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EXCELENTÍSSIMO SENHOR MINISTRO LUIZ FUX, PRESIDENTE DO 

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 

 

 

 

 

 

 

PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO – PSB NACIONAL, 

pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n. 

01.421.697/0001-37, com sede nacional na SCLN 304, Bloco A, 

Sobreloja 01, Entrada 63, Asa Norte, Brasília/DF, CEP n. 70.736-510; e 

PARTIDO VERDE – PV, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 

CNPJ sob o n. 31.886.963/0001-68, com sede nacional na SCN, Quadra 

1, Bloco F, n.  70, Sala 711-713, Edifício América Office Tower, Asa Norte, 

Brasília/DF, CEP n. 70.711-905; SOLIDARIEDADE NACIONAL, pessoa 

jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n. 18.532.307/0001-

07, com sede no SCN, Quadra 02, Bloco D, Loja 310, Parte 077, Asa 

Norte, CEP: 70712-904, Brasília/DF, PARTIDO COMUNISTA DO 

BRASIL – PCdoB NACIONAL, pessoa jurídica de direito privado, inscrita 

no CNPJ sob o n. 54.956.495/0001-56, com sede no SHN, Quadra 2, 

Bloco F, Edifício Executivo Office Tower, sala 1.224, Asa Norte, 

Brasília/DF; PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE – PSOL 

NACIONAL, pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ sob o n. 

06.954.942/0001-95, com sede no SCS, Quadra 05, Bloco B, Loja 80, 

Brasília/DF; e REDE SUSTENTABILIDADE, pessoa jurídica de direito 

privado, inscrito no CNPJ sob o n. 17.981.188/0001-07, com sede no 

Setor de Diversões Sul, Bloco A, Lote 44, CONIC, Edifício Boulevard 

Center, Salas 107/109, Brasília/DF, CEP n. 70391-900; vêm, por 

intermédio de seus advogados devidamente constituídos (Doc. 01), 

respeitosamente à douta presença de Vossa Excelência, com fulcro nos 

arts. 102, § 1º, e 103, inciso VIII, da Constituição Federal, e na Lei n. 

9.882/1999, ajuizar a presente 

 

 

ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 

com pedido de medida cautelar 

 

 

que tem por objeto a declaração de não recepção em face da Constituição 

Federal de 1988 da integralidade do Decreto n. 88.540/1983 (Doc. 02) e 

dos art. 1º, parágrafo único e incisos; art. 2º, caput e parágrafo único; 
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art. 3º, alíneas d e e, §§ 1º, 2º e 3º; art. 4º; art. 6º, §§ 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º 

e 7º; art. 7º, caput e parágrafo único; art. 8º, § 2º, alínea a; art. 9º, 

parágrafo único; art. 10, caput; e art. 21, caput e alíneas, todos do 

Decreto-Lei n. 667/1969 (Doc. 03), nos termos a seguir delineados. 

 

 

 

I. SÍNTESE DA DEMANDA 

 

A presente arguição de descumprimento de preceito 

fundamental tem por objeto a não recepção da integralidade do Decreto 

n. 88.540/1983 e de diversos dispositivos do Decreto-Lei n. 667/1969, 

buscando afastar toda e qualquer interpretação legal e, em especial, do 

art. 144 da Constituição Federal que busque fundamentar, de forma 

absolutamente descabida, a possibilidade de “convocação” direta das 

forças policiais dos Estados da Federação para que atuem sob comando 

e subordinação ao Governo Federal ou às Forças Armadas do Estado 

Brasileiro para fins de pretensa manutenção ou contenção da “ordem 

pública”. 

 

O Decreto-Lei n. 667/1969 (Doc. 03) — editado com 

fundamento no Ato Institucional n. 5 de 1968, sob a égide da ditadura 

militar no Brasil — estabelece como premissa central da estrutura 

organizacional das polícias militares a sua subordinação e controle pelo 

Ministério do Exército, conforme se observa, dentro diversos outros 

dispositivos, do art. 1º do decreto: 

 

Art 1º As Polícias Militares consideradas fôrças auxiliares, 

reserva do Exército, serão organizadas na conformidade 

dêste Decreto-lei. 

Parágrafo único. O Ministério do Exército exerce o 

contrôle e a coordenação das Polícias Militares, 

sucessivamente através dos seguintes órgãos, conforme se 

dispuser em regulamento: 

a) Estado-Maior do Exército em todo o território nacional; 

b) Exércitos e Comandos Militares de Áreas nas respectivas 

jurisdições; 

c) Regiões Militares nos territórios regionais. 

 

 

Dentro dessa lógica institucional já há muito ultrapassada 

pela ordem constitucional inaugurada em 1988, o Decreto-Lei ainda 

prevê a possibilidade de “convocação” — direta e cogente — pelo 
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Governo Federal das forças policiais militares dos Estados para 

atender às hipóteses de guerra externa, “prevenir ou reprimir grave 

perturbação da ordem ou ameaça de sua irrupção” ou “assegurar à 

Corporação o nível necessário de adestramento e disciplina”, conforme 

previsto no art. 3º e outros dispositivos do decreto: 

 

Art. 3º - Instituídas para a manutenção da ordem pública e 

segurança interna nos Estados, nos Territórios e no Distrito 

Federal, compete às Polícias Militares, no âmbito de suas 

respectivas jurisdições: (Redação dada pelo Del nº 2010, de 

1983) 

[…] 

d) atender à convocação, inclusive mobilização, do 

Governo Federal em caso de guerra externa ou para 

prevenir ou reprimir grave perturbação da ordem ou 

ameaça de sua irrupção, subordinando-se à Força 

Terrestre para emprego em suas atribuições específicas 

de polícia militar e como participante da Defesa Interna 

e da Defesa Territorial; (Redação dada pelo Del nº 2010, de 

1983) 

e) além dos casos previstos na letra anterior, a Polícia Militar 

poderá ser convocada, em seu conjunto, a fim de 

assegurar à Corporação o nível necessário de 

adestramento e disciplina ou ainda para garantir o 

cumprimento das disposições deste Decreto-lei, na forma 

que dispuser o regulamento específico. (Redação dada pelo 

Del nº 2010, de 1983) 

§ 1º - A convocação, de conformidade com a letra e deste 

artigo, será efetuada sem prejuízo da competência normal da 

Polícia Militar de manutenção da ordem pública e de apoio às 

autoridades federais nas missões de Defesa Interna, na forma 

que dispuser regulamento específico. (Redação dada pelo Del 

nº 2010, de 1983) 

§ 2º - No caso de convocação de acordo com o disposto na 

letra e deste artigo, a Polícia Militar ficará sob a supervisão 

direta do Estado-Maior do Exército, por intermédio da 

Inspetoria-Geral das Polícias Militares, e seu Comandante 

será nomeado pelo Governo Federal. (Redação dada pelo 

Del nº 2010, de 1983) 

 

 

Ao regulamentar as hipóteses de convocação das polícias 

militares previstas no Decreto-Lei n. 668/1969, o Decreto n. 

88.540/1983 (Doc. 03) reitera, em sua integralidade, a manifesta 

incompatibilidade das normas impugnadas com a Constituição Federal 
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de 1988, conferindo amplos poderes de controle e ingerência do Governo 

Federal e das Forças Armadas sobre as polícias militares estaduais, como 

se depreende dos seguintes dispositivos: 

 

Art. 1º - A convocação de Polícia Militar, total ou 

parcialmente, de conformidade com o disposto no artigo 3º 

do Decreto-lei nº 667, de 02 de julho de 1969, na redação 

dada pelo Decreto-lei nº 2.010, de 12 de janeiro de 1983, será 

efetuada: 

I - em caso de guerra externa; e 

II - para prevenir ou reprimir grave perturbação da ordem 

ou ameaça de sua irrupção. 

Parágrafo único - Além dos casos de que trata este artigo, a 

Polícia Militar será convocada, no seu conjunto, para 

assegurar à Corporação o nível necessário de 

adestramento e disciplina ou ainda para garantir o 

cumprimento das disposições do Decreto-lei nº 667, de 02 de 

julho de 1969, alterado pelo Decreto-lei nº 2.010, de 12 de 

janeiro de 1983. 

[…] 

Art. 3º - A convocação da Polícia Militar será efetuada 

mediante ato do Presidente da República. 

§ 1º - A convocação a que se refere o parágrafo único do artigo 

1º deste Decreto será efetuada quando: 

a) a necessidade premente de assegurar à Corporação o 

adestramento ou a disciplina compatível com a sua condição 

de Força Auxiliar, reserva do Exército, ou a sua finalidade 

prevista no artigo 13, § 4º, da Constituição, se fizer mister; 

b) constatada inobservância de disposições do Decreto-lei nº 

667, de 02 de julho de 1969, alterado pelo Decreto-lei nº 

2.010, de 12 de janeiro de 1983, especialmente as relativas 

ao adestramento, à disciplina, ao armamento, à competência 

estrutura, organização e ao efetivo. 

§ 2º - O Presidente da República, nos casos de adoção de 

medidas de emergência ou decretação dos estados de 

sítio ou de emergência a que se refere o Titulo II, Capítulo 

V, da Constituição, poderá decretar a convocação da 

Polícia Militar. 

 

Art. 4º - O Comando da Polícia Militar, convocada na forma 

deste Decreto, será exercido por Oficial da ativa do Exército, 

dos postos de General-de-Brigada, Coronel ou Tenente-

Coronel, ou Oficial da ativa, do último posto, da própria 

Corporação. 
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Parágrafo único - O Comandante da Polícia Militar será 

nomeado pelo Presidente da República, na mesma data do 

decreto de convocação. 

 

Art. 5º - A Polícia Militar, quando convocada, terá a 

supervisão direta do Estado-Maior do Exército, por 

intermédio da Inspetoria-Geral das Polícias Militares, e ficará 

diretamente subordinada ao Comandante do Exército ou ao 

Comandante Militar da Área em cuja jurisdição estiver 

localizado o Estado-Membro. 

Parágrafo único - Na hipótese de a Polícia Militar convocada 

não pertencer ao mesmo Estado onde estiver localizada a 

sede do Comando de Exército ou Comando Militar de Área, 

este poderá subordiná-la diretamente a Comandante de 

Região Militar ou de Grande Unidade situado na área do 

Estado-Membro. 

 

Art. 6º - As convocações de que trata este Decreto serão 

efetuadas sem prejuízo: 

[…] 

§ 1º - A convocação a que se refere o item Il do artigo 1º 

também ocorrerá quando as providências adotadas, no 

âmbito estadual, para prevenir ou reprimir perturbações ou 

a ameaça de sua irrupção (Art 10, item III, da Constituição 

Federal) se revelarem ineficazes. 

§ 2º - Para o planejamento e execução da competência a que 

se refere o item II deste artigo, a Polícia Militar deverá 

articular-se com o órgão estadual responsável pela 

Segurança Pública ou seus representantes. 

[…] 

Art. 8º - A dispensa de convocação, por término do prazo de 

que trata o artigo anterior ou por ter cessado o motivo que a 

causou, será objeto de ato do Presidente da República. 

Parágrafo único - O Comandante da Polícia Militar será 

exonerado na mesma data do ato a que se refere este artigo. 

Art. 9º - O Ministro de Estado do Exército baixará os atos que 

se fizerem necessários à execução deste Decreto. 

 

 

Nota-se a toda evidência que o arcabouço previsto pelos 

decretos impugnados, apesar de formalmente vigentes, encontra-se 

plenamente rechaçado pela Constituição Federal de 1988 desde a 

redação original, que prevê expressamente a subordinação das forças 

policiais aos Governadores e Governadoras dos Estados e somente a 

essas autoridades. 
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Especificamente no que se refere às competências e deveres 

constitucionais das polícias militares, convém transcrever o que dispõe o 

art. 144 da Constituição, em especial seu § 6º: 

 

Art. 144. A segurança pública, dever do Estado, direito e 

responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da 

ordem pública e da incolumidade das pessoas e do 

patrimônio, através dos seguintes órgãos: 

I - polícia federal; 

II - polícia rodoviária federal; 

III - polícia ferroviária federal; 

IV - polícias civis; 

V - polícias militares e corpos de bombeiros militares. 

VI - polícias penais federal, estaduais e distrital. (Redação 

dada pela Emenda Constitucional nº 104, de 2019) 

[…] 

§ 5º Às polícias militares cabem a polícia ostensiva e a 

preservação da ordem pública; aos corpos de bombeiros 

militares, além das atribuições definidas em lei, incumbe a 

execução de atividades de defesa civil. 

[…] 

§ 6º As polícias militares e corpos de bombeiros militares, 

forças auxiliares e reserva do Exército, subordinam-se, 

juntamente com as polícias civis, aos Governadores dos 

Estados, do Distrito Federal e dos Territórios. (Redação 

original) 

§ 6º As polícias militares e os corpos de bombeiros militares, 

forças auxiliares e reserva do Exército subordinam-se, 

juntamente com as polícias civis e as polícias penais 

estaduais e distrital, aos Governadores dos Estados, do 

Distrito Federal e dos Territórios. (Redação dada pela 

Emenda Constitucional nº 104, de 2019) 

 

 

Nada obstante a clareza do texto constitucional, grupos 

isolados de policiais e, até mesmo, autoridades do Governo Federal vêm 

buscando reforçar discurso de cunho notadamente golpista e 

inconstitucional no sentido de que as Forças Armadas poderiam se 

sobrepor aos Estados da Federação no comando das polícias militares. 

 

A inconcebível interpretação vem sendo encampada, por 

exemplo, pela Associação Nacional dos Militares Estaduais do Brasil 

(AMEBRASIL), que, em nota publicada ainda em agosto de 2021 (Doc. 
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04), às vésperas do turbulento feriado de 7 de setembro, referiu-se a uma 

eventual “ruptura institucional” para afirmar que as “polícias militares 

serão automaticamente convocadas pela força terrestre federal para 

atuarem nesse contexto como força auxiliar e reserva do Exército”, hipótese 

que encontraria suposto fundamento justamente no Decreto-Lei n. 

667/1969. 

 

Em tom hostil, a mesma nota busca rechaçar a subordinação 

constitucional das polícias militares aos Governadores, como se observa 

do seguinte trecho: 

 

[…] Nosso laço institucional na defesa da pátria com a 

força terrestre brasileira (Exército) é indissolúvel e não 

está sujeito ao referendo de nenhum governador, partido 

político ou qualquer outra ideologia que não seja a proteção 

da pátria, da segurança e da soberania. Somos regidos pelo 

império da lei, da vida e da preservação do patrimônio dos 

nossos cidadãos, sempre mirando a proteção dos valores, 

costumes e objetivos nacionais permanentes que edificaram 

a nação brasileira como um país livre e democrático. 

Os militares estaduais, perante a bandeira do Brasil, juraram 

oferecer suas vidas para proteger e servir nosso povo, nossa 

pátria e eles jamais se afastarão desse juramento! 

 

 

Mais recentemente, o Presidente da República, Jair 

Bolsonaro, causou surpresa e espanto ao compartilhar mensagens com 

o conteúdo da nota publicada pela ABRAGEM, sob o título “Polícia 

Militar seguirá Exército em caso de ruptura institucional” e 

acompanhada da seguinte imagem: 
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A interpretação defendida pelas referidas manifestações 

representa clara e temerária violação à subordinação dos policiais 

militares aos Estados da Federação prevista pelos arts. 42, caput, e 

144, § 6º, da Constituição Federal, e, em última análise, ao próprio pacto 

federativo disposto nos arts. 1º, caput, e 18, caput, do texto 

constitucional. 

 

Diante das nefastas consequências advindas das bravatas e 

ameaças expostas acima, o quadro requer deste e. Supremo Tribunal 

Federal firme definição acerca da não recepção do Decreto n. 

88.540/1983 e de parte do Decreto-Lei n. 667/1969, firmando-se, ainda, 

tese constitucional erga omnes e de efeito vinculante no sentido de ser 

manifestamente inconstitucional qualquer hipótese convocação direta 

das polícias militares dos Estados pelo Governo Federal ou pelas Forças 

Armadas, dissociada do estrito regramento constitucional sobre a 

matéria. 

 

Nesse contexto, imperiosa a propositura da presente ação 

direta, a fim de ver reconhecida a inconstitucionalidade dos dispositivos 

apontados, conforme se passa a demonstrar. 

 

 

II. DA LEGITIMIDADE ATIVA UNIVERSAL DE PARTIDO POLÍTICO. 
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O art. 2º, I, da Lei n. 9.882/19991 combinado com o art. 2º, 

VIII, da Lei n. 9.868/19992 dispõem que os partidos políticos que 

possuem representação no Congresso Nacional podem propor arguição 

de descumprimento de preceito fundamental perante o Supremo Tribunal 

Federal. 

 

Segundo a orientação jurisprudencial deste e. Supremo 

Tribunal Federal, a legitimidade ativa de agremiação partidária com 

representação no Congresso Nacional “não sofre as restrições decorrentes 

da exigência jurisprudencial relativa ao vínculo de pertinência temática 

nas ações diretas” (ADI n. 1.407-MC, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, 

DJ 24.11.2000), razão pela qual os partidos políticos possuem a 

denominada legitimidade ativa universal para provocar o controle 

abstrato de constitucionalidade. 

 

Dessa forma, sendo incontroversa a representação dos 

Partidos Requerentes no Congresso Nacional, está solidamente 

demonstrada a legitimidade para o ajuizamento da presente arguição de 

descumprimento de preceito fundamental.  

 

 

III. CABIMENTO DA ADPF. NORMAS PRÉ-CONSTITUCIONAIS 

INCOMPATÍVEIS COM A CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. 

PREENCHIMENTO DO REQUISITO DE SUBSIDIARIEDADE. 

 

Nos termos do art. 1º, caput, da Lei n. 9.882/1999, a 

arguição de descumprimento de preceito fundamental “terá por objeto 

evitar ou reparar lesão a preceito fundamental, resultante de ato do Poder 

Público”. Em complemento, o inciso I do parágrafo único do mesmo 

dispositivo dispõe que será cabível a arguição “quando for relevante o 

fundamento da controvérsia constitucional sobre lei ou ato normativo 

federal, estadual ou municipal, incluídos os anteriores à Constituição”. 

 

Na presente hipótese, são impugnados atos normativos 

federais, editados previamente à Constituição Federal de 1988 e sob a 

égide da ditadura militar, com contornos normativos autônomos e 

abstratos, cuja incompatibilidade com a nova ordem constitucional 

busca-se ver reconhecida por este e. Supremo Tribunal Federal, nos 

 
1 Art. 2o Podem propor argüição de descumprimento de preceito fundamental: I - os 

legitimados para a ação direta de inconstitucionalidade; 
2 Art. 2o Podem propor a ação direta de inconstitucionalidade: [...] VIII - partido político 
com representação no Congresso Nacional; 
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termos da sólida jurisprudência (ADPF 33, Rel. Min. Gilmar Mendes, 

Pleno, DJ 27.10.2006). 

 

Em sede doutrinária, destaca o e. Ministro Gilmar Mendes 

que “na arguição de descumprimento de preceito fundamental há de se 

cogitar de uma legitimação para agir in concreto, […] que se relaciona com 

a existência de um estado de incerteza, gerado por dúvidas ou 

controvérsias sobre a legitimidade da lei”3. 

 

No ponto, nota-se que o grave quadro de insegurança e 

incerteza sobre a subordinação institucional das polícias militares 

vem sendo alimentado por entidades setoriais — e, até mesmo, por 

autoridades federais — apontando-se, inclusive, para suposto 

fundamento nas normas impugnadas. 

 

A situação, conforme será detalhada seguir, exige desta e. 

Corte uma firme orientação quanto à correta interpretação do texto 

constitucional vigente, afastando-se qualquer possibilidade de aplicação 

de normas já superadas pelo ordenamento ou de comandos estatais 

contrários à Constituição Federal. 

 

Por fim, cumpre salientar que a presente ADPF atende 

plenamente ao requisito subsidiariedade. Como bem conceitua o e. Min. 

Celso de Mello, tal exigência assenta que “não será ela [ADPF] admitida, 

sempre que houver qualquer outro meio juridicamente idôneo apto a sanar, 

com efetividade real, o estado de lesividade emergente do ato 

impugnado”4. 

 

Como se sabe, é pacífica a jurisprudência desta Corte no 

sentido do não cabimento de ação direta de inconstitucionalidade para a 

impugnação de atos regulamentares pré-constitucionais, como é o caso 

dos autos. Diante de tal cenário, a ADPF se mostra único meio apto a 

sanar de forma eficaz e definitiva a lesividade aos preceitos 

fundamentais elencados, frontalmente atacados pela norma ora 

impugnada. 

 

Diante do preenchimento de todos os requisitos legais e 

constitucionais, revela-se plenamente cabível a presente ADPF. Passa-

 
3 MENDES, Gilmar Ferreira. Curso de direito constitucional. 8 ed. rev. e atual. São 

Paulo: Saraiva Educação SA, 2013. P. 1224. 
4 ADPF 237-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 30.10.2014. 
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se, então, às considerações preliminares sobre a matéria e, em seguida, 

à delimitação das normas impugnadas. 

 

 

IV. SUBORDINAÇÃO CONSTITUCIONAL DAS POLICIAIS MILITARES 

AOS GOVERNOS ESTADUAIS. DISCIPLINA EXPRESSA DO ART. 144, 

§ 6º, DA CONSTITUICÃO. PRESERVAÇÃO DO PACTO FEDERATIVO. 

 

As preocupantes manifestações a respeito da posição ou 

atuação das polícias militares estaduais na hipótese de ruptura 

institucional ensejam considerações de ordem constitucional a demandar 

interpretação compatível com o art. 144 e seus parágrafos da 

Constituição, em respeito ao preceito e ao prestigio da ordem 

democrática. De acordo com o disposto nesse artigo: 

 

Art. 144. A segurança pública, dever do Estado, direito e 

responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da 

ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, 

através dos seguintes órgãos 

[…] V - Polícias militares e corpos de bombeiros militares. 

[…] § 5º Às polícias militares cabem a polícia ostensiva e a 

preservação da ordem pública; aos corpos de bombeiros 

militares, além das atribuições definidas em lei, incumbe a 

execução de atividades de defesa civil. 

§ 6º As polícias militares e os corpos de bombeiros militares, 

forças auxiliares e reserva do Exército subordinam-se, 

juntamente com as polícias civis e as polícias penais 

estaduais e distrital, aos Governadores dos Estados, do 

Distrito Federal e dos Territórios.   

 

 

Como se vê, inafastável do texto constitucional a 

interpretação de que as polícias militares estão subordinadas e atuam 

sob o comando e coordenação de uma única autoridade — os 

Governadores(as) dos Estados da Federação. 

 

Não há na dicção expressa da Constituição Federal qualquer 

espaço para leituras extravagantes sobre eventual utilização das forças 

estaduais sob “convocação” ou requisição das Forças Armadas, como 

preveem as vetustas e superadas normas impugnadas. 

 

Do regime jurídico administrativo disposto no artigo 144 da 

Constituição extrai-se que a segurança pública é dever do Estado, com as 
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competências distribuídas e estabelecidas nos incisos do art. 144 a 

diferentes instituições federais e estaduais, dentre as quais, para ao caso, 

cabe às polícias militares a preservação da ordem pública e a polícia 

ostensiva, tudo nos termos da interpretação do sistema constitucional de 

defesa da ordem e segurança públicas. 

 

De conformidade com a Constituição as polícias militares 

têm por finalidade precípua a segurança pública, com o concurso e o 

exercício da força pública de modo ostensivo e nos limites explícitos da 

preservação da ordem pública. Isso quer dizer que a segurança pública a 

que as polícias militares devem reverência é aquela no âmbito dos 

respectivos Estados federados, eis que se subordinam aos 

Governadores(as). 

 

Embora a ordem pública expresse conceito difuso, em termos 

constitucionais parece evidenciar-se a noção de situação de tranquilidade 

e normalidade que o Estado deve assegurar às instituições e aos cidadãos 

bem assim às estruturas sociais.  

 

A noção constitucional de segurança pública também é 

indefinida estando, entretanto, virtualmente delineada e consolidada na 

Lei n. 13.675/2018, cujos termos assentou os princípios (art. 4º) e as 

diretrizes (art. 5º) da Política Nacional de Segurança Pública e Defesa 

Social (PNSPDS), distinguindo-se ontologicamente da “segurança 

nacional”, conceito hoje abandonado pela Constituição.  

 

De todo modo, a ordem e a segurança públicas significam 

valores constitucionais cuja manutenção exclui logicamente o estado de 

exceção, de ruptura ou de anormalidade próprios de uma ilegitimidade 

institucional, que são a negação do estado de direito e configuram 

situação jurídico constitucional claramente incompatível com as 

competências dispostas para os órgãos de segurança e, em especial, para 

as atividades das polícias militares. 

 

Ou seja, os conceitos constitucionais de segurança e ordem 

estão necessariamente vinculados ao estado democrático de direito, num 

ambiente institucional de garantia dos direitos fundamentais. Do ponto 

de vista constitucional, portanto, não é possível conceber atividade de 

polícia militar que contrarie a ordem e a segurança públicas. 

 

De outra parte, importante destacar que a previsão 

constitucional de que as polícias militares e os bombeiros militares 
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constituem “forças auxiliares e reserva do Exército” não é capaz de ilidir 

a subordinação expressa aos Governadores(as) dos Estados, a quem as 

corporações policiais estão formal e declaradamente sujeitos por força do 

pacto federativo.  

 

Com efeito, associando-se à disciplina prevista na Lei 

Complementar n. 97/1994, a condição de forças auxiliares e reserva do 

Exército significa que a polícia militar e os bombeiros militares servirão 

aos propósitos e atividades militares daquela Força apenas quando 

“esgotados os instrumentos destinados à preservação da ordem pública e 

da incolumidade das pessoas e do patrimônio, relacionados no art. 144 

da Constituição Federal” (art. 15, § 2º). 

 

Nesse contexto, a atuação das polícias militares estaria 

voltada, reitere-se, à preservação da ordem constitucional e da 

normalidade democrática, sendo inconcebível falar de desrespeito à 

hierarquia constitucional conferida à Chefia do Executivo Estadual. 

 

É de se notar que as excepcionalíssimas hipóteses de 

interferência das Forças Armadas em atividades — e corporações — da 

segurança pública encontram limites e procedimentos estritamente 

previstos na Constituição Federal e na legislação correlata. 

  

No caso de intervenção federal, cujas hipóteses de decretação 

encontram-se taxativamente previstas no art. 34 da Constituição, exige-

se, a depender do caso, de (i) solicitação de um do poder legislativo ou 

executivo estadual; (ii) solicitação do Supremo Tribunal Federal, em caso 

de obstrução ao Poder Judiciário; ou (iii) provimento de representação 

interventiva pelo Supremo Tribunal Federal. Em qualquer um dos casos 

é obrigatória a aprovação da intervenção pelo Congresso Nacional, que 

analisará a conveniência das condições e prazos estipulados no decreto 

interventivo. 

 

O estado de defesa previsto no art. 136 da Constituição 

Federal encontra-se vocacionado a “preservar ou prontamente 

restabelecer, em locais restritos e determinados, a ordem pública ou a paz 

social ameaçadas por grave e iminente instabilidade institucional ou 

atingidas por calamidades de grandes proporções na natureza”. 

 

Como bem ressalta Luís Roberto Barroso em trabalho 

doutrinário, o estado de defesa — e, por consequência, a aplicação das 

Forças Armadas — encontra-se marcado pelas premissas da 
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temporariedade e da necessidade, atendendo-se estritamente à limitação 

territorial disposta no decreto, veja-se: 

 

O aspecto espacial deve ser especialmente ressaltado. A 
atuação das Forças Armadas na execução das providências 
determinadas pelo Governo Federal deve se circunscrever às 
áreas delimitadas no decreto. O estado de defesa não precisa 
abranger todo o território nacional, e nem mesmo todo o 
território do Estado-membro. As medidas veiculadas no 
decreto podem incidir apenas sobre área determinada, em 
que se dará a atuação militar. Assim, é possível que o 
Presidente determine que as Forças Armadas atuem apenas 
em certa localidade. No restante do território do Estado-

membro, o comando das políticas de segurança pública 
continua a cargo do governo estadual. 

 

Da mesma forma, a decretação de estado de sítio — que se 

refere à ocorrência de grave comoção em âmbito nacional ou guerra 

externa — também exige que, após cumpridas as formalidades e 

procedimentos dispostos no art. da Constituição, a excepcionalidade seja 

aprovada pelo Congresso Nacional em caráter de urgência. 

 

Todas as hipóteses vistas acima, que compõem o chamado 

“sistema constitucional de crises”, revelam o extremo cuidado do 

constituinte com as situações de relativização do pacto federativo e das 

garantias constitucionais, em especial no que se refere à interferência das 

Forças Armadas em atividades típicas de segurança pública, de 

competência das polícias militares subordinadas ao Executivo estadual. 

 

Cite-se, ainda, o emprego das Forças Armadas em ações de 

garantia da lei da ordem (GLO), possibilidade que, embora não possua 

regulamentação no art. 142 da Constituição Federal, encontra-se 

disciplinada, principalmente, na Lei Complementar n. 97/1999 e no 

Decreto n. 3.897/2001. 

 

A interpretação conjunta dos referidos diplomas legais 

demonstra de forma clara que a mobilização de contingente e aparato 

militar para atividades típicas de segurança pública depende, 

obrigatoriamente, de solicitação do Governo do Estado, autoridade que 

comanda a corporação competente para esse fim — a polícia militar. Veja-

se: 

 

LC 97/1999 
Art. 15. O emprego das Forças Armadas na defesa da Pátria 
e na garantia dos poderes constitucionais, da lei e da ordem, 
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e na participação em operações de paz, é de responsabilidade 
do Presidente da República, que determinará ao Ministro de 
Estado da Defesa a ativação de órgãos operacionais, 
observada a seguinte forma de subordinação: 
[…] 
§ 1º Compete ao Presidente da República a decisão do 
emprego das Forças Armadas, por iniciativa própria ou em 
atendimento a pedido manifestado por quaisquer dos poderes 
constitucionais, por intermédio dos Presidentes do Supremo 
Tribunal Federal, do Senado Federal ou da Câmara dos 
Deputados. 
§ 2º A atuação das Forças Armadas, na garantia da lei e da 
ordem, por iniciativa de quaisquer dos poderes 
constitucionais, ocorrerá de acordo com as diretrizes 
baixadas em ato do Presidente da República, após esgotados 
os instrumentos destinados à preservação da ordem pública 
e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, relacionados 
no art. 144 da Constituição Federal. 
§ 3º 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 insuficientes ao 
desempenho regular de sua missão constitucional. (Incluído 
pela Lei Complementar nº 117, de 2004) 
[…] § 5º Determinado o emprego das Forças Armadas na 
garantia da lei e da ordem, caberá à autoridade 
competente, mediante ato formal, transferir o controle 

operacional dos órgãos de segurança pública necessários 
ao desenvolvimento das ações para a autoridade encarregada 
das operações, a qual deverá constituir um centro de 
coordenação de operações, composto por representantes dos 
órgãos públicos sob seu controle operacional ou com 
interesses afins.                        (Incluído pela Lei Complementar 
nº 117, de 2004) 
 
 
Decreto n. 3.897/2001 
Art. 1º As diretrizes estabelecidas neste Decreto têm por 
finalidade orientar o planejamento, a coordenação e a 
execução das ações das Forças Armadas, e de órgãos 
governamentais federais, na garantia da lei e da ordem. 
Art. 2º É de competência exclusiva do Presidente da 

República a decisão de emprego das Forças Armadas na 
garantia da lei e da ordem. 
§ 1º A decisão presidencial poderá ocorrer por sua própria 
iniciativa, ou dos outros poderes constitucionais, 
representados pelo Presidente do Supremo Tribunal Federal, 
pelo Presidente do Senado Federal ou pelo Presidente da 
Câmara dos Deputados. 
§ 2º O Presidente da República, à vista de solicitação de 
Governador de Estado ou do Distrito Federal, poderá, por 
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iniciativa própria, determinar o emprego das Forças 
Armadas para a garantia da lei e da ordem. 
Art. 3º  Na hipótese de emprego das Forças Armadas para a 
garantia da lei e da ordem, objetivando a preservação da 
ordem pública e da incolumidade das pessoas e do 
patrimônio, porque esgotados os instrumentos a isso 
previstos no art. 144 da Constituição, lhes incumbirá, 
sempre que se faça necessário, desenvolver as ações de 
polícia ostensiva, como as demais, de natureza preventiva ou 
repressiva, que se incluem na competência, 
constitucional e legal, das Polícias Militares, observados 
os termos e limites impostos, a estas últimas, pelo 
ordenamento jurídico. 
Parágrafo único. Consideram-se esgotados os meios previstos 
no art. 144 da Constituição, inclusive no que concerne às 
Polícias Militares, quando, em determinado momento, 
indisponíveis, inexistentes, ou insuficientes ao desempenho 
regular de sua missão constitucional. 
Art. 4º Na situação de emprego das Forças Armadas objeto 
do art. 3o, caso estejam disponíveis meios, conquanto 
insuficientes, da respectiva Polícia Militar, esta, com a 
anuência do Governador do Estado, atuará, parcial ou 
totalmente, sob o controle operacional do comando 
militar responsável pelas operações, sempre que assim o 
exijam, ou recomendem, as situações a serem enfrentadas. 

 

 

De qualquer sorte, em qualquer das situações que permitam 

a articulação entre as forças federais e as polícias estaduais, suas 

atividades estariam sujeitas ao controle judicial e limitadas pelos direitos 

e garantias individuais dispostos na Constituição. 

 

Portanto, longe de representar uma simples faculdade ou 

discricionariedade do Governo Federal ou de qualquer das Forças 

Armadas brasileiras, as restritas situações institucionais nas quais o 

contingente militar é posto em articulação com as polícias militares 

demandam, em todos os casos, a participação e autorização do 

Congresso Nacional e, sobretudo, dos Governadores(as) de Estado, a 

quem estão constitucionalmente subordinadas as forças policiais 

estaduais. 

 

 

V. NÃO RECEPÇÃO DOS DISPOSITIVOS IMPUGNADOS. 

INEXISTÊNCIA DE SUBORDINAÇÃO INSTITUCIONAL DAS POLÍCIAS 

MILITARES AO GOVERNO FEDERAL OU ÀS FORÇAS ARMADAS. 
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Diante das considerações trazidas acima, torna-se evidente 

a não recepção da integralidade do Decreto n. 88.540/1983 e de diversos 

dispositivos do Decreto-Lei n. 667/1969 pela Constituição Federal de 

1988. Isso porque as normas aqui impugnadas partem da 

inconstitucional premissa de que haveria possibilidade de convocação 

direta, pelas Forças Armadas ou pelo Governo Federal, das polícias 

militares dos Estados para pretensa contenção da lei e da ordem, sendo 

afastada a necessidade autorização dos Governadores dos Estados. 

 

O Decreto-Lei n. 667/1969 traz já em seu artigo 1º a 

inconcebível definição de que “O Ministério do Exército exerce o contrôle e 

a coordenação das Polícias Militares”, modelo definido, como visto, 

durante o período mais crítico da Ditadura Militar. Veja-se: 

 

Art 1º As Polícias Militares consideradas fôrças auxiliares, 
reserva do Exército, serão organizadas na conformidade 
dêste Decreto-lei. 
Parágrafo único. O Ministério do Exército exerce o 
contrôle e a coordenação das Polícias Militares, 
sucessivamente através dos seguintes órgãos, conforme se 
dispuser em regulamento: 
a) Estado-Maior do Exército em todo o território nacional; 
b) Exércitos e Comandos Militares de Áreas nas respectivas 
jurisdições; 
c) Regiões Militares nos territórios regionais. 
Art 2º A Inspetoria-Geral das Polícias Militares, que passa a 
integrar, organicamente, o Estado-Maior do Exército 
incumbe-se dos estudos, da coleta e registro de dados bem 
como do assessoramento referente ao contrôle e coordenação, 
no nível federal, dos dispositivos do presente Decreto-lei. 
Parágrafo único. O cargo de Inspetor-Geral das Polícias 
Militares será exercido por um General-de-Brigada da ativa. 

 

 

Dentro dessa superada concepção, o diploma prevê a 

possibilidade de convocação e mobilização direta das polícias 

militares pelo Governo Federal “em caso de em caso de guerra externa 

ou para prevenir ou reprimir grave perturbação da ordem ou ameaça de 

sua irrupção”, hipótese em que a força policial estaria subordinada ao 

Exército, conforme art. 3º, d, do Decreto-lei. 

 

Além disso, as demais disposições do Decreto-Lei n. 

667/1969 também preveem: 
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(i) Convocação da polícia militar pelo Governo Federal 

para assegurar o “nível necessário de adestramento 

e disciplina”; 

 

(ii) Supervisão das polícias militares, durante a 

convocação, pelo Estado-Maior do Exército, por 

intermédio; 

 

(iii) Necessidade de aprovação pelo Governo Federal 

para nomeação do Comandante da polícia militar 

dos Estados; 

 

(iv) Possibilidade de exercício do posto de Comandante 

da polícia militar por oficial do Exército, assim 

como de postos no Estado-Maior e na instrução das 

polícias militares; 

 

(v) Necessidade de prévia autorização do Ministério do 

Exército para admissão de pessoal feminino pelas 

polícias militares; 

 

(vi) Necessidade de prévia autorização do Ministério do 

Exército para provimento de médicos, dentistas, 

farmacêuticos e veterinários pelas polícias 

militares; 

 

(vii) Submissão da polícia militar à Lei do Serviço 

Militar; 

 

(viii) Limitação pelo Ministério do Exército para 

aquisição e utilização armamentos, blindados e 

outros equipamentos; 

 

 

Já o Decreto n. 88.540/1983 tem por objetivo regulamentar 

as hipóteses de convocação das polícias militares pelo Governo Federal, 

incidindo e reforçando as mesmas desconformidades com o texto 

constitucional vigente, conferindo ao Presidente da República o poder 

singular de decretar a convocação das polícias militares, veja-se: 

 

Art. 1º - A convocação de Polícia Militar, total ou 

parcialmente, de conformidade com o disposto no artigo 3º 
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do Decreto-lei nº 667, de 02 de julho de 1969, na redação 

dada pelo Decreto-lei nº 2.010, de 12 de janeiro de 1983, será 

efetuada: 

I - em caso de guerra externa; e 

II - para prevenir ou reprimir grave perturbação da ordem 

ou ameaça de sua irrupção. 

Parágrafo único - Além dos casos de que trata este artigo, a 

Polícia Militar será convocada, no seu conjunto, para 

assegurar à Corporação o nível necessário de 

adestramento e disciplina ou ainda para garantir o 

cumprimento das disposições do Decreto-lei nº 667, de 02 de 

julho de 1969, alterado pelo Decreto-lei nº 2.010, de 12 de 

janeiro de 1983. 

Art. 2º - A convocação ou mobilização de Polícia Militar, em 

caso de guerra, será efetuada de conformidade com legislação 

específica. 

Art. 3º - A convocação da Polícia Militar será efetuada 

mediante ato do Presidente da República. 

§ 1º - A convocação a que se refere o parágrafo único do artigo 

1º deste Decreto será efetuada quando: 

a) a necessidade premente de assegurar à Corporação o 

adestramento ou a disciplina compatível com a sua condição 

de Força Auxiliar, reserva do Exército, ou a sua finalidade 

prevista no artigo 13, § 4º, da Constituição, se fizer mister; 

b) constatada inobservância de disposições do Decreto-lei nº 

667, de 02 de julho de 1969, alterado pelo Decreto-lei nº 

2.010, de 12 de janeiro de 1983, especialmente as relativas 

ao adestramento, à disciplina, ao armamento, à competência 

estrutura, organização e ao efetivo. 

[…] 

 

 

Ainda dentro dessa sistemática, o Decreto regulamentador 

da convocação das polícias militares reitera que o Comando da 

corporação estadual será indicado pelo Governo Federal entre oficiais do 

Exército e que a atuação da polícia ficará subordinada ao Exército, com 

supervisão direta do Estado-Maior. 

 

Importante ressaltar, por fim, que mesmo a previsão de 

convocação da polícia militar em caso de “guerra externa” prevista por 

ambos os Decretos não subsiste à ordem constitucional vigente. 

 

Isso porque, como visto em item anterior, a Constituição 

Federal de 1988 já dispôs sobre a hipótese ao regulamentar a decretação 
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do estado de sítio prevista nos arts. 137 a 139, cuja validade está 

condicionada a procedimento próprio, com consulta ao Conselho de 

Defesa Nacional e validação final do Congresso Nacional, afastando a 

questão da mera singularidade do Presidente da República, como 

indicam as normas impugnadas. 

 

É evidente, assim, a não recepção pela Constituição Federal 

de 1988 da integralidade do Decreto n. 88.540/1983 e dos art. 1º, 

parágrafo único e incisos; art. 2º, caput e parágrafo único; art. 3º, alíneas 

d e e, §§ 1º, 2º e 3º; art. 4º; art. 6º, §§ 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º e 7º; art. 7º, 

caput e parágrafo único; art. 8º, § 2º, alínea a; art. 9º, parágrafo único; 

art. 10, caput; e art. 21, caput e alíneas, todos do Decreto-Lei n. 

667/1969. 

 

Com efeito, ao preverem inconstitucional hipótese de 

convocação direta das polícias militares pelo Governo Federal e sua 

subordinação às Forças Armadas, os dispositivos impugnados 

representam manifesta e temerária violação à subordinação dos 

policiais militares aos Estados da Federação prevista pelos arts. 42, 

caput, e 144, § 6º, da Constituição Federal, e, em última análise, ao 

próprio pacto federativo disposto nos arts. 1º, caput, e 18, caput, do 

texto constitucional. 

 

 

VI. DA MEDIDA CAUTELAR 

 

No presente caso, impõe-se o deferimento de medida cautelar 

para que sejam imediatamente suspensos quaisquer efeitos oriundos dos 

dispositivos indicados no Decreto-Lei n. 667/1969 e no Decreto n. 

88.540/1983, bem como de qualquer interpretação legal ou 

constitucional em sentido semelhante, ante a manifesta 

desconformidade com a ordem constitucional democrática inaugurada 

com a Carta de 1988. 

 

A probabilidade do direito está plenamente demonstrada nas 

razões expostas no decorrer da peça. As normas impugnadas apresentam 

inconciliável desconformidade com a Constituição Federal, na medida em 

que adotam a premissa de que as polícias militares estariam sob 

subordinação das Forças Armadas e que poderiam ser convocadas a 

atuar para fins de “contenção ou restauração da ordem pública” por ato 

singular do Presidente da República, ignorando-se a autoridade conferida 

constitucionalmente aos Governadores(as) de Estado. 
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A interpretação permitida pelos Decretos objeto da presente 

arguição revela, como já visto, grave violação aos arts. 42, caput, e 144, 

§ 6º, da Constituição Federal, e, em última análise, ao próprio pacto 

federativo disposto nos arts. 1º, caput, e 18, caput, do texto 

constitucional. 

 

O perigo da demora, por sua vez, também é evidente. O 

acirramento da disputa político-eleitoral no país é fato notório e não são 

escassas as ameaças e bravatas proferidas pelo Presidente da República 

em desrespeito à disciplina institucional prevista na Constituição 

Federal. 

 

Em diversas ocasiões, a autoridade máxima da República 

tratou as Forças Armadas do Estado brasileiro como instrumento a 

serviço de seu grupo político, chegando a fazer referência ao “meu 

Exército” contra atos administrativos de Governos Estaduais, veja-

se5: 

 

 
 

 

A pretensão de controle das Forças Armadas pelo Presidente 

da República toma ares de grande temeridade quando relacionada à 

questão objeto desta arguição. Conforme exposto inicialmente, grupos 

isolados de policiais vêm adotando discurso de cunho notadamente 

golpista e inconstitucional no sentido de rechaçar a subordinação 

constitucional das polícias militares aos Governadores(as) de Estado. 

 

Reitera-se trecho da malfada nota publicada pela AMEBRASIL 

— recentemente compartilhada pelo Presidente da República —, que 

referiu-se a uma inconcebível “ruptura institucional” para afirmar que 

as “polícias militares serão automaticamente convocadas pela força 

terrestre federal para atuarem nesse contexto como força auxiliar e reserva 

do Exército”, hipótese que encontraria suposto fundamento justamente 

no Decreto-Lei n. 667/1969. 

 
5 Disponível em: https://www.poder360.com.br/governo/bolsonaro-volta-a-usar-
expressao-meu-exercito-depois-de-troca-no-comando/ 

https://www.poder360.com.br/governo/bolsonaro-volta-a-usar-expressao-meu-exercito-depois-de-troca-no-comando/
https://www.poder360.com.br/governo/bolsonaro-volta-a-usar-expressao-meu-exercito-depois-de-troca-no-comando/
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Diante de tamanha temeridade e ser sustentada por 

agrupamentos policiais e, até mesmo, por alta autoridade federal, torna-

se necessária e urgente a concessão por esta Suprema Corte de medida 

cautelar apta a sustar quaisquer efeitos dos dispositivos indicados no 

Decreto-Lei n. 667/1969 e no Decreto n. 88.540/1983, esclarecendo-se 

ser inconstitucional toda e qualquer hipótese de convocação ou 

mobilização das polícias militares diretamente pelas Forças Armadas 

ou pelo Governo Federal, em detrimento da autoridade e hierarquia 

constitucionalmente conferidas aos Governos Estaduais. 

 

 

VII. DOS PEDIDOS 

 

Diante do exposto, em razão das graves e inconciliáveis 

incompatibilidades das normas impugnadas com a Constituição Federal 

de 1988, requer-se seja conhecida a presente arguição para que: 

 

a) Liminarmente, presentes os pressupostos do fumus boni 

iuris e do periculum in mora, nos termos do art. 5º, caput e 

§ 1º da Lei n. 9.882/1999, seja concedida medida 

cautelar, suspendendo os efeitos dos dispositivos 

indicados no Decreto-Lei n. 667/1969 e no Decreto n. 

88.540/1983, fixando-se a seguinte tese constitucional: 

é inconstitucional toda e qualquer hipótese de 

convocação ou mobilização das polícias militares 

diretamente pelas Forças Armadas ou pelo Governo 

Federal em detrimento da autoridade e hierarquia 

constitucionalmente conferidas aos Governos 

Estaduais;  

 

b) quando do julgamento definitivo do mérito da questão, 

seja confirmada a medida cautelar e declarada a não 

recepção da integralidade do Decreto n. 88.540/1983 e do 

art. 1º, parágrafo único e incisos; art. 2º, caput e parágrafo 

único; art. 3º, alíneas d e e, §§ 1º, 2º e 3º; art. 4º; art. 6º, 

§§ 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º e 7º; art. 7º, caput e parágrafo único; 

art. 8º, § 2º, alínea a; art. 9º, parágrafo único; art. 10, 

caput; e art. 21, caput e alíneas, todos do Decreto-Lei n. 

667/1969, ratificando-se a tese constitucional acima 

fixada; e 
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Requer-se que as intimações referentes ao feito sejam 

realizadas em nome do advogado Rafael de Alencar Araripe Carneiro, 

inscrito na OAB/DF sob o n. 25.120, sob pena de nulidade. 

 

Atribui-se à causa, para meros efeitos contábeis, o valor de 

R$ 100,00 (cem reais).  

 

Nesses termos, pede deferimento. 

Brasília, 3 de agosto de 2022. 

 

 

 

Rafael de Alencar Araripe Carneiro 

OAB/DF 25.120 

Felipe Santos Correa 

OAB/DF 53.078 

 

 

Paulo Machado Guimarães 

OAB/DF 5.358 

Oliver Oliveira Sousa 

OAB/DF 57.888 

 

 

Vera Lúcia da Motta 

OAB/SP 59.837 

Luiz Carlos Ormay Júnior 

OAB/DF 62.863 

 

 

Rafael Echeverria Lopes 

OAB/DF 62.866 

Rodrigo Molina Resende Silva 

OAB/DF 28.438 

 

 

André Maimoni 

OAB/DF 29.498 
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