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RESUMO 
 
O presente estudo, pelo viés metodológico dialético e dedutivo, utiliza como 
fontes a revisão bibliográfica, a análise da doutrina e da legislação nacional 
aplicável, buscando entender se a Lei nº 13.967/2019 é (in)constitucional, bem 
como analisar a (in)aplicabilidade da referida lei pela Justiça Militar do Estado 
do Rio Grande do Sul e, ainda, demonstrar os efeitos que referida lei pode 
causar no caso de ser julgada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. 
A escolha do tema deu-se por sua atualidade, bem como pela problemática 
observada em relação a extinção das prisões disciplinares para militares 
estaduais e corpos de bombeiros estaduais após a entrada em vigor da Lei nº 
13.967/2019. Em primeiro momento será realizada a análise do acórdão que 
declarou a inconstitucionalidade da lei pelo Tribunal Militar do Rio Grande do 
Sul no controle difuso de constitucionalidade, e após, os tipos de controle de 
constitucionalidade, por fim, será realizada a análise da ADI 6595/DF que está 
sendo julgada pelo Tribunal Pleno do Supremo Tribunal Federal. Concluiu-se 
que há inconstitucionalidade formal e material da referida Lei Federal, uma vez 
que há vício de iniciativa pela lei ter sido proposta por parlamentares, 
usurpando a competência dos Governadores dos Estados para inaugurar o 
processo legislativo, pois cabe ao Chefe do Executivo Estadual propor leis que 
dizem respeito ao regime jurídico de seus servidores, e, ainda, 
inconstitucionalidade formal porquanto o art. 18, inciso VII, colide com o art. 5º, 
LXI, do texto constitucional, que prevê a prisão de integrantes daquelas 
corporações nos casos de transgressão militar ou de crime propriamente 
militar, definidos em lei. 
 
Palavras-chave: Lei nº 13.967/2019. Prisão Disciplinar para Militares 
Estaduais. Controle de Constitucionalidade. Inconstitucionalidade Formal e 
Material.  
 
INTRODUÇÃO 
 
Com a promulgação da Lei Federal nº 13.967/2019 que altera o art. 18 do 
Decreto-Lei nº 667, de 2 de julho de 1969, foi inserido no inciso VII, a vedação 
de medida privativa e restritiva de liberdade. Com isso os Tribunais de Justiça 
Militares dos Estados passaram a receber impetrações de Habeas Corpus 
Cíveis, com pedidos de liminar, com o intuito de suspender as punições 
disciplinares que seus pacientes sofreram nos julgamentos dos processos 
administrativos disciplinares militares, dessa forma, os Tribunais Militares 
enfrentaram a matéria da (in)constitucionalidade da referida lei. No Estado do 

                                                           
1 Graduando em Direito pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. E-mail: 
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2 Orientador do presente Trabalho de Conclusão de Curso. Professor Doutor da Escola de 
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Rio Grande do Sul, o Tribunal de Justiça Militar, ao avaliar a 
constitucionalidade da Lei Federal conclui que a supramencionada é 
inconstitucional, utilizando para isso do controle difuso de constitucionalidade.  
 A matéria tomou proporções nacionais e se tornou matéria de 
relevância, sendo que o Estado do Rio de Janeiro propôs Ação Direta de 
Inconstitucionalidade nº 6595/DF, que está em pauta no Supremo Tribunal 
Federal. 
 Através desse estudo objetiva-se estudar os tipos de 
constitucionalidade, demonstrar a influência que a Lei Federal nº 13.967/19 
teve nos processos administrativos disciplinares militares. 
 Com relação a problemática existente, o estudo buscará, portanto, qual 
a importância da verificação da (in)constitucionalidade para que a referida lei 
seja aplicada, ou não, nos casos em concreto. 
 Para tal, o estudo utilizará o emprego do método dialético e dedutivo, 
bem como a doutrina e a legislação pertinentes ao tema.  
 
1. REGULAMENTO DISCIPLINAR DA BRIGADA MILITAR DO RIO GRANDE 
DO SUL  
 
 Aprovado em 19 de julho de 2004, pelo Governador do Estado do Rio 
Grande do Sul, Germano Rigotto, através do Decreto nº 43.245/2004 restou 
publicado o Regulamento Disciplinar da Brigada Militar do RS (RDBM-RS). 
 Segundo o art. 1º do referido decreto, o objetivo desse regulamento é a 
classificação das transgressões disciplinares, o estabelecimento de normas 
para punições disciplinares, os recursos cabíveis, bem como definir o 
comportamento do policial militar das praças e as recompensas que a 
corporação poderá conceder aos PM’s3.  
  
1.1 DAS TRANSGRESSÕES DISCIPLINARES 
 
 Os policiais militares, ao assumirem seus cargos, devem se submeter à 
uma série de normas, afinal, o serviço público é uma tarefa séria e exige uma 
rígida disciplina dos servidores para melhor manter viva e funcionando a 
máquina pública.  
 Conforme disciplina José Armando da Costa: 
 

“A eficiência técnica do servidor público não é o bastante para 
garantir a regularidade do serviço público. A par disso, se requer, por 
parte do funcionalismo em geral, a observância de certas regras de 
comportamento. Isso a fim de que, dentro de um ambiente 
disciplinado, possa a atividade do órgão se desenvolver de modo 
coerente, harmonizado e eficiente, a ponto de merecer a credibilidade 
dos membros da comunidade a que serve”4. 

 

                                                           
3 Estado do Rio Grande do Sul. Decreto nº 43.245/2004. Disponível em: 
<http://www.al.rs.gov.br/legis/M010/M0100099.ASP?Hid_Tipo=TEXTO&Hid_TodasNormas=47
817&hTexto=&Hid_IDNorma=47817> Acesso em: 09 abr. 2022. 
4 Tribunal de Justiça do Estado do Ceará. Transgressão e sanção disciplinares. Disponível 
em: <https://esmec.tjce.jus.br/wp-content/uploads/2013/02/transgressao-e-sancao-
disciplinares.pdf> Acesso em: 18 abr. 2022. 
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 Ou seja, é um procedimento privado regular, realizado pelo órgão 
competente em que é lotado o servidor que tenha transgredido as normas, em 
que são apuradas as circunstâncias dos fatos ocorridos, havendo o devido 
processo legal e a ampla defesa do transgredido. 
 A esse respeito, o RDBM-RS define em seu artigo 7º, caput que:  
 

“Transgressão disciplinar é qualquer violação dos princípios de ética, 
dos deveres ou das obrigações policiais-militares, na sua 
manifestação elementar simples, bem como qualquer omissão ou 
ação contrária a preceitos legais ou regulamentares”5. 

 
 As transgressões podem ser de natureza leve, média ou grave, e serão 
classificadas de acordo com a análise do caso concreto por autoridade 
competente, podendo, motivadamente, haver a troca da classificação da falta 
disciplinar, observando-se a Relação dos Tipos Transgressionais Disciplinares 
constantes no Anexo I do RDBM6. 
 Aos militares estaduais, de acordo com o art. 9º, incisos I ao VI, do 
Decreto nº 43.245/2004, são aplicadas as seguintes sanções disciplinares: “I – 
advertência; II – repreensão; III – detenção; IV- prisão; V - licenciamento a bem 
da disciplina; VI – exclusão a bem da disciplina”7.  
 De acordo com o RDBM-RS o caráter das punições disciplinares tem 
função educativa e visam a preservação da disciplina em benefício do punido, 
da coletividade e a garantia da eficiência na prestação dos serviços a 
sociedade8.  
 Especificamente, abordaremos a detenção e a prisão disciplinar militar 
em detrimento da publicação da Lei Federal nº 13.967, de 26 de dezembro de 
2019, sancionada pelo Presidente da República, Jair Messias Bolsonaro.  
 
1.1 DETENÇÃO E PRISÃO 
 
 A definição de detenção está descrita no art. 10 do RDBM-RS como 
aquela em que o policial militar tem sua liberdade cerceada, devendo 
permanecer em local que lhe for determinando, sem que esse fique confinado9.   
 Ao passo que a prisão disciplinar é a conversão de infração penal militar 
em disciplinar, ocorrendo a prisão administrativa em que o policial militar 
permanece aquartelado, com prejuízo do serviço e da instrução10.  
 
2. A LEI Nº 13.967/2019 E SUAS ALTERAÇÕES 
 
 A Lei nº 13.967/2019 foi assinada pelo então Presidente da República, 
Jair Messias Bolsonaro, em 26 de dezembro de 2019. Ela altera o art. 18, do 
Decreto-Lei nº 667, de 2 de julho de 1969, referindo que:  
                                                           
5 Estado do Rio Grande do Sul. Decreto nº 43.245/2004. Disponível em: 
<http://www.al.rs.gov.br/legis/M010/M0100099.ASP?Hid_Tipo=TEXTO&Hid_TodasNormas=47
817&hTexto=&Hid_IDNorma=47817 > Acesso em: 12 abr. 2022. 
6 Ibidem.  
7 Estado do Rio Grande do Sul. Decreto nº 43.245/2004. Disponível em: 
<http://www.al.rs.gov.br/legis/M010/M0100099.ASP?Hid_Tipo=TEXTO&Hid_TodasNormas=47
817&hTexto=&Hid_IDNorma=47817 > Acesso em: 13 abr. 2022. 
8 Ibidem. 
9 Ibidem. 
10 Ibidem. 
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“O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso 
Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 
Art. 1º Esta Lei altera o Decreto-Lei nº 667, de 2 de julho de 1969, 
que reorganiza as polícias militares e os corpos de bombeiros 
militares dos Estados, dos Territórios e do Distrito Federal. 
Art. 2º O art. 18 do Decreto-Lei nº 667, de 2 de julho de 1969, passa a 
vigorar com a seguinte redação: 
“Art. 18. As polícias militares e os corpos de bombeiros militares 
serão regidos por Código de Ética e Disciplina, aprovado por lei 
estadual ou federal para o Distrito Federal, específica, que tem por 
finalidade definir, especificar e classificar as transgressões 
disciplinares e estabelecer normas relativas a sanções disciplinares, 
conceitos, recursos, recompensas, bem como regulamentar o 
processo administrativo disciplinar e o funcionamento do Conselho de 
Ética e Disciplina Militares, observados, dentre outros, os seguintes 
princípios: 
I - dignidade da pessoa humana; 
II - legalidade; 
III - presunção de inocência; 
IV - devido processo legal; 
V - contraditório e ampla defesa; 
VI - razoabilidade e proporcionalidade; 
VII - vedação de medida privativa e restritiva de liberdade.” (NR) 
Art. 3º Os Estados e o Distrito Federal têm o prazo de doze meses 
para regulamentar e implementar esta Lei. 
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação”11. 

 
 Referida lei ainda menciona que os Estados e o Distrito Federal tem 12 
meses para implementação da Lei através da elaboração de Código de Ética e 
Disciplina, aprovado por lei estadual ou federal para os Estados e o Distrito 
Federal, que substituirá os Regulamentos Disciplinares da Policias e Corpos de 
Bombeiros Militares em todo País.  
 O ponto em destaque se dá no inciso VII, do art. 18, no que tange a 
extinção da sanção disciplinar privativa e restritiva de liberdade. 
 Como se pode observar, a Lei nº 13.967 se apoderou das sanções 
disciplinares, dando um basta nelas até segunda ordem, conforme menciona 
José Ronaldo dos Reis:  
 

“(...) A Lei n° 13.967 atinge de maneira ampla a todas medidas 
privativas e restritivas de liberdade, revogando todas as formas de 
prisão e detenção que citamos anteriormente. Todavia, a Lei  fixou 
em seu artigo 3º que os Estados e o Distrito Federal têm o prazo de 
12 meses para regulamentar e implementar esta lei. E, no artigo 4º, 
que esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Estes dois 
artigos são responsáveis pela polêmica a respeito da aplicação 
imediata ou não desta lei. Para determinada corrente com a qual 
comungo estão banidas todas as formas de prisão disciplinar”12. 

                                                           
11 (BRASIL, Lei Federal nº 13.967/2019 Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/lei/L13967.htm> Acesso em: 18 mai. 
2022). 
12 Reis, Ronaldo. O Advento da Lei nº 13.967 de 26 de dezembro de 2019 e o fim da prisão 
disciplinar. Disponível em: <https://ronaldoreisadvocacia.adv.br/o-advento-da-lei-n-lei-n-13-
967-de-26-de-dezembro-de-2019-e-o-fim-da-prisao-
disciplinar/#:~:text=Par%C3%A1grafo%20%C3%BAnico%20%E2%80%93%20As%20puni%C3
%A7%C3%B5es%20disciplinares,fique%2C%20no%20entanto%2C%20confinado.> Acesso 
em: 15 abr. 2022. 
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3. DA DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI FEDERAL Nº 
13.967/2019 PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA MILITAR DO ESTADO DO RIO 
GRANDE DO SUL  
 
 Após a promulgação da Lei Federal nº 13.967/2019, o Tribunal de 
Justiça Militar do Estado do Rio Grande do Sul recebeu diversas impetrações 
de Habeas Corpus, com pedido de liminar, sob a alegação de que a referida lei 
tornou ilegal a aplicação das medidas privativas e restritivas de liberdade aos 
policiais militares e corpos de bombeiros estaduais, e ainda, requerendo a 
suspensão dos processos administrativos disciplinares (PADM) até o 
julgamento da questão, bem como de questões atinentes a aplicação de 
sanções disciplinares até que os Estados e o Distrito Federal editem Código de 
Ética e Disciplina, conforme refere o art. 18, caput, da supracitada lei.  
 O Tribunal Militar do RS, no julgamento do Habeas Corpus Cível nº 
0090005-30.2020.9.21.0000/RS, não constatou a instauração de incidente de 
inconstitucionalidade pelos órgãos fracionários dos tribunais aos órgãos 
especiais das cortes. Acontece que os órgãos fracionários (câmaras/turmas) 
não possuem competência para declarar a inconstitucionalidade, em respeito 
ao art. 9713 da CF/88 – princípio da reserva de plenário14.  
 A respeito do incidente de arguição de inconstitucionalidade no NCPC o 
autor Vicente de Paula Maciel Júnior refere que: 
 

“(...) Em razão desse comando normativo constitucional, quando o 
órgão fracionário, a Câmara, a Turma apreciarem um caso e houver 
incidente de inconstitucionalidade, o julgamento deverá ser suspenso 
para que seja ouvido o Tribunal Pleno. (...)  
A Turma ou Câmara não tem competência para declarar a 
inconstitucionalidade, mas pode reconhecer a constitucionalidade e 
rejeitar a arguição feita no incidente, caso em que o processo não 
será remetido ao plenário ou Órgão Especial. O órgão fracionário 
prosseguirá na apreciação das demais questões do processo 
principal. Se, por outro lado, a Turma ou Câmara acolher a arguição, 
terá de suspender o julgamento e submeter a questão ao plenário do 
Tribunal ou ao Órgão Especial, se houver este último (inciso II do art. 
949 do novo CPC). (...) 
Ocorre, desse modo, uma cisão de julgamento: o órgão fracionário, 
reconhecendo a inconstitucionalidade, suspende o julgamento, lavra 
o acórdão e remete os autos para que outro órgão, do próprio 
Tribunal, pelo seu plenário ou pelo Órgão Especial, pronuncie em 
maioria absoluta de seus membros, sobre a inconstitucionalidade ou 
não da lei, ato normativo do Poder Público etc.”15. 

                                                           
13 Art. 97 – Somente pelo voto da maioria absoluta de seus membros ou dos membros do 
respectivo órgão especial poderão os tribunais declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato 
normativo do Poder Público (BRASIL, Constituição da República Federativa do Brasil de 
1988 Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm> 
Acesso em: 18 mai. 2022). 
14 (TJMRS. HCC 0090005-30.2020.9.21.0000/RS. Tribunal Pleno. Relator: Des. Militar Sergio 
Antonio Berni de Brum, data da decisão: 09/12/2020 Disponível em: < 
https://www.tjmrs.jus.br/consultas/jurisprudencias> Acesso em: 18 de mai. 2022). 
15 MACIEL JR., Vicente de Paula. O Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade no 
Novo Código de Processo Civil. Revista Tribunal Regional do Trabalho. 3º Rg., Belo 
Horizonte, v. 63, n. 95, p. 211-225, jan./jun. 2017. apud TJMRS. HCC 0090005-
30.2020.9.21.0000/RS. Tribunal Pleno. Relator: Des. Militar Sergio Antonio Berni de Brum, data 
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 Verificada a ausência da arguição no caso supramencionado, cabe 
explicar que o colegiado do Tribunal Militar funciona como Pleno, podendo 
apreciar suscitação de inconstitucionalidade nos próprios autos em sede de 
prejudicial16.  
 Sendo assim, em 09/12/2020 o Tribunal Pleno do TJMRS proferiu 
julgamento do Habeas Corpus nº 0090005-30.2020.9.21.0000/RS, que restou 
assim ementado: 
 

“HABEAS CORPUS. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO 
DISCIPLINAR MILITAR. PENA DE DETENÇÃO. PRELIMINAR 
MINISTERIAL. RECEBIMENTO COMO MANDADO DE 
SEGURANÇA. REJEIÇÃO. DA INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI 
FEDERAL Nº 13.967/2019. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL E 
MATERIAL. Lei inconstitucional, em especial por ofensa aos 
artigos 5º, LXI (ninguém será preso senão em flagrante delito ou 
por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária 
competente, salvo nos casos de transgressão militar ou crime 
propriamente militar, definidos em lei), 42, § 1º, e 142, § 3º, X 
(competência legislativa), 144, V e §§ 5º e 6º (subordinação e 
competência estadual), da Constituição da República Federativa 
do Brasil. Mesmo sem a declaração da sua inconstitucionalidade no 
controle abstrato, uma vez respeitada a reserva de plenário inscrita 
no art. 97 da Constituição da República Federativa do Brasil, poderá 
ser declarada no caso concreto e de forma incidental, a 
inconstitucionalidade da Lei Federal nº 13.967/2019. PRELIMINAR 
MINISTERIAL REJEITADA À UNANIMIDADE. DECLARADA, 
INCIDENTALMENTE E NO CONTROLE DIFUSO, A 
INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI FEDERAL Nº 13.967/2019. 
MAIORIA ABSOLUTA. COM A DECLARAÇÃO DA 
INCONSTITUCIONALIDADE, ORDEM DENEGADA À 
UNANIMIDADE. (TJMRS. HCC 0090005-30.2020.9.21.0000/RS. 
Tribunal Pleno. Relator: Des. Militar Sergio Antonio Berni de Brum, 
data da decisão: 09/12/2020)”17. (grifo nosso) 

 
 Em seu voto, o Desembargador Militar Sergio Antonio Berni de Brum 
ressalta que a previsão constante no art. 5º, LXI da CF/88, versa sobre direitos 
e garantias fundamentais, tratando-se de cláusula pétrea prevista no art. 60, 
§4º, IV18, da CF/88, impedindo que haja alteração sequer por via de emenda 
constitucional19. Assim, a vedação da medida privativa e restritiva de liberdade 
prevista na Lei nº 13.967/19 é inconstitucional. E, mais, tece argumentação a 
respeito da inconstitucionalidade formal devido à usurpação de competência 
para legislar sobre o tema disciplinado na lei, pois a competência para legislar 

                                                                                                                                                                          
da decisão: 09/12/2020 Disponível em: <https://www.tjmrs.jus.br/consultas/jurisprudencias> 
Acesso em: 18 de mai. 2022. 
16 Ibidem. 
17 (TJMRS. HCC 0090005-30.2020.9.21.0000/RS. Tribunal Pleno. Relator: Des. Militar Sergio 
Antonio Berni de Brum, data da decisão: 09/12/2020 Disponível em: < 
https://www.tjmrs.jus.br/consultas/jurisprudencias> Acesso em: 18 de mai. 2022) 
18 Art. 60. A Constituição poderá ser emendada mediante proposta: (...)  §4º Não será objeto de 
deliberação a proposta de emenda tendente a abolir: (...) IV – os direitos e garantias 
fundamentais. (BRASIL, Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 Disponível 
em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm> Acesso em: 18 mai. 
2022). 
19 Ibidem. 
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sobre essa matéria é do Chefe do Executivo Estadual, e não da União. Por sua 
vez, o art. 42, §1º da CF disciplina que: “cabe à lei estadual específica dispor 
sobre matérias previstas no art. 142, §3º, X”20. Nessa senda, a matéria atinente 
a regulação das transgressões disciplinares, encontra-se abarcada naquelas a 
serem especificadas em lei estadual21.  Por fim, refere que foi violado o 
princípio constitucional da simetria, conforme segue: 
 

“(...) ao vedar a medida privativa e restritiva de liberdade, estabeleceu 
regramento diverso para policiais militares estaduais e bombeiros 
militares em relação aos militares das forças armadas, em desacordo 
com o disposto no art. 144, §6º, da CF, que disciplina que as polícias 
militares e corpos de bombeiros são forças auxiliares e reserva do 
Exército. Gizo que a Constituição Federal não positivou diferença 
entre os policiais militares e militares das forças armadas, de sorte 
que não cabe à lei estabelece-la, sob pena, inclusive, de gerar 
tratamentos diversos e conflitantes”22. 

  
 Ao final, o TJMRS declarou a inconstitucionalidade incidental e no 
controle difuso23 da Lei Federal nº 13.967/19, deixando de aplicar a referida lei, 
podendo, caso necessário, impor medidas privativas e restritivas de liberdade a 
seus policias militares e corpos de bombeiros militares. 
 
4 – O FENÔMENO DA INCONSTITUCIONALIDADE 
 
 A Constituição Federal é a Carta Maior. Nela podemos encontrar os 
elementos balizadores de nosso sistema jurídico, modo de produção de leis e 
atos normativos, ou seja, a contrariedade aos mandamentos da Carta 
Constitucional gera a necessidade da utilização de mecanismos de controle de 
constitucionalidade24. Assim, veremos as espécies de inconstitucionalidade, 
bem como as modalidades de controle de constitucionalidade, com maior foco 
no controle judicial, difuso, concentrado, por via incidental e por via de ação 
direta.  
 
4.1 ESPÉCIES DE INCONSTITUCIONALIDADE 
 
 Em seu livro: O Controle de Constitucionalidade no Direito Brasileiro, 
Barroso explana que: 
 

“A inconstitucionalidade de uma norma pode ser aferida com base em 
diferentes elementos ou critérios, que incluem o momento em que ela 

                                                           
20 (BRASIL, Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 Disponível em: < 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm> Acesso em: 18 mai. 2022. 
21 Ibidem. 
22 Ibidem. 
23 É exercido por qualquer órgão judicial, onde a questão da constitucionalidade é examinada 
como preliminar da decisão. É o chamado controle indireto de inconstitucionalidade. (MACIEL 
JR., Vicente de Paula. O Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade no Novo Código 
de Processo Civil. Revista Tribunal Regional do Trabalho. 3º Rg., Belo Horizonte, v. 63, n. 95, 
p. 211-225, jan./jun. 2017, p. 214). 
24 BARROSO, Luís Roberto. O Controle de Constitucionalidade no Direito Brasileiro. 7ª ed. 
São Paulo: Ed. Saraiva. 2016.  
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se verifica, o tipo de atuação estatal que a ocasionou, o procedimento 
de elaboração e o conteúdo da norma, dentre outros”25. 

 
 Dessa forma, as espécies de inconstitucionalidade são a formal, a 
material, por ação ou omissão. Nos aprofundaremos na inconstitucionalidade 
formal e material, devido a relevância no julgamento da ADI 6595/DF que está 
em julgamento no Supremo Tribunal Federal. 
 
4.1.1 Inconstitucionalidade formal 
 
 Segundo definição de Pedro Lenza a inconstitucionalidade formal é: 
 

“(...) a inconstitucionalidade formal, também conhecida como 
nomodinâmica, verifica-se quando a lei ou ato normativo 
infraconstitucional contiver algum vício em sua “forma”, ou seja, em 
seu processo de formação, vale dizer, no processo legislativo de sua 
elaboração, ou, ainda, em razão de sua elaboração por autoridade 
incompetente”26. 

 
 E ainda, Canotilho refere que: 
 

“Os vícios formais “(...) incidem sobre o ato normativo enquanto tal, 
independentemente do seu conteúdo e tendo em conta apenas a 
forma da sua exteriorização; na hipótese de inconstitucionalidade 
formal, viciado é o ato, nos seus pressupostos, no seu procedimento 
de formação, na sua forma final”27. 

 
 Quanto ao vício de forma, a inconstitucionalidade orgânica se traduz na 
inobservância da regra de competência na edição do ato. Por exemplo, se a 
Assembleia Legislativa do Estado X edita lei em matéria penal, incorrerá em 
inconstitucionalidade por violação da competência da União na matéria28.  
 Nessa senda, Lenza explana: 
  

 “A inconstitucionalidade formal propriamente dita decorre da 
inobservância do devido processo legislativo. Podemos falar, então, 
além de vício de competência legislativa (inconstitucionalidade 
orgânica), em vício no procedimento de elaboração da norma, 
verificado em momentos distintos: na fase de iniciativa e nas fases 
posteriores”29. 

 
 Na fase iniciativa, o vício é denominado formal subjetivo. Para melhor 
exemplificar, vejamos: algumas leis são de iniciativa exclusiva do Presidente da 
República, como as que fixam ou modificam os efetivos das Forças Armadas, 

                                                           
25 BARROSO, Luís Roberto. O Controle de Constitucionalidade no Direito Brasileiro. 7ª ed. 
São Paulo: Ed. Saraiva. 2016.  
26 LENZA, Pedro. Direito Constitucional Esquematizado. 22 ed. São Paulo: Saraivajur. 2018. 
pag. 269. 
27 CANOTILHO, J. J. Gomes. Direito Constitucional e teoria da Constituição. 7ª ed. p. 959. 
apud LENZA, Pedro. Direito Constitucional Esquematizado. 22ª ed. São Paulo: Saraivajur. 
2018. 
28 BARROSO, Luís Roberto. O Controle de Constitucionalidade no Direito Brasileiro. 8ª ed. 
São Paulo: Ed. Saraiva. 2019, pag. 49.  
29 LENZA, Pedro. Direito Constitucional Esquematizado. 22 ed. São Paulo: Saraivajur. 2018. 
pag. 270. 
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conforme prevê o art. 61, §1º., I, da CF/88. Essa iniciativa privativa, ou melhor, 
exclusiva ou reservada, significa, no exemplo, ser o Presidente da República o 
único responsável por dar início ao processo legislativo da referida matéria. 
Então, caso um deputado federal dê início a lei de competência exclusiva do 
Presidente da República, estaremos diante de um vício formal subjetivo 
insanável. Dessa forma, a lei em comento será declarada inconstitucional30. 
 Já o vício formal objetivo “(...) será verificado nas demais fases do 
processo legislativo, posteriores à fase de iniciativa31, conforme ensina Lenza. 
Para Barroso, “(...) haverá inconstitucionalidade propriamente dita se 
determinada espécie normativa for produzida sem a observância do processo 
legislativo devido”32. 
 O procedimento legislativo compreende a fase de iniciativa, deliberação, 
votação, sanção ou veto, promulgação e publicação33. 
 Dessa forma há que de se verificar se formalmente a lei é 
inconstitucional formalmente, pois se houver problemas em sua deflagração, 
essa será considerada nula. 
 
4.1.2 Inconstitucionalidade material 
 
  A inconstitucionalidade material diz respeito à matéria, ou seja, ao 
conteúdo do ato normativo. Assim, conforme lição de Pedro Lenza: 
 

“aquele ato normativo que afrontar qualquer preceito ou princípio da 
Lei Maior deverá ser declarado inconstitucional, por possuir um vício 
material. Não nos interessa saber aqui o procedimento de elaboração 
da espécie normativa, mas, de fato, o seu conteúdo. Por exemplo, 
uma lei discriminatória que afronta o princípio da igualdade.”34 

  
 Para Araújo e Nunes Júnior “A inconstitucionalidade material é também 
conhecida como nomoestática”35, ou seja, ocorre quando há incompatibilidade 
entre o conteúdo do ato normativo com o dispõe a carta magna. 
 Barroso menciona que: 
 

“A inconstitucionalidade material expressa uma incompatibilidade de 
conteúdo, substantiva, entre a lei ou ato normativo e a Constituição. 
Pode traduzir-se no confronto com uma regra constitucional – e.g., a 
fixação da remuneração de uma categoria de servidores públicos 
acima do limite constitucional (art. 37, XI) – ou com um princípio 
constitucional, como no caso da lei que restringia ilegitimamente a 
participação de candidatos em concurso público, em razão do sexo 
ou idade (art. 5º caput, e 3º, IV), em desarmonia com o mandamento 
da isonomia. O controle material de constitucionalidade pode ter 

                                                           
30 LENZA, Pedro. Direito Constitucional Esquematizado. 22 ed. São Paulo: Saraivajur. 2018. 
pag. 270. 
31 Ibidem. 
32 BARROSO, Luís Roberto. O Controle de Constitucionalidade no Direito Brasileiro. 8ª ed. 
São Paulo: Ed. Saraiva. 2019, pag. 48. 
33 BARROSO, Luís Roberto. O Controle de Constitucionalidade no Direito Brasileiro. 8ª ed. 
São Paulo: Ed. Saraiva. 2019, pag. 49. 
34 LENZA, Pedro. Direito Constitucional Esquematizado. 22 ed. São Paulo: Saraivajur. 2018. 
pag. 272. 
35 Cf. L. A. D. Araujo e V. S. Nunes Júnior, Curso de direito constitucional. apud LENZA, Pedro. 
Direito Constitucional Esquematizado. 22 ed. São Paulo: Saraivajur. 2018. pag. 272. 
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como parâmetro todas as categorias de normas constitucionais: de 
organização, definidoras de direitos e programáticas”36. 

 
 Entende-se, assim, que a inconstitucionalidade material diz respeito a 
incompatibilidade entre o conteúdo da matéria e o instituído na Constituição 
Federal, acarretando assim, a nulidade da lei declarada inconstitucional. 
 
4.1.3 Inconstitucionalidade por ação ou omissão 
 
 Os atos inconstitucionais podem ser emanados por integrantes dos 
órgãos dos três Poderes do Estado. 
 Segundo Barroso, a inconstitucionalidade por ação diz respeito aos atos 
legislativos incompatíveis com a Constituição Federal, lidando com o fenômeno 
dos atos normativos que ingressam no mundo jurídico com vício de validade, 
paralisando sua eficácia e retirando do ordenamento jurídico um ato existente 
praticado37; já a inconstitucionalidade por omissão refere-se a inércia na 
elaboração de atos normativos necessários a realização dos comandos 
constitucionais38.  
 
4.2 MODALIDADE DE CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE  
 
4.2.1 Quanto à natureza do órgão de controle 
 
4.2.1.1 Controle Político  
 
 É aquele exercido previamente ao controle judicial. Como exemplo 
podemos utilizar o veto de uma lei inconstitucional realizado pelo Poder 
Executivo, e, ainda, pelo Poder Legislativo, através da Comissão de 
Constituição e Justiça, ao exarar parecer verificando a existência de 
inconstitucionalidade no projeto de lei apresentado pelas casas legislativas39. 
 
4.2.1.2 Controle Judicial 
  
 É realizado pelo Poder Judiciário, podendo ser realizado por um Tribunal 
de Justiça, por qualquer juiz ou tribunal, através do controle difuso, ou pelo 
Supremo Tribunal Federal, por meio da aplicação do controle concentrado40. 
 
4.2.1.3 Controle Híbrido   
 

                                                           
36 BARROSO, Luís Roberto. O Controle de Constitucionalidade no Direito Brasileiro. 8ª ed. 
São Paulo: Ed. Saraiva. 2019, pag. 51. 
37 BARROSO, Luís Roberto. O Controle de Constitucionalidade no Direito Brasileiro. 8ª ed. 
São Paulo: Ed. Saraiva. 2019, pag. 53-54. 
38 BARROSO, Luís Roberto. O Controle de Constitucionalidade no Direito Brasileiro. 8ª ed. 
São Paulo: Ed. Saraiva. 2019, pag. 54. 
39 BARROSO, Luís Roberto. O Controle de Constitucionalidade no Direito Brasileiro. 8ª ed. 
São Paulo: Ed. Saraiva. 2019, pag. 65. 
40 LENZA, Pedro. Direito Constitucional Esquematizado. 22 ed. São Paulo: Saraivajur. 2018. 
pag. 282. 
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 Nada mais é do que a aplicação do controle político e judicial, assim, 
determinadas normas são levadas para análise pelo controle político, e outras, 
ao controle judicial41. 
 
4.2.2 Quanto ao momento do exercício do controle 
 
4.2.2.1 Controle Preventivo  
 
 O Poder Legislativo através de sua Comissão de Constituição e Justiça 
e de Cidadania verificará os projetos de leis propostos, verificando se existe 
algum vício a ensejar sua inconstitucionalidade. 
 A esse respeito, Michel Temer observa que: 
 

“tal controle bem sempre se verifica em relação a todos os projetos 
de atos normativos, citando a sua inocorrência, por exemplo, sobre 
projetos de medidas provisórias, resoluções dos Tribunais e 
decretos”42. 

  
 O projeto poderá ser considerado parcial ou totalmente inconstitucional. 
Se parcialmente poderá ser oferecida emenda para corrigir o vício, porém se 
for totalmente inconstitucional será considerado rejeitado o projeto de lei e será 
arquivado definitivamente. 
 O Poder Executivo poderá sancionar ou vetar o projeto de lei aprovado 
pelo Poder Legislativo. Sendo o projeto de lei considerado benéfico ao 
interesse público ocorre seu sancionamento. Caso contrário, o presidente pode 
vetá-lo por contrariar a Constituição Federal e os interesses do povo. Esse veto 
poderá sem derrubado pela Câmara dos Deputados e pelo Senado, sendo 
assim, o projeto é enviado ao Presidente da República para promulgação. Se o 
veto for mantido pelo Legislativo, o projeto será arquivado. Dessa forma, em 
caso de promulgação, poderá a lei ser objeto de controle de constitucionalidade 
pelo Poder judiciário (poder repressivo ou posterior)43. 
 Pelo Poder Judiciário o controle prévio sobre projeto de emenda 
constitucional e sobre projeto de lei é realizado para garantir o respeito ao 
devido processo legislativo, sendo os procedimentos utilizados pelas casas 
legislativas devem estar em conformidade com a Carta Magna. A legitimação 
para entrar com mandado de segurança é exclusivo dos parlamentares44. 
   
4.2.2.2 Controle Repressivo 
 
 Aqui, os órgãos de controle analisarão a lei, ato normativo, ou qualquer 
ato com caráter normativo já em vigor, e não mais o projeto de lei. Será 

                                                           
41 LENZA, Pedro. Direito Constitucional Esquematizado. 22 ed. São Paulo: Saraivajur. 2018. 
pag. 283. 
42 TEMER, Michel. Elementos de Direito Constitucional. 14 ed. ver. e ampl. São Paulo: 
Malheiros. 1998 
43 LENZA, Pedro. Direito Constitucional Esquematizado. 22 ed. São Paulo: Saraivajur. 2018. 
pag. 275-276. 
44 LENZA, Pedro. Direito Constitucional Esquematizado. 22 ed. São Paulo: Saraivajur. 2018. 
pag. 278. 
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analisado se existe vício formal e/ou material, com o intuito de parar-lhe a 
eficácia em caso de constatação de inconstitucionalidade45. 
 
4.2.3 Quanto ao órgão judicial que exerce o controle 
 
4.2.3.1 Controle Difuso 
 
 Segundo Luís Roberto Barroso: 
  

“Do ponto de vista subjetivo ou orgânico, o controle judicial de 
constitucionalidade poderá ser, em primeiro lugar, difuso. Diz-se que 
o controle é difuso quando se permite a todo e qualquer juiz ou 
tribunal o reconhecimento da inconstitucionalidade de uma norma e, 
consequentemente, sua não aplicação ao caso concreto levado ao 
conhecimento da corte”46 

 
 E ainda, Lenza declara que: 

 
“O controle difuso, repressivo, ou posterior, é também chamado de 
controle pela via de exceção ou defesa, ou controle aberto, sendo 
realizado por qualquer juízo ou tribunal do Poder Judiciário”47 
 
“O controle difuso verifica-se em um caso concreto, e a declaração de 
inconstitucionalidade dá-se de forma incidental (incidenter tantum), 
prejudicialmente ao exame do mérito.”48 

 
 Ou seja, todos os órgãos judiciários têm o dever de recursar-se a aplicar 
leis que sejam incompatíveis a Carta Constitucional. 
 
4.2.3.2 Controle Concentrado  
 
 É exercido por apenas um órgão, que em nosso sistema jurídico é o 
Supremo Tribunal Federal. O STF é o responsável pelo julgamento de 
demandas que analisem a (in)constitucionalidade das normas jurídicas.  
 A decisão exarada pelo Supremo Tribunal Federal traz como 
consequência a não aplicação de determinada lei ao caso concreto, pois os 
demais tribunais estarão subordinados a tese jurídica estabelecida, assim 
pode-se dizer que os efeitos dessa decisão são erga omnes49. 
 
4.2.4 Quanto à forma ou modo de controle judicial 
 
4.2.4.1 Controle por Via Incidental 
 
 Barroso define controle por via incidental da seguinte forma: 

                                                           
45 LENZA, Pedro. Direito Constitucional Esquematizado. 22 ed. São Paulo: Saraivajur. 2018. 
pag. 282. 
46 BARROSO, Luís Roberto. O Controle de Constitucionalidade no Direito Brasileiro. 8ª ed. 
São Paulo: Ed. Saraiva. 2019, pag. 69. 
47 LENZA, Pedro. Direito Constitucional Esquematizado. 22 ed. São Paulo: Saraivajur. 2018. 
pag. 293. 
48 ibidem. 
49 BARROSO, Luís Roberto. O Controle de Constitucionalidade no Direito Brasileiro. 8ª ed. 
São Paulo: Ed. Saraiva. 2019, pag. 71. 
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“É o controle exercido quando o pronunciamento acerca da 
constitucionalidade ou não de uma norma faz parte do itinerário lógico 
do raciocínio jurídico a ser desenvolvido”50. 
 

 Controle incidental diz respeito a questão prejudicial, que precisa ser 
decidida como premissa necessária para a resolução do litígio. José Carlos 
Barbosa Moreira em seu livro Comentários ao Código de Processo Civil refere 
que:  
 

“O segundo critério (critério formal) permite distinguir: um sistema de 
controle por via incidental, em que a questão da constitucionalidade é 
apreciada no curso de processo relativo a caso concreto, como 
questão prejudicial, que se resolve para assentar uma das premissas 
lógicas da decisão da lide; e um sistema de controle por via principal, 
no qual essa questão vem a constituir o objeto autônomo e exclusivo 
da atividade cognitiva do órgão judicial, sem nexo de dependência 
para com outro litígio”51. 

 
 Todavia, a inconstitucionalidade também pode ser suscitada como 
fundamento da pretensão do autor, e não apenas como tese defensiva, o que é 
cada vez mais comum em nosso sistema jurídico. 
 
4.2.4.2 Controle por Via Principal ou Ação Direta 
 
 É o controle exercido fora de um caso concreto, tendo como objetivo a 
discussão da validade da lei em si, a fim de preservar a harmonia do sistema 
jurídico, do qual deve ser eliminada qualquer norma incompatível com a Carta 
Constitucional52. 
 Essa ação é associada ao controle concentrado, pois a ação direta será 
realizada pelo Supremo Tribunal Federal, o guardião da Constituição.  
  
4.3 AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 
 
 A ação direta de inconstitucionalidade está prevista na Lei nº 9.868/99. 
Em seu artigo 2º consta o rol de legitimados para proposição da ADI, quais 
sejam:  
 

“I - o Presidente da República; 
II - a Mesa do Senado Federal; 
III - a Mesa da Câmara dos Deputados; 
IV - a Mesa de Assembleia Legislativa ou a Mesa da Câmara 
Legislativa do Distrito Federal; 
V - o Governador de Estado ou o Governador do Distrito Federal; 
VI - o Procurador-Geral da República; 
VII - o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil; 
VIII - partido político com representação no Congresso Nacional; 

                                                           
50 BARROSO, Luís Roberto. O Controle de Constitucionalidade no Direito Brasileiro. 8ª ed. 
São Paulo: Ed. Saraiva. 2019, pag. 72. 
51 MOREIRA, José Carlos Barbosa. Comentários ao Código de Processo Civil. 11 ed. Rio de 
Janeiro: Forense, vol. 5, 2003, p. 29 
52 BARROSO, Luís Roberto. O Controle de Constitucionalidade no Direito Brasileiro. 8ª ed. 
São Paulo: Ed. Saraiva. 2019, pag. 73. 
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IX - confederação sindical ou entidade de classe de âmbito 
nacional”53. 

 
 A petição dirigida ao Supremo Tribunal Federal deverá conter o 
dispositivo da lei ou do ato normativo impugnado e os fundamentos jurídicos do 
pedido em relação a cada uma das impugnações, bem como o pedido, com 
suas especificações, conforme dispõe o art. 3º da Lei nº 9.868/99.  
 A decisão a respeito da (in)constitucionalidade da lei ou do ato normativo 
deverá contar com a presença de pelo menos oito Ministros do STF, sendo que 
pelo menos seis Ministros devem se manifestar a respeito da norma 
impugnada.  
 O artigo 27 da Lei nº 9.868/99 refere que ao declarar a 
inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, e tendo em vista razões de 
segurança jurídica ou de excepcional interesse social, poderá o Supremo 
Tribunal Federal, por maioria de dois terços de seus membros, restringir os 
efeitos daquela declaração ou decidir que ela só tenha eficácia a partir de seu 
trânsito em julgado ou de outro momento que venha a ser fixado54. 
 A declaração de in(constitucionalidade) é irrecorrível, ressalvada a 
interposição de embargos de declaração, porém, não podendo ser objeto de 
ação rescisória. 
 Após o trânsito em julgado da decisão, o Supremo Tribunal Federal fará 
publicar em seção especial do Diário da Justiça e do Diário Oficial da União a 
parte dispositiva do acórdão. A declaração de constitucionalidade ou de 
inconstitucionalidade, inclusive a interpretação conforme a Constituição e a 
declaração parcial de inconstitucionalidade sem redução de texto, têm eficácia 
contra todos e efeito vinculante em relação aos órgãos do Poder Judiciário e à 
Administração Pública federal, estadual e municipal55. 
 No próximo capítulo iremos tratar do julgamento da ADI 6595/DF que 
teve seu julgamento realizado pelo Supremo Tribunal Federal.  
 
5. JULGAMENTO DA ADI 6595/DF PELO STF – 
(IN)CONSTITUCIONALIDADE DA LEI Nº 13.967/2019  
 
 O Estado do Rio de Janeiro interpôs ação direta de inconstitucionalidade 
alegando que a Lei nº 13.967/2019, em seu artigo 2º, inc. VII violou os 
seguintes artigos da Constituição Federal de 1988: 
 

- Art. 2º - separação de poderes56; 
- Art.5º, LXI57,  

                                                           
53 BRASIL. Lei nº 9.868/99. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9868.htm> Acesso em: 11 jun. 2022). 
54 Ibidem. 
55 Ibidem. 
56 Art. 2º São Poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o 
Executivo e o Judiciário. (BRASIL. Constituição Federal de 1988. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm> Acesso em: 11 jun. 2022). 
57 Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos 
brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, 
à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:  LXI - ninguém será preso 
senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária 
competente, salvo nos casos de transgressão militar ou crime propriamente militar, definidos 
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- Art. 1858, 
- Art. 22, XXI 59– Princípio Federativo  
- Art.42, § 1º 60; 
- Combinados com os artigos 61, § 1º, II, f61, e 142, § 3º, X62.  

 
 O Estado do Rio de Janeiro sustentou em sua petição inicial a 
inconstitucionalidade formal da lei por vício de iniciativa, pois oriunda do Projeto 
de Lei nº 7.645/2014, de autoria parlamentar dos Deputados Federais 
Subtenente Gonzaga e Jorginho Mello, o que, por sua vez usurparia a 
competência do Chefe do Poder Executivo, pois o mesmo tem a  
 

“prerrogativa de inaugurar o processo legislativo das normas que 
cuidam do regime jurídico dos militares estaduais, invadindo 

                                                                                                                                                                          
em lei. (BRASIL. Constituição Federal de 1988. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm> Acesso em: 11 jun. 2022). 
58 Art. 18. A organização político-administrativa da República Federativa do Brasil compreende 
a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, todos autônomos, nos termos desta 
Constituição. (BRASIL. Constituição Federal de 1988. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm> Acesso em: 11 jun. 2022). 
59 Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre: XXI - normas gerais de organização, 
efetivos, material bélico, garantias, convocação, mobilização, inatividades e pensões das 
polícias militares e dos corpos de bombeiros militares. (BRASIL. Constituição Federal de 
1988. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm> 
Acesso em: 11 jun. 2022). 
60 Art. 42 Os membros das Polícias Militares e Corpos de Bombeiros Militares, instituições 
organizadas com base na hierarquia e disciplina, são militares dos Estados, do Distrito Federal 
e dos Territórios. § 1º Aplicam-se aos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Territórios, além do que vier a ser fixado em lei, as disposições do art. 14, § 8º; do art. 40, § 9º; 
e do art. 142, §§ 2º e 3º, cabendo a lei estadual específica dispor sobre as matérias do art. 142, 
§ 3º, inciso X, sendo as patentes dos oficiais conferidas pelos respectivos 
governadores. (BRASIL. Constituição Federal de 1988. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm> Acesso em: 11 jun. 2022). 
61 Iniciativa privativa do Presidente da República para regular o regime jurídico dos militares 
das Forças Armadas: ( Art. 61. A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a 
qualquer membro ou Comissão da Câmara dos Deputados, do Senado Federal ou do 
Congresso Nacional, ao Presidente da República, ao Supremo Tribunal Federal, aos Tribunais 
Superiores, ao Procurador-Geral da República e aos cidadãos, na forma e nos casos previstos 
nesta Constituição. § 1º São de iniciativa privativa do Presidente da República as leis que: II - 
disponham sobre: f) militares das Forças Armadas, seu regime jurídico, provimento de cargos, 
promoções, estabilidade, remuneração, reforma e transferência para a reserva. (BRASIL. 
Constituição Federal de 1988. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm> Acesso em: 11 jun. 2022). 
62 Art. 142. As Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica, 
são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na 
disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da República, e destinam-se à defesa da 
Pátria, à garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da 
ordem. § 3º Os membros das Forças Armadas são denominados militares, aplicando-se-lhes, 
além das que vierem a ser fixadas em lei, as seguintes disposições: X - a lei disporá sobre o 
ingresso nas Forças Armadas, os limites de idade, a estabilidade e outras condições de 
transferência do militar para a inatividade, os direitos, os deveres, a remuneração, as 
prerrogativas e outras situações especiais dos militares, consideradas as peculiaridades de 
suas atividades, inclusive aquelas cumpridas por força de compromissos internacionais e de 
guerra. (BRASIL. Constituição Federal de 1988. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm> Acesso em: 11 jun. 2022). 
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indevidamente a esfera discricionária deste Poder, ao arrepio do 
Texto Constitucional”63.  

 
 Argumenta, também, a existência de inconstitucionalidade material, 
tendo em vista a  
 

“proibição, por lei federal, da aplicação de medidas privativas e 
restritivas de liberdade colide com o disposto no art. 5º, LXI, do texto 
constitucional, que prevê a prisão de integrantes daquelas 
corporações nos casos de transgressão militar ou de crime 
propriamente militar, definidos em lei”64. 

 
 Por fim, requereu, o Estado do Rio de Janeiro: 
 

“(i) a concessão de cautelar inaudita altera parte , suspendendo-se a 
vigência do dispositivo VII - vedação de medida privativa e restritiva 
de liberdade contido no artigo 2º da Lei nº 13.967, de 26 de dezembro 
de 2019, por violação aos artigos 2º; 5º, inciso LXI; 18; 22, inciso XXI; 
42, § 1º c/c 142, § 3º, inciso X; e 61, § 1º, inciso II, alínea f; todos da 
Constituição da República; […] (v) […] seja declarada a 
inconstitucionalidade do dispositivo VII - vedação de medida privativa 
e restritiva de liberdade contido no artigo 2º da Lei nº 13.967, de 26 
de dezembro de 2019, por violação aos artigos 2º; 5º, inciso LXI; 18; 
22, inciso XXI; 42, § 1º c/c 142, § 3º, inciso X; e 61, § 1º, inciso II, 
alínea f; todos da Constituição da República”65.  

 
 Por seu turno, a Advocacia-Geral da União manifestou-se pela 
constitucionalidade formal e material das normas atacadas, assim ementado:  
 

 “Administrativo. Artigo 2º da Lei nº 13.967/2019, na parte em que 
altera o artigo 18, inciso VII do Decreto-Lei nº 667/1969, ‘[...] para 
extinguir a pena de prisão disciplinar para as polícias militares e os 
corpos de bombeiros militares dos Estados, dos Territórios e do 
Distrito Federal [...]’. Alegada ofensa aos artigos 2º; 5º, incisos LIV e 
LXI; 18; 22, inciso XXI; 42, § 1º; 61, § 1º, inciso II, alínea ‘f’; 142, § 2º 
e § 3º, inciso X e 144, § 6º, todos da Constituição da República. A 
norma sob invectiva não regula diretamente o regime jurídico dos 
militares estaduais, mas tem caráter principiológico para a fixação das 
sanções administrativas, a ser realizada pela legislação estadual. A 
competência dos Estados prevista no artigo 42, § 1º, da Constituição 
Federal não inibe o exercício da competência privativa da União para 
dispor sobre a organização e garantias das polícias militares e corpos 
de bombeiros militares (artigo 22, inciso XXI, da Carta de 1988). 
Inexistência de mandamento constitucional que imponha a previsão 
de penas restritivas de liberdade no âmbito administrativo militar. 
Matéria sujeita à discricionariedade legislativa. O princípio veiculado 
na disposição questionada tem âmbito restrito de aplicação e não 

                                                           
63 (STF. ADI 6595/DF. Tribunal Pleno.  Relator: Min. Ricardo Lewandowski, data da decisão: 
13/05/2022 Disponível em: <https://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=6051995> 
(p. 6 do doc. eletrônico 1). Acesso em: 17 de mai. 2022). 
64 (STF. ADI 6595/DF. Tribunal Pleno.  Relator: Min. Ricardo Lewandowski, data da decisão: 
13/05/2022 Disponível em: < https://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=6051995> 
Acesso em: 17 de mai. 2022).  
65 (STF. ADI 6595/DF. Tribunal Pleno.  Relator: Min. Ricardo Lewandowski, data da decisão: 
13/05/2022 Disponível em: https://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=6051995 
Acesso em: 17 de mai. 2022). 
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representa obstáculo ao respeito da hierarquia e da disciplina. 
Manifestação pela improcedência do pedido formulado”66.  

 
 Em sua manifestação, o Procurador-Geral da República, opinou pela 
procedência do pedido para que seja declarada inconstitucional a Lei 13.967 
/2019, nos seguintes termos: 
 

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 13.967 /2019. 
PRISÃO DISCIPLINAR. POLÍCIAS MILITARES E BOMBEIROS 
MILITARES. INICIATIVA PARLAMENTAR. VÍCIO DE INICIATIVA 
(CF, ART. 61, § 1º, II, ‘C’ E ‘F’). HIERARQUIA E DISCIPLINA. 
PRISÃO DISCIPLINAR. REGIME ESPECIAL DE SUJEIÇÃO. ARTS. 
42, § 1º, E 142, §§ 2º E 3º, DA CONSTITUIÇÃO. 
INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL E MATERIAL. 
INTERDEPENDÊNCIA. INCONSTITUCIONALIDADE POR 
ARRASTAMENTO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 1. Lei de iniciativa 
parlamentar que trate sobre regime jurídico-disciplinar dos militares 
estaduais padece de inconstitucionalidade formal, pois a deflagração 
do processo legislativo em tal matéria sujeita-se à iniciativa reservada 
do Chefe do Poder Executivo (CF, art. 61, § 1º, II, ‘c’ e ‘f’). 
Precedentes. 2. Por força do art. 42, § 1º, da Constituição Federal, 
aplicam-se aos militares dos estados-membros, do Distrito Federal e 
dos territórios as disposições do art. 142, § 2º, da Lei Maior, do qual 
decorre o caráter administrativo da prisão disciplinar, uma vez que 
não admitida a impetração de habeas corpus contra punições 
disciplinares a militares. 3. Disciplina e hierarquia são vetores 
constitucionais estruturantes das instituições militares e pilares que as 
distinguem das demais organizações civis ou sociais, sendo 
conformadores de regime jurídico especialíssimo que diferencia, em 
termos de exercício de direitos individuais, os militares dos servidores 
públicos civis e dos demais cidadãos. Precedentes. 4. A prisão por 
transgressão disciplinar (CF, art. 5º, LXI) é instituto que concretiza a 
hierarquia e a disciplina, vetores essenciais à vida na caserna, em 
razão das particularidades do serviço público militar. 5. Lei Federal 
que promove a extinção da prisão administrativa disciplinar a militares 
estaduais — Força Auxiliar e Reserva do Exército (CF, art. 144, § 6º) 
—, esvazia a simetria e o teor dos preceitos constitucionais aplicáveis 
a polícias militares e bombeiros militares, que também se submetem 
à organização com base na hierarquia e na disciplina (CF, art. 42, 
caput ). 6. É inconstitucional lei federal que, a pretexto de exercer 
competência para edição de normas gerais de caráter principiológico 
(CF, art. 22, XXI, e 177, § 7º), impeça a incidência de normas 
constitucionais originárias, a caracterizar discrímen sem respaldo 
jurídico-normativo. — Parecer pela procedência do pedido, a fim de 
que seja declarada inconstitucional a Lei 13.967/2019”67.  

 
 O Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro informou ao STF a 
suspensão do Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade 0085474-
36.2020.8.19.0000 até o julgamento da ADI 6595.  
 
 

                                                           
66 (STF. ADI 6595/DF. Tribunal Pleno.  Relator: Min. Ricardo Lewandowski, data da decisão: 
13/05/2022 Disponível em: < https://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=6051995> 
(doc. eletrônico 41). Acesso em: 17 de mai. 2022). 
67 (STF. ADI 6595/DF. Tribunal Pleno. Relator: Min. Ricardo Lewandowski, data da decisão: 
13/05/2022 Disponível em: < https://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=6051995> 
(doc. eletrônico 47). Acesso em: 17 de mai. 2022). 
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5.1 VOTO DO MINISTRO RELATOR RICARDO LEWANDOWSKI 
 
 O Ministro Relator argumentou em seu acórdão que  
 

“a Lei Federal nº 13.967/2019, na prática, extinguiu a pena de prisão 
disciplinar no âmbito das policias militares e dos corpos de bombeiros 
militares, ao argumento de conferir caráter humanista e garantista, 
voltado para outros instrumentos de controle interno, adequando a 
legislação disciplinar militar aos patamares civilizatórios atuais”68. 
 

 Segundo o acórdão o diploma legal  
 

“foi editado com o intuito de alterar o artigo 18 do Decreto-Lei 667, de 
1969 - que reorganizava tais corporações - cuja redação original era a 
seguinte: Art 18. As Polícias Militares serão regidas por Regulamento 
Disciplinar redigido à semelhança do Regulamento Disciplinar do 
Exército e adaptado às condições especiais de cada Corporação”69. 
 

 Ressalta que a Lei Federal em comento é de autoria parlamentar, 
advinda do Projeto de Lei 7.645/2014, explicando que a iniciativa para o 
exercício da competência nesse caso, é reservada ao Poder Executivo, e não 
do Poder Legislativo70 como constatado.  
 A esse respeito, destacou a seguinte ementa julgada nessa linha de 
pensamento: 
  

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. EMENDA 
CONSTITUCIONAL QUE DISPÕE SOBRE REGIME JURÍDICO DOS 
SERVIDORES MILITARES DO ESTADO DE RONDÔNIA. PROJETO 
ORIGINADO NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA. 
INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. VÍCIO RECONHECIDO. 
VIOLAÇÃO À RESERVA DE INICIATIVA DO CHEFE DO PODER 
EXECUTIVO. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. I - À luz do 
princípio da simetria, a jurisprudência desta Suprema Corte é 
pacífica ao afirmar que, no tocante ao regime jurídico dos 
servidores militares estaduais, a iniciativa de lei é reservada ao 
Chefe do Poder Executivo local por força do artigo 61, § 1º, II, f, 
da Constituição. II - O vício formal não é superado pelo fato de a 
iniciativa legislativa ostentar hierarquia constitucional. III - Ação direta 
julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade do artigo 
148-A da Constituição do Estado de Rondônia e do artigo 45 das 
Disposições Constitucionais Transitórias da Carta local, ambos 
acrescidos por meio da Emenda Constitucional 56, de 30 de maio de 
2007” (ADI 3.930/RO, de minha relatoria - negritei)71 

 
 O Supremo Tribunal Federal possui orientação que dispõe a respeito do 
regime jurídico dos policiais militares e bombeiro militares dos Estados e do 
Distrito Federal, no sentido de que no tocante a regime jurídico dos integrantes 

                                                           
68 (STF. ADI 6595/DF. Tribunal Pleno. Relator: Min. Ricardo Lewandowski, data da decisão: 
13/05/2022 Disponível em: < https://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=6051995> 
(p. 6 do doc. eletrônico 47) Acesso em: 17 de mai. 2022). 
69 (STF. ADI 6595/DF. Tribunal Pleno. Relator: Min. Ricardo Lewandowski, data da decisão: 
13/05/2022 Disponível em: < https://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=6051995> 
Acesso em: 17 de mai. 2022). 
70 ibidem. 
71 ibidem. 
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das Forças Armadas, “a iniciativa de lei é reservada ao chefe do Poder 
Executivo Federal, por força do artigo 61, § 1º, II, f, da Constituição”72. Assim, 
como a matéria em questão trata do regime jurídico de servidores militares 
estaduais e distritais, a reserva da iniciativa é do Chefe do Executivo local, por 
força do princípio da simetria73. 
 Acerca disso o art. 22, XXI, outorgou à União a competência privativa 
para legislar sobre “normas gerais de organização, efetivos, material bélico, 
garantias, convocação e mobilização das polícias militares e corpos de 
bombeiros militares”74.  
 Dessa forma, o Ministro argumenta que 
 

“não há dúvida de que, muito embora o art. 42 da Carta Magna 
consigne que os membros das polícias militares e corpos de 
bombeiros constituam servidores das distintas unidades federadas, o 
estabelecimento de normas gerais concernentes a estes ficou ao 
encargo da União”75. 

 
 Descreveu o ilustre Relator que a Suprema Corte, julgou recentemente, 
um feito relatado pelo Ministro Alexandre de Moraes, em que se “estabeleceu 
a correta delimitação do conceito de normas gerais quando se trata da 
organização das polícias militares e corpos de bombeiros militares”, 
conforme o voto a seguir transcrito:  
 

“Com efeito, nos termos do artigo 22, XXI, da Constituição Federal, 
compete privativamente à União legislar sobre normas gerais de 
organização, efetivos, material bélico, garantias, convocação, 
mobilização, inatividades e pensões das polícias militares e dos 
corpos de bombeiros militares.  
Por outro lado, o legislador constituinte delegou aos Estados a 
competência legislativa para tratar das especificidades atinentes aos 
temas previstos no artigo 142, § 3º, X, da Constituição em relação 
aos militares que lhes preste serviço. É o que se depreende da leitura 
do art. 42, § 1º, abaixo destacado:  
Art. 42 Os membros das Polícias Militares e Corpos de Bombeiros 
Militares, instituições organizadas com base na hierarquia e 
disciplina, são militares dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Territórios. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 18, de 
1998)  
§ 1º Aplicam-se aos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Territórios, além do que vier a ser fixado em lei, as disposições do art. 
14, § 8º; do art. 40, § 9º; e do art. 142, §§ 2º e 3º, cabendo a lei 
estadual específica dispor sobre as matérias do art. 142, § 3º, inciso 
X, sendo as patentes dos oficiais conferidas pelos respectivos 
governadores.  
O artigo 142, § 3º, X, por sua vez, dispõe que a lei disporá sobre o 
ingresso nas Forças Armadas, os limites de idade, a estabilidade e 
outras condições de transferência do militar para a inatividade, os 
direitos, os deveres, a remuneração, as prerrogativas e outras 
situações especiais dos militares, consideradas as peculiaridades de 
suas atividades, inclusive aquelas cumpridas por força de 
compromissos internacionais e de guerra. 

                                                           
72 ibidem. 
73 ibidem. 
74 ibidem. 
75 ibidem. 
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De fato, a concepção de normas de caráter geral relaciona-se ao 
estabelecimento de diretrizes e de princípios fundamentais 
regentes de determinada matéria, sem ser possível ao legislador 
federal lançar mão de disciplina relativa a peculiaridades ou 
especificidades locais, descendo indevidamente a minúcias 
normativas mais condizentes com a atividade do legislador 
estadual ou municipal. A compreensão da terminologia diretrizes e 
princípios fundamentais não pode ser ampliada a ponto de tolher a 
capacidade de produção normativa conferida pela Constituição aos 
demais entes federativos, sob pena de se vulnerar o pacto federativo. 
Nesse sentido, é necessário considerar, tal como oportunamente 
destacado pelo Ministro SEPÚLVEDA PERTENCE, que problema 
sério, na questão da competência concorrente, é a demarcação do 
âmbito normativo das chamadas ´normas gerais´. E, nesse ponto, 
como assinalou o Ministro NELSON JOBIM, essa competência 
federal do art. 22, inciso XXI, para legislar sobre ´normas gerais 
de organização, efetivos, material bélico, garantias, convocação 
e mobilização das polícias militares e corpos de bombeiros 
militares´ , há que ser interpretada restritivamente, dentro de 
princípios básicos da organização federativa: ela só se justifica 
em termos da imbricação dos prismas gerais da estruturação 
das polícias militares com o seu papel de ´forças auxiliares e 
reserva do Exército´ “(ACO 3.396/DF, Rel. Min. Alexandre de 
Moraes, grifei)76. 
 

 O acórdão colacionado acima explica a delimitação do art. 144, § 6º, da 
CF, pontuando que as polícias militares e os corpos de bombeiro  
 

“configuram forças auxiliares e reserva do Exército, o mesmo 
dispositivo constitucional também consigna que elas se subordinam 
aos Governadores de Estado e do Distrito Federal, pois a 
segurança pública dos entes federados é matéria que se coloca sob 
sua a competência destes”77. 

 
 Expõe que, no caso, está-se diante da usurpação da iniciativa legislativa 
dos Governadores. O Ministro Relator Lewandowski refere que  
 

“Mesmo que se entenda - a meu ver equivocadamente – que a Lei 
atacada dispõe sobre “normas gerais”, ainda assim estar-se-ia 
diante de um incontornável vício de inconstitucionalidade formal, 
porquanto o Congresso Nacional, ao aprovar a Lei 13.967/2019, de 
origem parlamentar, quando menos, invadiu a esfera de competência 
privativa do Chefe do Executivo Federal, de nada valendo a sanção 
presidencial para sanar tal mácula”78. 

 
 Conforme José Afonso da Silva  
 

“iniciativa reservada é a que compete a um só dos titulares do poder 
de iniciativa, com exclusão de qualquer outro titular. Além disso, a 

                                                           
76 (STF. ADI 6595/DF. Tribunal Pleno. Relator: Min. Ricardo Lewandowski, data da decisão: 
13/05/2022 Disponível em: < https://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=6051995> 
Acesso em: 17 de mai. 2022). 
77 (STF. ADI 6595/DF. Tribunal Pleno. Relator: Min. Ricardo Lewandowski, data da decisão: 
13/05/2022 Disponível em: < https://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=6051995> 
Acesso em: 17 de mai. 2022). 
78 Ibidem. 
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sanção da Lei 13.967/2019 pelo Presidente da República não tem o 
efeito de convalidar o vício de iniciativa”79.  

 
 Mesmo que o vício formal constatado pudesse ser superado, ainda 
assim, não se poderia deixar de analisar que o mesmo padece, também, de 
vício material, tendo em vista que  
 

“embora as polícias militares e corpos de bombeiros militares dos 
entes federados subordinem-se ao aos Governadores, elas também 
configuram forças auxiliares e reserva do Exército, nos termos dos 
arts. 42 e 144, § 6º, da Constituição, acionáveis, como tal, em 
circunstâncias excepcionais, a exemplo de uma situação de guerra. 
Tais corporações, juntamente com as demais polícias de natureza 
civil, têm a incumbência de - portando armas letais - preservar a 
ordem pública e a incolumidade das pessoas e do patrimônio. Não 
por outra razão é que os servidores militares estaduais e distritais, à 
semelhança dos integrantes das Forças Armadas, submetem-se a um 
regime jurídico diferenciado, o qual se distingue daquele concernente 
aos servidores civis, “desde a forma de investidura, até as formas de 
inatividade”80 

  
 De acordo com o pensamento de José Afonso da Silva  
 

“tais servidores têm como valores estruturantes de sua atividade a 
hierarquia e a disciplina, a teor dos arts. 42, caput, e 142, caput, da 
CF, exatamente para que desempenhem o seu delicadíssimo múnus 
público dentro dos parâmetros da mais rigorosa legalidade”81.  

 
 Constata-se, também, ao analisar a Constituição Federal que, de forma, 
clara, é inequívoca a autorização da prisão de militares por determinação de 
seus superiores hierárquicos, caso transgridam regras concernentes ao regime 
jurídico ao qual estão sujeitos, dispondo o art. 5º, LXI, quanto a essa 
particularidade, o seguinte: “ninguém será preso senão em flagrante delito ou 
por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, “salvo 
nos casos de transgressão militar ou crime propriamente militar, definidos em 
lei”82. 
 
 Por fim, o ilustre Relator ressalta que: 
 

                                                           
79 DA SILVA, José Afonso. apud (STF. ADI 6595/DF. Tribunal Pleno. Relator: Min. Ricardo 
Lewandowski, data da decisão: 13/05/2022 Disponível em: < 
https://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=6051995> Acesso em: 17 de mai. 
2022). 
80 STF. ADI 6595/DF. Tribunal Pleno. Relator: Min. Ricardo Lewandowski, data da decisão: 
13/05/2022 Disponível em: < https://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=6051995> 
Acesso em: 17 de mai. 2022. 
81 DA SILVA, José Afonso. apud (STF. ADI 6595/DF. Tribunal Pleno. Relator: Min. Ricardo 
Lewandowski, data da decisão: 13/05/2022 Disponível em: < 
https://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=6051995> Acesso em: 17 de mai. 
2022). 
82 STF. ADI 6595/DF. Tribunal Pleno. Relator: Min. Ricardo Lewandowski, data da decisão: 
13/05/2022 Disponível em: < https://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=6051995> 
Acesso em: 17 de mai. 2022. 
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“(...) a razão pela qual o eixo estruturante do regime especial a que 
estão submetidos os servidores militares leva em conta a natureza 
peculiar de suas atribuições, o qual gira em torno da subordinação 
hierárquica e da submissão disciplinar aos respectivos comandantes. 
Essas características têm por finalidade a salvaguarda de valores 
basilares da vida castrense, dentre os quais avulta o pronto e estrito 
cumprimento das missões que lhes são cometidas, sem quaisquer 
desvios ou tergiversações, sobretudo considerada a potencial 
letalidade de suas ações, que cresce exponencialmente quando 
executadas fora dos lindes da legalidade”83. 

 
 O Ministro Relator Ricardo Lewandowski votou pela procedência do 
pedido para declarar a inconstitucionalidade formal e material da Lei Federal 
13.967/2019. 
 
 
5.2 VOTO MINISTRO DIAS TÓFFOLI 
 
 
 O Ministro Dias Tóffoli ressaltou em seu voto que  
 

“Quanto ao vício material, importa observar que os servidores 
militares estaduais, dada a relevância de sua missão e a natureza 
peculiar de suas atribuições, submetem-se a um regime jurídico 
diferenciado, que está fundado nos princípios da hierarquia e da 
disciplina, nos termos dos arts. 42, caput, e 142, caput, da 
Constituição84”. 

 
 E ainda, citou Jocleber Rocha Vasconcelos, conforme segue: 
 

“Seria extremamente desastroso deixar pessoas, que sofrem 
derrogações em inúmeros direitos, capacitados e treinados para o 
combate, com amplo acesso ao manuseio de informações, 
armamentos e equipamentos de alto poder destrutivo, desprovidas de 
normas repressivas eficazes. Nesse ponto, as regras de hierarquia e 
disciplina militar impõem um caráter educativo e ao mesmo tempo 
repressivo, possibilitando a manutenção ou restauração do padrão 
almejado. Em sede específica do poder punitivo do Estado, o 
corolário é a previsão nos diplomas legais de um sistema disciplinar 
mais recrudescido, inclusive no que toca às punições. A restrição da 
liberdade deixa de ser, portanto, sob uma ótica mais ampla, uma 
simples violação de garantia individual para se tornar um mecanismo 
necessário de eficiência da força militar.85”  

 
 Ao final, acompanhou o voto do Ministro Relator Ricardo Lewandowski. 
 
 
                                                           
83 STF. ADI 6595/DF. Tribunal Pleno. Relator: Min. Ricardo Lewandowski, data da decisão: 
13/05/2022 Disponível em: < https://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=6051995> 
Acesso em: 17 de mai. 2022. 
84 ibidem. 
85 VASCONCELOS, Jocleber Rocha. Elementos para a interpretação constitucional da prisão 
disciplinar militar. Revista Jus Navigandi, ISSN , p. 1518-4862 apud STF. ADI 6595/DF. 
Tribunal Pleno. Relator: Min. Ricardo Lewandowski, data da decisão: 13/05/2022 Disponível 
em: < https://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=6051995> Acesso em: 17 de 
mai. 2022. 
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5. 3 VOTO MINISTRO ALEXANDRE DE MORAES 
 
 O Ministro Alexandre de Moraes pontuou que “a inconstitucionalidade 
formal merece ser acolhida, tanto em relação ao desrespeito às regras de 
distribuição de competência, quanto em relação à iniciativa privativa do Chefe 
do Poder Executivo”86. 
 
 E ainda, ressaltou que  
 

“o legislador federal exorbitou de sua competência constitucional, 
uma vez que, além de o desempenho das atividades de segurança 
pública ser atribuição material também conferida aos Estados, 
incumbindo-lhes a edição de atos normativos que regulem o exercício 
dessa atividade, o texto constitucional consignou regra específica a 
respeito da competência legislativa para a regulamentação do 
estatuto dos militares estaduais, sujeitos à direção superior dos 
Governadores”87. 

 
 Por seu turno, a norma atacada na ADI 6595 não encontra fundamento 
válido previsto no art. 22, XXI, da CF – competência legislativa - pois regula o 
regime jurídico dos militares estaduais, contendo proibição da aplicação de 
medida disciplinar específica88. 
 
 Também, tal norma violou o princípio da autonomia estadual (art. 25 da 
CF), “pelo qual os Estados são dotados de liberdade para se auto-organizarem 
e administrarem”89. Assim, a competência para regulamentação de normas 
acerca ”do regime jurídico de seus servidores, a organização administrativa de 
seus órgãos e repartições, a prestação de serviços públicos de interesse da 
população, como é o caso das atividades de segurança pública”90. 
 
 Referiu o ilustre Ministro que  
 

“O inciso VII da Lei Federal nº 13.967/2019 - “vedação de medida 
privativa e restritiva de liberdade” - invade domínio normativo próprio 
e tradicionalmente exercido pelos Estados, por meio da edição de 
regulamentos disciplinares que usualmente preveem a prisão 
administrativa como medida necessária para a manutenção da 
hierarquia e disciplina das instituições militares.  
Ainda que se admita a competência da União na matéria, a 
deflagração de processo legislativo seria reservada ao chefe do 
Poder Executivo, na forma do art. 61, § 1º, II, da CF”91 

 
 Por fim, acompanhou o voto do Ministro Relator Ricardo Lewandowski. 
 
 

                                                           
86 STF. ADI 6595/DF. Tribunal Pleno. Voto do Min. Alexandre de Moraes, data da decisão: 
13/05/2022 Disponível em: < https://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=6051995> 
Acesso em: 17 de mai. 2022. 
87 Ibidem. 
88 Ibidem. 
89 Ibidem. 
90 Ibidem. 
91 Ibidem. 
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5.4 CONCLUSÃO DO JULGAMENTO DA ADI 6595/DF 
 
 Por unanimidade de votos, o Supremo Tribunal Federal julgou 
procedente o pedido formulado na ADI 6595/DF, declarando a 
inconstitucionalidade formal e material da Lei Federal nº 13.967/2019, nos 
termos do voto do Ministro Relator Ricardo Lewandowski. O julgamento 
ocorreu em Sessão virtual do Plenário que ocorreu de 13/05/2022 a 
20/05/2022. 
 
CONCLUSÃO 
 
 Ao analisar a Lei Federal nº 13.967/2019 utilizando os artifícios jurídicos e 
doutrinários podemos concluir que há inconstitucionalidade formal e material, uma 
vez que há vício de iniciativa, tendo em vista que o projeto de lei foi proposto 
por parlamentares (poder legislativo), usurpando a competência dos 
Governadores dos Estados para inaugurar o processo legislativo, pois cabe ao 
Chefe do Executivo Estadual propor leis que dizem respeito ao regime jurídico 
de seus servidores, e, ainda, inconstitucionalidade material porquanto o art. 18, 
inciso VII, colide com o art. 5º, LXI, do texto constitucional, que prevê a prisão 
de integrantes daquelas corporações nos casos de transgressão militar ou de 
crime propriamente militar, definidos em lei. 
 Assim, superada a controvérsia, a lei federal em comento deixa de produzir 
efeitos jurídicos, tendo em vista sua inconstitucionalidade formal e material. 
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