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Introdução1

A literatura em geral trata a segurança nacional como um fenômeno típico da guerra fria.2 
Sem subestimar esse aspecto queremos também entendê-la como uma política de Estado 
que foi sendo formulado a partir do século XIX e que terá no Brasil, a partir do século XX, 
a Justiça Militar como um foro especial para os que contra ela se insurgirem. Queremos nos 
deter na relação entre Justiça Militar e segurança nacional pois cremos que ajuda a entender 
tanto a construção de uma ideologia e de um projeto militar  quanto a forma autoritária 
como a questão foi tratada ao longo de nossa história. Ambos os aspectos, por sua vez, se 
conjugam na forma como se deu a consolidação e o processo de centralização do Estado 
brasileiro durante o período republicano.  

No Brasil, até os anos 1950 os conceitos de segurança, defesa, segurança nacional, defesa 
do Estado foram usados de forma meio aleatória. De fato, a guerra fria obrigou a uma 
conceituação mais aprimorada. Os conceitos que começam a ser formulados então indicam 
que segurança nacional é superior a segurança do Estado, que o Estado está a serviço na 
nação e que, junto com cada indivíduo e com a sociedade, é responsável por esse tipo de 
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segurança. Diferencia também segurança de defesa. Segundo um dos militares mais 
expressivos na formulação dessa doutrina, segurança seria um estado ao passo que a defesa 
seria um ato.3

Desde essa época a novidade nas políticas de defesa e segurança era o fato de que as 
guerras haviam mudado de forma e conteúdo. Ao lado das guerras convencionais 
apareciam as guerras revolucionárias, as guerras totais, patrocinadas por inimigos internos 
normalmente sob influência de outras potências. A guerra fria traz a novidade do “inimigo 
interno” que dependendo de cada país, pode ser mais forte e importante do que as ameaças 
externas. Este foi o caso do Brasil.  

Os estudos no Brasil sobre segurança nacional têm como marco simbólico a criação da 
Escola Superior de Guerra (ESG) em 1949. A exemplo do que aconteceu em outros países 
da América Latina, houve desde então foi uma militarização do tema que nem mesmo a 
redemocratização dos anos 1980 conseguiu superar. Com a relevância que o tema vai 
ganhando, sobressai também a importância da Justiça Militar que a partir dos anos 1960 irá 
se converter em uma Justiça de Estado. 

 

A segurança nacional em retrospectiva no Brasil. 

A Constituição de 1824 já tocava no tema da “segurança” estabelecendo em seu artigo 102 
que cabia ao Imperador prover a “segurança interna e externa do Estado”. A defesa do 
Estado estava também prevista no Código Criminal do Império de 1830, mas não havia um 
código ou por uma lei especialmente dedicada ao tema. A Justiça Militar no Império, por 
sua vez, estava a cabo do Conselho Superior Militar e de Justiça instalado em 1808, no Rio 
de Janeiro, com a vinda da família Real e que julgava tanto os problemas administrativos da 
Marinha e do Exército (promoções, transferências etc.) quanto infrações e crimes 
tipicamente militares (deserção, insubordinação, abandono de serviço etc.). Era um órgão 
presidido pelo Imperador a não fazia parte do Poder Judiciário, o que só ocorrerá com a 
Constituição de 1934.4  

Digamos que durante o Império o Brasil seguia um padrão liberal no trato das questões de 
segurança do Estado, ou seja, não eram estabelecidos para tal leis ou foros especiais. Os 
artigos 148 e 149 estabeleciam que “a Força Militar é essencialmente obediente; jamais se 
poderá reunir, sem que lhe seja ordenado pela Autoridade legitima”, ou seja, o Imperador, e 
que a ele cabia “privativamente empregar a Força Armada de Mar, e Terra, como bem lhe 
parecer conveniente à segurança, e defesa do Império” (grifos nossos). Foi a única 
Constituição brasileira que não deu poderes aos militares para atuar em questões internas e 
“zelar” pela ordem pública. O termo segurança aparece várias vezes: segurança do Estado, 
pública, interna, do cidadão. Apenas uma vez temos a palavra defesa. As noções de 
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segurança interna e defesa externa estão claras desde então sem que houvesse menção a 
códigos especiais.   

No Brasil a noção de segurança foi se tornando mais sofisticada na medida em que se 
começa a identificar novos atores que constituam ameaças à ordem estabelecida. A 
emergência do trabalho industrial e da organização sindical, associado à grande presença do 
imigrante, inspirou grande parte das idéias sobre inimigos da ordem interna antes mesmo de 
o comunismo se constituir em corrente política e ideológica expressiva.  

Desde o Código Penal de 1890 as greves de operários, quer por significarem a suspensão 
das atividades dos trabalhadores, quer por representarem uma pressão sobre os 
empregadores, eram consideradas crime passível de prisão. A chamada Lei de Segurança 
Nacional de 1935, classifica também de crime a greve nos serviços públicos o que se 
repetirá no Código Penal de 1940. Com um breve interregno em 1946, jamais haverá 
liberdade de greve no país até Constituição de 1988. 

Com a proclamação da República, em 15 de novembro de 1889, os militares assumem 
protagonismo mais explícito na política brasileira e não por acaso o primeiro presidente foi 
um marechal de Exército, Deodoro da Fonseca. Neste governo, frente às manifestações 
monarquistas que apareciam ou eram temidas, inclusive entre os militares, um novo 
inimigo entra em cena: os inimigos da República. Foi para enfrentá-los que se editou, em 
23 dezembro de 1889, o decreto n.º 85-A definido por alguns como a primeira lei de 
segurança nacional e mais popularmente como “decreto-rolha”. Além de instituir a censura 
à imprensa criava a Comissão Mista Militar de Sindicâncias e Julgamentos cujos 
integrantes seriam indicados pelo ministro da Guerra. A Comissão tinha por função julgar 
civis e militares envolvidos em atos considerados comprometedores para a nova ordem 
política. O decreto dizia: “Os indivíduos que conspirarem contra a República e o seu 
governo; que aconselharem ou promoverem, por palavras escritas ou atos, a revolta civil e a 
indisciplina militar; que tentarem o suborno ou a aliciação de qualquer gênero sobre 
soldados e oficiais, contra seus deveres para com os superiores e a forma republicana; que 
divulgarem nas fileiras do Exército e Armada noções falsas e subversivas, tendentes a 
indispô-los com a República; que usarem da embriaguez para insubordinar os ânimos dos 
soldados; serão julgados militarmente por uma comissão militar nomeada pelo ministro da 
Guerra, e punidos com as penas de sedição.”5 Esta Comissão funcionou de fato como um 
tribunal de exceção. 

A tendência a que a defesa da nação e a segurança interna se tornassem uma questão militar 
e ao mesmo tempo, a percepção de que os militares deveriam ser tratados 
constitucionalmente como um ator especial para essas funções vai ficando mais clara com a 
República. A carta de 1891 menciona “segurança da Pátria”, do indivíduo, pública e 
também usa a palavra defesa para se referir à proteção das fronteiras. As Forças Armadas 
ganham novo patamar dentro da organização do Estado: passam a ser “instituições 
nacionais permanentes, destinadas à defesa da Pátria no exterior e à manutenção das leis no 
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interior”.  Ela seria “essencialmente obediente, dentro dos limites da lei, aos seus superiores 
hierárquicos e obrigada a sustentar as instituições constitucionais”.  

Aqui inicia-se um precedente que só fará se acentuar ao longo do século: a participação das 
Forças Armadas na manutenção da segurança interna, ou do que hoje se chama “garantia da 
lei e da ordem”. Os crimes políticos, contudo, continuavam a ser julgados pela Justiça 
Federal. A preeminência militar vai ficando mais clara nesta e nas constituições seguintes. 
Fica garantido no texto constitucional que os militares teriam direito a foro especial, o 
então Supremo Tribunal Militar, com membros vitalícios e que seria presidido pelo chefe 
do poder Executivo até 1893.  

Na Carta de 1934 já há um título, composto de nove artigos, dedicado à segurança nacional 
e uma sessão dedicada à Justiça Militar. Define que os “militares e as pessoas que lhes são 
assemelhadas terão foro especial nos delitos militares. Este foro poderá ser estendido aos 
civis, nos casos expressos em lei, para a repressão de crimes contra a segurança externa do 
país, ou contra as instituições militares.” (artigo 84) A partir daqui o Tribunal Militar passa 
a ser o responsável pelo julgamento de crimes definidos como contrários à segurança 
nacional ainda que praticados por civis e mais uma vez fica claro o papel dos militares em 
assuntos internos. Segundo o artigo 162, “as forças armadas são instituições nacionais 
permanentes, e, dentro da lei, essencialmente obedientes aos seus superiores hierárquicos. 
Destinam-se a defender a pátria e a garantir os poderes constitucionais, e, a ordem e a lei.” 
Foi criado também um Conselho Superior de Segurança Nacional, mantido nas 
constituições seguintes mas que só se tornará realmente expressivo como centro de poder 
durante a ditadura militar.6  

O artigo 159 estabelecia que todas “as questões relativas à segurança nacional serão 
estudadas e coordenadas pelo Conselho Superior de Segurança Nacional e pelos órgãos 
especiais criados para atender às necessidades da mobilização”. O Conselho seria presidido 
pelo presidente da República e dele fariam parte os ministros de Estado, o Chefe do Estado-
Maior do Exército e o Chefe do Estado-Maior da Armada. No título sobre a segurança 
nacional também se definia em que situações o Congresso Nacional podia decretar o estado 
de sítio ou o estado de guerra. 

Os anos 1930 são significativos em vários sentidos. São anos de radicalização ideológica, 
mudanças nos padrões de desenvolvimento, de mudanças no corpo da elite dirigente, na 
burocracia, de industrialização, ebulição intelectual e política, de repressão, para 
mencionarmos apenas alguns aspectos. Dento do espectro de nossas preocupações vamos 
nos deter no tema militar em seu vínculo com a Justiça e a segurança do Estado.7

Com a Constituição de 1934 já temos a vinculação da Justiça Militar ao Poder Judiciário. 
Cabe a ela julgar a corporação militar mas fica dotada também de um caráter de justiça 
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especial. O artigo 84 dispõe que os “militares e as pessoas que lhes são assemelhadas terão 
foro especial nos delitos militares. Este foro poderá ser estendido aos civis, nos casos 
expressos em lei, para a repressão de crimes contra a segurança externa do país, ou contra 
as instituições militares”.  Este quadro será reforçado com a Lei de Segurança Nacional, 
LSN, de 19358 e seus desdobramentos posteriores.  

A LSN, aprovada pelo Congresso, corresponde a uma reação política e jurídica do governo 
Vargas contra movimentos grevistas e ideológicos que vinham se organizando no Brasil em 
um processo de crescente mobilização social e de radicalização política. As principais 
expressões disso são a criação da Ação Integralista Brasileira (AIB) em outubro de 1932, e 
da Aliança Libertadora Nacional (ALN) em março de 1935. A primeira, uma organização 
paramilitar, expressava as tendências fascistas em voga no mundo. A segunda, uma 
organização de esquerda, postulava ser uma frente popular contra o governo Vargas, o 
imperialismo e o fascismo. O chefe de honra da ALN era Luis Carlos Prestes, já então um 
notório membro do Partido Comunista do Brasil (PCB) criado em 1922 e que se encontrava 
na ilegalidade.  

Os conflitos entre ambas as organizações, as manifestações públicas da ANL e as 
desconfianças do governo em relação ao comunismo levaram ao fechamento, por decreto, 
da Aliança em 11 de julho de 1935, usando o que dispunha a LSN recém-criada. Era a 
primeira vez que a Lei era usada.9 O comunismo já era então a maior preocupação do 
governo e logo se transformará em seu inimigo público número um. Assim como durante o 
governo militar (1964-1985), o perigo vermelho, foi considerado a principal ameaça à 
segurança do país.10  

A Lei de Segurança Nacional de 1935 é um caso semântico importante para o ponto que 
queremos discutir neste trabalho. Foi chamada à época por essa nomenclatura sem que o 
termo segurança nacional apareça nela uma só vez. Ela define “crimes contra a ordem 
política e social” e cita apenas a ordem pública, política e social. É visivelmente uma lei 
contrária à ação dos sindicatos, às greves, às organizações políticas e milícias particulares. 
É dura no que toca a conspirações e movimentos militares, a estrangeiros envolvidos na  
política e a propaganda política nos meios de comunicação. A Lei prevê as penas para cada 
crime e mantém a estrutura vigente da Justiça Federal como foro para o julgamento desses 
crimes, com direito a recurso.  

Os debates da época a trataram como Lei de Segurança Nacional tanto no Congresso 
quanto na imprensa.11  Nela ainda não havia menção a um tribunal especial. O processo de 
radicalização ideológica levará a mudanças rápidas nesse campo. 

Grosso modo, podemos dizer que nos anos 1930 três projetos políticos estão em cena. O 
projeto liberal que vinha da Primeira República, expresso especialmente por São Paulo, o 
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projeto insurrecional comunista veiculado pelo PCB e seus aliados e um projeto autoritário, 
distante do governo representativo, embora modernizante. No embate destas forças, Getulio 
Vargas foi vencedor o que não significa que os demais tenham desaparecido. Em 1937, 
com a ditadura do Estado Novo, os militares ganharam mais poder e direitos, os derrotados 
permaneceram inimigos, a vigilância ideológica foi desdobrada e a democracia entrou em 
franco retrocesso. 

 

O Tribunal de Segurança Nacional e a Justiça Militar 

Embora tivesse apoiado a formação da ANL como frente popular e eleitoral, o PCB 
apostava na alternativa insurrecional e a colocou em prática em novembro de 1935 com os 
levantes militares em Natal, Recife e Rio de Janeiro. A partir daí o combate ao comunismo 
ganhou novos contornos e adquiriu prioridade inédita. Imediatamente após os levantes, o 
governo criou a Comissão Nacional de Combate ao Comunismo e pediu ao Congresso a 
decretação do estado de sítio, depois transformado em estado de guerra e que duraria 
ininterruptamente até julho de 1937.12 Entre as medidas para enfrentar o Levante 
Comunista tivemos, ainda em dezembro, outras iniciativas. Uma mudança na LSN,13 
tornava mais rigorosa a Lei anterior e definia novos crimes contra a segurança do país, em 
especial entre os militares, e três emendas constitucionais davam mais poder ao presidente 
da República. Pela primeira o Congresso autorizava o presidente a equiparar o estado de 
sítio ao estado de guerra. Pela segunda, o Executivo ficava autorizado a cassar, por decreto, 
postos e patentes de oficiais acusados de atos subversivos. Pela terceira o presidente podia 
demitir, também por decreto, funcionários públicos civis acusados dos mesmos crimes.14

A lei tornava mais simples as regras para demitir funcionários públicos e militares filiados a 
partidos ou organizações clandestinas, fazia referência a medidas contra levantes armados, 
tornava obrigatório um cadastro de funcionários para todos os órgãos de imprensa escrita e 
falada, pedia o controle das atividades políticas em escolas. A palavra segurança não 
aparecia no texto. 

Foi mantida até então a Justiça comum como foro para os crimes contra a LSN mas, 
paralelamente, começou a ser examinada a necessidade de criação de um tribunal especial 
para julgar os acusados desses crimes. Contrariando a Constituição que dizia não poder 
haver tribunal de exceção, começava a ser gerado o TSN, criado formalmente em setembro 
de 1936.15  O Tribunal surge como órgão da Justiça Militar e funcionaria apenas no Distrito 
Federal (Rio de Janeiro) para onde seriam encaminhados todos os casos pertinentes.16 O 
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mais importante é que seu funcionamento era previsto apenas para os períodos em que 
estivesse vigorando o estado de guerra.  

O TSN destinava-se a julgar, em primeira instância, militares e civis acusados de “crimes 
contra a segurança externa da Republica”, e “crimes contra as instituições militares”. 
Considerava como crimes desse teor aqueles “com finalidades subversivas das instituições 
políticas e sociais, definidos nas Leis ns. 38, de 4 de abril, e 136, de 14 de dezembro de 
1935, sempre que derem causa a comoção intestina grave, seguida de equiparação ao estado 
de guerra, ou durante este forem praticados” (artigo 3). 

Por esta lei os crimes tipicamente militares continuavam sendo julgados pelo STM. O novo 
Tribunal julgaria militares envolvidos em crimes contra a segurança interna do país. 
Lembre-se que a insurreição de 1935 fora um levante militar e que o governo estava 
particularmente preocupado em expurgar o Exército de suas vozes dissidentes. Estava em 
marcha um processo de nacionalização e de modernização das Forças Armadas. Nas 
palavras de um dos principais mentores desse processo, o general Góis Monteiro, era 
preciso acabar com a política no (dentro) Exército e impor a política  do Exército.17

A Lei de criação do TSN estabelecia que o juiz podia julgar por convicção e previa a 
criação de cinco colônias agrícolas (campos de concentração) para onde seriam enviados os 
réus e suas famílias.  

Até fins de 1937 o TSN funcionou como órgão de primeira instância e de suas decisões 
cabia recurso ao Superior Tribunal Militar (STM). Mas não por muito tempo. O golpe de 
1937 e o putsch integralista de 11 de maio de 1938 vão motivar nova expansão no leque de 
crimes contra o Estado e mais rigor nos critérios de julgamento. 

Com essas medidas de exceção, a Carta de 1934 vai se tornando figura de retórica. É sob o 
esse signo que começam as prisões e o julgamento dos acusados pelo Levante Comunista 
de novembro de 1935. Após o Levante, milhares de pessoas são presas em todo o país. O 
primeiro processo a ser examinado pelo TSN, o processo nº.1, foi montado pelo delegado 
Eurico Bellens Porto. Com 41 volumes, arrolava as 36 pessoas consideradas os cabeças do 
Levante e mais 120 indiciados, a grande maioria já presa. A pena máxima para cada crime 
era de 10 anos mas as penas poderiam ser maiores em função dos crimes conexos. Fazia 
parte desta situação de “emergência” que a LSN tivesse ação retroativa e que os juízes do 
STN julgassem a partir de suas convicções pessoais, e não apenas com base nas peças do 
inquérito ou do processo.18
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Alguns casos de tortura ganharam notoriedade por sua crueldade, entre outros, Harry 
Berger, Gregório Bezerra e Carlos Marighela. Um dos mais expressivos registros desses 
tempos é o livro Memórias do Cárcere de Graciliano Ramos, publicado pela primeira vez 
em 1953. A perseguição atingiu também o prefeito do Distrito Federal, Pedro Ernesto, 
preso em abril de 1936 acusado de dar cobertura a ações da ANL. Condenado, acabou 
sendo absolvido pelo STM e solto da prisão em setembro de 1937, pouco antes do golpe do 
Estado Novo. 

Quando em março de 1936 o estado de sítio foi comparado ao estado de guerra, e com isso 
se extinguem as imunidades parlamentares, deu-se a possibilidade legal de prender vários 
parlamentares: um senador, Abel Chermnot, e quatro deputados - Abguar Bastos, 
Domingos Velasco, João Mangabeira e Octávio da Silveira - todos acusados de “estarem a 
serviço de Prestes”. Alguns desses parlamentares atuavam, junto ao TSN, como advogados 
de defesa de prisioneiros acusados de participar do Levante Comunista. As prisões se 
estendiam, atingiam trabalhadores, intelectuais, artistas, jornalistas. Professores 
universitários e intelectuais como Edgardo de Castro Rabelo, Leônidas Resende, Hermes 
Lima, Carpenter Ferreira, Graciliano Ramos caíram em celas comuns.  

Em março de 1936 são presos também Luis Carlos Prestes e sua mulher Olga Benário. Ela 
foi deportada para a Alemanha em setembro de 1936 e ele condenado a 16 anos e oito 
meses de prisão. Todos os julgados pelo TSN neste processo recorreram ao STM, que em 
geral diminuiu penas além de ter absolvido vários acusados entre eles o ex-prefeito do Rio 
de Janeiro, Pedro Ernesto. 

Em meados de 1936, dos cinco parlamentares presos há mais de um ano, dois são 
absolvidos pelo TSN (Abel Chermont e Domingos Velasco), um, Abguar Bastos é 
condenado a seis meses de prisão, João Mangabeira tem sua pena anulada pelo STM e 
Octávio da Silveira, tem a pena reduzida, também pelo STM, de três anos para seis meses. 

Após o golpe do Estado Novo (10 de novembro de 1937), a legislação que regulamentava o 
TSN é modificada substancialmente. Através da Lei 88 de 20 de dezembro de 1937, o TSN 
deixa de ser órgão da Justiça Militar. Mais do que isso, passaria a atuar em tempo de paz e 
passaria a assumir as funções de primeira e segunda instâncias. Os réus seriam julgados por 
um juiz do TSN e o recurso seria julgado pelo “tribunal pleno”, ou seja, pelos demais 
juizes.19 Introduziu também o rito sumário e diminuiu o número de testemunhas de defesa. 
A esta altura a maior parte dos envolvidos com o Levante Comunista já estava julgada mas 
as políticas anticomunistas ganhavam fôlego. Foi o anticomunismo que justificou o golpe 
de 1937.20 Isso não quer dizer que os comunistas fossem os únicos alvo. O golpe de 1937 
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atingia também as propostas liberais dos paulistas e de outras oligarquias adeptas da 
descentralização política. 

A Carta outorgada de 1937 não menciona o TSN, apenas a Justiça Militar assim definida: 
“Os militares e as pessoas a eles assemelhadas terão foro especial nos delitos militares. 
Esse foro poderá estender-se aos civis, nos casos definidos em lei, para os crimes contra a 
segurança externa do país ou contra as instituições militares.” No capítulo sobre a 
“segurança do Estado” atribui ao presidente da República uma série de poderes de exceção, 
como declaração do estado de guerra, censura, suspensão das liberdades individuais etc. Do 
ponto de vista militar, as Forças Armadas ficavam completamente submetidas à autoridade 
do presidente.  

A Carta de 1937 tem um capítulo dedicado à “segurança nacional”, outro dedicado à 
“defesa do Estado”, menciona “defesa interna”, em suma, é um texto que deixa claramente 
transparecer que vários tipos de ameaça são possíveis para a ordem constituída. Embora 
não tenha o rigor conceitual dos anos 1950 e 1960, as preocupações são as mesmas. 

Outra mudança importante na legislação concernente ao TSN ocorreu depois do putsch 
integralista de 11 de maio de 1938. Em 16 de maio do mesmo ano, através do decreto 428, 
foram diminuídas ainda mais as condições de defesa dos acusados: prazos, quantidade de 
testemunhas, tempo para os depoimentos.  

O TSN entraria numa nova fase, isto é, não mais julgar apenas comunistas, mas também a 
oposição de direita que se fizera pronunciar através de um levante armado. Dois dias 
depois, nova legislação,21 definia “os crimes contra a personalidade internacional, a 
estrutura e a segurança do Estado e contra a ordem social” e estabelecia a pena de morte.22 

                                                 
21 Decreto-lei 431 de 18 de maio de 1938. 
22 A pena de morte estava prevista nos incisos de um a sete do artigo 2: “Caberá pena de morte nos 
seguintes crimes: 

    1) tentar submeter o território da Nação, ou parte dele, à soberania de Estado estrangeiro; 

    2) atentar, com auxílio ou subsídio de Estado estrangeiro ou organização de caráter internacional, 
contra a unidade da Nação, procurando desmembrar o território sujeito à sua soberania; 

    3) tentar por meio de movimento armado o desmembramento do território nacional, desde que 
para reprimi-lo se torne necessário proceder a operações de guerra; 

    4) tentar, com auxílio ou subsídio de Estado estrangeiro ou organização de caráter internacional, 
a mudança da ordem política ou social estabelecida na Constituição; 

    5) tentar subverter por meios violentos a ordem política e social, com o fim de apoderar-se do 
Estado para o estabelecimento da ditadura de uma classe social; 

    6) insurreição armada contra os poderes do Estado, assim considerada ainda que as armas se 
encontrem em depósito; 

    7) praticar atos destinados a provocar a guerra civil, se esta sobrevem em virtude deles.” 



Era uma nova Lei de Segurança Nacional, a segunda no país, definia os crimes e suas penas 
e limitava ainda mais as possibilidades de defesa.23  

A nova lei tem certamente um caráter mais amplo e arbitrário e quanto aos militares a 
situação muda bastante. Embora o artigo 23 diga que todos os incursos em crimes previstos 
no decreto-lei devam ser julgados pelo STN, o artigo 10 estabelece que o “oficial das 
Forças Armadas da União que praticar qualquer dos atos definidos como crime nesta lei, ou 
se filiar, ostensiva ou clandestinamente, a partido, centro, agremiação ou junta de existência 
proibida, será, por decisão do Supremo Tribunal Militar, declarado indigno do oficialato, e 
perderá o respectivo posto e patente.”24 Isto significa que em questões políticas os oficias 
militares deixavam de ter direito de defesa.25

 Redefinidos os crimes contra a segurança do Estado, novo decreto-lei estabelece, ainda em 
1938, os procedimentos do TSN nesses casos.26 Novamente os prazos eram encurtados e 
todo o processo poderia demorar apenas oito dias. Durante a segunda guerra mundial, o 
Tribunal dedicou-se a julgar não só crimes políticos de direita e de esquerda mas também 
crimes “contra a economia popular”, uma de suas atribuições desde o início do Estado 
Novo.27

Neste momento o país vivia um regime de exceção apoiado pelo militares, um governo 
semicivil. Não significava uma subordinação dos militares ao poder civil, ainda que 
autoritário, mas um tipo de tutela.28  

O Diário de Getúlio Vargas publicado em 1995 mostra claramente o quanto o presidente se 
sentia desconfortável e inseguro com o poder militar. Boris Fausto (2006) lembra que 
Getúlio, um homem calculista, por diversas vezes demonstra sua insegurança como em 29 
de maio de 1939: 

Estou à mercê do Exército, sem força que o controle e sem autoridade pessoal e 
efetiva contra ele. Estou só e calado para não demonstrar apreensão. As próprias 

                                                 
23 É é esta a legislação que será revogada pela Lei de Segurança Nacional de 1953, que aliás nem 
menciona a de 1935. 
24 Os limites precisos entre o que era crime militar e crime contra a segurança do Estado ainda não 
foram devidamente examinados para esse período. 
25 Os arquivos do STM e do TSN ainda precisam ser consultados para que se saiba exatamente o 
impacto dessa legislação sobre civis e militares.  
26 Decreto-lei 474 de 8 de junho de 1938. 
27 Decreto-lei 88 de 20 de dezembro de 1937 e decreto-lei 869 de 18 de novembro de 1938. 
28 Os termos tutela, autonomia e subordinação foram inicialmente definidos por HUNGINTON 
(1996).  



pessoas de minha família passeando na maior despreocupação. O inimigo esparso e 
difuso procura diluir as resistências. Veremos o que está para acontecer.29

Após concluir a consulta aos arquivos do TSN no Arquivo Nacional, no Rio de Janeiro, 
Reynaldo Pompeu de Campos (1982) assim sumariza: “Durante oito anos, 11 meses e 17 
dias, ele estivera funcionando em ‘defesa das instituições’, período em que julgou 6.998 
processos envolvendo mais de 10.000 pessoas, 4.099 das quais foram condenadas a penas 
que variaram entre uma simples multa (economia popular) até 60 anos de reclusão. Para tão 
exaustiva missão, diligenciaram ao longo desse período, 10 juízes e nove procuradores.”30 
Também aqui não se tem a indicação de quantos eram civis e quantos eram militares. 

Com algumas modificações em sua composição, o TSN voltou a ser alvo de legislação 
específica apenas em 1942, depois da entrada do Brasil na guerra. A Lei Constitucional nº. 
731 estabeleceu que o presidente da República definiria quais crimes seriam julgados pelo 
STM e pelo TSN. Em seguida, o decreto-lei 4.766 de 1 de outubro, definiu que crimes 
militares, em tempo de paz e de guerra, estariam sujeitos ao julgamento no STM, e quais os 
crimes contra a segurança do Estado, de civis e militares, que seriam julgados pelo TSN. 
Com tropas atuando fora do país, procurava-se dar nova inteligibilidade a um emaranhado 
legal que colocava as questões de Estado acima das especificidades institucionais e das 
garantias individuais. Durante a Guerra duas auditorias da Justiça Militar funcionaram na 
Itália. 

O Estado Novo acabou com o golpe de 29 de outubro de 1945. Dias depois, pela Lei 
Constitucional nº. 14 de 17 de novembro, o TSN era extinto. Esses foram anos em que uma 
justiça de exceção para julgar crimes contra a segurança do Estado esteve diretamente sob o 
controle do presidente da República e de seus principais chefes militares. A presença dos 
militares no TSN e nas ações contra o comunismo foi notória e decisiva embora não tenha 
cabido apenas à instituição militar strictu senso nem ao Judiciário zelar pela “defesa 
nacional”. Houve um aparelhamento do Estado para isso através de um conjunto de leis e 
regras e de uma instituição singular. 

A condução dos trabalhos no Tribunal não foi feita exclusivamente pelos militares. Com 
exceção do primeiro ano, em que a presidência podia ser ocupada por um magistrado civil 
ou militar, nos demais coube a um civil presidir a Corte. De 1937 a 1939, o presidente era 
um magistrado civil e depois disso, até o fechamento em 1945, era um ministro do 
Supremo Tribunal Federal (STF). Os militares sempre estiveram presentes entre os juizes 
mas nunca foram maioria. Inicialmente o TSN tinha cinco membros, dois militares, dois 
civis e um magistrado, civil ou militar, que seria o presidente. A partir de dezembro de 
1937 passa a ter seis juízes, sempre nomeados pelo presidente da República, três deles 

                                                 
29 FAUSTO (2006:90). Este trecho corresponde à anotação do dia 29 de maio de 1939. O Diário de 
Getúlio Vargas foi publicado em 1995 pela Editora da Fundação Getulio Vargas, RJ. 
30 CAMPOS (1982:123). 
31 30 de setembro de 1942. 



militares, sob uma presidência civil.32 Mas o fato de serem nomeados pelo presidente 
assegurava uma ação favorável às “razões de Estado”. 

Foram anos de leis de exceção e de uma corte excepcional, parecido com o que acontece no 
governo Deodoro, mas diferente do que aconteceu no regime militar em que leis de exceção 
são cumpridas diretamente pela corte superior da Justiça Militar a quem coube julgar os 
crimes contra a segurança do Estado e a segurança nacional. Nos anos 1930, provavelmente 
a Justiça Militar ainda era vista pelos pares da corporação e pelo governo como um órgão 
pouco apto a enfrentar situações emergenciais do ponto de vista político e ideológico. As 
Forças Armadas ainda eram alvo das leis de exceção.  

Com o fim do Estado Novo o STM passará a julgar os crimes, de civis e de militares, 
contra a segurança do Estado. Os crimes contra a economia popular iriam para a Justiça 
comum.  

A idéia de segurança nacional mudou com o tempo, ficou associada a guerra fria, mas é 
importante para o caso brasileiro observar com atenção este período do TSN pois aqui estão 
evidenciados vários aspectos que irão marcar a ação da instituição militar em questões de 
política e de Estado. Ajuda-nos a entender como vai se fortalecendo o eixo composto pela 
tríade Justiça Militar, segurança nacional e tribunais de exceção que acabam por corroborar 
o autoritarismo dando-lhe arcabouço institucional.   

É preciso lembrar que ainda não há pesquisas feitas nos arquivos do STM em Brasília sobre 
os processos julgados por essa corte durante o Estado Novo. Conhece-se mais os arquivos 
do TSN, guardados no Arquivo Nacional, embora ainda não tenham sido examinados no 
que toca especificamente à questão militar. A pesquisa no STM ainda precisa ser feita. Só 
assim poderemos aferir de que forma se fazia o trânsito entre as leis de exceção e os 
códigos militares regulares, em especial os códigos de justiça militar e os códigos penais 
militares existentes. 

 

As leis de segurança nacional e a guerra fria 

A Constituição de 1946 mantém a tradição de a Justiça Militar avocar para si o julgamento 
dos crimes contra a segurança nacional. O artigo 108 diz que a ela compete “processar e 
                                                 
32 Pela Lei 244 de 11 de setembro de 1936, o TSN era composto por um juiz militar da Marinha, 
outro do Exército, da ativa ou da reserva, dois civis de “comprovada competência jurídica” e por 
um magistrado, civil ou militar, que ocuparia a presidência. O decreto 88 de 20 de dezembro de 
1938 eleva para seis o números de juízes: dois magistrados civis, um magistrado militar, um oficial 
da Marinha e outro do Exército, da ativa ou da reserva, e um advogado. A presidência caberia a um 
magistrado civil.  Em 10 de maio de 1938, o decreto-lei 1.261 mantém em seis o número de juízes, 
o mesmo recrutamento e a mesma distribuição entre civis e militares. Estabelece, contudo, que a 
presidência caberia a um ministro do STF e que os juízes militares precisavam ser da ativa, critério 
que se mantém até o decreto-lei 6.608 de 21 de junho de 1944. Até 1944 também, em caso de 
impedimento do presidente, assumiria o juiz civil mais antigo.  



julgar, nos crimes militares definidos em lei, os militares e as pessoas que lhes são, 
assemelhadas” e que esse “foro especial poderá estender-se aos civis, nos casos, expressos 
em lei, para a repressão de crimes contra a segurança externa do País ou as instituições 
militares.” Manteve também a tradição de atribuir às Forças Armadas a manutenção pela 
ordem interna, aspecto que se mantém até hoje. 

Até 1953 a LSN de 1938 esteve em vigor quando foi substituída.33 A julgar pelo volume de 
textos legais que regularam o assunto nos anos 1930, os anos seguintes são calmos até 
chegarmos ao regime militar. Em comum com a Lei de 1935 a de 1953 tinha o fato de ter 
sido objeto de debate no Congresso.34 Com a diferença de que a primeira foi debatida 
durante meses e a segunda durante anos. A nova LSN encaminhada ao Congresso pelo 
Ministério da Justiça no governo Dutra, em 1947, foi considerada dura demais pela 
oposição mas concebida como muito branda pelos militares que assumiram o poder em 
1964. Apesar de seu rigor esta foi a Lei de Segurança Nacional no Brasil, desde 1938, que 
menos poderes atribuiu à Justiça Militar. 

Com o regime militar vivemos uma escalada parecida ao que se passou nos anos 1930. 
Uma seqüência de textos legais referentes a segurança nacional e correlatos são editadas. 
As mais conhecidas são as de 1967 e a de 1969 que endurecem as regras para definir e 
punir crimes contra a segurança nacional. Entre 1967, data da primeira LSN da ditadura, até 
1983, data da LSN em vigor no país, são sete os textos legais mais importantes regulando o 
assunto.35 Isso evidencia como em momentos de autoritarismo, as leis de segurança 
nacional passam por mudanças e detalhismos que apontam para questões de momento. São 
leis para tratar de conjunturas específicas e que tanto nos anos 1930 quanto nos anos 1960, 
tiveram nos militares os principais ideólogos e promotores da mudança. 

Com o golpe de 1964 a primeira mudança na Justiça Militar viria com o Ato Institucional 
número 2 (AI-2) de outubro de 1965. Segundo esta legislação de caráter excepcional, entre 
outras coisas, o Executivo reservava para si a iniciativa das leis que criassem cargos, 
funções ou empregos ou aumentassem despesas e ganhava o poder de decretar o estado de 
sítio. Os partidos políticos são extintos, aumenta a capacidade de intervenção do governo 
federal nos estados. No que toca à Justiça Militar o número de ministros aumenta de 11 
para 15 e é transferido para esse Tribunal o julgamento de todos os casos relativos à 
segurança nacional.36 Era o começo de um aumento do raio de ação da Justiça Militar que 
                                                 
33 Lei 1.802 de 5 de janeiro de 1953. Define os crimes contra o Estado e a Ordem Política e Social, 
e dá outras providências. 
34 Sobre a LSN de 1953 a melhor fonte é REZNIK (2004). 
35 As leis editadas no período são: Decreto-Lei nº 314, de 13 de março de 1967; Lei n.º 510, de 20 
de março de 1969, dando nova redação a disposição anterior; Decreto-Lei n.º 898, de 29 de 
setembro de 1969; Decreto-lei n.º 975, de 20 de outubro de 1969; Lei n.º 5.786, de 27 de junho de 
1972; Lei nº 6.620, de 17 de dezembro de 1978; Lei  nº 7.170, de 14 de dezembro de 1983. 
36 O AI-2 assim estabelece que o § 1º do art. 108 da Constituição de 1946 passaria a vigorar com a 
seguinte redação: 

    “§ 1º - Compete à Justiça Militar, na forma da legislação processual, o processo e julgamento dos 
crimes previstos na Lei nº 1.802, de 5 de janeiro de 1953. 



só fará crescer com as constantes modificações nas leis de segurança nacional e nas 
constituições editadas nos anos de 1967 a 1969.  

A expansão do papel da Justiça Militar como Justiça de Estado passa a ser 
constitucionalizado.  A Carta 24 de janeiro de 1967 expande as anteriores ao estabelecer o 
poder o Tribunal Militar para julgar civis e autoridades políticas estaduais nos crimes 
contra a segurança do Estado.37 Menos de dois meses após a vigência da Constituição de 
1967 vem a LSN que redefine os crimes contra a segurança nacional e a ordem política e 
social ampliando ainda mais os tentáculos da Justiça Militar nas ações definidas como 
segurança nacional.38

Três outros textos fecham o ciclo de endurecimento do regime e de expansão do poder 
militar como Justiça de um Estado de exceção: o AI-5, de 13 de dezembro de 1968, a nova 
LSN de 29 de setembro de 196939 e a Carta de 17 de outubro desse mesmo ano.40 A 
novidade maior era a reintrodução da pena de morte.  

                                                                                                                                                     
    § 2º - A competência da Justiça Militar nos crimes referidos no parágrafo anterior com as penas 
aos mesmos atribuídas, prevalecerá sobre qualquer outra estabelecida em leis ordinárias, ainda que 
tais crimes tenham igual definição nestas leis. 

    § 3º - Compete originariamente ao Superior Tribunal Militar processar e julgar os governadores 
de estado e seus secretários, nos crimes referidos no § 1º, e aos Conselhos de Justiça nos demais 
casos.” 
37 O artigo 22 dispõe: À Justiça Militar compete processar e julgar, nos crimes militares definidos 
em lei, os militares e as pessoas que lhes são assemelhadas.  

        § 1º - Esse foro especial poderá estender-se aos civis, nos casos expressos em lei para 
repressão de crimes contra a segurança nacional ou as instituições militares, com recurso ordinário 
para o Supremo Tribunal Federal.  

        § 2º - Compete originariamente ao Superior Tribunal Militar processar e julgar os 
Governadores de Estado e seus Secretários, nos crimes referidos no § 1º. 
38 Decreto-Lei nº 314, de 13 de março de 1967 que estabelece: Art. 44. Ficam sujeitos ao fôro 
militar, tanto os militares como os civis, na forma do art. 122, §§ 1º e 2º, da Constituição 
promulgada em 24 de janeiro de 1967, quanto ao processo e julgamento dos crimes definidos neste 
decreto-lei, assim como os perpetrados contra as instituições militares. 

    Parágrafo único. Instituições militares são as Forças Armadas, constituídas pela Marinha de 
Guerra, Exército e Aeronáutica Militar e estruturadas em ministérios e altos órgãos militares de 
administração, planejamento e comando. 

    Art. 45. O foro especial, estabelecido neste decreto-lei, prevalecerá sobre qualquer outro, ainda 
que os crimes tenham sido cometidos por meio da imprensa, radiodifusão ou televisão. 

    Art. 46. Poderão ser instaurados, individual ou coletivamente, os processos contra os infratores 
de qualquer dos dispositivos deste decreto-lei. 
39 Decreto-Lei n.º 898, de 29 de setembro de 1969. 
40 Antes disso houve a Lei n.º 510, de 20 de março de 1969 que alterava penas previstas na LSN de 
1967. 



Na medida em que a guerrilha aumentava, com alguns seqüestros de diplomatas 
estrangeiros e de aviões, a legislação de exceção também se multiplica abrangendo crimes 
de contrabando, seqüestro de aviões, assalto a banco etc.41

A partir de 1969, com a AI-5, ausência de habeas corpus e de mandado de segurança, com 
os limites impostos às liberdades públicas pelas leis de exceção e pela Constituição o poder 
de fato e de direito passou a ser exercido pelos militares e suas instituições. As Forças 
Armadas transformara-se de fato em um tríplice poder: Executivo, Legislativo e Judiciário.  
Os tribunais militares, em primeira e segunda instâncias, eram o único fórum onde os 
brasileiros podiam ser julgados quando considerados inimigos do regime ou da ordem 
pública. Em nome da segurança nacional adversários do regime e bandidos foram igualados 
pelos rigores da lei., direcionados para a mesma Corte e colocados nas mesmas celas. 

Uma diferença importante e que ainda precisa ser melhor compreendida é que com o 
regime militar não foi criada nenhuma nova instituição para julgar esse tipo de crime. O 
STM foi transformado em tribunal de exceção perdendo suas características de corte 
corporativa. Passou a julgar, em segunda instância, crimes de civis acusados de praticar 
qualquer dos muitos crimes enquadrados como de segurança nacional, especialmente 
assaltos a banco, o que implicou em julgar criminosos comuns que nada tinham de 
envolvimento com movimentos político-ideológicos de esquerda. 

Sobre o STM como órgão recursal tende-se a dizer que costumava diminuir as penas da 
primeira instância, ou seja, das auditorias, mas também neste caso os arquivos do STM 
ainda estão para ser pesquisados.42  

Lembremos que nesse mesmo período foi montada uma ampla estrutura no sistema de 
informações e de repressão que se converteu numa grande malha organizativa e que em 
princípio deveria integrar o Sistema Nacional de Segurança, Sisni. 

O SNI é, emblematicamente, a maior expressão desse sistema e se tornou de direito a 
cabeça do Sistema. Foi criado pela Lei nº 4.341, de 13 de junho de 1964, com a 
finalidade de superintender e coordenar nacionalmente as atividades de informação e de 
contra-informação, em particular aquelas de interesse para a segurança nacional. Era de 
sua competência coletar, avaliar e integrar informações destinadas ao presidente da 
República e aos estudos e recomendações do CSN. O cliente prioritário do SNI era o 
presidente da República. A estrutura do órgão previa uma Agência Central no Distrito 

                                                 
41 O Decreto-lei n.º 975, de 20 de outubro de 1969 que “define os crimes de contrabando e 
transporte de terroristas e subversivos, praticados por meio de aeronaves” traz para a esfera da 
segurança nacional “crimes envolvendo contrabando de armas, munições, minérios, pedras 
preciosas e entorpecentes, e o transporte de terroristas, subversivos e elementos indesejáveis ao 
País”. 

Ainda nessa linha, a Lei n.º 5.786, de 27 de junho de 1972 define o “apoderamento e o controle de 
aeronave” como  crimes contra a segurança nacional. 
42 Ainda existem poucos trabalhos sobre a Justiça Militar. Uma boa referência em meio à escassez é 
PEREIRA (2006) 



Federal e agências regionais. Todas as posições de mando eram ocupadas por 
militares.43

Embora nem sempre a hierarquia fosse respeitada, o SNI era a cabeça do Sisni, que 
incluía os serviços de informação das três Forças, das policias estaduais e da Polícia 
Federal e todos os órgãos julgados destinados a zelar pela segurança nacional. O 
combate ao comunismo envolveu uma série de medidas que produziram um sofisticado 
sistema de controle e repressão. Esse sistema foi montado através de documentos 
particulares e de diretrizes e não de leis ou de decretos, ou seja, documentos secretos, o 
que dificulta o trabalho de pesquisa.44  

Como parte dessa rede de organizações temos os Departamentos de Ordem Pública e 
Social nos estados, os Dops, os DOI-Codi nos comandos militares, os centros de 
informações das três Forças, Centro de Informações de Exército (CIE), Centro de 
Informações da Aeronáutica (Cisa) e Centro de Informações da Marinha (Cenimar), 
além de órgãos de inteligência militar tradicionais como as segundas sessões.    

Como complemento, o Departamento de Policia Federal (DPF) criado em 16 de 
novembro de 1964, vinculada ao Ministério da Justiça, foi reformulada em 1973, e suas 
funções expandidas. Passou a ser um dos principais órgãos do Sisni e do Sistema de 
Segurança Interna (Sissegin) apesar de nunca ter suplantado a proeminência do SNI no 
que se refere à coordenação das atividades de informação. Houve ainda agências 
“informais” como a Operação Bandeirante, criada em São Paulo, em 1969, financiada 
por empresários, mas que  na prática era vinculada ao comandante do II Exército com 
sede na cidade de São Paulo. 

As auditorias militares nos estados, embora não fizessem parte da Justiça Militar na 
qualidade de Poder Judiciário, funcionavam como local para prisões, interrogatórios e 
torturas. Das decisões ali proferidas cabia recurso ao STM. Esta montagem envolvia 
portanto órgãos de repressão, de informação e de julgamento. 

Nos anos 1960, os militares, pela primeira vez na história do país, tinham condições 
institucionais para impor a disciplina e a hierarquia a seus pares e estavam legitimados 
pela sociedade como centro de poder. Estas duas condições – comando unificado na 
caserna e liderança política – fizeram da Justiça Militar um super poder que sintetizava 
o autoritarismo de Estado. 

O fim da ditadura foi acompanhado de mudanças nas leis de exceção.  Em fins de 1978 o 
AI-5 é revogado e surge nova LSN que seria revista em 1983.45 Desde o início do governo 
do general Ernesto Geisel (1974-1979) são tomadas providências visando a uma transição 
política que não comprometesse o futuro das Forças Armadas, mais especificamente, que 
evitasse o que se chamava então revanchismo. Foram anos de revisão ou revogação das leis 
de exceção, de anistia, sempre de forma tímida, gradual para evitar que os militares fossem 
para o banco dos réus. 

                                                 
43 O SNI foi extinto pela Medida Provisória nº 150, de 1990. Sobre o tema ver ANTUNES (2002). 
44 Ver FICO (2001). 
45 Leis n.º 6.620, de 17 de dezembro de 1978, e n.º 7.170, de 14 de dezembro de 1983, 
respectivamente. 



A última revisão na LSN é a de 1983, a que ainda vigora no país. Em tempos de 
democracia e de Estado de Direito tudo leva a crer que se tornou anacrônica. Os crimes ali 
previstos podem ser julgados pela aplicação de outras leis penais e criminais. De outra 
parte, a Justiça Militar se mantém como Corte autônoma e, provavelmente, 
superdimensionada. Seu futuro ainda é incerto no que toca a suas funções. Está em 
tramitação no Congresso uma Emenda Constitucional que prevê a diminuição do número 
de ministros de 15 para 11 e uma ampliação de suas funções. A mudança em tramitação 
propõe que compete “ao Superior Tribunal Militar julgar os crimes militares previstos em 
lei e exercer o controle jurisdicional das punições disciplinares". O STM nunca lidou com 
punições disciplinares e este é um ponto sem consenso entre os ministros militares. Não por 
acaso a emenda está estrategicamente parada em alguma gaveta de algum parlamentar. A 
manutenção da Justiça Militar sem mudanças substantivas é uma demanda de grande parte 
dos ministros militares.46  

Uma observação adicional a esta conclusão é que as Forças Armadas estão mudando. A lei 
de carreira de dezembro de 1965,47 introduziu novos hábitos que se refletem na política do 
país desde a crise do governo Collor em 1993. Desde então pode-se dizer que os militares 
estão mais profissionalizados e menos disponíveis para ações políticas. Esta mudança na 
cultura institucional pode ter, no médio prazo, impactos sobre a organização da Justiça 
Militar. Enquanto o futuro não vem, cabe entender melhor o que significou a Justiça Militar 
para a consolidação do autoritarismo militar. Defendemos aqui o ponto de vista de que o 
TSM foi durante o regime militar a expressão de que as Forças Armadas, apesar dos 
conflitos internos ainda persistentes, foram capazes de se expressar como bloco – o que 
fora impossível nos anos 1930 – e que como tal converteram-se Tribunal de exceção. Foi o 
auge e o esgotamento de um modelo de dominação militar no país. 

 
 

Observações finais 

 
Muito tem sido dito também sobre segurança nacional e especialmente sobre doutrina 
de segurança nacional mas pouco se tem feito para diferenciar como esses valores 
mudam antes e depois da guerra fria. Em geral toma-se como marco as medidas de 
segurança que começa a ser tomadas pelos EUA, Inglaterra e diversos outros países da 
Europa e da América Latina, em fins dos anos 1940, como um parâmetro na construção 
de uma nova doutrina.  

Nos EUA o conceito de segurança nacional do pós-guerra fria remetia principalmente a 
uma necessidade de desenvolvimento tecnológico, ao desenvolvimento de uma 
moderna indústria militar, à necessidade de o país se firmar como império.48 O combate 

                                                 
46 Para a pesquisa em andamento no Cpdoc/FGV, sobre a Justiça Militar, foram efetuadas várias 
entrevistas com ministros militares da ativa ou não e por elas percebe-se uma atitude defensiva de 
manutenção da insituição nos moldes que perduraram até hoje. 
47 Lei 4.902 de 16 de dezembro de 1965. 
48 Ver JORDAN (1998). 



ao comunismo foi intenso mas para isso, nem ali nem na Europa democrática, as Forças 
Armadas foram acionadas. Esse era um trabalho para as polícias e os serviços de 
inteligência e informação. 

Segurança nacional, como projeto militar nas democracias do Norte, é muito diferente 
do que se passou no Brasil onde os militares são alocados para combater inimigos 
internos. Aqui a segurança nacional era uma questão de cadeias e prisões e não de 
tecnologia em escala. 

O fato de os militares terem concordado em converter seu tribunal corporativo em um 
tribunal de exceção revela aspectos díspares. De um lado mostra quanto a corporação 
estava identificada com um projeto de governo e de Estado autoritário e como se sente 
segura para empreender esse projeto. Ao contrário dos anos 1930 a instituição estava 
forte o suficiente para punir internamente os dissidentes e para punir todos aqueles 
considerados inimigos do regime.  

De outro lado fragiliza as Forças Armadas ao transformá-las em algozes em um regime 
político discricionário. A instituição militar ficou indelevelmente associada ao arbítrio, 
à tortura e o STM marcado por ter sido de fato um tribunal de exceção. 

Durante a ditadura militar, mais do que durante o Estado Novo, ficou explícito para os 
donos do poder que um Tribunal de exceção era a melhor forma de punir os crimes 
contra o Estado. Em ambos os momentos não se confiou na ordem jurídica legalmente 
constituída. Do ponto de vista dos custos de imagem, o regime militar foi mais 
pernicioso para as Forças Armadas: eram o Poder Executivo e ao mesmo tempo, 
através da Justiça Militar, tinham o monopólio no julgamento dos crimes contra o 
Estado. Havia uma superposição de poderes com custos altos para a sociedade e para a 
instituição. Foi esse paroxismo de poder que exauriu o prestígio político da instituição.   

Outro aspecto que deve ser melhor explorado diz respeito à doutrina de segurança 
nacional e à sua formuladora no Brasil, em princípio, a Escola Superior de Guerra. 
Novas pesquisas podem sugerir que nem a doutrina é tão nova e nem a ESG é tão 
importante no sentido inovador. Podem ainda mostrar que provavelmente o que se 
chamou de nova doutrina foi um projeto, uma agenda, de combate ao comunismo e que 
nessa época, como hoje, pouco se avançou sobre os conceitos do que seja realmente 
segurança e defesa nacional. 

Finalmente, é bom lembrar que a ação do STM durante a ditadura militar ainda precisa 
ser conhecida. Estudou-se bastante os casos de tortura graças à ação de grupos 
vinculados à anistia mas ainda não se fez um estudo sistemático de quantos casos foram 
julgados, quantos civis, em que condições, quantas condenações etc. Esse saldo daria 
uma nova radiografia do regime e da instituição encarregada de zelar por ele. Ao 
mesmo tempo mostraria com mais acuidade as contradições dentro do sistema pois o 
STM, foi com alguma razão, considerado uma instância mais equilibrada de poder do 
que as auditorias. De toda forma, isto não ameniza o papel que lhe foi confiado: ser 
uma Justiça de exceção, com todas as ambigüidades que o termo desperta.49

                                                 
49 ABAMBEN (2004). 



 

Referências 
 
1964-2004: 40 anos de golpe, ditadura militar e resistência no Brasil (2004). RJ: 7Letras. 

AGAMBEN, Giorgio. (2004). Estado de exceção. São Paulo: Boitempo. 

AGUIAR, Roberto A, R. de Aguiar. (1086). Os militares e a constituinte: poder civil e 
poder militar na Constituição. São Paulo: Editora Alfa- Omega. 

ALENCAR, Ana Valderez A. N. de. (1980). Segurança nacional: lei n.6620/78 - 
antecedentes, comparações, anotações, histórico. Brasília: Senado Federal, 
Subsecretaria de Edições Técnicas. 

ALVES, Maria Helena Moreira. (1987). Estado e oposição no Brasil (1964-1984). 
Petrópolis: Vozes. 

ANTUNES, Priscila Carlos Brandão. (2002). SNI & Abin: uma leitura da atuação dos 
serviços secretos brasileiros ao longo do século XX. RJ: FGV 

ARRUDA, Antonio de. (1980). ESG: historia de sua doutrina. São Paulo/Brasília: 
GRD/INL. 

ASSUNÇÃO, Rosângela pereira de Abreu. (2006). DOPS/MG: Imaginário anticomunista e 
policiamento político (1935-1964). Belo Horizonte: FFCH/UFMG (Dissertação de 
mestrado). 

BIERRENBACH, Julio de Sá. (1996). Riocentro, quais os responsáveis pela impunidade. 
RJ: Domínio Público. 

BRASIL. Segurança nacional. (1938). RJ: Imprensa. Nacional. 

CAMARGO, Aspasia e GOÉS, Walder de, orgs. (1981). Meio século de combate: diálogo 
com Cordeiro de Farias. RJ: Nova Fronteira. 

CAMARGO, Aspásia; et alli. (1989). O golpe silencioso. RJ: Rio Fundo. 

CAMPOS, Reynaldo Pompeu de. (1982). Repressão judicial no Estado Novo, esquerda e 
direita no banco dos réus. RJ: Achiamé. 

CARVALHO, José Murilo de. (1983). A política nas Forças Armadas. In A revolução de 
1930, seminário internacional, Brasília, Unb. 

COMBLIN, Joseph. (1978). A ideologia da segurança nacional: o poder militar na 
América Latina. RJ: Civilização Brasileira. 

COSTA, Célia Maria Leite. (2003). Acesso à informação nos arquivos brasileiros, 
retomando a questão. Estudos Históricos, RJ: n 32, pp. 178-188. 

COVELLO, Antonio Augusto de. (1935) A lei de segurança: trabalhos parlamentares. São 
Paulo: Imprensa Gráfica, Revista dos Tribunais. 

D’ARAUJO, Maria Celina e CASTRO, Celso, orgs. (1997). Ernesto Geisel, RJ: FGV. 

D’ARAUJO, Maria Celina e CASTRO, Celso, orgs. (2000). Democracia e Forças 
Armadas no Cone Sul. RJ: FGV, 2000. 



D’ARAUJO, Maria Celina, SOARES, Gláucio Ary Dillon. e CASTRO, Celso, orgs. 
(1995). A volta aos quartéis: a memória militar sobre a abertura. RJ: Relume-
Dumará.  

D’ARAUJO, Maria Celina, SOARES, Gláucio Ary Dillon. e CASTRO, Celso, orgs. 
(1994). Visões do golpe: a memória militar sobre 1964. RJ: FGV. 

FAUSTO, Boris. Getúlio Vargas. (2006). SP: Cia das Letras. 

FICO, Carlos. (2001). Como eles agiam: os subterrâneos da ditadura militar. SP: Record.  

FROTA, Sylvio. (2006). Ideais traídos. RJ: Jorge Zahar. 

GABEIRA, Fernando. (1988). O que é isso companheiro? RJ: Guanabara, 1988, 10ª 
edição. 

GASPARI, Elio. (2002). A ditadura envergonhada. SP: Companhia das Letras.  

GASPARI, Elio. (2002). A ditadura escancarada. SP: Companhia das Letras. 

GASPARI, Elio. (2003). A ditadura derrotada. SP: Companhia das Letras.  

GASPARI, Elio. (2004). A ditadura encurralada. SP: Companhia das Letras.  

GUEDES, Carlos Luis. (1979). Tinha que ser Minas, RJ: Nova Fronteira. 

GURGEL, Jose Alfredo Amaral. (1975). Segurança e democracia: uma reflexão política 
sobre a doutrina da Escola Superior de Guerra. RJ: Biblioteca do Exército. 

HUGGINS, Martha K. (1998). Política e polícia: relações Estados Unidos/América Latina. 
RJ; Cortês. 

HUNTINGTON, Samuel. (1996) O soldado e o Estado. RJ: Bibliex.  

JORDAN, Amos A.; TAYLOR, William J; MAZARR, Michael J. (1998). American 
national security. Baltimore/London: J. Hopkins University Press. 

KATZENSTEIN, Peter J. (1996). The culture of national security: norms and identity in 
world politics. New York: Columbia University Press. 

KINZO, Maria D'Alva G. (1988). Oposição e autoritarismo: gênese e trajetória do MDB 
(1966-1979). SP: Idesp/Vértice.  

LEMOS, Renato. (1999). Benjamin Constant – vida e história: RJ: TopBooks. 

LOUW, Michael H. H. (1978). National security: a modern approach. Pretoria: Univ. of 
Pretoria/Institute for Strategic Studies. 

MARTINS FILHO, João Roberto. (2006). O golpe de 1964 e o regime militar. São Carlos: 
EduFSCar. 

MELO, Jayme Portela de. (1979). A revolução e o governo Costa e Silva. RJ: Guavira. 

MOTTA, Rodrigo P. Sá. (2004). Em guarda contra o perigo vermelho: o anticomunismo 
no Brasil. SP: Perspectiva. 

MOURÃO FILHO, Olympio. (1978). Memórias: a verdade de um revolucionário. Porto 
Alegre, L&PM. 



NADER, Ana Beatriz. (1998). Autênticos do MDB, semeadores da democracia. RJ: Paz e 
Terra.  

NOGEIRA JÚNIOR, Alberto. (2006). Segurança nacional, pública, nuclear e o direito à 
informação. RJ: UniverCidade Editora. 

OLIVEIRA, Eliézer R. de.  De Geisel a Collor: Forças Armadas, transição e democracia. 
Campinas, Papirus, 1994. 

OLIVEIRA, Eliézer R. de.  e SOARES, Samuel A. “Forças Armadas, direção política e 
formato institucional”. In: CASTRO, Celso e D’ARAUJO, Maria Celina (orgs.). 
Democracia e Forças Armadas no Cone Sul. RJ: Ed. FGV, 2000, pp. 98-124. 

OLIVEIRA, Eliézer R. de. Democracia e Defesa Nacional. A criação do Ministério da 
Defesa na Presidência de FHC . SP: Editora Manole, 2005.  

ORTIZ, Román D. “El futuro de la violencia antiestatal en América Latina”. Paper 
apresentado no Seminário Relaciones Cívico-Militares em América Latina: Un 
mirada al siglo XXI. Madrid, 27, 28 y 29 de Junio de 2001.  

PEREIRA, anony W. (2006). O papel dos advogados de defesa na Justiça Militar brasileira, 
1964-1979: redefinindo o crime político. In MARTINS FILHO (2006) 

PESSOA, Mario. (1971). O direito da segurança nacional. R: Biblioteca do Exercito; SP: 
Rev. dos Tribunais. 

PINTO, J. R. de Almeida, ROCHA, A. J. Ramalho da e SILVA, R. Doring Pinho da 
(orgs.). As Forças Armadas e o desenvolvimento científico e tecnológico do país 
(vol. 1, 2 e 3). Brasília, Ministério da Defesa, Secretaria de Estudos e Cooperação, 
2004. 

PROENÇA JR. e DINIZ, Eugênio. Política de defesa no Brasil: uma análise crítica. 
Brasília, Editora Universidade de Brasília, 1998. 

PROENÇA JR., DINIZ, Eugênio e RAZA, Salvador G. Guia de estudos de estratégia. RJ: 
Jorge Zahar Editor, 1999. 

RAMOS, Guerreiros. (1957). Ideologias e Segurança Nacional. Rio de Janeiro: ISEB. 

REZNIK, Luís. (2004). Democracia e segurança nacional: a polícia política no pós-
guerra. Rio de Janeiro: Editora FGV. 

SATYRO, Ernani. (1977). Direito penal militar e segurança nacional: acórdãos, votos e 
despachos. Brasília: Senado Federal. 

SEIXAS, Alexandre Magalhães. (2002). A Justiça Militar no Brasil. Estrutura e funções. 
Dissertação de Mestrado (Ciência Política). Campinas (SP): UNICAMP. 

SILVA, Hélio. (1980). A ameaça vermelha, o plano Cohen. SP: L&PM. 

SILVA, Hélio. Os governos militares, 1967-1974. (1975) RJ: Editora Três. 

SIRKIS, Alfredo (1983). Os carbonários, memórias da guerrilha perdida. SP: Global, 8ª 
edição. 

SKIDMORE, Thomas. (1969). Brasil: de Getúlio a Castelo. RJ: Saga. 

SOARES, Gláucio Ary D., D’ARAUJO, Maria Celina e CASTRO, Celso, orgs. (1994). Os 



anos de chumbo: a memória militar sobre a repressão. RJ: FGV. 

STEPAN, Alfred. (1975). Os militares na política. As mudanças de padrões na vida 
brasileira. RJ: Artenova. 

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR. (1999)A Justiça Militar em outros países. Brasília, 
(mimeo.). 

TAVARES, A. de. (1958). Segurança nacional: antagonismos e vulnerabilidades. Rio de 
Janeiro: Biblioteca do Exercito. 

TÁVORA, Juarez. (1973-1977). Uma vida e muitas lutas, memórias. RJ: Bibliex. 

VARGAS, Getúlio. Diário. (1995). RJ; Edit.  FGV. 

VIANNA FILHO, Luis. (1975). O governo Castelo Branco. RJ: José Olympio. 

ZAVERUCHA, Jorge e MELO FILHO. (2004). Hugo Cavalcante. Superior Tribunal 
Militar, entre o autoritarismo e a democracia. RBCS, vol.47, n. 4. 


	A lei tornava mais simples as regras para demitir funcionários públicos e militares filiados a partidos ou organizações clandestinas, fazia referência a medidas contra levantes armados, tornava obrigatório um cadastro de funcionários para todos os órgãos de imprensa escrita e falada, pedia o controle das atividades políticas em escolas. A palavra segurança não aparecia no texto. 

