
A	 garantia	 dos	 poderes	 constitucionais	 e	 a	 reposição	 da	
“Lei”	 e	 da	 “Ordem”	 (CF,	 art.	 142)	 -	 Papel	 das	 Forças	
Armadas	

“O	oráculo	da	Constituição	Federal	é	o	Supremo	Tribunal	Federal,	mas	os	
garantidores	são	as	Forças	Armadas.”	

*	por	Calil	Simão	

Resumo:	O	 presente	 texto	 analisa	 o	 papel	 das	 Forças	 Armadas	 na	 debelação	 de	 ameaça	
interna	originária	de	conduta	praticada	por	uma	das	funções	do	Estado	visando	alcançar	a	
concentração	 de	 poderes.	 E= 	 feita	 uma	 análise	 etimológica	 e	 teleológica	 >inalıśtica	 do	 art.	
142	da	Constituição	Federal	de	1988	e	sobre	o	papel	das	Forças	Armadas	na	garantia	dos	
poderes	 constitucionais.	 Analisamos	 ainda	 o	 estado	 de	 crise,	 os	 poderes	moderadores	 e	
garantidores,	o	papel	do	legislativo	e	a	utilização	de	ferramentas	democráticas.	

Abstract:	 The	 present	 analyzes	 the	 role	 of	 the	 Armed	 Forces	 in	 debelling	 internal	
protection	originating	from	conduct	practiced	by	one	of	the	State	Functions	text	to	achieve	
the	protection	of	powers.	A	>inalistic	etymological	and	teleological	analysis	of	art.	142	of	the	
Federal	 Constitution	 of	 1988	 and	 on	 the	 role	 of	 the	 Armed	 Forces	 in	 guaranteeing	
constitutional	powers.	We	also	analyze	the	state	of	crisis,	the	moderating	and	guaranteeing	
powers,	the	role	of	the	legislature	and	the	use	of	democratic	tools.	

Sumário:	 1.	 Considerações	 Gerais.	 2.	 Poder	 Moderador	 e	 mecanismos	 moderadores:	 O	
“Poder”	Garantidor.	3.	Papel	das	Forças	Armadas	na	defesa	das	“instituições	democráticas”.	
4.	Papel	do	Congresso	Nacional	5.	Convocação	do	povo	por	meio	de	plebiscito	para	resolver	
a	crise	institucional.	6.	Conclusão.	

Observações	 iniciais:	 Para	 a	 correta	 compreensão	 deste	 texto	 o	 leitor	 precisará	 ter	
conhecimento	 de	 Estado,	 Poder	 do	 Estado,	 teoria	 da	 Separação	 dos	 Poderes,	 Teoria	 dos	
Freios	 e	 Contrapesos	 (alemã	 e	 americana),	 atividade	 moderadora	 (original	 e	 moderna),	
Forças	 Armadas	 (Papel	 das	 Forças	 Armadas	 no	 regime	 constitucional)	 e	 Estado	 de	 Crise	
(ferramentas	para	superação	das	crises	 institucionais).	Em	nossas	"notas"	o	 leitor	poderá	
encontrar	a	sugestão	de	alguns	escritos	sobre	esses	temas.	 

1.	Considerações	Gerais	

O	Estado	de	Direito	Democrático	brasileiro	passa	por	momentos	peculiares	e	inusitados.	

O	Supremo	Tribunal	Federal,	oráculo	da	Constituição,	passou	a	ser	articulador	polı́tico	
na	 Democracia,	 e,	 sob	 o	 argumento	 de	 ser	 o	 guardião	 da	 Constituição	 Federal	 e	 o	
tribunal	 de	 última	 instância	 interna,	 acabou	 avançando,	 inadequadamente,	 nas	
atribuições	e	competências	das	demais	funções	do	Estado.	

Essa	 agressão	 ao	 Estado	 de	 Direito	 Democrático	 chegou	 ao	 extremo	 quando,	
desconsiderando	a	qualidade	institucional	de	outros	titulares	de	Poder,	passou	a	tratar	
conflitos	 de	 interesses	 institucionais	 como	 simples	 conflitos	 civis,	 e,	 nesse	 cenário,	
acabou	criando	uma	situação	de	desarmonia	e	dependência	técnica	entre	os	“Poderes”.	
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Cria-se	uma	situação	de	instabilidade	institucional	quando	as	decisões	judiciais	passam	
a	 condicionar	 o	 exercı́cio	 das	 atividades	 tı́picas	 da	 Administração	 Pública	 Federal,	
legitimadas	pelo	sufrágio	universal,	nos	termos	do	art.	14	da	CF:	

Art.	14.	A	soberania	popular	será	exercida	pelo	sufrágio	universal	e	pelo	voto	direto	e	
secreto,	com	valor	igual	para	todos,	e,	nos	termos	da	lei,	mediante: 
I	-	plebiscito; 
II	-	referendo; 
III	-	iniciativa	popular. 

Sobre	o	tema	objeto	de	análise	neste	texto	a	Ordem	dos	Advogados	do	Brasil	emitiu	um	
parecer	 institucional	 concluindo	 ser	 inconstitucional	 o	 que	 denominou,	
inadequadamente,	 de	 “intervenção	 militar	 constitucional”,	 registrando	 que	 as	 Forças	
Armadas	 não	 exercem	 papel	 de	 Poder	Moderador.	 Cfr.:	 http://s.oab.org.br/arquivos/
2020/06/682f58de-5b3e-46cc-bda6-7397b1a93009.pdf	.	O	texto,	talvez	pela	pressa	na	
sua	elaboração,	carece	de	critérios	técnicos	de	interpretação	e	parece	redigido	com	base	
em	manuais	 de	 direito,	 não	 contendo	 qualquer	 consideração	 sobre	 a	 construção	 do	
texto	do	art.	142	da	CF.	

O	 texto	 apresentado	 é	 falho	por	desconsiderar	 regras	 fundamentais	na	 interpretação	
constitucional,	 tais	 como	 a	 interpretação	 histórica	 e	 a	 interpretação	 teleológica.	 Nas	
palavras	de	Carlos	Maximiliano	Pereira	dos	Santos,	 interpretar	a	Constituição	não	 é	o	
mesmo	que	interpretar	uma	lei,	existindo	pressupostos	próprios	tendo	e	vista	que	a	sua	
base	é	um	poder	de	fato	e	não	um	poder	jurı́dico.	

“A	 garantia	 dos	 poderes	 constitucionais,	 da	 lei	 e	 da	 ordem,	 por	
parte	das	Forças	Armadas,	não	é	intervenção	militar.”	

O	 mencionado	 texto	 equivoca-se	 ao	 utilizar	 o	 temo	 “intervenção	 militar	
constitucional”,	provavelmente	porque	desconhece	o	significado	do	contido	no	 texto	
constitucional,	ou,	talvez,	porque	o	termo	“intervenção	militar”	represente	uma	ruptura	
indesejada	do	sistema	polı́tico.	

Nesse	mesmo	sentido,	logo	após	a	manifestação	institucional	da	OAB,	o	Senado	Federal	
emitiu	a	Nota	Informativa	n.°	2.866,	de	06	de	Junho	de	2020,	cujo	texto	ano	luz	superior	
tecnicamente	 ao	 da	 OAB,	 conclui	 no	 mesmo	 sentido,	 sobre	 a	 impossibilidade	 de	
intervenção	militar.	Cfr.	https://www.conjur.com.br/dl/nota-tecnica-senado.pdf	

A	 intervenção	militar	 realmente	 não	 é	 admitida	 pela	 nossa	 atual	 Constituição	
Federal,	 mas,	 repita-se,	 o	 disposto	 no	 art.	 142	 da	 CF	 não	 contém	 qualquer	
referência	nem	autorização	para	que	ocorra	uma	intervenção	militar	no	Brasil.		

Neste	breve	 texto	 iremos	analisar	o	art.	142	da	Constituição	Federal	de	1988	e	a	sua	
utilização	para	fins	de	“GARANTIA	DOS	PODERES	CONSTITUCIONAIS”,	“REPOSIÇÃO”	
da	LEI	e	da	“ORDEM”.	

Inicialmente	cumpre	esclarecer	que	o	dispositivo	está	inserido	no	Tı́tulo	“DA	DEFESA	
DO	ESTADO	E	DAS	 INSTITUIÇÕES	DEMOCRÁTICAS”,	ao	 lado	de	mecanismos	 como	
“Estado	 de	 Defesa”	 e	 Estado	 de	 Sı́tio”,	 pois,	 ao	 lado	 deles,	 constitui	 ferramenta	
autônoma	para	superação	do	estado	de	crise.	
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Ao	 definir	 a	 atuação	 das	 forças	 Armadas,	 o	 constituinte	 inseriu	 3	 (três)	 objetos:	 (1)	
defesa	da	pátria	em	caso	de	guerra	externa	(ameaça	externa);	(2)	garantia	dos	
poderes	 constitucionais	 (ameaças	externa	e	 interna);	 e	 (3)	garantia	da	 lei	 e	da	
ordem	(ameaça	interna):	

Art.	142.	As	Forças	Armadas,	constituıd́as	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.	 

O	 primeiro	 objeto	 é	muito	 simples	 de	 entender.	 Toda	 vez	 que	 a	 soberania	 brasileira	
estiver	sendo	colocada	em	risco,	cabe	as	Forças	Armadas	defender	o	poder	soberano	do	
Brasil	frente	as	lesões	de	ordem	externa.	

Importante	destacar	que	o	próprio	art.	142	da	CF	registra	que	as	Forças	Armadas	
podem	ser	convocadas	pelos	titulares	de	qualquer	um	dos	poderes,	e,	nesse	passo,	
faz	instalar	uma	legitimidade	constitucional	dos	titulares	dos	poderes	constitucionais	
para	acionarem	as	Forças	Armadas	quando	se	tratar	de	garantia	da	lei	e	da	ordem.	

Foi	 muito	 debatido	 na	 constituinte	 essa	 legitimidade.	 Segundo	 o	 Deputado	 Roberto	
Brant,	no	texto	do	anteprojeto	não	estava	claro	o	poder	de	iniciativa	nessa	matéria:	

Além	 disso,	 a	 emenda	 faz	 depender	 da	 iniciativa	 dos	 poderes	 constitucionais	 -	
Executivo,	Legislativo	ou	Judiciário	-	a	convocação	das	Forças	Armadas	para	assegurar	a	
Lei	e	a	ordem. 
No	 texto	 do	 anteprojeto,	 não	 está	 claro	 o	 poder	 de	 iniciativa	 nessa	matéria,	 o	 que	
poderia	fazer	supor	que	as	Forças	Armadas	não	dependem	da	iniciativa	legal	para	intervir	
internamente	na	defesa	da	lei	e	da	ordem.	 

Nesse	sentido,	Carlos	Sant’Anna	registrou	que	o	texto	da	emenda	proposto	consagra	a	
destinação	das	Forças	Armadas	com	a	diferença	de	que	a	garantia	da	 lei	e	da	ordem,	
quando	necessária,	Nesse	 sentido,	Carlos	 Sant’Anna	 registrou	que	o	 texto	da	 emenda	
proposto	consagra	a	destinação	das	Forças	Armadas	com	a	diferença	de	que	a	garantia	
da	 lei	 e	 da	 ordem,	 quando	 necessária,	 poderá	 ser	 suscitada	 por	 iniciativa	 de	
qualquer	um	dos	três	poderes	constitucionais:	

A	 emenda	 visa	 a	 dar	 nova	 redação	 ao	 artigo	 192	 do	 substitutivo,	 que	 conceitua	 a	
destinação	 das	 FORÇAS	 ARMADAS.	 De	 idêntico	 teor,	 dizem	 respeito	 ao	 mesmo	 artigo	 e	
parágrafos,	 as	 emendas:	 es-24082-0,	 es-24157-5,	 es-24851-1,	 es-24055-2,	 es-24657-7,	
es-24311-0,	 es-24324-1,	 es-24376-4,	 es-25284-4,	 es-28985-3,	 es-29480-6,	 es-34308-4,	
es-29191-2. 
	 
O	texto	que	ora	apresentamos	consagra	a	destinação	das	Forças	Armadas,	tal	qual	os	
textos	constantes	das	emendas	aludidas,	com	a	diferença,	todavia,	de	que	a	garantia	da	
lei	e	da	ordem,	quando	necessária,	poderá	ser	suscitada	por	iniciativa	de	qualquer	um	
dos	três	poderes	constitucionais. 

O	Relator	da	Comissão	de	Sistematização	observou	que	o	objetivo	de	texto	era	vincular	a	
atuação	das	Forças	Armadas	a	provocação	dos	titulares	do	“Poderes”,	evitando-se	que	
elas	 agissem	 de	 ofı́cio	 (http://www6g.senado.gov.br/apem/data/EMEN-O/
54229.html):	
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A	 emenda	 busca	 alterar	 a	 redação	 do	 art.	 192,	 que	 preceitua	 a	 destinação	 das	 Forças	
Armadas.	 Após	 cuidadoso	 exame,	 que	 preceitua	 a	 destinação	 das	 Forças	 Armadas.	 Após	
cuidadoso	exame,	oferecemos	um	texto	que	nos	parece	mais	adequado,	pois	vincula	a	
intervenção	das	Forças	Armadas	à	provocação	dos	Poderes	da	República. 

Registrou	ainda	que	o	substitutivo	consagra	a	destinação	das	Forças	Armadas	com	
a	diferença	de	que,	a	garantia	da	lei	e	da	ordem,	quando	necessária,	poderá	ser	
suscitada	 por	 iniciativa	 de	 qualquer	 um	 dos	 três	 poderes	 constitucionais,	
preservando-se	 a	 tradicional	 tripartição	 de	 que	 falara	 Montesquieu.	 (http://
www6g.senado.gov.br/apem/data/EMEN-O/59895.html).	

O	texto	constitucional	separa,	portanto,	2	(dois)	conceitos	distintos:	 (a)	garantia	dos	
poderes	constitucionais;	e	(b)	garantia	da	lei	e	da	ordem.	Neste	último	caso	atribui	
legitimidade	constitucional	para	solicitação	do	emprego	das	Forças	Armadas	aos	três	
poderes	da	República	Federativa	do	Brasil:	

A	redação	sugerida	aproxima-se	daquela	adotada	pelo	novo	Substitutivo	que	apresentamos,	
mas	 A	 redação	 sugerida	 aproxima-se	 daquela	 adotada	 pelo	 novo	 Substitutivo	 que	
apresentamos,	mas	deixa	de	fazer	referência	à	garantia	à	lei	e	à	ordem,	mencionando,	
apenas,	 à	 garantia	 dos	 poderes	 constitucionais.	 Pela	 rejeição	 da	 Emenda.	 (http://
www6g.senado.gov.br/apem/data/EMEN-O/59690.html) 

Verifica-se	que	essa	dualidade	de	conceitos	não	é	relatada	nos	escritos	atuais,	pois	
tais	 articulares	 em	 nenhum	momento	 se	 preocuparam	 e	 conhecer	 realmente	 o	
significado	 do	 dispositivo,	mas	 objetivaram	 apenas	 emitir	 a	 sua	 opinião	 sobre	 um	
texto,	opinião	essa	assentada	em	conhecimentos	rasos.	

Am queles	que	estudaram	o	processo	constituinte	de	1988	saberiam	que	na	constituinte	
inúmeras	 emendas	 foram	 rejeitadas	 em	 razão	 de	 não	 admitirem	 a	 dualidade	 de	
conceitos.	Exemplos	adicionais:	

http://www6g.senado.gov.br/apem/data/EMEN-O/59690.html 
http://www6g.senado.gov.br/apem/data/EMEN-M/38440.html 

O	debate	constituinte	para	 incluir	a	garantia	da	lei	e	da	ordem	decorreu	do	fato	de	
permitir	as	Forças	Armadas	atuarem,	não	só	na	defesa	da	Constituição,	mas	na	
defesa	da	lei	e	da	ordem,	permitindo	inclusive	atuação	no	âmbito	da	segurança	
pública,	quando	o	“sistema	ordinário	falhar”:	

A	 emenda	 apresentada	 propõe	 a	 exclusão	 da	 expressão	 "da	 lei	 e	 da	 ordem",	 aceita	 e	
aprovada	 pela	 Comissão	 de	 Sistematização.	 Entendemos	 que	 "a	 garantia	 dos	 poderes	
constitucionais,	 e	 por	 iniciativa	 destes,	 da	 ordem	 constitucional"-	 como	 é	 proposto	 na	
emenda,	 é	 "preciosismo	 óbvio".	 E,	 como	 tal,	 somos	 pela	 retida	 da	 expressão	 "ordem	
constitucional"	e	pela	manutenção	"da	lei	e	da	ordem"	por	ser	mais	abrangente,	não	
somente	 ao	 que	 determina	 a	 constituição,	 como	 a	 lei	 ordinária	 e	 o	 que	 se	 deseja	
como	ordem	pública	da	sociedade.	Somos	pela	rejeição	da	emenda.	
(Cfr.	http://www6g.senado.gov.br/apem/data/EMEN-S/67694.html) 

Verifica-se	 que	 o	 uso	 dos	 termos	 “lei	 e	 ordem”	 foi	 utilizado	 por	 ser	 mais	
abrangente,	 para	 incluir	 não	 só	 as	 violações	 constitucionais,	 mas	 também	 a	
legislação	infraconstitucional	e	a	ordem	pública	da	sociedade,	inclusive	a	segurança	
pública	(CF,	art.	144).	
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“Ordem	 pública	 não	 é	 só	 o	 respeito	 às	 proibições	 existentes	 nas	
leis,	mas	 também	a	preservação	da	 tranquilidade,	 salubridade	e	
segurança	públicas.”	

Diferentemente	do	indicado	na	nota	técnica	do	Senado,	acima	mencionada,	a	expressão	
da	 “Lei	 e	 da	 Ordem”	 não	 foi	 empregada	 única	 e	 exclusivamente	 para	 permitir	 o	
emprego	das	Forças	Armadas	na	segurança	pública	 interna,	mas	para	admitir	o	seu	
emprego	em	toda	e	qualquer	ameaça	interna,	incluindo	a	segurança	pública.	

Apenas	para	aclarar	essa	questão,	no	processo	constituinte	se	instalou	uma	divisão	de	
conceitos:	(a)	Segurança	Interna;	e	(b)	Segurança	Pública.	A	segurança	interna	não	é	um	
desdobramento	da	segurança	pública,	como	aponta	a	nota	técnica	do	Senado,	mas	um	
aspecto	 da	 segurança	 nacional.	 As	 diferenças	 não	 param	 por	 aı́,	 pois	 o	 objeto	 da	
segurança	pública	é	a	ordem	pública	enquanto	da	segurança	interna	é	a	ordem	jurı́dica	
(conjunto	de	normas	jurı́dicas	impostas	pelo	Estado,	ao	Estado	e	em	prol	do	Estado).		

“A	 função	das	Forças	Armadas	de	 intervir	na	ordem	 interna	não	
constava	na	proposta	original”	

A	proposta	inicial	era	inserir	apenas	como	seu	objeto	a	defesa	da	pátria	e	à	garantia	
dos	“Poderes”	Constitucionais:	

Art.	 	13.	As	Forças	Armadas	destinam-se	à	defesa	da	Pátria	 e	 à	garantia	dos	Poderes	
Constitucionais.	 

Nesse	momento	ocorreu	uma	série	de	discussões	do	papel	das	Forças	Armadas	
nos	 conflitos	 internos,	 especialmente	 de	 ı́ndole	 polı́tica,	 fato	 que	 levou	 muitos	 a	
proporem	textos	que	vedassem	a	sua	participação:	

Emenda	de	Virgıĺio	Guimarães:	
Acrescentar:	 
Parágrafo	 único	 -	 As	 forças	 armadas	 são	 proibidas	 de	 se	 envolverem	 em	 atividades	
política	internas. 

“A	atual	redação	art.	142	da	CF	teve	influência	dos	Militares.”	

O	deputado	José	Genuı́no,	em	justificação	a	emenda	4B0061-6,	registrou	expressamente	
que	o	texto	utilizado	pelo	Relator	baseou-se	em	uma	proposta	apresentada	pelo	Centro	
de	Comunicação	Social	do	Exército,	que	,	que	insere	as	Forcas	Armadas	uma	espécie	da	
Grande	 Tribunal	 Constitucional	 Armado,	 decidindo	 sobre	 a	 garantia	 dos	 poderes	
constitucionais,	da	lei	e	da	ordem,	apenas	com	base	na	Constituição	Federal.	Alertou	o	
deputado	 que	 esse	 texto	 poderia	 permitir	 as	 Forças	 Armadas	 invocar	 a	 própria	
Constituição	para	tentar	legitimar	a	sua	atuação.	

No	texto	inicial	de	Bernardo	Cabral	não	continha	o	direito	de	as	Forças	Armadas	intervir	
na	ordem	interna,	pois	propunha	que	elas	cuidassem	apenas	de	ameaças	externas.	

“A	 Constituição	 Federal	 de	 1988	 pacificou	 a	 relação	 com	 os	
militares”	(Deputado	Miro	Teixeira).	

	 	 	 	 	 	 	 *	fonte:	TV	brasil		  
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Segundo	 José	 Sarney,	 em	 entrevista	 concedida	 a	 Tv	 Brasil,	 a	 mudança	 da	 redação	
visava	assegurar	uma	estabilidade	no	setor	militar,	muito	presente,	naquele	época,	
ainda	na	vida	polı́tica	da	nação,	e,	o	General	Leônidas	Pires	Gonçalves,	Ministro	do	
Exercito	do	Governo	Sarney,	foi	o	principal	responsável	pela	pressão	que	mudou	o	
texto	 constitucional	 para	 permitir	 a	 atuação	 das	 Forças	 Armadas	 nas	 ameaças	
internas.	

Con>iram	 entrevista	 dos	 constituintes	 -	 Episódio	 analisa	 a	 relação	 dos	 militares	 e	 a	
constituinte:		
https://tvbrasil.ebc.com.br/constituicao-cidada-30-anos/2018/04/constituicao-permite-
intervencao-das-forcas-armadas-na-ordem 

“General	 Leônidas	 Pires	 Gonçalves,	 principal	 articulador	 e	
responsável	por	assegurar,	no	texto	constitucional,	a	atuação	das	
Forças	Armadas	nas	ameaças	internas.”	

E= 	preciso,	portanto,	deixar	bem	claro	que	que	garantia	dos	poderes	constitucionais	e	
garantia	da	 lei	e	da	ordem	não	são	a	mesma	coisa	e	o	constituinte	e	a	Constituição	
Federal	tratam	diferentemente	essas	duas	situações.	

Aliás,	 importante	 observar	 que	 o	 texto	 original	 previa	 a	 expressão	 “poderes	
constituı́dos”,	 sendo	 substituı́do	 pela	 expressão	 “poderes	 constitucionais”,	 para	 evitar	
que	 as	 Forças	 Armadas	 pudessem	 atuar	 para	 garantir	 governos	 ilegitimamente	
instituı́dos,	 limitando	 a	 sua	 atuação	 apenas	 e	 tão	 somente	 aos	 poderes	 definidos	 na	
Constituição	Federal.		

A	garantia	da	lei	e	da	ordem	corresponde,	de	uma	forma	bem	simplista	e	rasa,	ao	
restabelecimento	 da	 obediência	 jurídica	 (civil,	 política	 e	 administrativa),	
incluindo	proteção	da	integridade	da	própria	população	e	o	cumprimento	da	legislação	
vigente.	

O	uso	das	Forças	Armadas	no	âmbito	civil	se	faz,	em	regra,	como	forma	de	suprir	
uma	deficiência	das	seguranças	públicas	ordinárias,	tais	com	definidas	no	art.	144	
da	CF.	Dizemos,	então,	que	o	papel	das	Forças	Armadas	nesse	cenário	é	subsidiário,	
só	 podendo	 ocorrer	 quando	esgotados	 os	 instrumentos	 ordinários	 (indisponı́veis,	
inexistentes	ou	insuficientes),	nos	termos	do	§	2.°	da	LC	97/1999:	

Consideram-se	 esgotados	 os	 instrumentos	 relacionados	 no	 art.	 144	 da	 Constituição	
Federal	 quando,	 em	 determinado	 momento,	 forem	 eles	 formalmente	 reconhecidos	 pelo	
respectivo	 Chefe	 do	 Poder	 Executivo	 Federal	 ou	 Estadual	 como	 indisponíveis,	
inexistentes	ou	insuhicientes	ao	desempenho	regular	de	sua	missão	constitucional. 

Diferentemente	da	defesa	da	pátria	e	dos	poderes	constitucionais,	a	garantia	da	lei	e	da	
ordem	 se	 instala	 em	 situação	 de	 crise	 de	 diversa	 natureza	 que	 não	 reclame,	
necessariamente,	o	uso	de	mecanismos	de	defesa	institucional	como	intervenção	
federal,	estado	de	defesa	ou	estado	de	sítio.	

O	emprego	de	Forças	Armadas	na	garantia	da	lei	e	da	ordem	independe	do	estado	de	
sıt́io	e	não	afeta	o	estado	normal	de	garantia	dos	direitos	constitucionais	do	cidadão,	
uma	vez	que	a	defesa	da	Federação	é	um	encargo	da	União.	
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A	defesa	da	lei	e	da	ordem,	 sem	repercussão	nos	poderes	constitucionais,	portanto,	
visa	 suprir	 a	 função	 da	 segurança	 pública	 que	 é	 preservar	 a	 ordem	 pública	 e	 a	
incolumidade	 das	 pessoas	 e	 do	 patrimônio	 e	 que	 está	 inserida	 no	 âmbito	 de	
competência	originária	da	Polıćia	Federal,	Polıćia	Rodoviária	Federal,	Polıćia	Ferroviária	
Federal,	 Polıćias	 Civis	 estaduais,	 Polıćias	 Militares	 e	 Corpos	 de	 Bombeiros	 Militares	
estaduais.	

Importante	destacar	que	existem	outros	recursos	previstos	na	Constituição	Federal,	
como,	por	exemplo,	dependendo	da	gravidade	da	situação,	a	declaração	de	guerra	
ou,	o	menos,	de	mobilização	nacional	(CF,	art.	84,	XIX):	

Art.	84.	Compete	privativamente	ao	Presidente	da	República: 

XIX	 -	 declarar	 guerra,	 no	 caso	 de	 agressão	 estrangeira,	 autorizado	 pelo	 Congresso	
Nacional	ou	referendado	por	ele,	quando	ocorrida	no	 intervalo	das	sessões	 legislativas,	e,	
nas	mesmas	condições,	decretar,	total	ou	parcialmente,	a	mobilização	nacional;	Vide:	LEI	
Nº	11.631,	DE	27	DE	DEZEMBRO	DE	2007. 

E= 	 possı́vel,	 no	 entanto,	 que	 o	 restabelecimento	 da	 ordem	 e	 o	 cumprimento	 da	
Constituição	 Federal	 e	 da	 Lei	 decorra	 de	 violações	 provenientes	 de	 poderes	
constitucionais,	 e,	 nesse	 caso,	 a	 desordem	 e	 o	 descumprimento	 de	 fundo	
constitucional	tenha	por	objeto	a	violação	do	disposto	no	art.	2.°	da	CF.	E= 	o	que	
analisaremos	agora.	

A	garantia	dos	poderes	constitucionais	representa	a	garantia	dos	poderes	definidos	
pela	Constituição	Federal,	o	Executivo,	Legislativo	e	Judiciário,	observe-se,	em	primeiro	
lugar,	 apenas	 em	 nı́vel	 federal,	 pois	 o	 uso	 frente	 os	 demais	 entes	 federados	 reclama	
inicialmente	a	intervenção	federal.	Trata-se	de	uma	ruptura	institucional.	

Nas	circunstâncias	de	ameaças	externas	ou	internas	contra	o	Estado	ou	contra	os	
respectivos	 poderes	 constitucionais,	 a	 Constituição	 Federal	 autoriza	 um	 regime	
jurídico	excepcional	“da	defesa	do	Estado	e	das	instituições	democráticas”,	ou	seja,	
um	 estado	 em	 que	 a	 própria	 Constituição	 Federal	 permite	 o	 emprego	 de	 recursos	
excepcionais	para	debelar	a	ameaça	interna	ou	externa.	São	eles:	(a)	Intervenção	federal	
(CF,	 art.	 34);	 (b)	 Estado	 de	Defesa	 (CF,	 art.	 136);	 (c)	 Estado	 de	 sítio	 (CF,	 art.	 137);	 (d)	
Intervenção	das	Forças	Armadas	(CF,	art.	142).	Quando	a	situação	é	mais	grave,	decretar	
guerra	ou,	ao	menos,	determinar	a	mobilização	nacional	(CF,	art.	84,	XIX).	

Importante	 destacar	 que	 nos	 estados	 de	 defesa	 e	 de	 sítio	 as	 forças	 de	 segurança	
pública	ordinárias	são	coordenadas	e	comandas	pelas	Forças	Armadas.	

O	 uso	 das	 Forças	 Armadas	 na	 solução	 da	 crise	 institucional	 foi	 previsto	 pela	
própria	Constituição	Federal,	ao	 lado	dos	demais	mecanismos,	constituindo,	 todos	
eles,	os	mecanismos	de	“Defesa	do	Estado”	e	das	“Instituições	Democráticas”.	

A	atuação	das	Forças	Armadas	na	garantia	dos	poderes	constitucionais	pode	ocorrer,	
desse	 modo:	 (a)	 de	 ofício,	 em	 evidente	 crise	 instalada	 que	 comprometa	 a	 segurança	
nacional	 ou	 a	 ordem	 nacional,	 nos	 casos	 de	 defesa	 da	 pátria	 e	 ameaça	 aos	 poderes	
constitucionais;	 (b)	 por	 provocação	 de	 qualquer	 um	 dos	 poderes,	 justificando	 a	
intervenção.	
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Quando	se	trata	de	ameaça	externa,	o	uso	das	Forças	Armadas	na	defesa	dos	poderes	
constitucionais	 não	 enseja	 preocupação	 ou	 questionamento,	 mas,	 quando	 a	
ameaça	 é	 interna,	 e,	 em	 especial,	 originária	 de	 uma	 função	 do	 Estado	 frente	 a	
outra,	levanta	preocupação	de	muitos,	especialmente	no	tocante	ao	seu	emprego.	

Inicialmente	dissemos	que	se	a	ameaça	é	interna	e	oriunda	de	um	Estado	Federado,	
o	 Executivo	 Federal	 deverá	 inicialmente	 decretar	 intervenção	 federal	 para,	
posteriormente,	o	uso	das	Forças	Armadas	justificar-se.	

Por	outro	 lado,	 é	 preciso	dizer	que	o	 texto	constitucional	permite	o	emprego	das	
Forças	 Armadas	 nos	 Estados-Membros	 sem	 que	 haja	 intervenção	 instalada,	
quando	 ela	 é	 utilizada	 para	 fins	 de	 repor	 grave	 perturbação	 da	 ordem,	 no	 sentido	
coletivo,	desde	que	requerida	o	auxı́lio	pelos	representantes	dos	“Poderes”	da	Federação	
ameaçados.	

A	situação	é	ainda	de	maior	preocupação	porque	o	Presidente	da	República	foi	inserido	
como	Chefe	 Supremo	das	 Forças	Armadas	 (CF,	 art.	 84,	 XIII),	 e,	 portanto,	 estando	 em	
posição	hierarquicamente	superior,	a	sua	atuação	seria	eventualmente	tendenciosa	em	
seu	proveito	ou	interesse.		

Alias,	 na	 constituinte,	 o	 deputado	 José	 Genuı́no,	 por	 meio	 da	 emenda	 n.°	 06640,	
apresentou	 texto	 para	 melhorar	 a	 redação	 do	 dispositivo	 e	 deixar	 claro	 que	 o	
Presidente	da	República	"é"	o	Comandante	Supremo	das	Forças	Armadas:	

http://www6g.senado.gov.br/apem/data/EMEN-M/36999.html 

No	 entanto,	 quando	 o	 conflito	 é	 no	 próprio	 âmbito	 federal,	 e,	 especialmente	
descansado	por	ação	do	Poder	Judiciário,	tanto	o	estado	de	sítio	ou	o	estado	de	
defesa	ou	ainda	a	intervenção	federal	não	tem	lugar,	pois,	todos	esses	mecanismos	
pressupõe	a	normalidade	da	função	jurisdicional,	 já	que	ela	funciona	como	central	de	
controle	dos	atos	nesses	“estados”.	

“No	sistema	que	se	admite	moderação,	os	moderados	não	podem	
ignorar	a	 função	moderadora:	O	moderado	não	pode	ser	 juiz	do	
moderador.”	

Em	recente	decisão	o	Supremo	Tribunal	Federal	na	ADI	6457	deferiu	liminar	para	dizer	
que	o	Exercito	não	possui	função	moderadora	o	que	é,	do	ponto	de	vista	constitucional,	
um	verdadeiro	 absurdo	 jurı́dico	pois,	 se	 existir	 função	moderadora,	 o	moderado	não	
pode	alegar	ignorância	nem	desconhecimento,	caso	contrário,	não	seria	moderado,	mas	
moderador.	

Imaginar	que	não	terı́amos	ferramentas	para	debelar	uma	determinada	ameaça	então	
estaremos	 defendendo	 que	 uma	 eventual	 crise	 não	 teria	 solução,	 e,	 portanto,	 pode	
acarretar	 a	 instalação	 de	 um	 caos	 institucional	 eterno	 ou	 ainda	 uma	 ditadura	 de	
determinado	 Poder,	 inclusive	 do	 Judiciário.	 Essa	 visão	 não	 preserva	 o	 Estado,	 como	
instituição	e	unidade,	muito	menos	o	princı́pio	da	separação	dos	poderes.	

Ora,	 se	 temos	 um	 conflito	 entre	 os	 próprios	 “poderes”	 (leia-se	 funções)	
precisamos	 encontrar	 uma	 solução	 constitucional	 partindo	 do	 uso	 dos	
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mecanismos	 que	 a	 própria	 Constituição	 Federal	 previu	 como	 responsáveis	 para	
debelar	as	situações	de	ameaça	institucional.	

“O	art.	142	da	CF	insere	as	Forças	Armadas	como	instituições	de	
Estado,	permanentes	e	regulares,	afastando	qualquer	viés	político	
e	ideológico.”	

Tendo	 em	 vista	 que	 as	 Forças	 Armadas	 são	 atualmente	 compreendidas	 como	
instituições	de	Estado	e	não	de	Governo,	devem	elas	serem	imparciais	na	defesa	do	
Estado	 e	 das	 instituições	 democráticas,	 especialmente	 em	 caso	 de	 conflitos	
institucionais	internos	(ameaças	internas).	

Embora	 os	 Chefes	 das	 Forças	 Armadas	 sejam	 indicados	 pelo	 Presidente	 da	
República,	 ao	 tomarem	posse	assumem	certos	deveres	 inerentes	aos	 cargos	que	
ocupam	e	que	devem	ser	preservados	com	a	devida	independência,	prudência	e	
responsabilidade,	e,	ainda,	executados	nos	termos	da	Constituição	Federal.	

E= 	preciso	registrar	que	os	militares	têm	uma	formação	patriótica	que,	por	sua	vez,	
não	é	pessoal,	mas	institucional,	e	esse	valor	assegura	o	seu	regular	funcionamento	
em	tempos	de	crise	institucional	entres	os	“Poderes”.		

As	 Forças	 Armadas	 no	 momento	 que	 aceitam	 a	 convocação	 para	 garantir	 os	
funcionamento	 dos	 poderes	 constitucionais	 se	 instala,	 instantaneamente,	 o	
“estado	de	defesa	das	instituições	democráticas”,	com	fundamento	no	art.	142	da	
CF.	 Repare	 leitor	 que	 nessa	 situação	 “as	 Forcas	 Armadas	 não	 precisam	 de	
concordância	 nem	 apoio	 do	 Presidente	 da	 República”	 porque	 pode	 ser	 ele	 o	
agente	violador.		

Em	caso	como	tais,	há	uma	ruptura	temporária	no	regime	de	hierarquia	frente	ao	
Poder	Executivo,	pois	estamos	diante	de	um	estado	de	crise	entre	as	instituições	
que	compõe	o	Estado.	

Vimos,	 desse	modo,	 que	 a	 garantia	 dos	 poderes	 constitucionais,	 sob	 os	 aspectos	 da	
violação,	 pode	 ser	 classificada	 em	 2	 (duas)	 categorias:	 (a)	 violação	 pública	 ou	
institucional;	e	(b)	violação	civil.	

A	 violação	 civil	 opera	 pelas	 ameaças	 provenientes	 dos	 cidadãos	 e	 da	 sociedade	 civil	
como	um	todo.	

Já	 a	 violação	 pública	 têm	 origem	 nas	 autoridades	 públicas	 e	 nas	 instituições	
constitucionalmente	estabelecidas,	e,	neste	último	caso,	tem	lugar	a	violação	do	disposto	
no	art.	2.°	da	CF,	ou	seja,	quando	um	ou	ainda	mais	de	um	“poder”	viola	a	harmonia	e	a	
independência	de	outro,	causando,	com	isso,	uma	crise	institucional	insuperável	pelas	
vias	 normais	 e	 convencionais,	 promovendo,	 consequentemente,	 a	 concentração	 de	
poderes,	veda	no	Estado	de	Direito	Democrático	moderno.	

Quando	um	“Poder”	viola	a	harmonia	e	a	independência?	

Um	“Poder”	viola	a	independência	do	outro	quando	condiciona	o	seu	funcionamento,	ou	
seja,	quando	cria	uma	dependência	técnica	ou	econômica	que	não	permita	o	seu	
regular	funcionamento.	
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“Sendo	 o	 “poder”	 uno,	 as	 funções	 do	 estado	 não	 podem	 tentar	
quebrar	a	unidade.”	

Já	um	poder	viola	o	outro	no	tocante	a	harmonia	quando	desrespeita	as	competências	e	
atribuições	 de	 cada	 um	 estabelecidas	 no	 texto	 constitucional,	 fazendo	 instalar	 uma	
ditadura	de	um	“Poder”	frente	ao	outro.	

“A	harmonia	 e	a	 independência	 é	um	dever	 constitucional	 e	não	
uma	mera	recomendação.”	

Todas	 as	 vezes	 que	 uma	 das	 funções	 do	 Estado	 estiver	 extrapolando	 os	 limites	
constitucionais	 e	 comprometendo	 o	 funcionamento	 de	 outra	 função	 ou	 quando	 a	
ameaça	 seja	 oriunda	 da	 população,	 tem	 lugar	 a	 aplicação	 do	 art.	 142	 da	 CF,	 se,	 os	
titulares	dos	 “Poderes”	 reclamarem	o	 emprego	das	 Forças	Armadas	na	debelação	 da	
ameaça.	

Isso	também	significa	que	apesar	de	estarem,	em	tese,	sob	a	hierarquia	do	Presidente	da	
República,	podem	ser	acionadas	para	conter	atos	dele,	pois	constituem	ferramentas	de	
defesa	do	estado	de	crise	brasileiro.	

O	§	1.º	do	art.	142	da	CF	remete	a	Lei	complementar	estabelecer	as	normas	gerais	
a	 serem	 adotadas	 na	 organização,	 no	 preparo	 e	no	 emprego	 das	 Forças	Armadas,	
apenas	 e	 tão	 somente	 no	 caso	 de	 defesa	 da	 lei	 e	 da	 ordem	 por	 violação	 civil,	 pois,	
quando	o	conflito	é	entre	poderes	ou	institucional,	coube	a	própria	Constituição	
Federal	definir	os	mecanismos.	

Importante	alertar	o	leitor	que	na	constituinte,	o	Deputado	Arnaldo	Matins,	apresentou	
emenda	no	sentido	de	registrar	que	a	missão	das	Forças	Armadas	na	segurança	interna	
deveria	ficar	a	cargo	da	legislação	complementar,	pois	entendia	que	essa	atribuição	não	
poderia	ser	tão	abrangente	como	se	encontra	na	Constituição	então	em	vigor,	que	 foi	
elaborada	em	época	de	regime	autoritário.	

A	Lei	Complementar	92	de	1999	dispõe	sobre	as	normas	gerais	para	a	organização,	o	
preparo	e	o	emprego	das	Forças	Armadas.	

O	 disposto	 no	 art.	 15	 da	 LC	 92/1999	 que	 estabelece	 a	 participação	 do	 Presidente	 a	
República	no	processo	de	emprego	das	forças	armadas	só	tem	lugar	quando	a	origem	é	
uma	violação	 civil	 e	não	uma	violação	 institucional,	 em	especial,	 no	 âmbito	 federal	 e	
decorrente	 de	 conflitos	 entre	 “Poderes”,	 ou	 ainda,	 quando	 acionada	 contra	 atos	 do	
próprio	Chefe	do	Executivo.	

2.	Poder	Moderador	e	mecanismos	moderadores:	O	
“Poder”	Garantidor	

“O	STF	nunca	poderá	ser	exercer	a	função	moderadora.”	

Alguns	 membros	 do	 Supremo	 Tribunal	 andaram	 divulgado	 extraoficialmente	 que	 a	
corte	teria	se	transformado	em	um	poder	moderador,	contudo,	tal	afirmação	não	tem	o	
mı́nimo	de	restando	teórico.	Expliquemos.	
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O	Poder	Moderador	é	um	mecanismo	institucional	dentro	do	Estado,	com	soberania,	e	
pressupõe	a	existência	de	poderes	regularmente	constituídos,	e,	ainda,	que	a	sua	
atribuição	seja	exercida	por	um	terceiro,	estranho,	para	que	o	seu	exercício	ocorra	
com	imparcialidade.	No	Brasil,	esses	“Poderes”	estão	definidos	no	art.	2.°	da	CF;	logo,	
já	 de	 inı́cio	 constatamos	 a	 ignorância	 daqueles	 que	 defendem	 que	 um	 dos	
“Poderes”	da	República	Federativa	do	Brasil	 possa	assumir	o	papel	de	 “poder”	
moderador.	

Idealizado	 pelo	 francês	 Benjamim	Constante,	 o	 Poder	Moderador	 seria	 um	poder	 de	
freios	 e	 contrapesos,	 acionado	 para	 garantir	 a	 regularidade	 do	 funcionamento	 dos	
“Poderes”	 regulares,	 e,	 como	 tal,	 não	 pode	 ser	 exercido	 por	 qualquer	 dos	 poderes	
constituı́dos:	

“O	poder	executivo,	o	poder	legislativo	e	o	poder	judiciário	são	três	engrenagens	que	devem	
cooperar,	 cada	 qual	 em	 seu	 âmbito,	 com	 o	 movimento	 geral.	 Mas,	 quando	 essas	
engrenagens	 desajustadas	 se	 cruzam,	 se	 entrechocam	 e	 se	 travam	 mutuamente,	 é	
necessária	uma	força	que	as	reponha	em	seu	devido	lugar.	Essa	força	não	pode	estar	numa	
das	engrenagens,	porque	lhe	serviria	para	destruir	as	outras.	Ela	tem	de	estar	fora,	tem	de	
ser	neutra,	de	 certo	modo,	para	que	 sua	ação	 se	aplique	necessariamente	onde	quer	que	
seja	 necessário	 aplicá-la	 e	 para	 que	 seja	 preservadora,	 reparadora,	 sem	 ser	 hostil.”	
(CONSTANT,	Benjamin.	Escritos	de	Polıt́ica.	1ª	Ed.	São	Paulo:	Martins	Fontes,	2005,	Pág.	17). 

A	 função	 da	 função	 moderadora	 é	 equilibrar	 os	 demais	 poderes	 interferindo,	
pontualmente,	em	cada	um,	com	o	objetivo	de	assegurar	que	não	sobreponha	à	vontade	
popular.	Para	ser	legı́timo	o	poder	moderador	deve	atuar	nos	limites	constitucionais.	

Após	 os	 regimes	 militares,	 em	 razão	 de	 sua	 importância	 na	 solução	 de	 conflitos	
institucionais,	o	“Poder	Moderador”	foi	sendo	reinventado	e,	na	Constituição	Federal	de	
1988,	por	exemplo,	embora	desprovido	de	sua	forma	clássica,	foi	previsto	um	momento	
chamado	 de	 “estado	 de	 crise”	 e	 de	 defesa	 das	 “instituições	 democráticas”	 que	
incorporou	uma	ação	soberana	diversa	dos	poderes	constituı́dos,	pois	a	sua	função	é	a	
garantia	deles,	de	todos,	conforme	previsto	na	Constituição	Federal.	

Embora	 a	 atribuição	moderadora	 não	 se	 faça	 presente	 de	 forma	 clara	 e	 explı́cita	 na	
Constituição	 atual,	 se	 extrai	 do	 art.	 142	 da	 CF	 que	 as	 Forças	 Armadas	 têm	 o	 dever	
constitucional	 de	 agir	 e	 proteger	 a	 Pátria,	 o	 Estado,	 os	 poderes	 constitucionais,	 a	
Constituição	Federal,	as	leis	e	a	ordem	pública,	conforme	definido	pelo	titular	do	poder	
soberano,	o	“Povo”	(art.	1.°,	par.	ún.).	

Recomendação	de	leitura:	

https://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/93064/000760088_parte_1.pdf?
sequence=6	

Vimos,	aliás,	que	os	Militares	buscaram	influenciar	a	atual	redação	e	que	foi	inserida,	na	
constituinte,	 a	 possibilidade	 de	 os	 poderes	 da	 república	 convocarem	 o	 emprego	 das	
Forças	 Armadas	 para	 restabelecerem	 a	 lei	 e	 a	 ordem,	 termo	 usado	 por	 ser	 mais	
abrangente.	

No	art.	142	CF	devemos	separar	a	defesa	da	lei	e	da	ordem	constitucional,	decorrentes	
da	violação	das	instituições	e	poderes	constitucionais,	da	violação	da	lei	e	da	ordem	civil,	
decorrente	 das	 ameaças	 e	 violações	 a	 segurança	 pública	 e	 a	 incolumidade	 fı́sica	 das	
pessoas.	
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Na	 modernidade	 a	 função	 moderadora	 corresponde	 a	 um	 mecanismo	 previsto	 na	
Constituição	 Federal	 que	 objetiva	 a	 preservação	 do	 Estado	 por	 meio	 dos	 meios	
constitucionais	que	autorizam	esta	ação,	desse	modo,	o	dever	das	Forças	Armadas	é	agir	
quando	 provocadas	 por	 um	 dos	 “Poderes”	 estabelecidos	 (Legislativo,	 Executivo	 e	
Judiciário),	respeitando	a	soberania	popular,	a	autonomia	e	o	equilı́brio	desses	poderes,	
conforme	definidos	pela	Constituição	Federal	e	não	segundo	orientações	subjetivas	dos	
membros	desses	“Poderes”.	

Desse	modo,	fica	evidente	que	a	Constituição	Federal	estipula,	nos	artigos	36,	136,	137	e	
142,	 as	 situações	 “exceção”	 e	 destina	 a	 atuação	 das	 Forças	 Armadas	 para	 o	
restabelecimento	 da	 normalidade,	 tanto	 de	 ameaças	 externas	 como	 internas,	 tanto	
oriunda	de	violações	institucionais	como	civis.	

Importante	 destacar	 mais	 um	 vez	 que	 o	 restabelecimento	 da	 normalidade	 ou	 a	
debelação	 da	 ameaça	 à	 unidade	 do	 Estado	 e	 ao	 livre	 exercı́cio	 de	 suas	 funções,	 no	
regime	constitucional	de	direito,	não	se	faz	por	meio	de	um	“Poder”,	mas	nos	termos	da	
ordem	 constitucional,	 e,	 em	 especial,	 no	 regime	democrático,	 na	 forma	definida	 pelo	
titular	do	“Poder”.	

“As	 Forças	 Armadas	 é	 um	 “poder”	 garantidor	 e	 não	 um	 “poder”	
moderador”.	

A	 garantida	 da	 estabilidade	 da	 Constituição,	 a	 unidade	 do	 Estado,	 o	 equilı́brio,	 a	
harmonia	 e	 a	 independência	 das	 funções	 do	 Estado,	 reclamam	 a	 existência	 de	
ferramentas	previstas	e	aprovadas,	no	Estado	Democrático,	pelos	constituintes,	sendo	
impossı́vel	ignorar	a	inexistência	de	mecanismos	capazes	de	salvaguardar	esses	valores	
supremos.		

As	Forças	Armadas,	constituı́das	pela	Marinha,	pelo	Exército	e	pela	Aeronáutica	são,	na	
Constituição	 Federal	 de	1988,	 instituições	 garantidoras	 tantos	das	 violações	 externas	
como	internas.	O	termo	“garantir”	significar	assegurar,	tornar	seguro.	

Não	 é,	 portanto,	 conferido	 as	 Forças	 Armadas	 uma	 função	 polı́tica	moderadora	 para	
equilibrar	as	tensões	entre	os	poderes	constituı́dos.	A	Constituição	Federal	atual,	desse	
modo,	 não	 estabelece	 um	 4	 (quarto)	 poder,	 mas,	 por	 outro	 lado,	 atribui	 as	 Forças	
Armadas	o	dever	de	assegurar	a	higidez	constitucional,	em	especial,	o	funcionamento	
independente	 e	 harmônico	 dos	 poderes	 constitucionais.	 Lembre-se,	 Leitor,	 que	 na	
constituinte	 foi	 substituı́da	 a	 expressão	 “poderes	 constituı́dos”	 por	 “poderes	
constitucionais”,	porque	as	Forças	Armadas	não	podem	agir	em	favor	dos	membros	dos	
poderes	constituı́dos,	mas	devem	assegurar	o	Constituição	Federal,	a	lei	e	a	ordem	por	
violações	inclusive	das	autoridades	constituı́das.	

Isso	 significa	 que	 a	 função	 das	 Forças	 Armadas	 nesse	 cenário	 não	 é	 interferir	 nos	
poderes	 constituı́dos,	 mas	 tão	 somente	 garantir	 a	 plenitude	 do	 Estado	 de	 Direito	
Democrático.	

“O	oráculo	da	Constituição	Federal	é	o	Supremo	Tribunal	Federal,	
mas	os	garantidores	são	as	Forças	Armadas.”	

Isso	quer	dizer	ainda	que	não	se	pode	alegar	a	inaplicabilidade	ou	inexistência	de	
mecanismos	em	um	estado	de	crise	institucional	a	fim	de	permitir	a	ditadura	de	
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uma	 função	 sobre	 a	 outra,	 pois	 isso	 acarretaria	 uma	 desarmonia	 insuperável	
comprometedora	do	Estado	de	Direito	Democrático.	

Enfim,	 as	 Forças	 Armadas	 na	 Constituição	 Federal	 de	 1988	 constituem	 um	 poder	
garantidor	 e	 não	 um	 poder	 moderador,	 tanto	 nas	 violações	 externas	 quanto	 nas	
internas,	 e,	 neste	 último	 caso,	 a	 sua	 atribuição	 não	 representa	 uma	 intervenção	 de	
natureza	polı́tica	em	um	poder	constituı́do,	mas	um	dever	de	debelar	a	ameaça	interna,	
especialmente	quando	a	violação	objetiva	subverter	a	sistemática	do	Estado	de	Direito	
Democrático	 brasileiro,	 em	 claro	 afronta	 ao	 postulado	 da	 harmonia	 e	 independência	
entre	as	funções	do	Estado.	

3.	 Papel	 das	 Forças	 Armadas	 na	 defesa	 das	 “instituições	
democráticas”	

Segundo	Ney	Prado	(In.:	A	Constituição	Brasileira	de	1988.	Forense	Universitária,	1990,	
p.	 291),	 dentre	 todos	 os	 Capı́tulos	 o	mais	 polêmico	 na	 constituinte	 foi	 o	 das	 Forças	
Armadas,	tendo	em	vista	que	a	sua	destinação	tradicional	de	garantia	da	lei	e	da	ordem	
foi	seriamente	questionada.	

Fora	apontado	2	(dois)	principais	motivos:	(a)	histórico	de	intervenções	militares;	(b)	
receito	do	militarismo.	

Um	grande	debate	 se	 instalou	na	constituinte	e	 foi	 classificado	como	 “conflitos	 intra-
sistemas”,	ou	seja,	discutiu-se	a	quem	as	Forças	Armadas	deviam	lealdade	institucional:	
ao	Executivo,	ao	Legislativo	ou	ao	Judiciário.	

Chegou-se	a	conclusão	que	as	Forças	Armadas	são	instituições	de	Estado	e	devem	
lealdade	única	e	exclusivamente	aos	titulares	do	poder	soberano	e	a	decisão	por	
ele	 consubstanciada	 na	 Constituição	 Federal,	 e,	 em	 razão	 disso,	 poderiam	 ser	
acionadas,	 em	momentos	 de	 emergência,	 por	 iniciativa	 de	 quaisquer	 Poderes	 da	
República,	quando	seriamente	ameaçados.	

Segundo	o	Deputado	Ricardo	Fiuza,	Relator	do	anteprojeto,	a	coercibilidade	advinda	da	
possibilidade	de	emprego	das	Forças	Armadas	na	manutenção	da	segurança	interna	e	a	
coação	concreta	de	sua	atuação,	de	acordo	com	a	vontade	nacional,	está	legitimada	de	
forma	 democraticamente	 em	 texto	 expresso	 da	 Constituição	 e	 não	 podem	 ser	
desprezadas.	

“Nação	 e	 presentação	 política	 devem	 dispor	 de	 todos	 os	
instrumentos	capazes	de	defender	a	ordem	constitucional	e	legal,	
garantir	a	paz	social	e	a	sobrevivência	do	Estado	Democrático.”		

Importante	registar,	mais	um	vez,	que	o	emprego	de	Forças	Armadas	na	garantia	da	lei	e	
da	ordem,	previsto	na	Constituição	Federal,	o	 faz	 independe	do	estado	de	sıt́io	e	não	
afeta	o	estado	normal	de	garantia	dos	direitos	constitucionais	do	cidadão,	uma	vez	que	a	
defesa	da	Federação	é	encargo	da	União	cujo	dever	está	atribuıd́o	a	essa	instituição.	

Esse	termo	“garantia	da	lei	e	da	ordem”	foi	utilizado	para	ser	mais	abrangente	e	permitir	
o	emprego	das	Forças	Armadas	no	lugar	da	utilização	de	institutos	jurı́dicos	mais	fortes,	
ou,	quanto	esses,	não	se	apresentam	adequados	a	solução	da	crise.	
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A	 aplicação	 do	 art.	 142	 da	 CF,	 ou	 seja,	 o	 emprego	 das	 Forças	 Armadas	 no	
restabelecimento	do	regular	funcionamento	dos	poderes	constitucionais	não	significa	
intervenção	militar	ou	a	qualifica,	pois,	a	reposição	da	ordem	será	sempre	pontual	e	
nos	 limites	 necessários	 a	 garantir	 a	 debelação	 da	 ameaça	 e	 o	 restabelecimento	 da	
normalidade	interna.	

“O	fato	de	as	Forças	Armadas	terem	na	Constituição	a	fonte	de	sua	
legitimidade,	 e	 o	 dever	 especial	 de	 garantias	 aos	 Poderes	
constitucionais	e	à	lei,	elimina	a	possibilidade	de	agirem,	contra	a	
ordem	jurídica	estabelecida.”	

De	 igual	 forma	está	 incorreto	 adjetivar	 as	Forças	Armadas	 como	 “Poder	Moderador”,	
pois	 nas	 constituições	modernas	 esse	 instituto	 não	 está	mais	 presente	 na	 sua	 forma	
clássica.	 Podemos,	 no	 máximo,	 dizer	 que	 as	 Forças	 Armadas,	 por	 constituı́rem	
instituições	 permanentes	 e	 de	 Estado,	 foram	 incumbidas,	 democraticamente,	 da	
atribuição	excepcional,	 instalada	em	razão	de	um	estado	de	 crise	que	 comprometa	o	
funcionamento	 ou	 a	 harmonia	 e	 independência	 das	 instituições	 democráticas,	 não	
tutelado	 pelos	 demais	mecanismos	 existentes,	 de	 debelar	 uma	 ameaça	 violadora,	 de	
forma	pontual	e	categoriza,	desde	que,	é	claro,	provocadas,	a	fim	de	manter	a	ordem	e	o	
limite	 dos	 “Poderes”,	 como	 definido	 no	 texto	 constitucional,	 assegurando	 um	 dos	
postulados	mais	importantes	do	Estado	de	Direito	Democrático	que	é	a	separação	das	
funções	e	o	seu	regular	funcionamento.		

Nesse	 sentido,	 não	 seria	 correto	 dizer	 que	 possuem	 elas	 um	 “poder”,	 sendo	mais	
correto	afirmar	que	possuem	uma	 função	 institucional	que	apenas	se	 instala	em	
uma	situação	de	crise	insuperável	e	por	necessária	provocação,	e,	nesse	e	único	sentido,	
essa	 atribuição	 pode	 ser	 classificada	 como	moderadora,	 tendo	 em	 vista	 que	 volta	 a	
debelar	 o	 excesso,	 assegurar	 o	 exercı́cio	 da	 soberania	 na	 exata	 medida	 contida	 nas	
disposições	constitucionais	aprovadas	pelos	titulares	do	“Poder”	soberano.	

“As	Forças	Armadas	não	servem	o	Governo	nem	os	membros	das	
instituições	democráticas,	servem	ao	Povo,	apenas	o	Povo.”	

As	Forças	Armadas	 funcionam,	nesse	estado	de	crise,	 como	 árbitros	 independentes	e	
autônomos,	com	um	único	objetivo	que	é	fazer	cumprir	a	Constituição	Federal.	

“As	Forças	Armadas,	na	Constituição	de	1988,	estão	subordinadas	
unicamente	ao	poder	civil.”	

A	 interpretação	 constitucional	dentro	de	um	estado	de	 crise	 institucional	deve	
ser	 a	mais	 literal	 possível,	 obedecendo	 o	 que	 está	 no	 texto	 constitucional,	dando	
segurança	jurídica	ao	definido	pelo	“titular	do	poder”,	e	que	foi	exteriorizado	pelo	
processo	constituinte,	sendo	indevidas	interpretações	extensivas,	pois	trata-se	de	
uma	excepcionalidade.	

A	nota	técnica	do	Senado,	mencionada	acima,	traz	a	discussão	sobre	a	possibilidade	de	
as	 Forças	 Armadas	 atuarem	 mediante	 deliberação,	 ou	 seja,	 decidindo	 em	 um	 caso	
concreto.	

Vale	destacar	que	quando	da	discussão	da	expressão	 “dentro	dos	 limites	da	 lei”,	do	
texto	original,	prevaleceu	o	entendimento	de	que	não	era	possível	harmonizar	o	
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dever	 de	 obedecer	 com	o	 direito	 de	 deliberar,	 razão	 pela	 qual	 foi	 retirada	 essa	
expressão,	 mas	 restou	 fiel	 o	 entendimento	 de	 que	 aos	 que	 ordenam	 apenas	 o	
podem	fazer	dentro	da	lei,	pois	é	na	lei	que	está	definido	o	limite	da	soberania:	

Art.	192.	As	Forças	Armadas,	constituıd́as	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	Art.	192.	As	Forças	
Armadas,	 constituıd́as	 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	dentro	dos	limites	da	lei. 

“A	 expressão	 restritiva	 do	 texto,	 é	 um	 preceito	 traçado	 aos	 que	
ordenam,	 para	 que	 só́	 o	 façam	 dentro	 da	 lei,	 uma	 vez	 que	 nela	
estão	os	limites	do	seu	poder.”	(Seabra	Fagundes)		

A	nota	técnica	do	Senado	tem	certa	razão	quanto	a	questão	relativa	a	deliberação.	

Nesse	sentido	foi	o	relatório	do	Relator	do	anteprojeto,	Deputado	Ricardo	Fiuza:	

"A	hierarquia	e	a	disciplina	constituem	a	base	das	Forças	Armadas,	sem	a	qual	não	podem	
existir	 ou	 serem	 consideradas	 con>iáveis.	 Esta	 base,	 juntamente	 com	 a	 absolutamente	
indispensável	 subordinação	 à	 autoridade	 suprema	 do	 Presidente	 da	 República,	 confere-
lhes	o	carâter	essencialmente	obediente	e	não	deliberante." 

O	 texto	 acima	 transcrito	 quer	 dizer,	 contudo,	 diversamente	 do	 apontado	 na	 nota	
técnica,	que	as	Forças	Armadas	não	poderiam	ser	uma	instituição	deliberante	no	
sentido	 de	 ser	 fonte	 do	 direito,	 devendo	 cumprir,	 ser	 obediente,	 ao	 que	 está	
definido	“literalmente”	nas	leis	e	na	Constituição	Federal.	

Nesse	 tipo	 de	 atuação,	 as	 Forças	 Armadas	 atuam	 em	 solicitação	 da	 instituição	
vítima	 da	 violação,	 cabendo	 aos	 Comandantes	 das	 Forças	 Armadas	 (Alto	
Comando),	 por	meio	 de	 seus	 conselheiros	 e	 equipe	 técnica,	 sem	 participação	 ou	
influência	do	Presidente	da	República,	debelarem	a	ameaça	por	meio	da	pacificação	
e	reposição	da	lei	e	da	ordem.	

A	nota	técnica,	nesse	sentido,	tem	certa	razão,	haja	vista	que	as	Forças	Armadas,	como	
dito	acima,	estão	presas	ao	disposto	no	texto	literal	da	Constituição	Federal,	não	
podendo	 dar	 aplicação	 distinta	 nem	 ampliativa	 ao	 texto,	 e,	 na	 dúvida,	 devem	
convocar	o	 “Povo”	 ,	por	meio	de	plebiscito,	 em	caso	de	eventual	necessidade	de	
deliberação.	

E= 	errado,	portanto,	classificar	a	faculdade	prevista	no	art.	142	da	CF	como	intervenção	
militar,	mesmo	que	a	adjetivem	de	constitucional,	porque	não	haverá	ruptura	da	ordem	
constitucional,	 não	 haverá	 desconstituição	 ou	 descontinuação	 dos	 “Poderes”	
constituı́dos,	atribuições	e	competências,	pelo	contrário,	a	atuação	das	Forças	Armadas	
é	no	sentido	da	manutenção	desses	poderes	e	do	seu	regular	funcionamento.	

Diferentemente	ocorre	quando	a	ameaça	interna	é	de	ı́ndole	civil	e	proveniente	de	uma	
falha	do	sistema	ordinário	de	segurança	pública,	pois,	neste	caso,	observa-se	o	disposto	
no	art.	15	da	LC	97/1999.	

4.	Papel	do	Congresso	Nacional	
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Segundo	o	art.	49	da	CF,	o	Congresso	Nacional	possui	a	competência	constitucional	de	
zelar	pela	preservação	da	competência	legislativa	do	Poder	Legislativo	no	toante	
aos	atos	de	outros	Poderes	que	extrapolem	das	suas	funções	tı́picas	e	que	adentrem	no	
campo	normativo	do	Congresso	Nacional,	bem	como	em	face	de	atos	regulamentares	
do	Poder	Executivo	que	exorbitem	do	poder	regulamentar	ou	dos	limites	de	delegação	
legislativa	(CF,	art.	19,	V	e	XI).	

O	Congresso	Nacional	tem	ainda	a	 função	de	corrigir,	por	meio	dos	contornos	da	
relação	 material	 e	 processual	 (competência	 legislativa,	 CF	 art.	 22),	 a	 atuação	
interpretativa	 do	 Poder	 Judiciário	 quando	 fruto	 de	 problemas	 oriundos	 dos	
textos	 normativos,	 ou,	 ainda,	 coibir	 uma	 interpretação	 quando	 ela	 pode	 ser	
condicionada	por	uma	alteração	da	legislação	ou	da	Constituição	Federal.	

Acontece	que	o	Poder	Legislativo	está	sendo	omisso	ao	longo	dos	anos,	deixando	o	
Poder	Judiciário	construir	um	direito	de	precedentes,	muitas	vezes	modificando	o	
texto	 expresso	 da	 Constituição	 Federal	 ou	 da	 própria	 lei,	 por	 meio	 do	 que	 se	
convencionou	chamar	de	interpretação	conforme	à	Constituição.	

A	tı́tulo	de	exemplo	podemos	registar	o	absurdo	mais	grave	até	hoje	proveniente	desse	
ativismo	desmedido	que	foi	a	criação	de	crime	por	decisão	 judicial	(STF,	Mandado	de	
Injunção	n.°	4.733),	matéria	afeta	a	reserva	legal,	em	clara	violação	a	garantia	contida	
no	inciso	XXXIX	do	art.	5.°	da	CF	(,	em	clara	violação	a	garantia	contida	no	inciso	XXXIX	
do	 art.	 5.°	 da	CF	 (não	 há	 crime	 sem	 lei	 anterior	 que	 o	 defina,	 nem	pena	 sem	prévia	
cominação	legal),	e,	ainda,	quando	disseram	que	as	pessoas	poderiam	ser	consideradas	
culpadas,	logo,	passı́veis	de	receberem	as	penas,	sem	o	trânsito	em	julgado	da	decisão	
condenatória,	em	expressa	e	clara	afronta	ao	textos	contido	no	inciso	“LVII”	do	art.	5	da	
CF:	 “ninguém	 será	 considerado	 culpado	 até	 o	 trânsito	 em	 julgado	 de	 sentença	
penal	condenatória”,	felizmente,	neste	ponto,	o	Tribunal	voltou	a	traz.	

“O	 Poder	 Legislativo	 é	 a	 instância	 final	 da	 legitimidade,	 como	 o	
Poder	Judiciário	o	é	da	legalidade.”	 	DIOGO	DE	FIGUEIREDO	MOREIRA	
NETO.	 In.:	 Interferências	 entre	 Poderes	 do	 Estado,	 in	 Revista	 de	 Informação	
Legislativa,	Brasıĺia	:	Senado,	no	103,	p.13,	jul./set.	1989.	

E= 	certo	que	não	cabe	ao	Congresso	Nacional	desrespeitar	uma	decisão	judicial,	mas	têm	
ele	 ferramentas	 para	 conformar	 a	 interpretação	 jurídica,	 mudando	 a	 legislação,	
corrigindo	 a	 sua	 deficiência,	 e,	 ainda,	 sendo	 necessário,	 modificando	 a	 Constituição	
Federal	para	estabelecer	limites	a	interpretação	do	texto	legal.	

Ao	Poder	Legislativo	sempre	restará,	alterar	a	própria	lei,	de	modo	que	o	ilegıt́imo	passe	
a	ser,	igualmente,	ilegal	ou	o	ilegal	passe	a	ser	legal;	logo,	legıt́imo.	

Em	profundo	estudo,	DIOGO	DE	FIGUEIREDO	MOREIRA	NETO,	registra	que	o	sistema	
de	controle	entre	as	funções	do	Estado,	previsto	na	Constituição	Federal	de	1988,	pode	
ser	classificado:	(a)	controle	de	cooperação;	(b)	controle	de	consentimento;	(c)	controle	de	
fiscalização;	e	(d)	controle	de	correção.	

O	controle	de	cooperação	corresponde	na	co-participação	obrigatória	de	um	Poder	no	
exercıćio	 de	 função	 de	 outro.	 Exemplo:	 Veto	 do	 Executivo;	 o	 controle	 de	
consentimento	é	o	que	se	realiza	pelo	desempenho	de	funções	atributivas	de	eficácia	
ou	 de	 exequibilidade	 a	 atos	 de	 outro	 Poder,	 tais	 como	 a	 competência	 do	 Congresso	
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Nacional	sobre	 tratados,	acordos,	e	atos	 internacionais	ou	então	aprovam	a	 indicação	
dos	Ministros	do	Supremo	Tribunal	Federal,	por	exemplo;	o	controle	de	fiscalização	é	
o	desempenho	de	vigilância,	exame	e	sindicância	de	atos	de	um	outro	poder,	reservado,	
em	sua	plenitude,	ao	Poder	Legislativo,	por	exemplo,	quando	instala	uma	comissão	de	
investigação	parlamentar;	por	fim,	o	controle	de	correção	é	a	atribuição	de	sustar	ou	
desfazer	 atos	 praticados	 por	 um	 outro,	 sendo	 atribuı́do,	 na	 Constituição	 Federal,	 tal	
tarefa,	 em	caráter	principal	ao	 Judiciário	 (função	 tı́pica),	 e,	 em	caráter	de	exceção,	ao	
Legislativo	 (função	 atı́pica),	 quando,	 por	 exemplo,	 julga	 os	 titulares	 dos	 poderes	 por	
crime	de	responsabilidade.	

Salienta	o	autor	que	o	Poder	Executivo	não	possui	de	poder	de	correção	com	relação	aos	
atos	 dos	 demais,	 embora	 disponha	 de	 2	 (dois)	 instrumentos	 importantı́ssimos:	 (I)	
Provocação	do	Supremo	Tribunal	Federal;	(II)	Competência	para	desaplicar	lei	ou	decisão	
manifestamente	inconstitucional	ou	ilegal.	

A	Constituição	Federal	brasileira	de	1988	estabeleceu	ainda	ferramenta	de	controle	do	
Poder	Judiciário,	sujeitando	os	membros	do	Superior	Tribunal	Federal	as	denominadas	
infrações	 politico-administrativas	 (crimes	 de	 responsabilidade),	 avaliadas	 pelos	
representantes	legı́timos	do	provo,	os	titulares	do	“Poder”,	nos	termos	do	art.	52	da	CF:	

Art.	52.	Compete	privativamente	ao	Senado	Federal: 

II	 -	 processar	 e	 julgar	 os	 Ministros	 do	 Supremo	 Tribunal	 Federal,	 os	 membros	 do	
Conselho	Nacional	de	Justiça	e	do	Conselho	Nacional	do	Ministério	Público,	o	Procurador-
Geral	da	República	e	o	Advogado-Geral	da	União	nos	crimes	de	responsabilidade; 

Em	 suma,	 o	 Poder	 Legislativo	 controla	 os	 demais	 poderes	 sustando	 os	 atos	
normativos	que	invadam	o	campo	privativo	da	Lei	e	da	Constituição,	incluindo	as	
decisões	 de	 caráter	 nitidamente	 normativo	 que,	 no	 lugar	 de	 interpretar,	 criam,	
alteram	 ou	 ainda	 modifiquem	 direitos	 expressamente	 previstos	 nas	 leis	 e	 na	
Constituição,	atuando	como	legislador	positivo	(normas	gerais	e	abstratas),	 fazendo	a	
devida	 ressalva	 das	 situações	 de	 controle	 de	 constitucionalidade,	 pois,	 neste	 caso,	 o	
Poder	Judiciário	atua	como	legislador	negativo.	

5.	Convocação	do	povo	por	meio	de	plebiscito	para	resolver	
a	crise	institucional	

Uma	outra	forma	de	resolver	um	empasse	na	crise	institucional	é	convocar	o	titular	do	
poder	 soberano	 para	 decidir,	 pontualmente	 e	 antecipadamente	 (plebiscito),	 sobre	 a	
melhor	forma	de	solução	da	crise.	

E= 	ainda	a	mais	democrática,	tendo	em	vista	que	a	decisão	é	fruto	da	democracia	direta,	
exercida	por	quem	ostenta	a	origem	do	poder	soberano	e	aquele	que	legitima	a	figura	
do	Estado.	

Segundo	o	art.	14	da	CF,	a	soberania	popular,	claramente	definida	no	parágrafo	único	do	
art.	1.°	da	CF	é	exercida	pelo	sufrágio	universal	e	pelo	voto	direto	e	secreto,	com	valor	
igual	para	todos,	mediante,	por	exemplo,	o	plebiscito.	

6.	Conclusão	
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A	 Constituição	 Federal	 do	 Brasil	 estabelece	 um	 regime	 excepcional	 de	 “DEFESA	DO	
ESTADO	E	DAS	INSTITUIÇÕES	DEMOCRÁTICAS”,	entre	os	quais	encontra-se	inserida	
as	Forças	Armadas,	e	cujo	objeto	está	a	defesa	dos	poderes	constitucionais,	da	lei	e	da	
ordem,	de	ofı́cio	ou	a	requerimento	dos	titulares	dos	poderes	constituı́dos.	

Em	 um	 Estado	 de	 Direito	 Democrático	moderno,	 em	 razão	 da	 sua	 unidade	 e	 da	
tripartição	 das	 funções,	a	harmonia	 e	 a	 independência	dessas	 funções	 são	 vitais	
para	o	seu	regular	funcionamento,	razão	pela	qual	devem	existir	ferramentas	que	
assegurem	 que	 todos,	 incluindo	 o	 Poder	 Judiciário,	 abstenha	 de	 invadir	 as	
atribuições	e	competências	do	Legislativo	e	do	Executivo,	sob	pena	de	conferirmos	
superioridade	dela	frente	as	outras,	fazendo	surgir	o	que	denominamos	de	“Ditadura	
do	Poder	Judiciário”,	situação	essa	impossível	de	se	instalar	no	Estado	de	Direito	
Democrático,	especialmente	o	brasileiro.	

É	 muito	 comum,	 na	 cultura	 mediana,	 achar	 que	 o	 Poder	 Judiciário,	 por	 estar	
investido	 da	 função	 jurisdicional,	 e,	 mais	 especificamente,	 da	 interpretação	 da	
Constituição,	que	tais	atribuições	confeririam	a	ele	uma	suposta	superioridade	frente	
ao	Legislativo	e	ao	Executivo,	sendo	um	“Poder	Absoluto”.	Contudo,	essa	conclusão	
está	 incorreta	 e	 decorre	 da	 ausência	 de	 conhecimento	 da	 figura	 do	 Estado	 de	
Direito	Democrático	e	da	exata	dimensão	da	figura	da	separação	dos	poderes	e	
dos	mecanismos	 de	 freios	 e	 contrapesos	 existentes	 no	 sistema	 constitucional.	A	
função	 do	 Poder	 Judiciário,	 tal	 com	 os	 demais	 “Poderes”,	 só	 é	 legítima	 quando	
exercida	 dentro	 do	 disposto	 na	 Lei	 e	 na	 Constituição	 Federal.	 Quando	 ignora	
expressamente	a	lei	ou	a	Constituição,	como	nos	julgamentos	mencionados	neste	texto,	
atua	 de	 forma	 política	 e	 não	 jurídica,	 e,	 portanto,	 não	 está	 executando	
adequadamente	a	sua	função,	não	está	aplicando	a	lei	ou	a	norma	constitucional,	mas	
atribuindo	um	direito	cuja	a	fonte	é	a	própria	decisão	judicial,	o	que	é	vedado	no	
sistema	 constitucional	 vigente,	 pois,	 segundo	 a	 Constituição	 Federal,	 todo	 poder	
emana	do	povo	que,	ao	submeter	ao	poder	soberano	do	Estado	(CF,	art.	1.°,	par.	ún.)	
definiu	que	apenas	se	submeteria	a	uma	decisão	do	Estado	que	estivesse	fundada	
em	lei	 (CF,	art.	5,	 II	e	LIV),	ou	seja,	 fosse	proveniente	de	sua	decisão,	exercida	de	
forma	direta	ou	indireta,	pelo	processo	democrático.	

No	regime	constitucional	democrático	o	Legislativo	tem	atribuições	capazes	de	debelar	
a	 ameaça	 (tı́picas	 e	 atı́picas),	 incluindo	 quando	 essas	 ameaças	 são	 provenientes	 do	
Poder	Judiciário,	porém,	ele	pode	ficar	omisso	ou	então	ser	ainda	um	agente	violador.	

Uma	 outra	 forma	 de	 solução	 de	 uma	 crise	 dessa	 natureza	 seria	 pela	 convocação	 do	
titular	do	poder	soberano,	o	 “Povo”,	para,	por	meio	de	plebiscito	(democracia	direta),	
aprovar	uma	proposta	de	solução.	

A	aplicação	do	art.	142	CF	em	caso	de	violação	do	disposto	no	art.	2.°	da	CF,	com	
medida	excepcional	e	extraordinária,	quando	nenhuma	outra	puder	ser	adotada	
ou	 se	 mostrar	 eficaz,	 caracteriza-se	 como	 uma	 missão	 institucional	 das	 Forças	
Armadas	 que	 não	 pode	 ser	 confundida	 com	uma	 intervenção	militar	 que	 é,	 no	
regime	constitucional	vigente,	 inconstitucional.	Trata-se	de	uma	atuação	pontual,	sem	
desbancar	os	“Poderes”	constituı́dos,	mas,	ao	contrário,	visando	assegurar	o	seu	regular	
funcionamento,	 cuja	 legitimidade,	 pressupõe	 provocação	 e	 cujo	 condicionamento	 é	 o	
que	está	previsto	expressamente	no	texto	constitucional	e	nas	leis,	conforme	alinhamos	
neste	texto.	Nesse	cenário	a	função	das	Forças	Armadas	não	é	de	um	poder	moderador,	
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mas	de	um	“poder”	garantidor	da	Constituição	Federal,	dos	poderes	constitucionais,	da	
lei	e	da	ordem.	

Não	é	lógico	imaginar	que	o	Supremo	Tribunal	Federal,	por	ser	o	órgão	máximo	de	
interpretação	constitucional,	nos	casos	envolvendo	atribuições	jurisdicionais,	possa,	em	
razão	de	sua	posição	e	função	institucional	alterar	as	regras	definidas	pelo	poder	
constituinte,	pois,	neste	caso,	está	investindo	contra	ele.	

É	 verdade	 que	 ao	 longo	 dos	 tempos	 vivenciamos	 diversos	 julgamentos	 da	
Suprema	Corte	alterando	a	Constituição	Federal	e	as	 leis	por	meio	do	processo	
interpretativo,	 verdadeiras	 atuações	 polı́ticas	 ao	 invés	 de	 jurı́dicas,	 contudo,	 tais	
violações,	em	sua	grande	maioria,	atingiam	os	direitos	civis	dos	brasileiros,	tinham	
conteúdo	patrimonial	ou	moral,	porém,	atualmente,	tais	interpretações	alcançaram	o	
sistema	 político-administrativo,	 o	 Estado	 de	 Direito	 Democrático,	bem	 como	 o	
regular	 funcionamento	 de	 outra	 função	 do	 Estado,	 situações	 bem	 distintas	 das	
anteriores	e	de	muito	maior	gravidade.	

Embora	não	 seja	desejado,	não	é	 lógico	nem	razoável	 acreditar,	 pois	 isso	 seria	
fantasioso,	 que	 essa	 função	 não	 possa	 abusar	 de	 suas	 atribuições	 e	 buscar	 a	
concentração	 de	 poder,	 vedada	 constitucionalmente,	 pois,	 os	 seus	 membros	 são	
seres	 humanos,	 suscetíveis	 a	 erros	 e	 aos	 vícios	 da	 humanidade,	 e,	 ainda,	 pior,	
acreditar	 que	 não	 existiram	 mecanismos	 constitucionais	 de	 defesa	 das	
instituições	 democráticas	nesse	 caso	ou	 ainda	 acreditar	 que	 o	 Poder	 Judiciário	
seria	 um	 função	 acima	 das	 demais,	 absoluta,	 ou,	 pior,	 poderia	 atuar	 em	
descompasso	com	o	definido	pelo	titular	do	poder	soberano	e	esses	titulares	não	
poderiam	levantar-se	contra	ele.	

Enfim,	a	atuação	das	Forças	Armada	pode	ser	o	único	recurso	capaz	de	conter	os	
abusos	do	Poder	Judiciário	quanto	esses	abusos	criam	uma	dependência	técnica	
e	 financeira	 ou	 então	 impeça	 outro	 “Poder”	 de	 exercer	 as	 suas	 atribuições	 tı́picas	
asseguradas	no	texto	constitucional	(CF,	art.	2.°).	Essa	possibilidade,	como	vimos,	só	
pode	 ser	 excepcional,	 aplicáveis	 nos	 casos	 de	 decisões	 judiciais	 de	 conteúdo	
claramente	e	evidentemente	polı́tico	e	contrárias	ao	texto	constitucional	e	a	teoria	do	
direito,	 atentatória	 aos	 direitos	 individuais	 e	 ao	 Estado,	 ressalvando	 os	 casos	 de	
afastamento	da	norma	por	inconstitucionalidade	(legislador	negativo),	e,	ainda,	quando	
os	outros	mecanismos	de	controle	não	tiverem	lugar,	sendo,	além	de	excepcional,	
subsidiária,	 restando	 ainda	 limitada	aos	 exatos	 termos	do	 texto	 constitucional,	 e,	
ainda,	 a	 sua	 legalidade	 está	condicionada	a	provocação,	 e,	 a	 sua	 legitimidade,	 ao	
respaldo	popular.	Tal	atuação,	excepcional,	subsidiária,	e	por	provocação,	não	pode	
ser	 classificada	 como	 intervenção	 militar,	 porque	 essa	 atuação	 não	 é	 uma	
“intervenção”,	 e	 nem	 mesmo	 importa	 na	 ruptura	 do	 Estado	 ou	 das	 instituições	
democráticas,	mas	caracteriza-se	como	uma	missão	 institucional,	 atribuı́da	a	uma	
instituição	permanente	do	Estado	e	prevista	pelo	regime	democrático	vigente,	dirigida	a	
superar	 um	 situação	 de	 crise	 institucional	 insustentável,	 claramente	 vigente	 e	
reconhecida	 pela	 sociedade,	 por	 meio	 da	 contenção	 dos	 excessos	 dos	 poderes	
constituı́dos	 a	 fim	 de	 assegurar	 a	 regularidade	 do	 funcionamento	 dos	 poderes	
constitucionais.	Trata-se	de	um	dever	institucional	cuja	funcionalidade	é	garantir	e	não	
intervir	 ou	 sobrepor.	 Nesse	 cenário	 inusitado	 a	 atuação	 pontual	 das	 Forças	
Armadas	 para	 debelar	 a	 ameaça	 interna	 reclama:	 (a)	 criação	 de	 dependência	
técnica	 ou	 financeira	 de	 um	 poder	 sobre	 o	 outro	 –	 excepcionalidade;	 (b)	
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subsidiariedade,	é	medida	cabível	quando	outras	existentes	não	forem	eficientes	ou	
adequadas;	(c)	depende	de	provocação	da	vítima;	(d)	pontualidade	na	ação,	deve	
ser	destinada	a	debelar	uma	ameaça	pontual	e	determinada;	(e)	a	sua	legitimidade	
está	condicionada	e	existência	de	respaldo	popular.	
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