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DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA EM FACE DO AFASTAMENTO DE FUNÇÕES DOS MILITARES 
NA APURAÇÃO DE CRIMES MILITARES 
 
RESUMO: A pesquisa realizada teve como objeto de estudo a análise do direito penal militar, no que 
tange aos procedimentos e pré-julgamentos na apuração de crimes militares, verificando a ocorrência 
da violação da presunção de inocência, e discutindo a sua (in) constitucionalidade. Objetivou-se discutir 
a (in) constitucionalidade dos procedimentos adotados no direito penal militar com vistas à 
transformação axiológica do status quo vigente. A problemática investigada teve como viés a (in) 
constitucionalidade dos procedimentos do direito penal militar. A metodologia utilizada foi à qualitativa, 
bibliográfica e de campo, por meio de entrevista com questionários aplicados à policiais militares e um 
advogado com atuação profissional na área do direito penal militar. Os pesquisados contaram suas 
experiências enquanto militares no que diz respeito aos procedimentos adotados pelo direito penal 
militar. O advogado relatou sua atuação na seara jurídica militar, as controvérsias e dificuldades 
encontradas no cotidiano com a legislação militar diferente do Código Penal Brasileiro. A seleção da 
amostra foi aleatória, obedecendo o critério do ser militar e a atuação no direito penal militar. A luta por 
novos direitos vem contribuindo para que a legislação militar seja aplicada de forma a respeitar os 
Direitos Constitucionais aplicados no Direito Penal Brasileiro sem desrespeitar a disciplina e a hierarquia 
militar. Os procedimentos adotados pelo Direito Militar ferem o direito ao contraditório e não leva em 
consideração a presunção de inocência do profissional, visto que, o mesmo ao ser investigado é 
afastado imediatamente de suas funções, sendo uma punição antes da sentença condenatória 
transitada em julgado. 
 
Palavras-chave: Direito Administrativo Militar; Direito Penal Militar; Direito de Processo Militar; 
Presunção à Inocência; (In) constitucionalidade;  

 

INTRODUÇÃO 
 

Teoricamente, justifica-se a pesquisa com relevância acadêmica, para analisar 

se a presunção da inocência está sendo aplicado para os militares que estão sob o 

crivo de procedimento penal e administrativo, bem como, se o militar que está 

respondendo processo criminal, poderá ser autorização para tirar serviço, ainda que 

administrativo, fardado e armado. 

Todavia, nesta ideia, algumas reflexões mais profundas são necessárias: o 

Policial Militar que está afastado de sua função para apuração de processo ou 

procedimento administrativo, não está sendo violado o princípio da inocência nesse 

caso? Esta situação precisa estar regulamentada? Está questão já está pacificada na 

doutrina? O policial militar tem direito a dignidade da pessoa humana? 

Em face de tantos questionamentos, o estudo do tema se justifica socialmente, 

principalmente, pelo questionamento acerca princípio da inocência e do in dúbia pro 

réo (na dúvida decide em favor do réu), bem como, a justiça militar e administrativa, 

devem seguir o princípio in dúbia pro societate (na dúvida decide em favor da 

sociedade), ou in dúbia pro réo?  Desses princípios quais prevalecem.  

Hipoteticamente o pré-julgamento administrativo deve levar em consideração o 

princípio da inocência? Ou deve considerar culpado apenas pela acusação? Desta 

forma, percebe-se que é importante este questionamento para a sociedade saber 

como funciona a competência da punição dos militares, bem como, a relevância o 

conhecimento da legislação castrense (militar) que é um procedimento diferente 



perante a legislação civil, que muitas vezes pode violar o princípio da dignidade da 

pessoa humana e o direito a inocência. 

Demonstrada a importância do tema, oportuno mencionar que a presente 

pesquisa pretende levantar a relevância social repousando no âmbito administrativo e 

procedimento judicial para respeitar o direito à inocência antes da sentença transitada 

em julgada, e conhecer a cerca do direito penal militar. É imperioso constar que o 

estudo exigirá um recorte no âmbito desta análise, centrando na doutrina, 

jurisprudência e análise de pesquisa de campo. 

A novidade do problema é que ele se propõe a dar um passo além do que já foi 

dito e repetido acerca da legislação castrense (militar), apontando diretamente como 

os profissionais estão trabalhando com esta questão e principalmente, quais os 

reflexos desta atuação para a sociedade. 

Em suma, na relevância profissional a presente pesquisa aspira refletir 

criticamente no âmbito jurídico o direito à inocência no pré-julgamento de apuração  de 

crimes militares. 

Diante disso, em face do exposto, o estudo tem por escopo ir além da mera 

crítica acerca da legislação castrense, pois pretende suscitar o debate de questões 

cruciais como a necessária modificação desta situação para se assegurar direitos e a 

implementação de novos direitos na legislação castrense na sociedade, preservando a 

dignidade da pessoa humana dos militares, para ter o aparato legal e a sensibilidade 

de preservar os seus direitos humanos. 

 
OBJETIVOS  
 

 

A presente pesquisa tem por objetivo: 

 

a) Contextualizar o direito penal militar e o direito à inocência; 

b) Analisar os procedimentos e formas de afastamento de militares legalmente 

constituídas e sua (in) Constitucionalidade; 

c) Diagnosticar os problemas práticos administrativos de afastamento de militares em 

Francisco Beltrão, Estado do Paraná e a sua (in) constitucionalidade. 

 

METODOLOGIA 
 

O método de pesquisa adotado é o materialismo histórico dialético que de 

acordo com Triviños (1987, p. 51) busca “explicações coerentes, lógicas e racionais 

para os fenômenos da natureza, da sociedade e do pensamento”. E adota-se o estudo 



de caso para saber como está vigente esse direito penal militar e o afastamento da 

função militante pela legislação castrense traz danos ao militar. 

A pretensão foi compreender a dialética e a prática social dos agentes militares 

no que diz respeito ao princípio da inocência, procurando a interconexão, 

interdependência e a interação dos direitos militares. A presente pesquisa é do tipo 

qualitativo com estudo de caso. Para Triviños (1987, p. 133) o estudo de caso é  “uma 

categoria de pesquisa cujo objeto é uma unidade que se analisa profundamente”. 

O instrumento de pesquisa será um questionário semiestruturado composto por 

questões abertas e fechadas que serão aplicadas aos agentes da administração 

militar, de Francisco Beltrão, Paraná. 

 
CONCEITO DE DIREITO PENAL MILITAR EM CRIMES PRÓPRIOS OU 
IMPRÓPRIOS 
 

De acordo com Neves e Streifinger (2012, p.60), define que o direito penal 

militar significa o conjunto de normas jurídicas para apuração de infração penal, com 

punição adequada para delitos penais militares, e, para cumprir a ordem constitucional 

de proteger a ordem militar. 

Logo, faz se necessário conceituar o crime militar que de acordo com Assis 

(2005, p. 37-38) o crime militar é o descumprimento de normas militares e aos 

interesses da administração militar. E ainda, tem-se uma classificação de crimes 

militares próprios e impróprios, quanto as considerações sobre crime militar próprio 

apenas os delitos cometidos por militares, bem como, somente por possuir esta 

qualidade de militar é que enquadra-se no tipo penal, e quanto aos crimes militares 

impróprios é considerado aquele crime que é definido tanto como o código penal 

castrense como pelo código penal comum, e que se tornam militares por estarem no 

rol do inciso II, do art. 9 da legislação penal castrense. 

Para Corrêa e Tavares (2016, p.02) por muitas vezes quem é vítima do crime 

militar impróprio é um civil, bem como, gerando dúvidas acerca da competência para o 

julgamento processual militar. Desta forma, a doutrina procurou classificar de maneira 

clara que crime militar próprio é cometido apenas por militar, enquanto que no crime 

militar impróprio é cometido tanto pelo civil como pelo militar. 

Portanto, nas palavras de Leuze (2016, p. 54-55) entende-se que crime militar 

próprio é cometido somente por aquele que está na condição de policial militar, 

enquanto que no crime militar impróprio é delito cometido tanto pelo civil como pelo 

militar. 

 
DA COMPETÊNCIA DE JULGAMENTO DOS MILITARES 



 
Segundo Valle (2009, p. 48-49) o art. 124 da Constituição Federal regulamenta 

a tipificação do julgamento dos civis e militares que cometem delitos caracterizados no 

art. 9, I, II e III do código penal castrense, no caso do tempo de paz. Sendo 

competente o tribunal de júri para julgar os crimes dolosos contra a vida cometidos de 

militares contra civis, de acordo com a lei 9.299/96. 

Na competência militar estadual considera Giuliani (2006, p. 78-79) é 

competente a justiça militar estadual para julgar integrantes da policia militar e do 

corpo de bombeiro, nos crimes tipificados no código castrense, e em atos disciplinares 

militares, salvo o tribunal de júri quando a homicídio em que a vítima seja civil. 

Ademais, considera Valle (2009, p. 56) quanto à justiça militar estadual, com 

inteligência do art. 125 § 4º, da Constituição Federal, o julgamento dos militares dos 

estados são para os policiais militares e integrantes nos corpos de bombeiros nos 

crimes definidos no Código Penal Militar, sendo julgado apenas pelo juiz de direito 

militar nos crimes em que seja civil, e nos outros crimes militares são perante o 

conselho de justiça. 

 
DO AFASTAMENTO DO EXERCÍCIO DE FUNÇÕES MILITARES COMO MEDIDA 
DE URGÊNCIA CAUTELAR 
 

Para Leuze (2016, p. 69-70) historicamente sempre o processo penal foi um 

sistema inquisitivo que considerava culpado o acusado desde o momento da denúncia, 

ou seja, a presunção é que era culpado apenas por responder ação penal, porém 

atualmente ouve uma evolução no processo penal considerando o indiciado como 

sujeito de direitos, presumindo a inocência e não mais a culpa. Não obstante, o 

processo penal castrense, ainda muito tradicional mantém os laços dos antigos 

códigos fazendo esse prejulgamento de culpa antes do transito em julgado. 

Destarte, a administração militar aplica a punição do afastamento do exercício 

de função militar para o militante que está apenas respondendo ação penal militar, 

sendo que segundo Neves e Streifinger (2012, p.431) os delitos previsto no art. 170, 

174, 197, 198, 201, 204, 266 do Código Penal militar podem sofrer como sanções o 

afastamento de posto, mas o único delito prevendo a possibilidade de suspensão de 

graduação é o art. 324 do Código Penal Militar. Assim, esta previsão fere o princípio 

da legalidade, por isso, há que ser considerada inconstitucional. Desta forma, não 

haveria a possibilidade da aplicação da suspensão do exercício da graduação apenas 

por responder tal delito. 

Afirma Assis (2006, p. 383) o delito descrito no art. 324 é norma penal em 

branco, sendo que é considerado crime militar quando um militar pratica crime em 



exercício contra outro militar, seja na ativa, reserva ou reforma, bem como, desde que 

tenha sido, ou que seja funcionário público da ativa, também sendo considerado crime 

militar pelo civil, pois a pena trata-se de suspensão do exercício de posto, graduação, 

do cargo e de função. Não obstante, o fato é exclusivamente punido apenas quando 

causar prejuízo para a administração militar. 

Através de algumas legislações estaduais que prevêem a possibilidade de 

suspensão do exercício da função do posto ou graduação de militar, cita-se como 

exemplo de legislação castrense do Pará que no art. 56, da Lei nº 6.833, de 13 de 

fevereiro de 2006, menciona-se a possibilidade de aplicação de suspensão de 

graduação ou posto no caso de apuração de processo ou procedimento administrativo 

a que o policial militar responde. 

Inclusive a jurisprudência em algumas decisões anteriores vem condenando 

alguns militares à suspensão do exercício de posto ou graduação para apuração de 

crime militar. Neste ínterim menciona-se a jurisprudência do TJ-PE - AI: 

12754820098171350 PE 0005518-06.2012.8.17.0000, Relator: Ricardo de Oliveira 

Paes Barreto, data de Julgamento: 13/09/2012, 2ª Câmara de Direito Público, que 

decidiu em um caso que envolvia a promoção de um policial militar que estava 

responde ação penal militar, na qual já fora absolvido por falta de provas na esfera 

criminal, porém, ainda transcorre o procedimento administrativo militar para a 

responsabilidade administrativa, podendo ser punido nesta esfera administrativa, pois 

os poderes são independentes entre si. 

Desta forma, Barros (2005, p. 122) é contrário a esta corrente argumentando 

que: existe um equívoco em todas as decisões administrativas, somente prevalece as 

medidas cautelares em favor da administração pública. Desta forma, dificilmente as 

decisões administrativas serão em favor do administrado, restando demonstrado que 

as regras de processo administrativo são para benefícios exclusivos da administração, 

deixando de lado as garantias constitucionais. Assim, decisões que somente levem em 

consideração o lado da administração ajudam para o descrédito do processo 

administrativo. Desta forma, constata-se que este prejulgamento é injusto e 

inconstitucional. 

De tal forma, resta claro, nos termos do artigo 5.º da Lei 16.544/2010, 

estabelece as hipóteses para apuração do processo disciplinar militar no estado do 

Paraná, de forma cautelar para hipóteses de comportamento mau, de desempenho 

errôneo do cargo, de conduta irregular que denegrida a imagem da corporação, de 

prática de ato que afeta a honra, pundonor militar, de ser afastado por decisão judicial, 

que demonstre incapacidade laboral, for condenado por crime doloso, entre outros. 



Conforme se pode facilmente visualizar, pelo que consta não há subsunção da 

conduta do policial acusado se não estiver no rol taxativo nas normas supra 

mencionadas do art. 5.º da Lei 16.544/2010, da Legislação Estadual do Estado do 

Paraná. Desta forma, segundo Neves e Streifinger (2012, p.431) ser afastado do 

exercício da função de militar apenas por responder ação militar fere o princípio da 

presunção da inocência, bem como, proibir um militar de tirar serviço por estar 

respondendo procedimento administrativo ou processo, é inconstitucional, ou seja, fere 

os princípios constitucionais da presunção da inocência, levando em conta apenas a 

Administração Pública Militar. 

Ademais, entre os atos discricionários da administração militar exemplifica 

Cunha (2008, p. 19) que na hipótese de prisão administrativa é considerada abusiva, 

pois é ato arbitrário realizado contra o militar, sendo que para a defesa desse militar 

pode ingressar com habeas corpus, e ainda pleitear danos morais na área cível pelo 

art. 5º, inciso XXXV da Constituição Federal. 

Não obstante a isso, o STF (Supremo Tribunal Federal) recepcionou toda a 

legislação castrense (militar), tanto o Código de Processo Penal Militar, quanto o 

Código Penal Militar, na Constituição Federal, considerando tanto a ordem material 

quanto a processual, constitucional, ou seja, recepcionou na Constituição todos os 

termos dos ordenamentos castrenses, tratando-se a matéria como constitucional. 

Porém, não de maneira expressa, sobre a não aplicação do princípio da presunção de 

inocência, mas de maneira indireta, o STF decidiu através do RHC 127030 MC, 

Relator(a): Min. Teori Zavascki, julgado em 12/03/2015, publicado em DJe-051, divulg. 

16/03/2015, public. 17/03/2015: “[...] O Código de Processo Penal Militar possui 

normas de natureza especial, devidamente recepcionadas pela Constituição Federal 

de 1988, e assim deve prevalecer sob pena de hibridismo normativo. [...]”. 

Contudo, considera Guedes (2013, p. 53) que os procedimentos administrativos 

militares apregoam a contrariedade da Constituição Federal, sendo que a 

administração pública se beneficiaria ao punir o administrado sem ter o indício mínimo 

de provas, passando o ônus de prova para o servidor público, impondo-o a presunção, 

totalmente desigual, para comprovar sua inocência. Tal comprovação de inocência 

torna-se difícil, visto que o militar acusado nem sempre possui a maior possibilidade de 

comprovar o seu encargo processual. 

Logo, há nexo de causalidade entre a inconstitucionalidade do desrespeito ao 

princípio da inocência, pelo afastamento do militar por apenas estar sendo apurado a 

infração penal, sendo que considera Guedes (2013, p. 74) mesmo que as normas 

militares tenham sido recepcionadas pela constituição, deve-se respeitar a presunção 



da inocência como regra constitucional, considerando inconstitucional, qualquer norma 

que caminhe na contrariedade da Constituição Federal de 1988. 

 

DA PESQUISA DE CAMPO 
 

A pesquisa foi realizada através de entrevista estruturada (anexo 1 e 2), no dia 

29 de maio de 2017, com policiais militares, que atuam no ramo da administração 

militar, polícia investigativa militar, polícia militar e demais cargos extensivos como 

advogado da área militar. Tais profissionais atuam no município de Francisco Beltrão, 

estado do Paraná. 

Visando conhecer os procedimentos administrativos e de não identificar os 

pesquisados, os agentes colaboradores foram identificados com letras do alfabeto. 

O agente B foi indagado sobre o tema sindicância, o mesmo responde: 

“Sindicância decorre quando da existência de fato de possível reprovabilidade, ela 

definira se estão presentes traquejos que ensejarão IPM (inquérito policial militar) ou 

apenas FATD (Formulário de Apuração de Transgressão Disciplinar), ou seja, 

constatado crime abre-se inquérito policial militar ou processo administrativo militar, e 

quando não evidenciado crime, ocorre o arquivamento”.  

 Já o policial militar A, afirma que: “os procedimentos administrativos ocorrem de 

forma a se apurar transgressões que afrontem os regulamentos disciplinares internos. 

Sim, existe direito a defesa que por vezes não respeita o devido processo legal”. 

Foi indagado o agente B sobre o momento de instauração da sindicância, com 

crime evidenciado, como ocorre o processamento, o mesmo responde: “Em caso de 

transgressão não costuma ocorrer nada ao Policial no que tange as suas atividades. 

Porém, em caso de suspeita de crime pode ser afastado e retirado a sua arma”. Não 

obstante, há que se ressalvar que o militar, em caso de suspeita de crime fica restrito 

as suas atividades, bem como, demonstra a violação ao direito da presunção de 

inocência por parte dos procedimentos processuais do militar. 

 Quando perguntado se na instauração do processo administrativo disciplinar o 

militar já perderia a farda, mesmo sem ser condenado, o agente B, explica: “O termo 

“perder a farda” geralmente se inclina àquele que já foi excluído das fileiras da PM, 

ocorre, pois, é a restrição aos serviços de rua de forma ostensiva e armado”. Percebe-

se que o militar apenas por estar respondendo por crime militar já não pode tirar 

serviço, bem como, não pode exercer suas atividades extensivas de militar. 

Para melhor entendimento da matéria, questionou-se um advogado especialista 

no assunto, que também não será identificado, preservando a sua identificação, sendo 

que daqui em diante será identificado com a letra F. 



Quando indagado F, sobre os procedimentos de sindicância, o mesmo afirma 

que: “Até uns dez anos antes, todo o procedimento era praticamente sem ampla 

defesa e contraditório. A punição administrativa era imposta unilateralmente. Contudo, 

nos dias atuais a ampla defesa e o contraditório ganharam mais atenção e hoje não se 

admite procedimentos sem tais institutos”.  

 Quando indagado F sobre a instauração de sindicância, e se for constatado que 

houve crime como podem acontecer os procedimentos, o agente responde: 

“Acontecerão dois procedimentos distintos. Um administrativo no sentido de punição 

interna, podendo chegar à expulsão. Outro procedimento processual penal (ação 

penal) perante a auditoria militar”. 

Desta forma, quando questionado sobre a instauração do processo 

administrativo disciplinar, se o militar já perde a farda, mesmo sem ser condenado, o 

mesmo responde: “O acusado não pode usar farda nem portar arma, apenas por estar 

respondendo ação penal condenatória”. 

Para reforçar o debate sobre o direito militar, indagou-se ao entrevistado F 

sobre os procedimentos militares nos quais ocorrem à perda de farda, e hipóteses que 

não pode atuar nas atividades de militar, se viola a presunção da inocência, o agente F 

afirma: “Sim, a meu ver é uma punição antes da sentença condenatória, violando a 

presunção da inocência”. 

Portanto, percebe-se pela pesquisa de campo que na administração castrense é 

violado a presunção de inocência, nos procedimentos militares, em que ficou 

claramente constatado que ocorre um pré-julgamento, antes da sentença penal 

condenatória. 

 
 DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

O objetivo geral deste trabalho consistiu em investigar e analisar a violação ou 

não da presunção de inocência na apuração de crimes militares. Procurou-se a 

resposta da indagação durante todo o trabalho, sendo que foi realizada pesquisa de 

campo acerca dos questionamentos e divergências doutrinárias para poder afirmar a 

inconstitucionalidade dos procedimentos. 

A doutrina posiciona-se na inconstitucionalidade de tais procedimentos, pois 

não pode ocorrer a perda da farda ou o direito de andar armado, sem haver sentença 

condenatória transitada em julgado, porém na pesquisa de campo ficou evidenciado 

claramente que ocorre a perda de farda e o direito de andar armado antes da sentença 

transitada em julgada, bem como, seguia-se a decisão do Supremo Tribunal Federal 

que recepcionou tais dispositivos legais sobre o tema, considerando constitucional tal 



punição. 

Desta forma, pesquisou-se também a legislação castrense do estado do 

Paraná, constatando-se que ocorria a punição administrativa apenas por responder 

ação penal, antes de transitado em julgado. Consigne-se que nos termos da Lei 

Estadual do Paraná nº 16.544/2010 regulamenta “Processo Disciplinar na PMPR”, que 

estabelece as bases para a apuração do processo disciplinar no âmbito da Polícia 

Militar Paranaense, em que poderá o comandante-geral, se considerado conveniente, 

proibir o uso do uniforme e o porte de arma de fogo, sendo que tal regra é uma 

discricionariedade. 

Isto porque, o militar, desde o início do procedimento administrativo disciplinar, 

pode ser proibido de laborar fardado e armado, sem que tal vedação fosse motivada 

em elementos que demonstrem a necessidade ou conveniência da medida. 

Desta forma, inexiste razão para tal restrição, cuja excepcionalidade é 

demonstrada pelo próprio dispositivo que autoriza a proibição, haja vista que o coloca 

como uma faculdade do Corregedor-Geral, desde que este evidencie a sua 

necessidade. 

Ressalta-se que o porte de arma de fogo por policial militar também é essencial 

para a sua segurança e de sua família, sob pena de torná-lo vulnerável, haja vista o 

notório perigo que enfrentam os milicianos por vivenciar em seu cotidiano o combate à 

criminalidade. 

Não obstante a isso, a ADI (ação direta de inconstitucionalidade) proposta em 

face da lei estadual castrense do estado do Paraná, evidencia que esta matéria pode 

tomar rumos diferentes do que estará sendo discutido no presente momento, que 

provavelmente será decidido em plenário, com efeito, erga omnes. 

Ademais, outro caminho para mudar este conceito, é o protocolo de mais ADIs 

(ação direta de inconstitucionalidades), ADC (ação direta de constitucionalidade), 

abstrato, e pela via difusa pode ajuizar com os efeitos inter partes visando a 

inaplicabilidade do pré-julgamento de policiais militares através de recurso 

extraordinário, esgotando todas as vias recursais, pedindo repercussão geral com 

efeito inter partes (apenas entre as partes), para clamar por justiça, e clamar pelos 

direitos constitucionais violados. 

Considera-se que a presunção da inocência, está descrita expressamente na 

Constituição Federal, no art. 5º LVII, em que ninguém será considerado culpado até o 

trânsito em julgado de sentença penal condenatória, ou seja, é considerado inocente 

até que haja uma sentença condenatória transitada em julgado, sem exceção. 

Desta forma, entendeu-se a presunção da inocência não como um princípio, 



pois sendo considerado como um princípio pode entrar em conflito com outros, mas 

deve-se entender que a presunção da inocência fora conquistado na Constituição 

Federal, e que deve ser respeitada como direito fundamental. 

Entende-se que o pré-julgamento no qual o militar apenas estar respondendo 

procedimento penal, por perder a farda e o direito de andar armado. Considera-se que 

esta punição do militar em legislação especial, como culpado até o trânsito em julgado, 

ou seja, é violador da presunção da inocência, devendo ser considerada esta violação 

como inconstitucional, pois mesmo que o STF recepcionou o Código Penal Militar, esta 

violação à presunção da inocência violou o art. 5º, LVII da Constituição Federal de 

1988. 

Isto, porque há nexo de causalidade entre a inconstitucionalidade da norma 

infraconstitucional, em relação à presunção de inocência defendida no art. 5º, LVII da 

Constituição Federal, pois a carta magna deve ser considerada como superior diante 

das leis infraconstitucionais. 

Ademais, suspender os serviços do militar, apenas por responder à ação penal 

seria uma punição antes da sentença condenatória, violando a presunção da 

inocência, bem como, a mesma também é violada face ao afastamento das funções do 

militar na apuração de crimes militares. 

Neste crivo, a doutrina entende que é inconstitucional, pois realmente viola a 

presunção de inocência no pré-julgamento apenas por estar respondendo ação penal, 

porém o próprio STF (Supremo Tribunal Federal) recepciona o Código Penal Militar, 

dando validade à vigência do art. 64 do mesmo diploma legal, permitindo-se esta 

aplicação na prática castrense. 

Por fim, conclui-se que a presunção da inocência não deve ser relativizada, 

devendo ser respeitada em todos os diplomas legais infraconstitucionais, sendo que 

considera a inconstitucionalidade de tal violação da presunção da inocência, pois é 

uma norma prevista no art. 5º, LVII da Constituição Federal de 1988, e que deve-se 

ser aplicada como norma constitucional, bem como, no Código Penal Militar e inclusive 

na Lei 16.544/2010. São inconstitucionais, neste ponto, na questão do pré-julgamento 

de apuração de crime, por considerar o policial militar como culpado, sendo que a 

regra constitucional perfaça-se através da presunção da inocência, não devendo ser 

violado como na prática está sendo, pois seria uma punição antes da sentença 

condenatória, violando a presunção da inocência, pois inexistem motivos para que 

persista qualquer proibição de uso de farda e porte de arma de fogo, mesmo que se 

trate de agente imputável conhecedor em potencial da ilicitude e exigível conduta 

diversa, sendo que a decisão administrativa militar não deve visar na dúvida ser em 



favor da administração, porém deve decidir na dúvida a favor do acusado. 
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