as funções de polícia judiciária e a
apuração de infrações penais, exceto as militares.
49.
Às polícias militares cabem a polícia ostensiva e a preservação da ordem pública; aos
corpos de bombeiros militares, além das atribuições deﬁnidas em lei, incumbe a execução de a vidades
de defesa civil (art. 144, § 5º).
50.
Por sua vez, nos termos do art. 129, da CF/88, são funções ins tucionais do Ministério
Público promover, priva vamente, a ação penal pública, na forma da lei (inciso I), e também requisitar
diligências inves gatórias e a instauração de inquérito policial, indicados os fundamentos jurídicos de
suas manifestações processuais (inciso VIII).
51.
Instaurada a ação penal, da esta como o direito do Estado-acusação ou da ví ma de
ingressar em juízo, solicitando a prestação jurisdicional, representada pela aplicação das normas de
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direito penal ao caso concreto[8], ao Judiciário compe rá, caso recebida a denúncia ou queixa, o
julgamento da ação, aplicando a lei ao caso concreto, com vistas a realizar a pretensão estatal, se for o
caso, de punir o infrator. Cuida-se do exercício da sua função precípua de dizer o direito (prestação
jurisdicional) em matéria penal, aplicando ao caso concreto subme do à apreciação judicial.
52.
Sem dúvida, a função pica do Poder Judiciário é a jurisdicional, que se traduz justamente
na interpretação e aplicação das normas para a resolução de casos concretos solvendo lides com caráter
de deﬁni vidade e, com isso, realizando a paciﬁcação social[9].
53.
Com isso, a tulo de exemplo, pedidos como o ora aventados de decretação de
“incons tucionalidade da aplicação dos mencionados preceitos incriminadores para coibir a publicação
de informações quando o ofendido for funcionário público ou pessoa pública” possuem o condão, isto
sim, de inviabilizar o regular desenvolvimento das funções cons tucionais atribuídas à polícia
judiciária, ao Ministério Público e ao Judiciário, e a consequente aplicação da lei penal aos agentes que
a desaﬁam.
54.
Além de pretender inviabilizar o regular exercício dessas funções cons tucionais de
inves gar, processar e punir aqueles que desaﬁam as normas de cunho penal, ao exigir que a Corte
Suprema aprioris camente dê interpretação a esses disposi vos sem análise das circunstâncias e
aspectos obje vos e subje vos do caso concreto, bem como estabeleça que a Jus ça Comum julgue
crimes contra militares, a autora vai de encontro a funções, à organização e competência de órgãos do
Poder Judiciário estabelecida na Cons tuição, e ao próprio entendimento do STF sobre a matéria.
55.
Decerto, com relação à insurgência quanto ao teor dos ar gos do Código Penal Militares, e
aqui já abordando esse ponto da irresignação autoral, mister reconhecer que o art. 124 da Cons tuição
atribuiu competência à Jus ça Militar da União para processar e julgar os crimes militares deﬁnidos em
lei.
56.
Vale dizer, a Jus ça Militar processa e julga os crimes militares, assim deﬁnidos em lei,
tendo como agentes não apenas os militares, mas também os civis, desde que observadas as
circunstâncias delineadas nos ar gos 9º e 10 do Código Penal Militar.
57.
No caso dos civis, quando houver crime pra cado contra as ins tuições militares, seu
patrimônio, a ordem administra va, em lugar sujeito à administração militar e/ou contra militares no
exercício de funções próprias de vigilância, garan a e preservação da ordem pública, será ele considerado
crime militar, sujeito assim à jus ça castrense.
58.
Essa orientação é perﬁlhada pelo Supremo Tribunal Federal. Para a Corte, a Jus ça Militar
não se limita a julgar apenas os integrantes das Forças Armadas, mas sua competência é deﬁnida
obje vamente a par r da subsunção do comportamento do agente – de qualquer agente, mesmo o civil,
ainda que em tempo de paz – ao preceito primário incriminador consubstanciado nos pos penais
deﬁnidos no Código Penal Militar. Vejamos:
E M E N T A: “HABEAS CORPUS” – IMPUTAÇÃO AO PACIENTE, QUE É CIVIL, DA SUPOSTA PRÁTICA DE
CRIMES MILITARES: (a) ROUBO DE VALORES PERTENCENTES A EMPRESA PRIVADA, DESTINADOS A
DEPÓSITO EM POSTO DE AGÊNCIA BANCÁRIA DO BANCO DO BRASIL LOCALIZADO EM HOSPITAL DO
EXÉRCITO; (b) ROUBO DE FUZIS E PISTOLAS DAS FORÇAS ARMADAS; E (c) SEQUESTRO DE MILITAR –
CARÁTER ANÔMALO DA JURISDIÇÃO PENAL MILITAR SOBRE CIVIS EM TEMPO DE PAZ – REGULAÇÃO
DESSE TEMA NO PLANO DO DIREITO COMPARADO – OFENSA AO POSTULADO DO JUIZ NATURAL –
RECONHECIMENTO, NA ESPÉCIE, DA INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR UNICAMENTE QUANTO
AO PRIMEIRO DELITO (ROUBO DE VALORES) – COMPETÊNCIA PENAL DA JUSTIÇA COMUM
ESTADUAL – PEDIDO DEFERIDO EM PARTE. A QUESTÃO DA COMPETÊNCIA PENAL DA JUSTIÇA
MILITAR DA UNIÃO E A NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA, PELOS ÓRGÃOS JUDICIÁRIOS CASTRENSES, DO
PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DO JUIZ NATURAL. - A competência penal da Jus ça Militar da União
não se limita, apenas, aos integrantes das Forças Armadas nem se deﬁne, por isso mesmo,
“ra one personae”. É aferível, obje vamente, a par r da subsunção do comportamento do
agente – de qualquer agente, mesmo o civil, ainda que em tempo de paz – ao preceito primário
incriminador consubstanciado nos pos penais deﬁnidos em lei (o Código Penal Militar). – O foro
especial da Jus ça Militar da União não existe para os crimes dos militares, mas, sim, para os
delitos militares, “tout court”. E o crime militar, comissível por agente militar ou, até mesmo, por
civil, só existe quando o autor procede e atua nas circunstâncias taxa vamente referidas pelo art.
https://sei-pr.presidencia.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=2841419…

7/12

29/04/2021

SEI/PR - 2529101 - Nota SAJ

9º do Código Penal Militar, que prevê a possibilidade jurídica de conﬁguração de delito castrense
eventualmente pra cado por civil, mesmo em tempo de paz. – EXCLUSÃO, no caso, da
competência penal da Jus ça Militar da União quanto ao crime de roubo, por tratar-se de valores
pertencentes a empresa privada, embora depositados em posto do Banco do Brasil em área sob a
administração militar. Reconhecimento, no caso, da competência penal da Jus ça comum estadual
quanto ao suposto autor, que é civil. A REGULAÇÃO DO TEMA PERTINENTE À JUSTIÇA MILITAR NO
PLANO DO DIREITO COMPARADO. – Tendência que se registra, modernamente, em sistemas
norma vos estrangeiros, no sen do da ex nção (pura e simples) de tribunais militares em tempo
de paz ou, então, da exclusão de civis da jurisdição penal militar: Portugal (Cons tuição de 1976,
art. 213, Quarta Revisão Cons tucional de 1997), Argen na (Ley Federal nº 26.394/2008), Colômbia
(Cons tuição de 1991, art. 213), Paraguai (Cons tuição de 1992, art. 174), México (Cons tuição de
1917, art. 13) e Uruguai (Cons tuição de 1967, art. 253, c/c Ley 18.650/2010, arts. 27 e 28), v.g.. –
Uma relevante sentença da Corte Interamericana de Direitos Humanos (“Caso Palamara Iribarne vs.
Chile”, de 2005): determinação para que a República do Chile, adequando a sua legislação interna
aos padrões internacionais sobre jurisdição penal militar, adote medidas com o obje vo de impedir,
quaisquer que sejam as circunstâncias, que “um civil seja subme do à jurisdição dos tribunais
penais militares (...)” (item nº 269, n. 14, da parte disposi va, “Puntos Resolu vos”). – O caso “Ex
Parte Milligan” (1866): importante “landmark ruling” da Suprema Corte dos Estados Unidos da
América. O POSTULADO DO JUIZ NATURAL REPRESENTA GARANTIA CONSTITUCIONAL
INDISPONÍVEL, ASSEGURADA A QUALQUER RÉU, EM SEDE DE PERSECUÇÃO PENAL, MESMO
QUANDO INSTAURADA PERANTE A JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. – O princípio da naturalidade do
juízo representa uma das mais importantes matrizes polí co-ideológicas que conformam a própria
a vidade legisla va do Estado e que condicionam o desempenho, por parte do Poder Público, das
funções de caráter penal-persecutório, notadamente quando exercidas em sede judicial. O
postulado do juiz natural reveste-se, em sua projeção polí co-jurídica, de dupla função
instrumental, pois, enquanto garan a indisponível, tem por tular qualquer pessoa exposta, em
juízo criminal, à ação persecutória do Estado e, enquanto limitação insuperável, incide sobre os
órgãos do poder incumbidos de promover, judicialmente, a repressão criminal. – É irrecusável, em
nosso sistema de direito cons tucional posi vo – considerado o princípio do juiz natural –, que
ninguém poderá ser privado de sua liberdade senão mediante julgamento pela autoridade judiciária
competente. Nenhuma pessoa, em consequência, poderá ser subtraída ao seu juiz natural. A nova
Cons tuição do Brasil, ao proclamar as liberdades públicas – que representam limitações
expressivas aos poderes do Estado –, consagrou, de modo explícito, o postulado fundamental do
juiz natural. O art. 5º, LIII, da Carta Polí ca prescreve que “ninguém será processado nem
sentenciado senão pela autoridade competente”. COMPETÊNCIA PENAL – CONCURSO ENTRE A
JURISDIÇÃO COMUM E A JURISDIÇÃO MILITAR – INADMISSIBILIDADE DE PRORROGAÇÃO (CPP, ART.
79, I; CPPM, ART. 102, “a”) – SEPARAÇÃO OBRIGATÓRIA – INAPLICABILIDADE DA REGRA PERTINENTE
AO “SIMULTANEUS PROCESSUS”. – A conexão e a con nência, que ordinariamente implicam
unidade de processo e de julgamento, em “simultaneus processus”, não impedem a separação das
causas, que se impõe como obrigatória, quando se registrar concurso entre a jurisdição militar e a
jurisdição comum, considerada, para esse efeito, a presença de civil na relação processual penal.
Precedentes. (HC 110185, Relator(a): CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 14/05/2013,
PROCESSO ELETRÔNICO DJe-213 DIVULG 29-10-2014PUBLIC 30-10-2014 RTJ VOL-00230-01 PP00386)

59.
Assim sendo, não merece prosperar o intento da autora de que sejam julgados, pela
Jus ça Comum, as condutas imputadas a civis que se subsumam aos ar gos 214, 215, 217, 218, 219 e
220 do Código Penal Militar, pois o(s) bem(ns) jurídico(s) tutelado(s), nesses casos, é(são) a integridade,
a dignidade, o funcionamento e a respeitabilidade das ins tuições militares. Sem falar que a pretensão
autoral viola o princípio do juiz natural, o qual representa garan a cons tucional indisponível,
assegurada a qualquer réu, em sede de persecução penal, mesmo quando instaurada perante a Jus ça
Militar da União.
60.
Com efeito, em nosso sistema de direito cons tucional posi vo, o princípio do juiz natural
preceitua que ninguém poderá ser privado de sua liberdade senão mediante julgamento pela autoridade
judiciária competente (art. 5º, LIII, CF/88). E esse denominado juízo competente é o juízo natural
cons tucionalmente assegurado para julgar os casos que lhe forem encaminhados, segundo as regras
cons tucionais e de processo penal.
61.
Destarte, deve ser preservada a competência penal da Jus ça Militar da União, seja para
julgar os crimes contra a honra come dos por integrantes das Forças Armadas, seja pelos civis, ainda
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que em tempo de paz, desde que se enquadrem nos preceitos primários incriminadores
consubstanciado nos pos penais deﬁnidos em lei. Aﬁnal, o foro especial da jus ça castrense não
existe para os crimes dos militares, mas, sim, para os delitos militares.
62.
No mesmo sen do, devem ser preservadas as competências cons tucionais para o
julgamento dos crimes eleitorais, consubstanciadas nos ar gos 109, IV, parte ﬁnal; 121, § 3º, e § 4º,
inciso V, do texto maior.
63.
A ADPF em tela, pelas razões aqui dispendidas, deve ser, portanto, julgada improcedente,
em razão de seus pedidos não estarem em consonância com à organização e à competência
cons tucionalmente atribuída ao Judiciário, além de violarem o postulado do juízo natural.

II.3) Ofensa a princípios cons tucionais de caráter penal.
64.
Como alhures dito, essa ﬁxação de interpretação conforme postulada pela arguente para
os crimes contra a honra come dos por jornalistas impede, ou, para dizer o mínimo, diﬁculta, o regular
desempenho da função jurisdicional pelos respec vos juízos competentes, tanto na Jus ça Comum
quanto na Militar, e despreza, de maneira prévia, as circunstâncias e os aspectos obje vos e subje vos do
caso concreto.
65.
Efe vamente, há casos em que, a despeito do livre exercício da liberdade de imprensa e do
dever de informação, direitos individuais (ou bens jurídicos tutelados pela CF/88) são vilipendiados
mediante condutas que extrapolam a esfera cível e administra va, cons tuindo-se como verdadeiros
ilícitos a serem repreendidos, de maneira adequada e efe va, na esfera criminal.
66.
Ou seja, a ﬁm de que haja real proteção a direitos como a honra e a imagem de terceiros,
há necessidade de reprimenda criminal, pois cada vez mais há relatos de ví ma de crimes contra a honra
como o de calúnia, come do por meio do uso de redes sociais; de ameaças por e-mails; a criação e
manutenção de perﬁs falsos em redes sociais; o uso indevido da sua imagem; cyberbulling, dentre tantos
outros.
67.
E, em casos tais, imprescindível a análise percuciente de todas as nuances do fato pico,
em processo criminal em que assegurados a ampla defesa e o contraditório, para ﬁns de efe vamente
tutelar os bens jurídicos eleitos pelo legislador como importantes, protegendo as ví mas
independentemente de seus atributos ou qualidades pessoais (momentâneos ou permanentes), assim
como para punir os infratores da legislação penal.
68.
Aﬁnal, a Cons tuição, em seu art. 5º, III, em sua parte ﬁnal, assegura que ninguém será
subme do a tratamento degradante e, no inciso X do mesmo disposi vo, protege o direito à in midade,
à imagem e à honra de todas as pessoas. Para André de Carvalho Ramos, o “de todas as pessoas” deve
ser realçado. Não há, para o direito, pessoas de categorias variadas. O ser humano é um e a ele deve
ser garan do o conjunto dos direitos fundamentais[10].
69.
Por outro lado, o que deseja a requerente é a incolumidade penal de certos agentes que
cometerem crimes contra agentes polí cos, servidores públicos, pessoas públicas e candidatos a cargos
ele vos, o que não se deve admi r.
70.
Então, esses pedidos formulados pela autora, de incons tucionalidade e interpretações
conforme a Cons tuição, não estão de acordo com o princípio da individualização da pena, pois nega a
análise, pelo juízo competente, do comportamento dos agentes que estão em desacordo com normas
cons tucionais e penais.
71.
Certamente, referido princípio, expressamente indicado pelo art. 5º, XLVI, da CF/88,
estabelece que se deve distribuir a cada indivíduo o que lhe cabe, de acordo com as circunstâncias
especíﬁcas do seu comportamento – o que em matéria penal signiﬁca a aplicação da pena levando em
conta não a norma penal em abstrato, mas, especialmente, os aspectos subje vos e obje vos do crime,
aqui relegados pela ABI.
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72.
Sob esse prisma, o princípio da individualização da pena desenvolve-se, consoante lição
doutrinária, em três planos: legisla vo, judicial e administra vo:
“No prisma legisla vo, é respeitado quando o legislador descreve o po penal e estabelece as
sanções adequadas, indicando precisamente seus limites, mínimo e máximo, e também as
circunstâncias aptas a aumentar ou diminuir as reprimendas cabíveis.
A individualização judicial (ou jurisdicional) complementa a legisla va, pois esta não pode ser
extremamente detalhista nem é capaz de prever todas as situações da vida concreta que possam
aumentar ou diminuir a sanção penal. É efe vada pelo magistrado, mediante a aplicação da pena,
u lizando-se de todos os instrumentos fornecidos pelos autos da ação penal, em obediência ao
sistema trifásico delineado pelo art. 68 do Código Penal (pena priva va de liberdade), ou ainda ao
sistema bifásico inerente à sanção pecuniária (CP, art. 49).
Finalmente, a individualização administra va é efetuada durante a execução da pena, quando o
Estado deve zelar por cada condenado de forma singular, mediante tratamento penitenciário ou
sistema alterna vo no qual se aﬁgure possível a integral realização das ﬁnalidades da pena:
retribuição, prevenção (geral e especial) e ressocialização”[11].

73.
Sob esse viés principiológico, evidencia-se que os pedidos de controle abstrato vão de
encontro ao plano legisla vo e judicial da individualização da pena, pois despreza a complementação
judicial, no caso concreto, da norma editada pelo legislador, mediante aplicação de pena que considere
todos os instrumentos fornecidos pelos autos da ação penal.
74.
Além disso, a intenção da associação requerente, de excluir a piﬁcação penal para certos
bens jurídicos penalmente tutelados, viola, em úl ma análise, até mesmo o princípio da ofensividade ou
lesividade, segundo o qual não há infração penal quando a conduta não ver oferecido ao menos perigo
de lesão ao bem jurídico.
75.
Logicamente, se não houver ao menos perigo de lesão ao bem jurídico penalmente
protegido, aí sim caberia, na forma desejada pela ABI, a solução do li gio por meio de indenizações ou
reparações, mas não pelo direito penal. Todavia, se houve come mento de ilícitos penais, mediante
dolo ou ausência do dever de cuidado obje vo, deve haver sanção penal, nos moldes estabelecidos na
legislação cons tucional e infracons tucional, sob pena de conferir-se, no que per ne ao objeto da
ação, um salvo conduto para o come mento de crimes contra a honra de militares, polí cos e agentes
públicos.
76.
Em complemento, deve-se ter em conta que o Direito Penal se des na à tutela de bens
jurídicos, não podendo ser u lizado para resguardar questões de ordem moral, é ca, ideológica,
religiosa, polí ca ou semelhantes. Deveras, a função principal do direito penal é a proteção de bens
jurídicos fundamentais para a preservação e o desenvolvimento do indivíduo e da sociedade[12].
77.
Aliás, toda conduta penalmente pica só é penalmente pica porque signiﬁcante, de
alguma forma, para a sociedade e para a própria ví ma. Em tema de polí ca criminal, a Cons tuição
Federal pressupõe lesão signiﬁcante a interesses e valores (os chamados “bens jurídicos”) por ela
avaliados como dignos de proteção norma va (HC 111017, Relator(a): AYRES BRITTO, Segunda Turma,
julgado em 07/02/2012, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-124 DIVULG 25-06-2012 PUBLIC 26-06-2012).
78.
Nesse sen do, os disposi vos atacados na presente ação não podem ser parcialmente
ex rpados do ordenamento jurídico, pois tutelam bens jurídicos dignos de proteção norma va e que
visam ao desenvolvimento do indivíduo e da sociedade, além de proteger a própria ví ma da infração
penal no que tange a crimes contra a sua honra e dignidade humana.
79.
Outrossim, por estarem os pleitos em desacordo com os princípios da individualização da
pena e da lesividade, a demanda de controle abstrato deve ser reputada improcedente.
II.4) Da cons tucionalidade das hipóteses de prova da verdade. Legalidade estrita da regra.
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80.
Insurge-se a ABI, por suposta ofensa ao conteúdo do princípio da isonomia, contra o teor
do art. 138, §3º, II, do Código Penal, e do art. 324, §2º, incisos II, do Código Eleitoral, os quais inadmitem
a prova da verdade quando o crime de calúnia é come do contra o presidente da República ou chefe de
Governo estrangeiro. Aﬁrma que a regra viola a ampla defesa e o devido processo legal.
81.
Ocorre que os disposi vos que proíbem a exceção da verdade possuem o escopo de
preservar as funções polí cas de chefe de Governo e chefe de Estado, bem também de evitar
repercussões nega vas internas e externas produzidas pelo fato. Eis o posicionamento doutrinário:
"Não obstante, o Código Penal, excepcionalmente, proíbe a prova da verdade em três hipóteses
(art. 138, § 3.º, CP), a saber: (...); 2) se o fato é imputado contra o presidente da República ou contra
Chefe de Governo estrangeiro: estão protegidos o presidente da República e o chefe de governo
estrangeiro (soberano, presidente, primeiro-ministro) em razão das relevantes funções polí cas
desempenhadas, bem como pelas repercussões internas e externas produzidas pelo fato. A lei
recomenda, nesses casos, que o sujeito a vo não possa provar a veracidade das imputações
feitas;
(...)
Nas hipóteses acima elencadas, ainda que verdadeiros os fatos imputados, o delito de calúnia se
encontra conﬁgurado, ante a impossibilidade de oposição da exceção da verdade. Prescinde-se,
então, para a caracterização da calúnia, da falsidade do fato imputado"[13]. [grifou-se]

82.
A regra, impende ressaltar, está em harmonia com diversas disposições cons tucionais
cujo intuito é apenas a proteger o livre exercício da função pública (polí ca) de Presidente da
República, tais como a imunidade formal (em relação ao processo e à prisão – art. 51, I; e art. 86, caput
e § 3º) e a denominada “irresponsabilidade penal rela va” (de que somente pode ser processado por
atos pra cados em razão do o cio - art. 86, § 4º), sem prejuízo de outras garan as estabelecidas em
lei.
83.
Quanto à exceção da verdade no delito de difamação, consta da exordial que o art. 139,
parágrafo único, do Código Penal e o art. 325, parágrafo único, da Lei Eleitoral, conferem proteção
insuﬁciente à ampla defesa, pois deveria “admi r a exceção da verdade quando o ofendido fosse pessoa
pública e a ofensa concernir à matéria de interesse público” e “quando o ofendido for candidato”.
84.
No entanto, a ideia abarca hipóteses não previstas pelo legislador penal, o que, por si só,
desrespeita o princípio da legalidade e, por fazer do Judiciário o palco para deﬁnir os casos em que
caberia a prova da verdade, a arguente incide em evidente afronta à separação cons tucional de
poderes.

III – CONCLUSÃO
85.
Diante do exposto, manifesta-se pela improcedência integral da Arguição de
Descumprimento de Preceito Fundamental n. 826-DF.
86.
São estas as considerações que submetemos ao conhecimento da Consultoria-Geral da
União, a tulo de subsídios, para atuação nos autos da ação em epígrafe.

Brasília, 27 de abril de 2021.
BERNARDO GALLO CASSINI CARDILLO
Subcheﬁa Adjunta para Assuntos Ins tucionais
DE ACORDO.
RENATO DE LIMA FRANÇA
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ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
CONSULTORIA-GERAL DA UNIÃO
CONSULTORIA JURÍDICA-ADJUNTA JUNTO AO COMANDO DA MARINHA

INFORMAÇÕES n. 00001/2021/CJACM/CGU/AGU
NUP: 00692.001168/2021-24 (REF. 0051819-52.2021.1.00.0000)
INTERESSADOS: COMANDA DA MARINHA E OUTROS
ASSUNTO: ADPF Nº 826. IMPUGNAÇÃO DE ARTIGOS DO CÓDIGO PENAL MILITAR. CRIME
PRATICADO POR CIVIL CONTRA INSTITUIÇÃO MILITAR. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA
MILITAR.
I. RELATÓRIO
1.
A Consultoria-Geral da União, por meio do Ofício n. 00194/2021/CONSUNIAO/CGU/AGU,
de 14 de abril 2021, solicita à Consultoria Jurídica junto ao Ministério da Defesa subsídios aptos à auxiliar a
elaboração de informações do Excelentíssimo Senhor Presidente da República a serem prestadas ao Supremo
Tribunal Federal (STF) nos autos da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) nº 826,
ajuizada pela Associação Brasileira de Impressa (ABI).
2.
Diante do tema afeto às Forças Armadas, a Consultoria Jurídica junto ao Ministério Da
Defesa, por meio da Nota nº 00828/2021/CONJUR-MD/CGU/AGU, de 15 de abril de 2021, solicita abertura
de tarefa às Consultorias Jurídicas-Adjuntas, a fim que que encaminhem "manifestação a respeito dos
fundamentos e do pedido da ADPF nº 826, particularmente no que tange à seara militar".
3.
Esta Consultoria Jurídica, por meio da Nota n. 00017/2021/CJACM/CGU/AGU, solicitou à
área técnica os préstimos de subsídios.
4.
Os subsídios técnicos da Marinha do Brasil, foram acostados ao SAPIENS, seq. 25, dos quais
destacamos os seguintes principais excertos afetos à seara militar:
Quanto aos dispositivos do Código Penal Militar (CPM), o que se pretende com a não
incidência dos tipos previstos nos art. 214, 215, 217, 218, 219 e 220 aos civis que
praticarem o fato nas circunstâncias do art. 92 do CPM, III, é a desclassificação de
crime militar para crime comum, sob o argumento de que o STF vem restringindo a
competência da Justiça Militar para julgar crimes praticados por civis apenas às
hipóteses em que as instituições militares são afetadas.
Os autores questionam, especialmente, o fato de um jornalista que publica matérias,
imputando condutas criminosas a militar em Operação da Garantia da Lei e da Ordem
(função institucional - art. 142 da CFRB), merecer tratamento diferenciado em relação
à crítica dirigida a servidores civis, aduzindo a violação do princípio da igualdade.
A questão deve ser tratada, de início, sob o ponto de vista do bem jurídico que se
pretende proteger, quando da tipificação dos crimes militares e sua submissão a
julgamento pela Justiça Militar. Frise-se que a lei penal militar não protege bens
jurídicos que correspondem a particulares e, se chega a lesionar conjuntamente um
interesse privado, este interesse se desvaloriza em relação ao interesse estatal. Nesse
sentido, a proteção, no direito penal militar, recai sobre bens que são princípios
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constitucionais: disciplina e hierarquia, bem como a regularidade das instituições
militares. Assim, tratando-se da ordem jurídico militar, os bens jurídicos estão
diretamente relacionados aos direitos do Estado e seus órgãos, que, no caso específico,
são as organizações militares.
A interpretação quanto ao fato praticado pelo civil ofender ou não as instituições
militares deve ser realizada no caso concreto submetido ao órgão Judiciário. Não seria
razoável, sem a análise da casuística, estabelecer que, quando um civil praticar os
crimes contra a honra acima especificados, não será considerado crime militar para
efeito de julgamento pela Justiça Militar, sem perquirir se o ato atingiu as instituições
militares. A ponderação dos princípios envolvidos: liberdade de expressão versus
inviolabilidade da vida privada, intimidade, honra, imagem, que nesse caso não
pertencem aos militares, mas sim às instituições militares, realizada abstratamente,
deixa de cumprir a finalidade do direito penal de tutelar aqueles bens jurídicos
selecionados pelo legislador em razão da sua importância.
Observa-se que a interpretação que vem sendo dada pelo STF, a qual se refere a ação
sob análise, não é restritiva e sim literal, que fixa o sentido do texto legal:
Art. 9º Consideram-se crimes militares, em tempo de paz:
III - os crimes praticados por militar da reserva, ou reformado, ou por civil, contra as
instituições militares, considerando-se como tais não só os compreendidos no inciso 1,
como os do inciso II, nos seguintes casos: (grifei)
Como se observa, a definição de crime militar decorre da lei, ou seja, são definidos
como crimes militares aqueles dispostos na lei penal militar. Nessa esteira, verifica-se,
no inciso III do referido comando normativo, que o civil também pode cometer
infração penal militar, desde que atente contra as instituições militares ou esteja em
local sujeito à administração militar.
Tal assertiva se justifica porque o legislador quis tutelar princípios militares, por meio
da obrigatoriedade de todo o cidadão preservar a regularidade das Instituições
Militares.
Assim, declarar inconstitucional a aplicação dos dispositivos penais militares, ora
impugnados na ADPF, quando as condutas forem imputadas a civis, no sentido de
transferir o seu julgamento para a Justiça Comum, mesmo quando o ofendido é militar
ou instituição militar, viola frontalmente a norma constitucional que estabelece a
competência da Justiça Militar, estabelecida no art. 124 da CRFB, pelo critério
material e não pessoal.

5.
Posteriormente no dia 23 de abril de 2021, o processo foi distribuído a esta Advogada da União,
para análise e emissão de parecer.
6.

É o relatório.
II. ANÁLISE

7.
Através da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) nº 826 a
Associação Brasileira de Impressa (ABI) pretende que seja conferido interpretação conforme a constituição a
diversos dispositivos legais, vejamos excerto da petição inicial (seq. 1):
c.1) conferir interpretação conforme a Constituição aos arts.138 e 139 do Código
Penal para estabelecer a interpretação segundo a qual, salvo na hipótese de fabricação e
propagação sistemática de notícias falsas, é inconstitucional a incidência dos preceitos
para coibir a publicação de informações quando o potencial ofendido for servidor
público ou pessoa pública;
c.2) conferir interpretação conforme a Constituição aos arts. 324 e 325 do
Código Eleitoral para estabelecer a interpretação segundo a qual, salvo na hipótese de
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fabricação e propagação sistemática de notícias falsas, é inconstitucional a incidência
dos preceitos para coibir a publicação de informações quando o potencial ofendido for
candidato, servidor público ou pessoa pública;
c.3) declarar a não-recepção do art.138, §3º, II e III, do Código Penal;
c.4) conferir interpretação conforme a Constituição ao art.139, parágrafo único, do
Código Penal para admitir a exceção da verdade quando o ofendido for pessoa pública
e a ofensa concernir a matéria de interesse público;
c.5) declarar a não-recepção do art.141, incs.I e II, do Código Penal;
c.6) declarar a não-recepção do art.324,§2º, II e III, da Lei Eleitoral (Lei nº 4.737/65);
c.7) conferir interpretação conforme a Constituição ao art.325, parágrafo único, da Lei
Eleitoral (Lei nº4.737/65) para admitir a exceção da verdade quando o ofendido for
candidato ou pessoa pública e a ofensa concernir a matéria de interesse público;
c.8) conferir interpretação conforme a Constituição aos artigos 9º, III, 214, 215,
217, 218, 219 e 220 do Código Penal Militar, para declarar inconstitucional sua
aplicação a condutas imputadas a civis, os quais devem ser julgados pela Justiça
Comum, com base nas normas constantes do Código Penal, mesmo quando o
ofendido é militar ou instituição militar.
(Destaque acrescido)

8.
Para a presente análise jurídica, nos interessa especificamente o pedido referente aos artigos 9º,
III, 214, 215, 217, 218, 219 e 220 do Código Penal Militar. Vejamos o teor dos referidos normativos:
Art. 9º Consideram-se crimes militares, em tempo de paz:
(...)
III - os crimes praticados por militar da reserva, ou reformado, ou por civil, contra as
instituições militares, considerando-se como tais não só os compreendidos no inciso I,
como os do inciso II, nos seguintes casos:
a) contra o patrimônio sob a administração militar, ou contra a ordem administrativa
militar;
b) em lugar sujeito à administração militar contra militar em situação de atividade ou
assemelhado, ou contra funcionário de Ministério militar ou da Justiça Militar, no
exercício de função inerente ao seu cargo;
c) contra militar em formatura, ou durante o período de prontidão, vigilância,
observação, exploração, exercício, acampamento, acantonamento ou manobras;
d) ainda que fora do lugar sujeito à administração militar, contra militar em função de
natureza militar, ou no desempenho de serviço de vigilância, garantia e preservação da
ordem pública, administrativa ou judiciária, quando legalmente requisitado para aquele
fim, ou em obediência a determinação legal superior.
Calúnia
Art. 214. Caluniar alguém, imputando-lhe falsamente fato definido como crime:
Pena - detenção, de seis meses a dois anos.
§ 1º Na mesma pena incorre quem, sabendo falsa a imputação, a propala ou divulga.
Exceção da verdade
§ 2º A prova da verdade do fato imputado exclui o crime, mas não é admitida:
I - se, constituindo o fato imputado crime de ação privada, o ofendido não foi
condenado por sentença irrecorrível;
II - se o fato é imputado a qualquer das pessoas indicadas no nº I do art. 218;
III - se do crime imputado, embora de ação pública, o ofendido foi absolvido por
sentença irrecorrível.
Difamação
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Art. 215. Difamar alguém, imputando-lhe fato ofensivo à sua reputação:
Pena - detenção, de três meses a um ano.
Parágrafo único. A exceção da verdade somente se admite se a ofensa é relativa ao
exercício da função pública, militar ou civil, do ofendido.
Injúria real
Art. 217. Se a injúria consiste em violência, ou outro ato que atinja a pessoa, e, por sua
natureza ou pelo meio empregado, se considera aviltante:
Pena - detenção, de três meses a um ano, além da pena correspondente à violência.
Disposições comuns
Art. 218. As penas cominadas nos antecedentes artigos deste capítulo aumentam-se de
um terço, se qualquer dos crimes é cometido:
I - contra o Presidente da República ou chefe de governo estrangeiro;
II - contra superior;
III - contra militar, ou funcionário público civil, em razão das suas funções;
IV - na presença de duas ou mais pessoas, ou de inferior do ofendido, ou por meio que
facilite a divulgação da calúnia, da difamação ou da injúria.
Parágrafo único. Se o crime é cometido mediante paga ou promessa de recompensa,
aplica-se a pena em dobro, se o fato não constitui crime mais grave.
Ofensa às fôrças armadas
Art. 219. Propalar fatos, que sabe inverídicos, capazes de ofender a dignidade ou abalar
o crédito das fôrças armadas ou a confiança que estas merecem do público:
Pena - detenção, de seis meses a um ano.
Parágrafo único. A pena será aumentada de um terço, se o crime é cometido pela
imprensa, rádio ou televisão.
Exclusão de pena
Art. 220. Não constitui ofensa punível, salvo quando inequívoca a intenção de injuriar,
difamar ou caluniar:
I - a irrogada em juízo, na discussão da causa, por uma das partes ou seu procurador
contra a outra parte ou seu procurador;
II - a opinião desfavorável da crítica literária, artística ou científica;
III - a apreciação crítica às instituições militares, salvo quando inequívoca a intenção
de ofender;
IV - o conceito desfavorável em apreciação ou informação prestada no cumprimento
do dever de ofício.
Parágrafo único. Nos casos dos ns. I e IV, responde pela ofensa quem lhe dá
publicidade.

9.
seara militar:

Para melhor compreensão do pleito, vejamos excerto da exordial acerca dos artigos afetos à

69. O tema demanda reapreciação pelo Supremo Tribunal Federal sob o prisma da
liberdade de expressão e do direito à informação, nos termos antes apresentados. A
submissão à Justiça castrense e a aplicação do Código Penal Militar produzem efeito
resfriador sobre todos aqueles que desejam publicar notícias sobre as Forças Armadas.
70. Considere-se, por exemplo, jornalista que publica matérias imputando condutas
criminosas a militar na execução de operação de garantia da lei e da ordem – GLO. Por
que a eventual calúnia deveria ser caracterizada como “crime militar”? Observe-se que,
nesse caso, as Forças Armadas se encontram, inequivocamente, cumprindo suas
funções institucionais, previstas no artigo 142 da Constituição Federal – garantia da lei
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e da ordem. Por que a crítica aos militares mereceria tratamento diferente da crítica
dirigida aos servidores públicos civis?
71. A distinção não se sustenta, implicando a violação do princípio da igualdade (CF,
art. 5º, caput). A circunstância de operarem o monopólio estatal sobre o uso legítimo
da força deve tornar as instituições militares mais abertas à crítica pública, não o
contrário. A rigor, não tem sentido julgar jornalistas, pela prática de crime contra
honra, de modo diferente, com base em critérios especiais, quando se trate de ofendido
militar. As instituições públicas, civis ou militares, integram a res pública. Devem,
portanto, se submeter à permanente fiscalização por parte da cidadania crítica.
72. Por outro lado, os parâmetros propostos nas seções precedentes, relativos à
filtragem constitucional do Código Penal, não são necessariamente adequados para se
proceder ao julgamento de militares da ativa. As Forças Armadas são organizadas com
base nos princípios da hierarquia e da disciplina (CF, art.84, XIII). Hierarquia
pressupõe a organização escalonada das funções individuais. A disciplina denota a
subordinação funcional. Esses princípios de organização se justificam em razão da
destinação das Forças Armadas à defesa da pátria e à garantia da independência
nacional (art. 1º, I e art.4, I), dos poderes constitucionais e, excepcionalmente, por
iniciativa destes, da lei e da ordem (art.142 da CRFB/88).
73. Em razão dos princípios da hierarquia e da disciplina, os militares encontram-se em
um “estado especial de sujeição”, razão pela qual a liberdade de expressão, por eles
titularizada, pode sofrer limitações que não se aplicam aos civis. Considere-se, por
exemplo, a causa de agravamento da pena prevista no art. 218, I e II, do Código Penal
Militar: quando o crime é praticado contra a honra do Presidente da República, do
chefe de governo estrangeiro ou do superior hierárquico, a pena é aumentada em um
terço. Prima facie, não há inconstitucionalidade nessa previsão. É de se considerar, em
especial, que as Forças Armadas possuem como autoridade suprema o presidente da
República (CF, art. 84, XIII). Os militares não têm (e não devem ter) a mesma
liberdade para criticá-lo que a imprensa civil e cidadania em geral.
74. Por essas razões, não se reproduzem, relativamente aos militares, os pedidos que
concernem ao Código Penal e à Lei Eleitoral. Ora se requer que o STF realize
interpretação conforme a Constituição dos artigos 9º, III, 214, 215, 217, 218, 219 e 220
do Código Penal Militar, para declarar inconstitucional sua aplicação quando as
condutas são imputadas a civis, os quais devem ser julgados pela Justiça Comum,
com base nas normas constantes do Código Penal, mesmo quando o ofendido é
militar ou instituição militar.

10.
Pois bem, em análise ao pleito da Associação Brasileira de Impressa (ABI), é possível inferir
que, através da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) nº 826, se pretender dar
interpretação conforme à diversos artigos do Código Penal Militar, para que seja afastado o juiz natural da
causa, quanto o autor do crime for civil, ainda que o ofendido seja militar ou instituição militar.
11.
O princípio do Juiz Natural tem sua origem na França, que, através da Lei 24/08/1790,
determinou no seu artigo 17 do título II que: “A ordem constitucional das jurisdições não pode ser perturbada,
nem os jurisdicionados subtraídos de seus juízes naturais, por meio de qualquer comissão, nem mediante outras
atribuições ou evocações, salvo nos casos determinados pela lei”.
12.
O Juiz natural é aquele com sua competência fixada na Constituição ou em lei para processar e
julgar a controvérsia levada ao Poder Judiciário. Nestes termos, a Constituição Federal de 1988, em
seu artigo 5º, inciso XXXVII, proíbe juízo ou tribunal de exceção.
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13.
Neste ponto, necessário consignarmos que, nos termos do art. 92, inciso VI, os Tribunais e
Juízes Militares são órgãos do Poder Judiciário Brasileiro:
Art. 92. São órgãos do Poder Judiciário:
[...]
VI - os Tribunais e Juízes Militares;

14.
Ademais, o art. 124 da Constituição Federal, dispõe acerca da competência da Justiça Militar,
nos seguintes termos:
Art. 124. à Justiça Militar compete processar e julgar os crimes militares definidos
em lei.
Parágrafo único. A lei disporá sobre a organização, o funcionamento e a competência
da Justiça Militar.

15.
Verifica-se, que a Justiça castrense não teve suas competências enumeradas em rol exaustivo na
Carta Magna, tendo o constituinte delegado ao legislador infraconstitucional dispor sobre a organização, o
funcionamento e a competência da Justiça Militar.
16.
No que toca à seara criminal, a Constituição Federal delimitou que é competência da Justiça
Militar julgar os crimes militares definidos em lei, sem nada dispor acerca do agente infrator. Logo, compete a
Justiça Militar julgar todos os crimes militares, seja ele praticado por civil ou militar.
17.
Nestes termos, em consonância no o art. 124, da Constituição Federal, o Código Penal Militar
estabelece os Crimes Militares de competência da Justiça Militar (arts. 9º e 10º da Lei nº 1.001, de 1969),
prevendo expressamente os delitos que podem praticados por civis.
18.
Para o caso em análise, tendo em vista o objeto da ADF, nos interessa o disposto no art. 9º,
inciso III, do Código Penal Militar, que assim dispõe:
Art. 9º Consideram-se crimes militares, em tempo de paz:
(...)
III - os crimes praticados por militar da reserva, ou reformado, ou por civil, contra as
instituições militares, considerando-se como tais não só os compreendidos no inciso I,
como os do inciso II, nos seguintes casos:
a) contra o patrimônio sob a administração militar, ou contra a ordem administrativa
militar;
b) em lugar sujeito à administração militar contra militar em situação de atividade ou
assemelhado, ou contra funcionário de Ministério militar ou da Justiça Militar, no
exercício de função inerente ao seu cargo;
c) contra militar em formatura, ou durante o período de prontidão, vigilância,
observação, exploração, exercício, acampamento, acantonamento ou manobras;
d) ainda que fora do lugar sujeito à administração militar, contra militar em função de
natureza militar, ou no desempenho de serviço de vigilância, garantia e preservação
da ordem pública, administrativa ou judiciária, quando legalmente requisitado para
aquele fim, ou em obediência a determinação legal superior.

19.
Logo, verifica-se que é considerado crime militar, logo, de competência da Justiça Militar, os
delitos praticados por civil que atente contra as instituições militares, nos termos das alíneas supratranscritas.
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20.
É pertinente destacarmos que os crimes militares praticados por civil enumerados no Código
Penal Militar, objetiva sobretudo preservar as instituições militares, tanto é verdade que os delitos praticados
contra militares, somente são enquadrados como crimes militares, se forem praticados contra militar em
situação de atividade ou assemelhado ou contra funcionários dos Comandos Militares ou da Justiça Militar no
exercício de função inerente ao seu cargo.
21.
Como bem destacou a Marinha do Brasil, no Estudo nº 50-312021 "a ponderação dos
princípios envolvidos: liberdade de expressão versus inviolabilidade da vida privada, intimidade, honra,
imagem, que nesse caso não pertencem aos militares, mas sim às instituições militares, realizada
abstratamente, deixa de cumprir a finalidade do direito penal de tutelar aqueles bens jurídicos selecionados
pelo legislador em razão da sua importância".
22.
Importante destacarmos que na própria exordial a Associação Brasileira de Impressa,
destacando alguns julgados do STF, consigna que os delitos praticados por civil que tem aptidão de “atingir as
Forças Armadas” está afeta a competência da Justiça Militar.
23.
A análise acerca do fato praticado pelo civil, se o mesmo tem aptidão para ofender as
instituições militares deve ser realizada no caso concreto submetido ao órgão Judiciário. Logo, quando um civil
pratica um delito previsto como Crime Militar nos art. 9, inciso III, 214, 215, 217, 218, 219 e 220, compete a
Justiça Militar perquirir se o ato atingiu as instituições militares, não podendo afastar a competência prevista
constitucionalmente, antes da análise do fato.
24.
Neste ponto, repisa-se que a Justiça Militar é órgão especializado, integrante ao Poder
Judiciário. Seus membros, civis e militares, possuem todas as garantias e prerrogativas constitucionais da
magistratura, tais como a vitaliciedade, a inamovibilidade e a irredutibilidade de subsídios. Dessa forma, não
há que se falar em violação da isonomia, o encaminhamento de casos afetos a sua jurisdição para julgado.
III CONCLUSÃO
25.
Diante do exposto, quanto ao teor da ADPF nº 826, apresentada pela Associação Brasileira de
Impressa (ABI), especificamente no tocante à seara militar, esta Consultoria Jurídica Adjunta, pugna
pela improcedência do pedido de interpretação conforme a constituição dos artigos 9º, III, 214, 215, 217, 218,
219 e 220 do Código Penal Militar, com a consequente declaração de constitucionalidade dos dispositivos
legais, mantendo-se a competência da Justiça Militar prevista constitucionalmente.
26.
Recomenda-se o encaminhamento, com urgência que o caso requer, à Consultoria-Geral da
União, como orientado pela CONJUR-MD, na Informações n. 00030/2021/CONJUR-MD/CGU/AGU, para
ciência e adoção das providências eventualmente cabíveis.
À consideração superior.
Brasília, 23 de abril de 2021.

RAISSA GRILLO MENEGON
ADVOGADA DA UNIÃO
CJACM/CGU/AGU
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Aprovo as INFORMAÇÕES n. 00001/2021/CJACM/CGU/AGU, de 23 de abril de 2021.

2.
Encaminhe-se, com urgência que o caso requer, à Consultoria-Geral da União, como orientado
pela CONJUR-MD, na Informações n. 00030/2021/CONJUR-MD/CGU/AGU, para ciência e adoção das
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Brasília, 23 de abril de 2021.
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Advogada da União
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ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
CONSULTORIA-GERAL DA UNIÃO
CONSULTORIA JURÍDICA ADJUNTA DO COMANDO DA AERONÁUTICA
ASSESSORIA

PARECER n. 00196/2021/COJAER/CGU/AGU
NUP: 00692.001168/2021-24 (REF. 0051819-52.2021.1.00.0000)
INTERESSADOS: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE IMPRENSA E OUTROS
ASSUNTOS: ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL INTERPRETAÇÃO CONFORME A CONSTITUIÇÃO DOS ARTIGOS 9º, III, 214, 215, 217, 218, 219 E
220 DO CÓDIGO PENAL MILITAR
EMENTA: CONSULTA. ADPF. ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE IMPRENSA.
INTERPRETAÇÃO CONFORME A CONSTITUIÇÃO AOS ARTIGOS 9º, III,
214, 215, 217, 218, 219 E 220 DO CÓDIGO PENAL MILITAR, PARA
DECLARAR INCONSTITUCIONAL SUA APLICAÇÃO A CONDUTAS
IMPUTADAS A CIVIS, OS QUAIS DEVEM SER JULGADOS PELA JUSTIÇA
COMUM, COM BASE NAS NORMAS CONSTANTES DO CÓDIGO PENAL,
MESMO QUANDO O OFENDIDO É MILITAR OU INSTITUIÇÃO MILITAR.
DESCABIMENTO. CONSTITUCIONALIDADE PRESERVADA.
I. A Lei nº 13.774/2018 alterou a Lei nº 8.457/1992 e promoveu alterações
significativas na Lei de Organização Judiciária Militar, dentre as quais destaco o
julgamento de civis de forma monocrática pelo Juiz Federal da JMU.

1.

RELATÓRIO

1.
Trata-se
de
abertura
de
tarefa
SAPIENS,
pela
CONJUR-MD/CGU/AGU,
solicitando manifestação a respeito dos fundamentos e do pedido da ADPF nº 826, particularmente no que tange
à seara militar:
A fim de prestar à Consultoria-Geral da União as informações consolidadas no que
tange à esfera de competências deste Ministério da Defesa, necessário instar à
manifestação as doutas Consultorias Jurídica Adjuntas dos Comandos Militares a
respeito dos fundamentos e pedido da ADPF nº 826, particularmente no que tange à
seara militar.
ANTE O EXPOSTO, este órgão de execução da Advocacia-geral da União preconiza
pela abertura de tarefas no Sapiens dirigidas às Consultorias Jurídicas-Adjuntas
dos Comandos da Marinha (CJACM), do Exército (CONJUR-EB) e da
Aeronáutica (COJAER), a fim de que encaminhem a esta Consultoria
Jurídica, até 20/04/2021, manifestação a respeito dos fundamentos e do
pedido da ADPF nº 826, particularmente no que tange à seara militar.

2.
Considerando a NOTA n. 00828/2021/CONJUR-MD/CGU/AGU, vale transcrever partes do
OFÍCIO n. 00194/2021/CONSUNIAO/CGU/AGU, de 14/04/2021, por meio do qual a Consultoria-Geral da
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União, tratando da Arguição de Preceito Fundamental nº 826, informa e solicita à Consultoria Jurídica junto ao
Ministério da Defesa (CONJUR-MD):
[...]
1. Para subsidiar a elaboração de informações a serem prestadas ao Supremo Tribunal
Federal pelo Excelentíssimo Senhor Presidente da República, nos autos da Arguição de
Descumprimento de Preceito Fundamental nº 826, ajuizada pela Associação Brasileira
de Impressa - ABI, solicito a Vossa Excelência manifestação desse d. Órgão acerca das
alegações constantes da petição inicial, em especial sobre o pedido de interpretação
conforme a Constituição aos artigos 9º, III, 214, 215, 217, 218, 219 e 220 do Código
Penal Militar.
2. Trata-se de Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental objetivando:
c.1) conferir interpretação conforme a Constituição aos arts.138 e 139 do Código
Penal para estabelecer a interpretação segundo a qual, salvo na hipótese de
fabricação e propagação sistemática de notícias falsas, é inconstitucional a incidência
dos preceitos para coibir a publicação de informações quando o potencial ofendido for
servidor público ou pessoa pública;
c.2) conferir interpretação conforme a Constituição aos arts. 324 e 325 do
Código Eleitoral para estabelecer a interpretação segundo a qual, salvo na hipótese
de fabricação e propagação sistemática de notícias falsas, é inconstitucional a
incidência dos preceitos para coibir a publicação de informações quando o potencial
ofendido for candidato, servidor público ou pessoa pública;
c.3) declarar a não-recepção do art.138, §3º, II e III, do Código Penal;
c.4) conferir interpretação conforme a Constituição ao art.139, parágrafo único, do
Código Penal para admitir a exceção da verdade quando o ofendido for pessoa
pública e a ofensa concernir a matéria de interesse público;
c.5) declarar a não-recepção do art.141, incs.I e II, do Código Penal;
c.6) declarar a não-recepção do art.324,§2º, II e III, da Lei Eleitoral (Lei nº
4.737/65);
c.7) conferir interpretação conforme a Constituição ao art.325, parágrafo único, da
Lei Eleitoral (Lei nº4.737/65) para admitir a exceção da verdade quando o ofendido
for candidato ou pessoa pública e a ofensa concernir a matéria de interesse público;
c.8) conferir interpretação conforme a Constituição aos artigos 9º, III, 214, 215, 217,
218, 219 e 220 do Código Penal Militar, para declarar inconstitucional sua aplicação
a condutas imputadas a civis, os quais devem ser julgados pela Justiça Comum, com
base nas normas constantes do Código Penal, mesmo quando o ofendido é militar ou
instituição militar.
3. A parte autora afirma que a presente ADPF se concentra nos crimes contra a honra,
e tem como propósito garantir a plena observância da liberdade de expressão, do
direito à informação e da integridade do regime republicano e democrático.
4. Aduz que o objetivo da presente ação é requerer ao STF que proveja proteção plena
à liberdade de expressão (CF, art. 5º, IV e IX), à liberdade de informação jornalística, à
vedação à censura (CF, art. 220, caput, §§1º e 2º), ao direito à informação (CF, art. 5º,
XIV), ao princípio da igualdade (CF, art. 5º, caput), ao princípio republicano (CF, art.
1º), ao princípio democrático (CF, art. 1º, caput e parágrafo único), ao princípio da
publicidade da administração (CF, art. 37, caput), ao princípio da ampla defesa (CF, art.
5º, LV), ao princípio da proporcionalidade, extraído do princípio do devido processo
legal (CF, art. 5º, LIV) e do princípio do estão de direito (CF, art. 1º).
[...]
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8. Em relação aos crimes contra a honra definidos no Código Penal Militar, salienta
que, apesar da interpretação restritiva que predomina na Jurisprudência da Corte, os
critérios assentados nas expressões “afetar as instituições militares” e “atingir as Forças
Armadas” ainda abrem espaço significativo para a sua aplicação em civis, produzindo
um "efeito resfriador sobre todos aqueles que desejam publicar notícias sobre as Forças
Armadas."
9. Deixamos de juntar cópia da petição inicial e dos demais documentos constantes dos
autos, uma vez que todas as peças do processo poderão ser acessadas, a qualquer
tempo, no site do Supremo Tribunal Federal ou por meio do sistema SAPIENS da
AGU.
10. Informamos que a presente solicitação se faz previamente à notificação da
Autoridade, com vistas a permitir a produção antecipada da minuta de manifestação
jurídica pertinente.
11. Pede-se o obséquio de encaminhar a referida manifestação à Consultoria-Geral da
União, se possível, até o dia 22/04/2021, bem como por e-mail, no formato word, para
os endereços eletrônicos jose.netto@agu.gov.br e cgu.apoio@agu.gov.br.
[...]
(Destaque acrescido)

3.
A fim de prestar à Consultoria-Geral da União as informações consolidadas no que tange
à esfera de competências daquele Ministério da Defesa, esta COJAER passa a opinar.
2.

FUNDAMENTAÇÃO

4.
A Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental submetid à análise apresenta o seguinte
requerimento: se conferir interpretação conforme a Constituição aos artigos 9º, III, 214, 215, 217, 218, 219 e
220 do Código Penal Militar, para declarar inconstitucional sua aplicação a condutas imputadas a civis, os
quais devem ser julgados pela Justiça Comum, com base nas normas constantes do Código Penal, mesmo
quando o ofendido é militar ou instituição militar.
5.
Os autores entendem como necessária a manifestação do Supremo Tribunal Federal a fim de
que "escreva mais um capítulo nessa história de liberdade [de expressão], contribuindo para aprimorar a
garantia dos direitos fundamentais e a integridade do espaço público brasileiro em face dos desafios surgidos no
contexto presente".
6.
Especificamente quanto aos artigos 9º, III, 214, 215, 217, 218, 219 e 220 do Código Penal
Militar, a inicial relata o seguinte:
69. O tema demanda reapreciação pelo Supremo Tribunal Federal sob o prisma da
liberdade de expressão e do direito à informação, nos termos antes apresentados. A
submissão à Justiça castrense e a aplicação do Código Penal Militar produzem efeito
resfriador sobre todos aqueles que desejam publicar notícias sobre as Forças Armadas.
70. Considere-se, por exemplo, jornalista que publica matérias imputando condutas
criminosas a militar na execução de operação de garantia da lei e da ordem – GLO. Por
que a eventual calúnia deveria ser caracterizada como “crime militar”? Observe-se que,
nesse caso, as Forças Armadas se encontram, inequivocamente, cumprindo suas
funções institucionais, previstas no artigo 142 da Constituição Federal – garantia da lei
e da ordem. Por que a crítica aos militares mereceria tratamento diferente da crítica
dirigida aos servidores públicos civis?
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71. A distinção não se sustenta, implicando a violação do princípio da igualdade (CF,
art. 5º, caput). A circunstância de operarem o monopólio estatal sobre o uso legítimo
da força deve tornar as instituições militares mais abertas à crítica pública, não o
contrário. A rigor, não tem sentido julgar jornalistas, pela prática de crime contra
honra, de modo diferente, com base em critérios especiais, quando se trate de ofendido
militar. As instituições públicas, civis ou militares, integram a res pública. Devem,
portanto, se submeter à permanente fiscalização por parte da cidadania crítica.
72. Por outro lado, os parâmetros propostos nas seções precedentes, relativos à
filtragem constitucional do Código Penal, não são necessariamente adequados para se
proceder ao julgamento de militares da ativa. As Forças Armadas são organizadas com
base nos princípios da hierarquia e da disciplina (CF, art.84, XIII). Hierarquia
pressupõe a organização escalonada das funções individuais. A disciplina denota a
subordinação funcional. Esses princípios de organização se justificam em razão da
destinação das Forças Armadas à defesa da pátria e à garantia da independência
nacional (art. 1º, I e art.4, I), dos poderes constitucionais e, excepcionalmente, por
iniciativa destes, da lei e da ordem (art.142 da CRFB/88).
73. Em razão dos princípios da hierarquia e da disciplina, os militares encontram-se em
um “estado especial de sujeição”, razão pela qual a liberdade de expressão, por eles
titularizada, pode sofrer limitações que não se aplicam aos civis. Considere-se, por
exemplo, a causa de agravamento da pena prevista no art. 218, I e II, do Código Penal
Militar: quando o crime é praticado contra a honra do Presidente da República, do
chefe de governo estrangeiro ou do superior hierárquico, a pena é aumentada em um
terço. Prima facie, não há inconstitucionalidade nessa previsão. É de se considerar, em
especial, que as Forças Armadas possuem como autoridade suprema o presidente da
República (CF, art. 84, XIII). Os militares não têm (e não devem ter) a mesma
liberdade para criticá-lo que a imprensa civil e cidadania em geral.
74. Por essas razões, não se reproduzem, relativamente aos militares, os pedidos que
concernem ao Código Penal e à Lei Eleitoral. Ora se requer que o STF realize
interpretação conforme a Constituição dos artigos 9º, III, 214, 215, 217, 218, 219 e 220
do Código Penal Militar, para declarar inconstitucional sua aplicação quando as
condutas são imputadas a civis, os quais devem ser julgados pela Justiça Comum,
com base nas normas constantes do Código Penal, mesmo quando o ofendido é
militar ou instituição militar.

7.
Consultando a Constituição Federal de 1988, encontra-se previsão de que os Tribunais e Juízes
Militares são órgãos do Poder Judiciário Brasileiro, veja-se:
Art. 92. São órgãos do Poder Judiciário:
[...]
VI - os Tribunais e Juízes Militares;

8.
O art. 124 da Constituição atribui competência à Justiça Militar da União (JMU) para processar
e julgar os crimes militares definidos em lei. Verifica-se, portanto, que a matéria de competência da Justiça
Militar tem seu escopo delineado pelo art. 124 da CF/88, de sorte que, diferente do rol exaustivo no
próprio texto constitucional, na justiça castrense, o constituinte conferiu ao legislador ordinário definir o crime
militar, fazendo-o no Código Penal Militar - CPM. Vale dizer que a justiça militar processa e julga os crimes
militares, assim definidos em lei, tendo como agentes não apenas os militares, mas também os civis, desde que
observadas as circunstâncias delineadas nos arts. 9º e 10 do Código Penal Militar.
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Art. 124. à Justiça Militar compete processar e julgar os crimes militares definidos
em lei.
Parágrafo único. A lei disporá sobre a organização, o funcionamento e a competência
da Justiça Militar.
Crimes militares em tempo de paz
Art. 9º Consideram-se crimes militares, em tempo de paz:
I - os crimes de que trata êste Código, quando definidos de modo diverso na lei
penal comum, ou nela não previstos, qualquer que seja o agente, salvo disposição
especial;
II – os crimes previstos neste Código e os previstos na legislação penal, quando
praticados: (Redação dada pela Lei nº 13.491, de 2017)
a) por militar em situação de atividade ou assemelhado, contra militar na mesma
situação ou assemelhado;
b) por militar em situação de atividade ou assemelhado, em lugar sujeito à
administração militar, contra militar da reserva, ou reformado, ou assemelhado, ou
civil;
c) por militar em serviço ou atuando em razão da função, em comissão de natureza
militar, ou em formatura, ainda que fora do lugar sujeito à administração militar contra
militar da reserva, ou reformado, ou civil; (Redação dada pela Lei nº 9.299, de
8.8.1996)
d) por militar durante o período de manobras ou exercício, contra militar da
reserva, ou reformado, ou assemelhado, ou civil;
e) por militar em situação de atividade, ou assemelhado, contra o patrimônio sob a
administração militar, ou a ordem administrativa militar;
f) revogada. (Redação dada pela Lei nº 9.299, de 8.8.1996)
III - os crimes praticados por militar da reserva, ou reformado, ou por civil, contra
as instituições militares, considerando-se como tais não só os compreendidos no inciso
I, como os do inciso II, nos seguintes casos:
a) contra o patrimônio sob a administração militar, ou contra a ordem
administrativa militar;
b) em lugar sujeito à administração militar contra militar em situação de atividade
ou assemelhado, ou contra funcionário de Ministério militar ou da Justiça Militar, no
exercício de função inerente ao seu cargo;
c) contra militar em formatura, ou durante o período de prontidão, vigilância,
observação, exploração, exercício, acampamento, acantonamento ou manobras;
d) ainda que fora do lugar sujeito à administração militar, contra militar em
função de natureza militar, ou no desempenho de serviço de vigilância, garantia e
preservação da ordem pública, administrativa ou judiciária, quando legalmente
requisitado para aquêle fim, ou em obediência a determinação legal superior.
§ 1o Os crimes de que trata este artigo, quando dolosos contra a vida e cometidos por
militares contra civil, serão da competência do Tribunal do Júri. (Redação dada pela
Lei nº 13.491, de 2017)
§ 2o Os crimes de que trata este artigo, quando dolosos contra a vida e cometidos por
militares das Forças Armadas contra civil, serão da competência da Justiça Militar da
União, se praticados no contexto: (Incluído pela Lei nº 13.491, de 2017)
I – do cumprimento de atribuições que lhes forem estabelecidas pelo Presidente da
República ou pelo Ministro de Estado da Defesa;
(Incluído pela Lei nº 13.491, de
2017)
II – de ação que envolva a segurança de instituição militar ou de missão militar, mesmo
que não beligerante; ou (Incluído pela Lei nº 13.491, de 2017)
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III – de atividade de natureza militar, de operação de paz, de garantia da lei e da ordem
ou de atribuição subsidiária, realizadas em conformidade com o disposto no art. 142 da
Constituição Federal e na forma dos seguintes diplomas legais: (Incluído pela Lei nº
13.491, de 2017)
a) Lei no 7.565, de 19 de dezembro de 1986 - Código Brasileiro de Aeronáutica;
(Incluída pela Lei nº 13.491, de 2017)
b) Lei Complementar no 97, de 9 de junho de 1999;
de 2017)

(Incluída pela Lei nº 13.491,

c) Decreto-Lei no 1.002, de 21 de outubro de 1969 - Código de Processo Penal Militar;
e
(Incluída pela Lei nº 13.491, de 2017)
d) Lei no 4.737, de 15 de julho de 1965 - Código Eleitoral.
13.491, de 2017)

(Incluída pela Lei nº

Crimes militares em tempo de guerra
Art. 10. Consideram-se crimes militares, em tempo de guerra:
I - os especialmente previstos neste Código para o tempo de guerra;
II - os crimes militares previstos para o tempo de paz;
III - os crimes previstos neste Código, embora também o sejam com igual
definição na lei penal comum ou especial, quando praticados, qualquer que seja o
agente:
a) em território nacional, ou estrangeiro, militarmente ocupado;
b) em qualquer lugar, se comprometem ou podem comprometer a preparação, a
eficiência ou as operações militares ou, de qualquer outra forma, atentam contra a
segurança externa do País ou podem expô-la a perigo;
IV - os crimes definidos na lei penal comum ou especial, embora não previstos
neste Código, quando praticados em zona de efetivas operações militares ou em
território estrangeiro, militarmente ocupado.

9.
Vale registrar que, quando o parágrafo único do artigo 124 da CF/88 prescreve que lei disporá
sobre a organização, o funcionamento e a competência da Justiça Militar, essa lei referida no dispositivo
constitucional é a LOJMU (Lei nº 8.457, de 4 de setembro de 1992).
10.
A Lei nº 13.774/2018 alterou a Lei nº 8.457/1992 e promoveu alterações significativas na Lei
de Organização Judiciária Militar, dentre as quais destaco:
Julgamento de civis de forma monocrática pelo Juiz Federal da JMU;
Conselhos de Justiça presididos pelo Juiz togado;
Cargo de corregedor exercido pelo Vice-Presidente do STM.
11.
Nota-se, em verdade, que tais alterações foram objeto de um longo debate, resultando na
modernização da LOJMU frente aos novos cenários nacionais, tendo em vista a ampliação de competência
promovida pela Lei nº 13.491, de 2017.
12.
Observa-se que a mudança introduzida pela Lei nº 13.774/2018 foi justamente para que o civil
passasse a ser julgado monocraticamente pelo Magistrado Federal, que deixou de ser denominado "juiz auditor"
e passou a ser legalmente designado como "juiz federal da Justiça Militar", afastando qualquer diferença
porventura existente, além da competência especializada, entre o juiz federal da Justiça Militar e o juiz federal
da Justiça Federal.
13.
Não se pode olvidar que o Supremo Tribunal Federal, por vezes, tem limitado a atuação da
Justiça Militar quando se trata de civis (conforme petição acostada aos autos da Associação Brasileira de
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Imprensa), mas isso não é matéria consolidada, tampouco majoritária.
14.
Quando o foco é a disciplina do Superior Tribunal Militar, principalmente em sede de
preliminar de incompetência, é possível observar que tal matéria é rejeitada so o fundamento de que os civis são
lá julgados por cometerem crimes militares e, assim, não mais pelos Conselhos de Justiça formados por Juízes
Militares, e, sim, monocraticamente pelos Magistrados Federais.
15.
Quer dizer, com essa mudança legal do Julgamento de civis de forma monocrática pelo Juiz
Federal da JMU, o argumento tão defendido de ferir o Juiz Natural quando o civil fosse julgado por um
Conselho composto por Juízes Militares, esvaiu-se.
16.
Nesse cenário, importa dizer que tal alteração não prejudicou a competência da Justiça Militar
da União, o que mudou foi: ao invés dos Conselhos, julgam-se os agentes civis pelos Magistrados togados de
primeiro grau. Portanto, a constitucionalidade está preservada, não havendo que se falar em interpretação
conforme à Constituição.
17.
Inclusive, não se pode perder de vistas que a interpretação conforme à Constituição foi
justamente o que se fez com essa mudança - julgar o civil pelo Juiz Federal da JMU monocraticamente, e não
por Conselho de Juízes Militares. Em benefício do entendimento e considerando como paradigma, tal
arcabouço fora proposto em voto do Ministro do STF Gilmar Mendes em sede do Habeas Corpus (HC) 112848,
em que se propôs que fosse dada interpretação conforme à Constituição Federal (sem redução de texto) aos
artigos 16 a 26 da Lei 8.457/1992 (que organiza a Justiça Militar da União e regula o funcionamento de seus
serviços auxiliares) para que o civil fosse julgado pelo Juiz-Auditor e não mais pelo Conselho Permanente da
Justiça.
18.
Voltando aos argumentos aventados nos autos, verifica-se que o único fundamento invocado
pelo peticionante diz respeito à violação ao princípio da igualdade, visto que "não tem sentido julgar
jornalistas, pela prática de crime contra honra, de modo diferente, com base em critérios especiais, quando se
trate de ofendido militar", pois "As instituições públicas, civis ou militares, integram a res pública".
19.
Claro que referido princípio é invocado pelo peticionante no âmbito mais amplo de proteção à
garantia constitucional de liberdade de expressão.
20.
Especificamente sobre os argumentos invocados, deve-se ter em mente que inexiste qualquer
violação ao princípio da igualdade, mas tão somente observância à regra constitucional de distribuição de
competência jurisdicional entre os órgãos do Poder Judiciário (artigo 92 da CF/88).
21.
Fosse este argumento levado a conduzir o afastamento da competência especializada da Justiça
Militar da União, também deveria ser aplicado para afastar a competência originária do Supremo Tribunal
Federal para processar e julgar o Presidente da República, o Vice-Presidente, os membros do Congresso
Nacional, seus próprios Ministros e o Procurador-Geral da República, pois haveria violação ao princípio da
igualdade.
22.
Da mesma forma, deveria ser afastada a competência especializada da Justiça do Trabalho e
toda relação trabalhista, de cunho eminentemente privado, deveria ser julgada pela Justiça Comum, evitando-se,
assim, violação ao princípio da igualdade.
23.
A própria Justiça Federal, cuja competência encontra-se prevista no artigo 108 da CF, deveria
deixar de existir, ao passo que viola o princípio da igualdade exigir que uma demanda seja ajuizada nesta justiça
pelo simples fato de que figure como parte a "União, entidade autárquica ou empresa pública federal", devendo
ser autorizado o ajuizamento da demanda na Justiça Comum Estadual.
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24.
Não se pode deixar de questionar, também, quanto à necessidade de se relativizar a
competência do tribunal do júri (artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea "d" da CF/88) para julgar os "crimes dolosos
contra a vida", devendo também ser alargado para incorporar os crimes culposos, sob pena de afrontar o
princípio da igualdade.
25.
Ora, a intenção do legislador constituinte, ao prever a divisão orgânica do Poder
Judiciário em órgãos especializados foi exatamente atender o princípio da igualdade, em sua acepção
material, entendendo como necessário tratar desigualmente os desiguais na medida de suas desigualdades, seja
em relação à matéria debatida em juízo, seja em relação às partes que litigam.
26.
Verifica-se, portanto, que a divisão de competência especializada dos órgãos do Poder
Judiciário, dentre os quais se insere a Justiça Militar da União, não maltratram a Constituição Federal sob
nenhum prisma, nem mesmo sob a ótica da igualdade.
27.
Além disso, a simples regra de divisão de competência não representa nenhum óbice à
liberdade de expressão. Se os próprios tipos penais não podem ser considerados como uma forma de
censura prévia, quiçá a regra constitucional de atribuição de competência. Ainda que o peticionante
apresentasse dados concretos que comprovassem que os os processos conduzidos pela Justiça da Militar da
União violam princípios constitucionais e colocam em risco a garantia da liberdade de expressão, há meios
processuais de se buscar a declaração de nulidade do processo, inclusive com o manejo de remédios
constitucionais no Supremo Tribunal Federal.
28.
Não se pode estudar de forma isolada a garantia constitucional da liberdade de expressão, a
qual sempre se encontra atrelada à responsabilidade de quem a veicula por seus atos, gestos e palavras. Além
disso, é cediço que a liberdade de expressão não é ilimitada e não pode servir como fundamento para acobertar
a prática de crimes. Nesse sentido, é interessa da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF nº
572, publicada em 13/11/2020, transitada em julgado em 21/11/2020:
EMENTA:
ARGUIÇÃO
DE
DESCUMPRIMENTO
DE
PRECEITO
FUNDAMENTAL. ADPF. PORTARIA GP Nº 69 DE 2019. PRELIMINARES
SUPERADAS. JULGAMENTO DE MEDIDA CAUTELAR CONVERTIDO NO
MÉRITO. PROCESSO SUFICIENTEMENTE INSTRUÍDO. INCITAMENTO AO
FECHAMENTO DO STF. AMEAÇA DE MORTE E PRISÃO DE SEUS MEMBROS.
DESOBEDIÊNCIA. PEDIDO IMPROCEDENTE NAS ESPECÍFICAS E PRÓPRIAS
CIRCUNSTÂNCIAS DE FATO EXCLUSIVAMENTE ENVOLVIDAS COM A
PORTARIA
IMPUGNADA.
LIMITES.
PEÇA
INFORMATIVA.
ACOMPANHAMENTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. SÚMULA VINCULANTE
Nº 14. OBJETO LIMITADO A MANIFESTAÇÕES QUE DENOTEM RISCO
EFETIVO À INDEPENDÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO. PROTEÇÃO DA
LIBERDADE DE EXPRESSÃO E DE IMPRENSA.
1. Preliminarmente, trata-se de partido político com representação no Congresso
Nacional e, portanto, legitimado universal apto à jurisdição do controle abstrato de
constitucionalidade, e a procuração atende à “descrição mínima do objeto digno de
hostilização”. A alegação de descabimento pela ofensa reflexa é questão que se
confunde com o mérito, uma vez que o autor sustenta que o ato impugnado ofendeu
diretamente à Constituição. E, na esteira da jurisprudência desta Corte, compete ao
Supremo Tribunal Federal o juízo acerca do que se há de compreender, no sistema
constitucional brasileiro, como preceito fundamental e, diante da vocação da
Constituição de 1988 de reinstaurar o Estado Democrático de Direito, fundado na
“dignidade da pessoa humana” (CR, art. 1º, III), a liberdade pessoal e a garantia do
devido processo legal, e seus corolários, assim como o princípio do juiz natural, são
preceitos fundamentais. Por fim, a subsidiariedade exigida para o cabimento da ADPF
resigna-se com a ineficácia de outro meio e, aqui, nenhum outro parece, de fato, solver
todas as alegadas violações decorrentes da instauração e das decisões subsequentes.
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2. Nos limites desse processo, diante de incitamento ao fechamento do STF, de ameaça
de morte ou de prisão de seus membros, de apregoada desobediência a decisões
judiciais, arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada totalmente
improcedente, nos termos expressos em que foi formulado o pedido ao final da petição
inicial, para declarar a constitucionalidade da Portaria GP n.º 69/2019 enquanto
constitucional o artigo 43 do RISTF, nas específicas e próprias circunstâncias de fato
com esse ato exclusivamente envolvidas.
3. Resta assentado o sentido adequado do referido ato a fim de que o procedimento, no
limite de uma peça informativa: (a) seja acompanhado pelo Ministério Público; (b) seja
integralmente observada a Súmula Vinculante nº14; (c) limite o objeto do inquérito a
manifestações que, denotando risco efetivo à independência do Poder Judiciário
(CRFB, art. 2º), pela via da ameaça aos membros do Supremo Tribunal Federal e a
seus familiares, atentam contra os Poderes instituídos, contra o Estado de Direito e
contra a Democracia; e (d) observe a proteção da liberdade de expressão e de imprensa
nos termos da Constituição, excluindo do escopo do inquérito matérias jornalísticas e
postagens, compartilhamentos ou outras manifestações (inclusive pessoais) na internet,
feitas anonimamente ou não, desde que não integrem esquemas de financiamento e
divulgação em massa nas redes sociais.

29.

Vale trazer à tona interessante trecho do voto do Ministro Relator:
Liberdade de expressão versus responsabilidade
Imprescindível agora focalizar o objeto da investigação, assim proclamado:
“investigação de notícias fraudulentas (fake news), falsas comunicações de crimes,
denunciações caluniosas, ameaças e demais infrações revestidas de animus caluniandi,
diffamandi ou injuriandi, que atinjam a honorabilidade institucional do SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL e de seus membros, bem como a segurança destes e de seus
familiares, quando houver relação com a dignidade dos Ministros, inclusive com a
apuração do vazamento de informações e documentos sigilosos, com o intuito de
atribuir e/ou insinuar a prática de atos ilícitos por membros da Suprema Corte, por
parte daqueles que tem o dever legal de preservar o sigilo; e a verificação da existência
de esquemas de financiamento e divulgação em massa nas redes sociais, com o intuito
de lesar ou expor a perigo de lesão a independência do Poder Judiciário e ao Estado de
Direito ” (eDOC 43).
A desobediência à ordem do Tribunal, verbi gratia, é tão grave que, a depender do
sujeito ativo, configura crime de responsabilidade (CR, art. 85, VII). A incitação a essa
desobediência ou a negativa da própria autoridade do Tribunal, com a sugestão do seu
fechamento ou a ameaça a seus membros também.
No entanto, ainda assim, no âmbito da competência investigatória atípica, de modo
algum podem se agasalhar práticas inconstitucionais de violação a direitos e garantias
fundamentais, como a liberdade de imprensa e a liberdade de expressão.
Dúvida não há quanto a ser legítima a defesa do Supremo Tribunal Federal, não
obstante há de ser por meio da sua atuação coerente e consistente no seu papel de
guarda da Constituição (CR, art. 102, caput), o que, no nosso Estado Democrático de
Direito, faz-se pela defesa irrestrita dos direitos e garantias fundamentais.
A par da divergência doutrinária que persiste no âmbito acadêmico sobre eventuais
limites à liberdade de expressão e eventuais paradoxos decorrentes desses limites, creio
que a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal oferece vários nortes sobre o
conteúdo desse direito, os quais passo a rememorar, reproduzindo, inicialmente, o teor
dos artigos 5º, inciso IX, e 220 da Constituição da República:
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(...)
Ainda, a partir da cláusula de abertura material contida no art. 5º, §2º, da Constituição,
é possível afirmar que os sistemas universal e interamericano de proteção aos direitos
humanos aportam significativa densificação a esses direitos. O Pacto Internacional
sobre Direitos Civis e Políticos, internalizado pelo Decreto nº 592/92, traz em seu bojo
o art. 19 com o seguinte conteúdo:
(...)
O art. 13 da Convenção Americana de Direitos Humanos, que claramente se inspira do
art. 19 do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, também estabelece um
regime de ponderação:
(...)
Deste conjunto de normas, extrai-se que o regime jurídico de proteção da liberdade
de expressão garante, por um lado, a impossibilidade de censura prévia, e, por
outro, a possibilidade, a posteriori, de responsabilização civil e penal.
Este Supremo Tribunal Federal tem uma compreensão vigorosa do direito fundamental
à liberdade de expressão, assentada especialmente no julgamento da ADPF 130
(Relator (a): Min. CARLOS BRITTO, Tribunal Pleno, julgado em 30/04/2009),
reconhecendo a não recepção da lei nº 5.250/1967 (que previa, por exemplo, no artigo
16, a criminalização do ato de publicar ou espalhar notícias falsas), pela Constituição
de 1988.
Na ocasião, a liberdade de imprensa foi qualificada como sobredireito, prevendo que o
direito de crítica é protegido num legítimo Estado de Direito democrático, como
salvaguarda da democracia.
É assim que esse julgado vem constantemente sendo interpretado nas reclamações que
lhe seguiram (por todos, v. Rcl 15243 AgR, Relator (a): Min. CELSO DE MELLO,
Segunda Turma, julgado em 23/04/2019), mesma toada em que considerou
inconstitucional a vedação ao proselitismo, em acórdão da minha lavra (ADI 2566,
Relator (a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Relator (a) p/ Acórdão: Min. EDSON
FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 16/05/2018), e considerou inconstitucionais
dispositivos da legislação eleitoral que restringiam a liberdade de expressão,
assentando-a como premissa imprescindível à participação política e à democracia
(ADI 4451, Relator (a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado
em 21/06/2018).
Sob o viés do reflexo de medidas incriminatórias na inibição do debate público
(chilling effect), preservou-se o direito à livre manifestação (ADPF 187/DF, rel. Min.
Celso de Mello, Tribunal Pleno, julgado em 15.6.2011) e ratificou a prioridade prima
facie da liberdade de expressão em relação a outros direitos no caso das biografias não
autorizadas, afirmando que eventuais incorreções, nesse espectro, devem invocar a
responsabilização e o direito de resposta (CRFB, art. 5º, V), não a censura (ADI 4815,
Relator (a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 10/06/2015).
O Plenário, ainda, referendou decisão monocrática da Min. Carmen Lúcia, que, em
arguição de descumprimento de preceito fundamental, “suspendeu os efeitos de atos
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judiciais ou administrativos emanados de autoridade pública que possibilitem,
determinem ou promovam o ingresso de agentes públicos em universidades públicas e
privadas, o recolhimento de documentos, a interrupção de aulas, debates ou
manifestações de docentes e discentes universitários, a atividade disciplinar docente e
discente e a coleta irregular de depoimentos desses cidadãos pela prática de
manifestação livre de ideias e divulgação do pensamento em ambientes universitários
ou em equipamentos sob a administração de universidades públicas e privadas e
serventes a seus fins e desempenhos.” (ADPF 548 MC REF, rel. min. Cármen Lúcia, j.
31-10-2018, P, Informativo 922) ”.
A partir dessa decisão, julguei procedente a Reclamação n. 33.137, j. 11.06.20019,
proposta contra decisão em Ação Civil Pública que permitia a postagem em rede social
de deputada estadual eleita no Estado de Santa Catarina, incitando o controle pelos
discentes dos docentes nos ambientes escolares, ocasião em que assentei:
(...)
Esse julgado evidencia que este Supremo Tribunal Federal reconhece que liberdade de
expressão compreende o direito de informar, de buscar a informação, de opinar, de
criticar.
Os limites à liberdade de expressão estão em constante conformação e, penso,
demandarão ainda reflexão do Poder Legislativo e do Poder Judiciário e,
especialmente, dessa Corte, no tocante ao que se denomina atualmente de “fake
news”. Como observou o Justice Kennedy, no caso Packingham v. North Carolina,
as mídias sociais são as "novas praças públicas”.
Nesse contexto de confusão informacional em que a manifestação se automatiza, não
há mais propriamente sujeitos de direito, mas algoritmos ecoando inadvertidamente
uma informação sem respaldo na lógica do hipertexto:
(...)
Mesmo com a preponderância que a liberdade de expressão assume em nosso sistema
de direitos, e de sua “posição de preferência” [preferred position], seu uso em casos
concretos pode se tornar abusivo. Neste sentido, podem-se agregar ao exercício
legítimo da liberdade de expressão alguns condicionantes que balizem a aferição de
responsabilidades civis e penais.
A evolução dos variados sistemas de proteção dos direitos humanos, ao lado das
tendências dominantes de práticas estatais sugerem que a restrição à liberdade de
expressão deve ser permeada por alguns subprincípios. Em seu relatório do ano de
2017, o Relator Especial do Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas para a
Promoção e a Proteção do Direito de Liberdade de Opinião e Expressão afirmou:
(...)
A partir destas balizas, é possível voltar-se à experiência comparada para divisar
critérios de limitação da liberdade de expressão. É conhecido, por exemplo, o modo
como a Suprema Corte dos Estados Unidos da América produziu, ao longo de sua
história, testes para a aferição dos abusos do direito de opinar.
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Nada obstante a Primeira Emenda estabelecer que o Congresso não poderá criar lei
restringindo a liberdade de expressão, a Suprema Corte decidiu em Schenk v. Estados
Unidos (1919), que esse direito poderia ser limitado se a intenção do agente se dirigisse
ao cometimento de práticas criminosas e representasse um “perigo claro e iminente”.
Na opinião redigida por Oliver Wendell Holmes Jr., que guiou a votação por
unanimidade, ficou assentada uma das mais conhecidas expressões do direito norteamericano. Expressão essa que refere, justamente, a impossibilidade de proteger uma
informação deliberadamente falsa: “A mais rigorosa proteção da liberdade de
expressão não protegeria um homem que, falsamente, grita “fogo” no interior de um
teatro, causando pânico” (Schenck v. United States, 249 U.S. 47, 1919).
O juiz Holmes lança os fundamentos de um teste que fica conhecido, precisamente,
como “perigo claro e iminente”, e se dirige a auferir as circunstâncias concretas do
caso que indicam a existência de um mal substantivo. Este teste será melhor delimitado
em Whitney v. Califórnia , onde se estabelecem três elementos necessariamente
concorrentes para a limitação do direito de opinar. Nas palavras de Carlos Bentivegna:
(...)
Essa jurisprudência, contudo, sofrerá substantivas mutações. Por um lado, ela será
superada, quando do julgamento do caso Brandenburg v. Ohio (1969). A Suprema
Corte passa adotar um teste mais protetivo, conhecido como “ação ilegal iminente”,
que se baseia na identificação do cometimento ou da incitação ao cometimento de um
crime iminente, e não apenas possível em um futuro indeterminado.
Por outro lado, essa jurisprudência sofrerá especificações temáticas. É o caso, por
exemplo, da construção jurisprudencial ao redor das afirmações de fatos falsos (false
statement of facts), notadamente na imputação de condutas criminosas. Nestes casos, a
exceção à proteção da Primeira Emenda pressupõe que exista uma lei civil ou penal
que torne a conduta ilícita. Mas, para além da falsidade da afirmação, a Suprema Corte
assentou no caso New York Times Co. v. Sullivan que, quando a conduta ilícita ofende
a honra de agentes públicos, é necessário um elemento volitivo classificado qualificado
por “actual malice”, isto é, pelo conhecimento doloso da falsidade da informação ou
por uma forma extremada de negligência (New York Times Co. v. Sullivan, 376 U.S.
254, 1964). Em outras palavras:
(...)
No ano de 1999, o Relator Especial da Comissão Interamericana de Direitos Humanos
para a Liberdade de Expressão recomendou aos Estados membros a adoção, em suas
respectivas legislações locais, de sistema dual de diferenciação dos standards de
proteção de agentes públicos e sujeitos privados. O relator conclui que isso equivaleria,
na prática, “à aceitação da doutrina da malícia real (actual malice)” (Informe Anual del
Relator Especial para la Libertad de Expresión, CIDH 48/1999).
Ainda que o uso da expressão “actual malice” não tenha sido expressamente feito pela
Corte Interamericana de Direitos Humanos, em ao menos dois casos (Kimmel v.
Argentina, 2008, e Donoso v. Panamá, 2009), a doutrina parece ter sido encampada,
garantido requisitos mais estritos para a conformação de crimes contra à honra de
agente públicos (cf., por todos, CARTER, Edward. Actual Malice in the InterAmerican Court of Human Rights. Communication Law and Policy, v. 18, nº 4, p. 395–
423, 2013). Constrói-se, em nível regional, uma jurisprudência que determina que a
liberdade de expressão só será afastada caso a acusação comprove, a um só tempo, a
falsidade da afirmação e a malícia real (dolo ou negligência extremada) do agente.
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Nessa ambiência, inclusive, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos aprovou
a Declaração de Princípios sobre Liberdade de Expressão que prevê, em seu Artigo 11,
que os funcionários públicos estão sujeitos a maior escrutínio da sociedade. Nesse
sentido, segundo a Corte Interamericana, não se revela adequado que a legislação penal
suprima o debate essencial ao funcionamento das instituições democráticas (caso
Palamara Iribarne v. Chile - sentença de 22 de novembro de 2005).
Feitos esses registros, a regra soa cristalina, pois a Constituição, afinal, garante a livre
manifestação do pensamento.
Há, sem embargo, limites também constitucionais, de modo que persistem sujeitos à
responsabilidade penal, como decidido inclusive na ADPF 130, crimes contra a honra
(como já decidi no HC 135900 AgR, Relator (a): EDSON FACHIN, Primeira Turma,
julgado em 28/10/2016) os quais, quando confrontados com a liberdade de expressão,
exigem elemento anímico específico, assim como no delito de ameaça exige-se a
seriedade, gravidade e verossimilhança da ameaça, sendo “indispensável que o
ofendido se sinta ameaçado, acreditando que algo de mal lhe pode acontecer” (NUCCI,
Guilherme de Souza. Código Penal comentado. 19ªed. RJ: Forense, 2019, p. 876).
Quando a vítima é agente público, essa exigência, como visto, deve ser ainda mais
rigorosa, porque a submissão à crítica é inerente a sua atividade:
(...)
É que a liberdade de expressão, nesse contexto, atua como exercício de direitos
políticos e de controle da coisa pública. Como se sabe, o princípio republicano, ao
tempo em que repele campos de poder insuscetíveis de responsabilidade, também obsta
a concessão de privilégios ou tratamentos desiguais com escopo de beneficiar agentes
públicos que exercem o poder em nome do povo. Nesse contexto, ao revés, a própria
titularidade popular do poder exercido não se concilia com posições jurídicas
privilegiadas de agentes estatais frente aos cidadãos em geral.
A proibição do dissenso equivale a impor um mandado de conformidade,
condicionando a sociedade à informação oficial uma espécie de “marketplace of ideas”
(Oliver Wendell Holmes) institucionalmente limitado. Ou, o que é ainda mais
profundo: a imposição de um comportamento obsequioso produz, na sociedade, um
pernicioso efeito dissuasório (chilling effect), culminando, progressivamente, com a
aniquilação do próprio ato individual de reflexão.
De tudo, pode-se extrair que as exceções à liberdade de expressão são restritas e, ainda
que não se possa esgotar a pretensão de fechamento quanto aos seus limites, estes estão
naquilo que lhe é inerente – a democracia – de modo que ninguém pode se atribuir a
pretensão de totalidade. A alteridade é, afinal, o cerne da democracia:
(...)
São vedados, afinal, expressamente nas convenções citadas, os discursos racistas, de
ódio (hate speech), havendo decidido este Tribunal que são inclusive imprescritíveis:
(...)

https://sapiens.agu.gov.br/documento/617392729

13/15

17/06/2021

https://sapiens.agu.gov.br/documento/617392729

Da mesma forma decide também a Corte Europeia de Direitos Humanos
(Kasymakhunov and Saybatalov v Russia, Refah Partisi and others v Turkey, Norwood
v United Kingdom) que não estão protegidos pela liberdade de expressão, atos que, a
pretexto de ideologia política, visem a retirar direitos ou a excluir determinadas
pessoas da sociedade.

30.
Verifica-se, portanto, que, em recente decisão do Supremo Tribunal Federal, "o regime
jurídico de proteção da liberdade de expressão garante, por um lado, a impossibilidade de censura
prévia, e, por outro, a possibilidade, a posteriori, de responsabilização civil e penal". Dessa forma, a
simples regra constitucional de distribuição de competência não representa violação ao princípio da
igualdade, ao princípio do juiz natural ou à garantia da liberdade de expressão, motivo pelo qual se
mostra desnecessária qualquer interpretação conforme a constituição para limitar a competência da
Justiça Militar da União para processar e julgar crimes militares assim definidos em lei.
3.

CONCLUSÃO

31.
Ante todo o exposto, sobre manifestação a respeito dos fundamentos e do pedido da ADPF nº
826, particularmente no que tange à seara militar, esta Consultoria defende a improcedência do pedido de
interpretação conforme a constituição dos artigos 9º, III, 214, 215, 217, 218, 219 e 220 do Código Penal
Militar de modo a afastar a competência constitucional da Justiça Militar da União, tendo em vista que a
simples regra constitucional de distribuição de competência não representa violação ao princípio da
igualdade, ao princípio do juiz natural ou à garantia da liberdade de expressão, ainda mais considerando
que "o regime jurídico de proteção da liberdade de expressão garante, por um lado, a impossibilidade de
censura prévia, e, por outro, a possibilidade, a posteriori, de responsabilização civil e penal" (trecho do
voto do Min Relator da ADF nº 572, publicada em 13/11/2020, transitada em julgado em 21/11/2020.
32.
Recomenda-se o encaminhamento, com urgência à CONJUR-MD, para ciência e adoção
das providências eventualmente cabíveis.
33.
Recomenda-se que seja encaminhada cópia da presente manifestação ao Gabinete do
Comandante da Aeronáutica - GABAER e o Estado-Maior da Aeronáutica - EMAER para ciência e
adoção das providências que entender necessárias.
34.
Silva.

Este trabalho contou com a colaboração do 1º TEN QOAP SJU WEBERT Leandro Barreto da

À consideração superior.
Brasília, 20 de abril de 2021.

TÚLIO PICANÇO TAKETOMI
ADVOGADO DA UNIÃO
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ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
CONSULTORIA-GERAL DA UNIÃO
CONSULTORIA JURÍDICA ADJUNTA DO COMANDO DA AERONÁUTICA
GABINETE

DESPACHO n. 00378/2021/COJAER/CGU/AGU
NUP: 00692.001168/2021-24 (REF. 0051819-52.2021.1.00.0000)
INTERESSADOS: ASSOCIACAO BRASILEIRA DE IMPRENSA E OUTROS
ASSUNTOS:
URGÊNCIA PRIORITÁRIA

1.
Aprovo o PARECER n. 00196/2021/COJAER/CGU/AGU, de lavra do Dr. TÚLIO
PICANÇO TAKETOMI.
2.

À Secretaria para:
a) encaminhar, com MÁXIMA URGÊNCIA, à CONJUR-MD, para ciência e adoção das
providências eventualmente cabíveis;
b) encaminhar cópia da presente manifestação ao Gabinete do Comandante da
Aeronáutica - GABAER e ao Estado-Maior da Aeronáutica - EMAER, para ciência e adoção das
providências que entender necessárias.
1
Brasília, 20 de abril de 2021.

CÁSSIO CAVALCANTE ANDRADE
ADVOGADO DA UNIÃO - SIAPE 1332517
CONSULTOR JURÍDICO - ADJUNTO

Documento assinado eletronicamente por CASSIO CAVALCANTE ANDRADE, de acordo com os normativos
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endereço eletrônico http://sapiens.agu.gov.br. Informações adicionais: Signatário (a): CASSIO CAVALCANTE
ANDRADE. Data e Hora: 20-04-2021 16:11. Número de Série: 65832285637212395327140508210. Emissor:
Autoridade Certificadora SERPRORFBv5.
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ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
CONSULTORIA-GERAL DA UNIÃO
CONSULTORIA JURÍDICA ADJUNTA AO COMANDO DO EXÉRCITO
NÚCLEO DE CONTENCIOSO JUDICIAL

INFORMAÇÕES n. 00029/2021/CONJUR-EB/CGU/AGU
NUP: 00692.001168/2021-24 (REF. 0051819-52.2021.1.00.0000)
INTERESSADOS: CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO AO MINISTÉRIO DA DEFESA.
CONSULTORIA-GERAL DA UNIÃO.
ASSUNTOS: ADPF Nº 826. IMPUGNAÇÃO DE ARTIGOS DO CÓDIGO PENAL MILITAR. CRIME
PRATICADO POR CIVIL CONTRA INSTITUIÇÃO MILITAR. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA
MILITAR.
Senhor Consultor Jurídico,
1.

RELATÓRIO

1.
Trata-se da NOTA n. 00828/2021/CONJUR-MD/CGU/AGU (seq. 13), de 15 de abril de 2021,
aprovada
pelos
Despachos
00752/2021/CONJUR-MD/CGU/AGU
e
00757/2021/CONJURMD/CGU/AGU, em que a douta Consultoria Jurídica junto ao Ministério da Defesa (CONJUR-MD)
solicita informações a serem repassadas à Consultoria-Geral da União, nos seguintes termos:
Trata-se do OFÍCIO n. 00194/2021/CONSUNIAO/CGU/AGU, de 14/04/2021, através
do qual a Consultoria-Geral da União, tratando da Arguição de Preceito Fundamental
nº 826, informa e solicita a esta Consultoria Jurídica junto ao Ministério da Defesa
(CONJUR-MD):
[...]
1. Para subsidiar a elaboração de informações a serem prestadas ao Supremo Tribunal
Federal pelo Excelentíssimo Senhor Presidente da República, nos autos da Arguição de
Descumprimento de Preceito Fundamental nº 826, ajuizada pela Associação Brasileira
de Impressa - ABI, solicito a Vossa Excelência manifestação desse d. Órgão acerca das
alegações constantes da petição inicial, em especial sobre o pedido de interpretação
conforme a Constituição aos artigos 9º, III, 214, 215, 217, 218, 219 e 220 do Código
Penal Militar.
2. Trata-se de Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental objetivando:
c.1) conferir interpretação conforme a Constituição aos arts.138 e 139 do Código
Penal para estabelecer a interpretação segundo a qual, salvo na hipótese de
fabricação e propagação sistemática de notícias falsas, é inconstitucional a incidência
dos preceitos para coibir a publicação de informações quando o potencial ofendido for
servidor público ou pessoa pública;
c.2) conferir interpretação conforme a Constituição aos arts. 324 e 325 do
Código Eleitoral para estabelecer a interpretação segundo a qual, salvo na hipótese
de fabricação e propagação sistemática de notícias falsas, é inconstitucional a
https://sapiens.agu.gov.br/documento/617079105
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incidência dos preceitos para coibir a publicação de informações quando o potencial
ofendido for candidato, servidor público ou pessoa pública;
c.3) declarar a não-recepção do art.138, §3º, II e III, do Código Penal;
c.4) conferir interpretação conforme a Constituição ao art.139, parágrafo único, do
Código Penal para admitir a exceção da verdade quando o ofendido for pessoa
pública e a ofensa concernir a matéria de interesse público;
c.5) declarar a não-recepção do art.141, incs.I e II, do Código Penal;
c.6) declarar a não-recepção do art.324,§2º, II e III, da Lei Eleitoral (Lei nº
4.737/65);
c.7) conferir interpretação conforme a Constituição ao art.325, parágrafo único, da
Lei Eleitoral (Lei nº4.737/65) para admitir a exceção da verdade quando o ofendido
for candidato ou pessoa pública e a ofensa concernir a matéria de interesse público;
c.8) conferir interpretação conforme a Constituição aos artigos 9º, III, 214, 215, 217,
218, 219 e 220 do Código Penal Militar, para declarar inconstitucional sua aplicação
a condutas imputadas a civis, os quais devem ser julgados pela Justiça Comum, com
base nas normas constantes do Código Penal, mesmo quando o ofendido é militar ou
instituição militar.
3. A parte autora afirma que a presente ADPF se concentra nos crimes contra a honra,
e tem como propósito garantir a plena observância da liberdade de expressão, do
direito à informação e da integridade do regime republicano e democrático.
4. Aduz que o objetivo da presente ação é requerer ao STF que proveja proteção plena
à liberdade de expressão (CF, art. 5º, IV e IX), à liberdade de informação jornalística, à
vedação à censura (CF, art. 220, caput, §§1º e 2º), ao direito à informação (CF, art. 5º,
XIV), ao princípio da igualdade (CF, art. 5º, caput), ao princípio republicano (CF, art.
1º), ao princípio democrático (CF, art. 1º, caput e parágrafo único), ao princípio da
publicidade da administração (CF, art. 37, caput), ao princípio da ampla defesa (CF, art.
5º, LV), ao princípio da proporcionalidade, extraído do princípio do devido processo
legal (CF, art. 5º, LIV) e do princípio do estão de direito (CF, art. 1º).
[...]
8. Em relação aos crimes contra a honra definidos no Código Penal Militar, salienta
que, apesar da interpretação restritiva que predomina na Jurisprudência da Corte, os
critérios assentados nas expressões “afetar as instituições militares” e “atingir as Forças
Armadas” ainda abrem espaço significativo para a sua aplicação em civis, produzindo
um "efeito resfriador sobre todos aqueles que desejam publicar notícias sobre as Forças
Armadas."

2.
Na petição inicial, no que se refere à impugnação dos dispositivos do Código Penal Militar
(CPM), que serão objeto de análise na presente manifestação, o autor, em síntese, fundamenta os pedido da
seguinte forma (páginas 39/43):
O Supremo Tribunal Federal vem interpretando restritivamente a competência da
Justiça Militar e as hipóteses de aplicação do Código Penal Militar para julgar crimes
praticados por civis. O o art. 9º, III, do Código Penal Militar prevê hipóteses em que as
condutas de civis poderão ser consideradas crimes militares.
O STF tem entendido que apenas nos casos em que as “instituições militares” são
afetadas é legitima a caracterização do fato, praticado por civil, como crime militar.
Nos casos em que não se vislumbra a capacidade da conduta do autor de “atingir as
Forças Armadas”, a Corte afasta a competência da Justiça Militar e a aplicação do
Código Penal Militar.
Apesar da interpretação restritiva que predomina na Jurisprudência da Corte, os
critérios assentados nas expressões “afetar as instituições militares” e “atingir as Forças
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Armadas” ainda abrem espaço significativo para a aplicação do Código Penal Militar e
para a fixação da competência junto à Justiça Militar.
O tema demanda reapreciação pelo Supremo Tribunal Federal sob o prisma da
liberdade de expressão e do direito à informação, nos termos antes apresentados. A
submissão à Justiça castrense e a aplicação do Código Penal Militar produzem efeito
resfriador sobre todos aqueles que desejam publicar notícias sobre as Forças Armadas.
A distinção (aplicação do CPM e não do CP para quem cometer crime contra as Forças
Armadas) não se sustenta, implicando a violação do princípio da igualdade (CF,
art. 5º, caput). A circunstância de operarem o monopólio estatal sobre o uso legítimo
da força deve tornar as instituições militares mais abertas à crítica pública, não o
contrário.
Em razão dos princípios da hierarquia e da disciplina, os militares encontram-se em um
“estado especial de sujeição”, razão pela qual a liberdade de expressão, por eles
titularizada, pode sofrer limitações que não se aplicam aos civis.
Ora se requer que o STF realize interpretação conforme a Constituição dos artigos 9º,
III, 214, 215, 217, 218, 219 e 220 do Código Penal Militar, para declarar
inconstitucional sua aplicação quando as condutas são imputadas a civis, os quais
devem ser julgados pela Justiça Comum, com base nas normas constantes do Código
Penal, mesmo quando o ofendido é militar ou instituição militar. (Grifei)

3.

É o relatório.

2.
MÉRITO - DA CONSTITUCIONALIDADE DA APLICAÇÃO DO CÓDIGO PENAL
MILITAR (ARTIGOS. 9º, III, 214, 215, 217, 218, 219 E 220) ÀS CONDUTAS IMPUTADAS A CIVIS.
4.
De pronto, sublinha-se que o autor da inicial, indiretamente, parte do princípio que a apuração
de todo e qualquer suposto crime praticado por civil na Justiça Castrense será realizada de forma parcial. Ou
seja, põe em descredito o funcionamento da Justiça Militar (que é uma das mais antigas do Brasil e é composta
por profissionais de ímpar capacidade técnica).
5.

O certo é que a própria Constituição Federal de 1988 (CF/88) atribui aos órgãos da Justiça

Militar o processo e julgamento dos crimes militares definidos em lei (art. 124 CF/88).[1]
6.
Ao dispor que “à Justiça Militar compete processar e julgar os crimes militares definidos em
lei”, s.m.j, a CF/88 estabeleceu a competência para a Justiça Militar Federal julgar militares e civis que
cometerem crimes militares definidos em lei. A Carta Magna brasileira adotou como critério principal para
definir o que é crime militar o critério legal (critério ratione legis).
7.

Segundo Jorge César de Assis:
Tomando-se por base o aspecto constitucional, veremos que a Justiça Militar da
União processa e julga os crimes militares definidos em lei, não importando quem
seja o seu autor – que pode ser inclusive o civil –, enquanto a Justiça Militar estadual
julga os mesmos crimes militares, porém desde que cometidos por militares estaduais e
do Distrito Federal, dela escapando os civis. (Assis, Jorge César de. Comentários ao
Código Penal Militar - Parte Geral: Artigos 1º a 135 - Parte Especial: Artigos 136 a
410, 10ª Edição - Revista e Atualizada até a Lei 13.491/2017, Juruá Editora, 2018, p.
121)

8.
Observa-se que a CF/88 não define especificamente o que venha a ser um crime militar, mas
reconhece a existência deste tipo penal e dá a legislação infraconstitucional a oportunidade de fazer essa
definição[2].
https://sapiens.agu.gov.br/documento/617079105
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9.
Nesse sentido, o CPM (Decreto-Lei n° 1.001, de 1969, normativo atualizado por diversas leis como a Lei n° 13.494, de 2017 - e recepcionado pela CF/88), enumera o que venha a ser crimes militares em
tempo de paz, nos seguintes termos:
Art. 9º Consideram-se crimes militares, em tempo de paz:
I - os crimes de que trata êste Código, quando definidos de modo diverso na lei penal
comum, ou nela não previstos, qualquer que seja o agente, salvo disposição especial;
II – os crimes previstos neste Código e os previstos na legislação penal, quando
praticados: (Redação dada pela Lei nº 13.491, de 2017)
a) por militar em situação de atividade ou assemelhado, contra militar na mesma
situação ou assemelhado;
b) por militar em situação de atividade ou assemelhado, em lugar sujeito à
administração militar, contra militar da reserva, ou reformado, ou assemelhado, ou
civil;
c) por militar em serviço ou atuando em razão da função, em comissão de natureza
militar, ou em formatura, ainda que fora do lugar sujeito à administração militar contra
militar da reserva, ou reformado, ou civil; (Redação dada pela Lei nº 9.299, de
8.8.1996)

d) por militar durante o período de manobras ou exercício, contra militar da
reserva, ou reformado, ou assemelhado, ou civil;
e) por militar em situação de atividade, ou assemelhado, contra o patrimônio sob a
administração militar, ou a ordem administrativa militar;

III - os crimes praticados por militar da reserva, ou reformado, ou por
civil, contra as instituições militares, considerando-se como tais não só os
compreendidos no inciso I, como os do inciso II, nos seguintes casos:
a) contra o patrimônio sob a administração militar, ou contra a ordem administrativa
militar;
b) em lugar sujeito à administração militar contra militar em situação de atividade ou
assemelhado, ou contra funcionário de Ministério militar ou da Justiça Militar, no
exercício de função inerente ao seu cargo;
c) contra militar em formatura, ou durante o período de prontidão, vigilância,
observação, exploração, exercício, acampamento, acantonamento ou manobras;
d) ainda que fora do lugar sujeito à administração militar, contra militar em função de
natureza militar, ou no desempenho de serviço de vigilância, garantia e preservação da
ordem pública, administrativa ou judiciária, quando legalmente requisitado para aquêle
fim, ou em obediência a determinação legal superior.

10.
Ressalta-se que o CPM (norma penal especial) objetiva estabelecer regras jurídicas
relacionadas à proteção das instituições militares e ao cumprimento de sua missão constitucional exposta no art.
142 da CF/88.[3]
11.
Nesse ponto, é importante destacar que a condição especial do Direito Penal Militar é derivada
da necessidade de se proteger instituições vocacionadas à defesa da Pátria, à garantia dos poderes
constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem (pilares de sustentação do Estado
brasileiro). O fato é que as Forças Armadas existem para a garantia do equilíbrio institucional interno e a
defesa nacional, por isso desfrutam de peculiar respeitabilidade perante a população brasileira, o que justifica a
tipificação especial de condutas para a sua proteção.
12.

O crime militar é conceituado por Jorge César de Assis como "toda violação ao dever militar

e aos valores das instituições militares[4], o que reforça o caráter especial do Direito Penal Militar.
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13.
Em relação à possibilidade de civis cometerem crimes militares, por meio de atos que
atentem contra as instituições militares, reitera-se a especificidade do objetivo do Direito Penal Militar. Tanto é
assim que o Supremo Tribunal Federal (STF) tem entendimento no sentido de que a caracterização de um fato
típico penal castrense, praticado por civil, ocorre nas situações em que a ação atinja as Forças Armadas, o
que acarretará a aplicação do CPM e a consequente competência da Justiça Militar para analisar a imputação.
(Nesse sentido: HC 100.588. Rel. Min. Ellen Gracie; HC 107.731, Rel. Min. Ayres Britto; HC 86.216, Rel.
Min. Ayres Britto; HC n. 116.780, Rel. Min. Rosa Weber).
14.

Reforça esse entendimento a seguinte disposição:
O Supremo Tribunal Federal vem estabelecendo contornos para o enquadramento de
civis como autores de crime militar, exigindo que o dolo em ofender a instituição
militar seja inequívoco, como se pode observar nos seguintes casos: Se o militar
federal estiver em serviço externo de policiamento de trânsito (isso é comum de se
visualizar nas grandes cidades), havendo desacato praticado por civil contra militar
empenhado nesse tipo de serviço, a competência será da Justiça comum, porque tal tipo
de atividade não se enquadra como serviço de natureza militar. Não há, portanto,
ofensa às instituições militares. Este entendimento do STF fica mais bem evidenciado,
se verificarmos o caso em que um civil atropelou soldado do Exército que exercia a
função de balizamento de trânsito nas proximidades do Quartel General do Exército e
restou processado pela Justiça Militar da União. Ao decidir a questão em sede de
habeas corpus, entendeu a Corte Suprema, com base no parecer da Procuradoria-Geral
da República, que, por crime contra as instituições militares deve-se tomar aquele
crime cujo dolo esteja exatamente em ferir tais instituições, ou seja, em que pese
existir a previsão da alínea “d”, do inc. III do art. 9º do CPM, a competência da Justiça
Militar é de caráter excepcional, e sobre o mencionado artigo deve recair interpretação
mais criteriosa e restrita do que a desenvolvida pelo Superior Tribunal Militar, ainda
que o crime houvesse sido praticado por civil, fora de lugar sob administração militar,
mas contra militar no desempenho de serviço de vigilância, garantia e preservação da
ordem pública, em obediência à determinação legal de superior, o que, a princípio,
ensejaria a incidência do dispositivo já mencionado (Assis, Jorge César de. Obra
citada, p. 125)

15.
Verifica-se, dessa forma, que o STF já vem balizando a aplicação do CPM ao civis que
cometam atos que possam ser definidos como crimes militares, o que não justifica a nova roupagem
interpretativa dos dispositivos ora impugnados. Renova-se que o autor da inicial parte do princípio que a
apuração de todo e qualquer suposto crime praticado por civil na Justiça Castrense será realizada de
forma parcial, o que, com todo respeito, não é verdade.
16.
Assim, os termos do art. 9, III, do CPM, especialmente o trecho do dispositivo que tipifica a
conduta de um civil que ofenda as instituições militares como crime militar (de competência da Justiça
Castrense) não devem ter alcance restringido. A norma é clara em punir, apenas, as condutas que
eventualmente atinjam as INSTITUIÇÕES MILITARES, ou seja, busca resguardar as Forças Armadas,
instituições que são devidamente protegidas pelas condutas tipificadas no CPM. Veja o que Jorge César de
Assis fala sobre crime cometido por civil contra as instituições militares:
Crime cometido por civil contra as instituições militares
Em primeiro lugar, haverá crime militar praticado por civil quando o fato ofender
as instituições militares, nos termos do art. 9º, inc. III, do Código Penal Militar.
Lembrou Célio Lobão Ferreira que o Dec.-Lei 898/1969 (antiga Lei de Segurança
Nacional) dispunha que “instituições militares são as Forças Armadas, constituídas
pela Marinha de Guerra, Exército e Aeronáutica Militar, estruturadas em ministérios,
bem assim os altos órgãos militares de Administração e Comando.
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O Código Penal Militar, que é posterior ao Decreto-Lei 898/69, preferiu indicar os
casos em que haverá delito contra as instituições militares. Por sua vez, a Constituição
Federal de 1988, dispõe que as Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo
Exército e pela Aeronáutica são instituições permanentes e regulares, organizadas com
base na hierarquia e na disciplina e sob a autoridade suprema do Presidente da
República.
Conforme já referimos alhures, dizer que as Forças Armadas são instituições significa
caracterizá-las como um conjunto de estruturas sociais estabelecidas pela tradição
de nosso país, especialmente relacionadas com a coisa pública, com a defesa da
Pátria.
Leciona com precisão José Afonso da Silva que concebendo-as como instituições
nacionais, reconhece-lhes a Constituição a importância e relativa autonomia jurídica
decorrente de seu caráter institucional; declarando-as permanentes e regulares,
vincula-as à própria vida do Estado, atribuindo-lhes a perduração deste. Essa
posição constitucional das Forças Armadas importa afirmar que não poderão ser
dissolvidas, salvo por decisão de uma Assembleia Nacional Constituinte. (Assis, Jorge
César de. Obra citada, p. 122) (Grifei).

17.
A aplicação do art. 9, III, do CPM, ao civil que ofenda alguma instituição militar, ao contrário
do apontado na petição inicial, não produz um "efeito resfriador sobre todos aqueles que desejam publicar
notícias sobre as Forças Armadas", muito menos ofensa à liberdade de expressão e ao direito à informação. As
ações jornalísticas praticadas com fundamento na liberdade de expressão e no direito à informação (dentro
de parâmetros constitucionais e legais) há tempos vêm sendo devidamente protegidas pelo STF. Outrossim,
vários são os instrumentos constitucionais e legais que protegem a liberdade de expressão e o direito à
informação.
18.
Ora, se a intenção do CPM é proteger de uma forma geral as Forças Armadas, uma conduta que
ofenda diretamente estas instituições deve ser balizada pelo Direito Penal Militar, com o seu processamento
realizado pelo juízo natural do caso, qual seja, a Justiça Militar. Na hipótese dessa interpretação ocorrer de
uma forma diferente (como a apresentada na petição inicial), poderá se esvaziar a proteção especial que é
conferida às Forças Armadas.
19.
Não se desconhece a importância de uma imprensa livre para um Estado Democrático de
Direito. Contudo, não se pode aceitar que ações jornalísticas, sob o prisma da liberdade de expressão e do
direito à informação, acobertem eventuais excessos que possam configurar práticas criminosas, pois os
princípios citados pelo autor na inicial não são absolutos. Sobre os limites à liberdade de expressão, destacamse os seguintes julgados da Corte Interamericana de Direitos Humanos[5]:
Limites à liberdade de expressão
98. O Tribunal reiterou que a liberdade de expressão não é um direito absoluto. O art.
13.2 da Convenção, que proíbe a censura prévia, também prevê a possibilidade de
exigir responsabilidades pelo exercício abusivo deste direito, inclusive para
“assegurar o respeito aos direitos e a reputação das demais pessoas” (alínea “a” do
art. 13.2). Essas restrições são de natureza excepcional e não devem limitar, para além
do estritamente necessário, o pleno exercício da liberdade de expressão e tornar-se um
mecanismo direto ou indireto da censura prévia. A este respeito, o Tribunal estabeleceu
que se pode impor tais responsabilidades posteriores, na medida em que for afetado o
direito à honra e à reputação. [Corte IDH. Caso Lagos del Campo vs. Peru. Exceções
preliminares, mérito, reparações e custas. Sentença de 31-8-2017. Tradução livre.]
[Resumo oficial.]
120. É importante enfatizar que o direito à liberdade de expressão não é um
direito absoluto, ele pode estar sujeito a restrições, conforme indicado pelo art. 13
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da Convenção em seus parágrafos 4 e 5. Da mesma forma, a Convenção Americana, no
seu art. 13.2, prevê a possibilidade de estabelecer restrições à liberdade de expressão,
que se manifestam através da aplicação de responsabilidade adicional pelo exercício
abusivo deste direito, que não deve de modo algum limitar, para além do estritamente
necessário, a plena liberdade de expressão e tornar-se um mecanismo direto ou indireto
de censura prévia. Para determinar outras responsabilidades, é necessário cumprir três
requisitos, a saber: 1) devem ser expressamente estabelecidas pela lei; 2) devem ser
concebidas para proteger os direitos ou a reputação de terceiros, ou a proteção da
segurança nacional, a ordem pública ou a saúde ou moral pública; e 3) devem ser
necessárias em uma sociedade democrática. [Corte IDH. Caso Herrera Ulloa vs. Costa
Rica. Exceções preliminares, mérito, reparações e custas. Sentença de 2-7-2004.]
[Ficha técnica.] (Grifei)

20.
do Brasil.

Ademais, todos, sem exceção, devem respeitar as normas previstas na República Federativa

21.
Demonstrada a possibilidade de aplicação do art. 9, III, do CPM, ao civil que ofenda alguma
instituição militar, por consequência, este civil poderá cometer crimes contra a honra dispostos no Capítulo V
do Código Penal Castrense, lembrando que estas condutas deverão, obrigatoriamente, preencher os requisitos
do art. 9 do CPM para serem consideradas crimes militares, em tempo de paz.
22.
Por fim, grifa-se que a Justiça Militar e a Justiça Comum devem respeitar os princípios
constitucionais correlatos ao Processo Penal, como exemplos: a) devido processo legal (art. 5º, LIV); b)
contraditório e ampla defesa (art. 5º, LV); c) juiz natural (art. 5º, LIII); e d) estado de inocência (art. 5º, LVII).
Isto é, os parâmetros constitucionais devem ser seguidos igualmente por todos os ramos da Justiça brasileira.
23.
Além do que, nos termos do art. 30, I-B, da Lei n º 8.547, de 1992 (Organiza a Justiça Militar
da União e regula o funcionamento de seus Serviços Auxiliares) compete ao juiz federal da Justiça Militar da
União[6] (não aos Conselhos Especial e Permanente de Justiça Militar que são compostos por militares - o que
poderia gerar alguma ponderação), monocraticamente, processar e julgar civis na situação prevista no inciso
III do art. 9º do CPM, in verbis:
Art. 30. Compete ao juiz federal da Justiça Militar, monocraticamente: (Redação dada
pela Lei nº 13.774, de 2018)
[...]
I-B - processar e julgar civis nos casos previstos nos incisos I e III do art. 9º do
Decreto-Lei nº 1.001, de 21 de outubro de 1969 (Código Penal Militar), e militares,
quando estes forem acusados juntamente com aqueles no mesmo processo; (Incluído
pela Lei nº 13.774, de 2018) (Grifei)

3.

CONCLUSÃO

24.
Diante de todo o exposto, uma vez comprovada a constitucionalidade dos dispositivos do CPM
impugnados, verifica-se que não assiste razão aos pedidos exarados no item IV, c.8, da inicial.
4.

ENCAMINHAMENTOS

25.
Essas são as informações que submeto à apreciação conclusiva do Senhor Consultor Jurídico
Adjunto da CONJUR/EB, para, caso aprovadas, sejam disponibilizadas à CONJUR/MD, em atendimento
à NOTA n. 00828/2021 / CONJUR-MD / CGU / AGU.[7]
À consideração superior.
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Brasília, 20 de abril de 2021.

MARCOS VINÍCIUS MARTINS CAVALCANTE
ADVOGADO DA UNIÃO

Notas
1. ^ CC 146761 – STJ. Nos crimes militares impróprios, os quais não se limitam a violação de deveres
típicos da carreira militar, podendo ser praticados tanto por militares quanto por civis, a competência
para julgamento do feito será determinada levando em consideração o bem jurídico tutelado, nos
termos do artigo 9º do Código Penal Militar.
2. ^ (art.5°, LXI; arts. 124, 125, §§ 4° e 5º; e art. 144, § 4°, todos da CF/88).
3. ^ (Art. 142. As Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica, são
instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina,
sob a autoridade suprema do Presidente da República, e destinam-se à defesa da Pátria, à garantia
dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem - Grifei).
4. ^ (Assis, Jorge César de. Obra citada, p. 112)
5. ^ (Disponível em <http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/jurisprudenciaInternacional/anexo/Artigo13.pdf>.
Acesso em 20/04/2021)
6. ^ Um servidor público civil (membro da magistratura federal).
7. ^ Esta manifestação não afasta o dever de o órgão de contencioso da AGU alterar, acrescer e/ou
suprimir argumentos e/ou descrição de fatos, com vistas a melhor defesa dos direitos/interesses da
União, bem como avaliar quais documentos juntar ou não no processo judicial.

Documento assinado eletronicamente por MARCOS VINICIUS MARTINS CAVALCANTE, de acordo com os
normativos legais aplicáveis. A conferência da autenticidade do documento está disponível com o código
617079105 no endereço eletrônico http://sapiens.agu.gov.br. Informações adicionais: Signatário (a): MARCOS
VINICIUS MARTINS CAVALCANTE. Data e Hora: 20-04-2021 14:29. Número de Série:
56460933004952264590163953018. Emissor: Autoridade Certificadora SERPRORFBv5.
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ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
CONSULTORIA-GERAL DA UNIÃO
CONSULTORIA JURÍDICA ADJUNTA AO COMANDO DO EXÉRCITO
GABINETE

DESPACHO n. 0641/2021/CONJUR-EB/CGU/AGU
NUP: 00692.001168/2021-24 (REF. 0051819-52.2021.1.00.0000)
INTERESSADOS: CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO AO MINISTÉRIO DA DEFESA (CONJURMD) - CONSULTORIA-GERAL DA UNIÃO (CGU/AGU) - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE
IMPRENSA (ABI)
ASSUNTO: ADPF Nº 826 - IMPUGNAÇÃO DE ARTIGOS DO CÓDIGO PENAL MILITAR - CRIME
PRATICADO POR CIVIL CONTRA INSTITUIÇÃO MILITAR - COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA
MILITAR

1.
Ciente e de acordo com as bem lançadas INFORMAÇÕES Nº 0029/2021/CONJUREB/CGU/AGU, que concluiu pela constitucionalidade dos dispositivos impugnados do Código Penal Militar
(CPM) e, por conseguinte, pelo descabimento da ADF em tela.
2.
À Secretaria para as anotações de praxe e imediato encaminhamento via SAPIENS à CONJURMD, em atenção ao quanto solicitado na NOTA Nº 0828/2021/CONJUR-MD/CGU/AGU (Seq. 13)

Brasília, 20 de abril de 2021.

(assinado eletronicamente por certificação digital)
WILSON DE CASTRO JUNIOR
CONSULTOR JURÍDICO
ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
CONSULTORIA JURÍDICA ADJUNTA AO COMANDO DO EXÉRCITO

Documento assinado eletronicamente por WILSON DE CASTRO JUNIOR, de acordo com os normativos
legais aplicáveis. A conferência da autenticidade do documento está disponível com o código 618493964 no
endereço eletrônico http://sapiens.agu.gov.br. Informações adicionais: Signatário (a): WILSON DE CASTRO
JUNIOR. Data e Hora: 20-04-2021 17:48. Número de Série: 17466756. Emissor: Autoridade Certificadora
SERPRORFBv5.
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