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3 questões fundamentais

 I – O PODER CONSTITUINTE DERIVADO PODE 

TUDO?

 II – COMO EVOLUIU NOSSA CONSTITUIÇÃO? 

Concessiva ou Restaurativa?

 III – COMO INTERPRETAR AS NORMAS 

CONSTITUCIONAIS VIGENTES?
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I - O PODER CONSTITUINTE DERIVADO 

PODE TUDO?

 PODER CONSTITUINTE ORIGINÁRIO E DIREITOS 

PRÉ-POLÍTICOS

 DIREITOS FUNDAMENTAIS E DESIGUALDADES 

CONSTITUCIONAIS – inferioridades jurídicas?

 IGUALDADE MATERIAL E DIFERENÇAS

 REGIME ESPECIAL DE SUBORDINAÇÃO DENTRO 

DO REGIME ESPECIAL DE SUBORDINAÇÃO
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I - O PODER CONSTITUINTE DERIVADO 

PODE TUDO?

 Tribunal Constitucional Alemão BVERFGE 33, 1

 A condição da relação especial com o poder público

pode ser voluntária (hierarquia militar, por exemplo,

exceção feita ao serviço militar obrigatório) ou

involuntária, como na relação escolar, de um lado, e na

relação carcerária, do outro. Se os direitos fundamentais

desses titulares em relação especial de sujeição à

autoridade (besonderes Gewaltverhältnis) sofrem

limitações especiais, também a concretização de tais

limitações tem um ônus maior de fundamentação, ou

seja, são submetidas a limites (limites dos limites) mais

rigorosos.
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I - O PODER CONSTITUINTE DERIVADO 

PODE TUDO?

 Ontologia do Conceito de Militar

 Analogia (Forças Armadas) e Contra-

analogia (Servidores Públicos)
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ERROS DE PREMISSA ENDÊMICOS:

Acórdãos TCU 2.059/2012 e 2.314/2015 - P

 Epígrafe: Sistema de Previdência Pública com

Militares Inativos e seus Pensionistas (EFM)

 Inclua resultado atuarial dos aposentados

militares (RR) além do resultado atuarial das

pensões militares (art. 4º, § 2º, inc. IV, alínea

„a‟, da LRF)
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ERROS DE PREMISSA ENDÊMICOS:

Acórdãos TCU 2.059/2012 e 2.314/2015 - P

 Publicar demonstrativo de receitas e despesas 

previdenciárias dos militares das Forças Armadas 

e seus dependentes (art. 40, § 20, da CF, e art. 

53, II, e § 1º, II, da LRF)

 Que se avalie alternativas de financiamento para 

os encargos com Militares inativos e pensionistas 

tendo em vista o significativo e crescente déficit e 

a falta de perspectiva de equilíbrio de longo prazo.
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I - O PODER CONSTITUINTE DERIVADO 

PODE TUDO?

 A ontologia do conceito de Militar como

fundamento legitimador da diferenciação

constitucional.

 O Regime Constitucional dos Militares e o

significado do silêncio constitucional sobre uma

Regime Previdenciário deles próprio.
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I - O PODER CONSTITUINTE DERIVADO 

PODE TUDO?

 Diferença ou privilégio? (igualdade material).

 Batalhas e promessas.

 Pensões Militares: 1790 – recompensa ou 

contraprestação.

 Qualidades ontológicas – tem-que-ser indiferente 

ao contexto (guerra e paz).

 Militares como Categoria Social: hierarquia e 

disciplina.
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I - O PODER CONSTITUINTE DERIVADO 

PODE TUDO?

 Alfred de Vigny

 “a arma a quem serve é o molde em que se joga o 

caráter e ali se modifica e refunde até tomar uma 

forma genérica, impressa para sempre. O homem 

se apaga e fica o soldado”

 In Servidão e Grandeza dos Militares
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A ontologia do conceito de Militar como 

fundamento legitimador da diferenciação 

constitucional

 Analogia do particular para o particular (de

servidor público para Militar) é questionável sob o

ponto de vista lógico

 Karl Engisch
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I - O PODER CONSTITUINTE DERIVADO 

PODE TUDO?

A Verdade no Estado Constitucional

- falsas premissas, falsas inferências

- mídia

- sociedade: se perde o conceito essencial

e somem as exigências mais severas e fica o

déficit orçamentário
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A ontologia do conceito de Militar como 

fundamento legitimador da diferenciação 

constitucional

 As Forças Militares Estaduais:

 Contingente e pessoas e bens;

 Defesa do Estado e das Instituições

Democráticas, garantia dos Poderes, da lei e da

ordem;

 Arts. 1º e 2º da Constituição Federal
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I - O PODER CONSTITUINTE 

DERIVADO PODE TUDO?

 Para além da vida (negação)

 Sentimentos: amor, fidelidade, culto e fé

(hierarquia e disciplina)
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I - O PODER CONSTITUINTE DERIVADO 

PODE TUDO?

- Forças Militares: uno indiviso.

- Extraviado: Houaiss (na acepção ruim =

desertor, na acepção boa: bens).

- Andrea Baldanza: máxima coesão.
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I - O PODER CONSTITUINTE 

DERIVADO PODE TUDO?

• Mutação do conceito de previdência social e

Mutação da Natureza das Verbas Militares

• “o militar nunca contribuiu para a

aposentadoria, pois tal benefício não existe na

lei castrense”

• (STJ. Resp. 1.455.607)
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I - O PODER CONSTITUINTE DERIVADO 

PODE TUDO?

 Mais sacrifícios:

 Trabalho noturno

 Horas extras

 Habeas corpus

 Cargo comissionado

 Greve
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I - O PODER CONSTITUINTE DERIVADO 

PODE TUDO?

 Periculosidade, Insalubridade e Penosidade

Radicais:

 Folha de S. Paulo

 Três soldados morrem afogados em treinamento

do Exército na Grande SP

 24/04/2017 21h04

 "estavam em instrução militar e participavam de

atividade prevista no treinamento de combate

básico"
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I - O PODER CONSTITUINTE DERIVADO 

PODE TUDO?

 Em troca da redução de direitos:

 Paridade

 Integralidade

 Dignidade de permanecer militar por toda a 

vida
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I - O PODER CONSTITUINTE DERIVADO 

PODE TUDO?

 POLÍCIA E CORPO DE BOMBEIRO MILITARES:

 Guerrilha urbana e crime organizado (2014): 

 RJ (198 assassinatos para cada 100 mil policiais) 

Alemanha (1,2 assassinato para cada 100 mil 

policiais)

 SP (a maioria dos policiais assassinados o foram 

fora de serviço)

20



I - O PODER CONSTITUINTE DERIVADO 

PODE TUDO?

 Fleet in being e Uno Indiviso na PM e no CBM:

 Quartéis; carros; fardas; armamento.

 O homem se perde, simbolicamente está 

presente o policial e sua natureza militar
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II – COMO EVOLUIU NOSSA 

CONSTITUIÇÃO?

 AMPLIATIVA OU RESTAURATIVA? Direitos

originários (ontológicos) ou derivados (ampliados,

concedidos e, portanto, retomáveis)
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II – COMO EVOLUIU NOSSA 

CONSTITUIÇÃO?

 Mutação Constitucional: caracterizada pela

supressão de dispositivos e negativa

consciente de acréscimo de outros.

 Silêncio eloquente x lacuna x omissão.

 Silêncio eloquente x lacuna e integração

analógica.

 Interpretação ou integração corretiva – Poder

Constituinte.
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II – COMO EVOLUIU NOSSA CONSTITUIÇÃO?

 Os primeiros passos da Assembleia Nacional

Constituinte (identidade total)

 Segundo Turno as votações da ANC (redução

do contato à integralidade e paridade – anti-

previdenciários)
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II – COMO EVOLUIU NOSSA 

CONSTITUIÇÃO?

 EMENDA CONSTITUCIONAL 3/1993:

 Tanto Forças Armadas como PM e CBM

mantiveram a integralidade, mas foi previsto o

regime contributivo para a inatividade (não se

falava ainda de Regime Previdenciário).
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II – COMO EVOLUIU NOSSA CONSTITUIÇÃO?

 Emenda Constitucional 18/1998 (06/02/1998):

 REGIME CONSTITUCIONAL DOS MILITARES

 Guinada constitucional em direção à cisão

completa dos militares das Forças Armadas e

os das PM e CBM em relação aos servidores

públicos (integralidade e paridade).

 Interessante notar que o regime contributivo

ficou apenas com os Militares das Forças

Armadas e do DF.
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II – COMO EVOLUIU NOSSA CONSTITUIÇÃO?

 Emenda Constitucional 18/1998 (06/02/1998):

 Aparta TOPOGRAFICAMENTE (acidente de

percurso) os militares das Forças Armadas dos

militares das PM e CBM.

 Aos militares das PM e CBM aplica a contagem do

serviço público federal, estadual e municipal para

efeitos de aposentadoria e disponibilidade (art. 40,

§ 3º da redação originária)
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II – COMO EVOLUIU NOSSA CONSTITUIÇÃO?

 Estabelece ponto de contato dos militares das

PM e CBM com os das Forças Armadas (art.

142, § 2 e 3º da CF), mas o fez para

preservação da quase-identidade, evitando o

“no que couber”.
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II – COMO EVOLUIU NOSSA CONSTITUIÇÃO?

 Emenda Constitucional 19/1998 (05/06/1998):

 Art. 144. A segurança pública ... através dos 

seguintes órgãos:

 V - polícias militares e corpos de bombeiros 

militares.
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II – COMO EVOLUIU NOSSA CONSTITUIÇÃO?

 Emenda Constitucional 19/1998

 Art. 144. ...

 § 9º A remuneração dos servidores policiais 

integrantes dos órgãos relacionados neste 

artigo será fixada na forma do § 4º do art. 

39. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 19, 

de 1998)

 Art. 39. ... § 4º O membro de Poder, ... serão 

remunerados exclusivamente por subsídio 

fixado em parcela única, .... 
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II – COMO EVOLUIU NOSSA CONSTITUIÇÃO?

 Lei 9.717 – regras gerais do regime próprio de

previdência social dos militares dos Estados e

do Distrito Federal, baseado no equilíbrio

financeiro e atuarial e regime contributivo para

ativos, inativos e pensionistas.

 Nota: a Lei 9.717 vigente em 28/11/1998, na

vigência das redações dadas pelas EC’s 18 e

19/1998
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II – COMO EVOLUIU NOSSA CONSTITUIÇÃO?

 Emenda Constitucional 20/1998 (16/12/1998):

 Para os militares das Forças Armadas: ponto

de contato, mantendo integralidade e paridade,

retirando o regime contributivo.

 Para os militares das PM e CBM: ponto de

contato, mantendo integralidade e paridade,

retirando regime contributivo (art. 42, § 2º).

Insere-se a contagem do tempo de

contribuição nas 3 esferas para aposentadoria

e disponibilidade
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II – COMO EVOLUIU NOSSA CONSTITUIÇÃO?

 Nota: Regimes Previdenciários de caráter

contributivo, equilibrado afastados por

vontade explícita do Constituinte derivado.

 Vide itens 28.3, 28.4 e 28.5 do despacho.
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II – COMO EVOLUIU NOSSA CONSTITUIÇÃO?

 Reflexão:

 EC 18 de 06/02/1998 – regime contributivo

 Lei 9.717 de 28/11/1998 – regras gerais do 

regime contributivo para Estados e DF

 EC 20, de 16/12/1998 – afasta explicitamente 

qualquer regime contributivo para os Militares.

 Logo: inconstitucionalidade superveniente da

Lei 9.717, de 27/11/1998
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II – COMO EVOLUIU NOSSA CONSTITUIÇÃO?

 Excurso sobre a Constituição Federal:

 Art. 22. XXI –normas gerais de organização e garantias

das PMs e dos CBMs, de competências privativa da

União.

 Art; 25, § 1º - Estados possuem as competências não

vedadas (Regime Previdenciário banido da CF)
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II – COMO EVOLUIU NOSSA CONSTITUIÇÃO?

 Emenda Constitucional 41 (31/12/2003):

 Revogou inciso IX do § 3º do art. 142, bem 

como os arts. 8º e 9º da EC 20/1998.

 Revogação essa que também é aplicada aos 

militares das PM e CBM, pois desde a EC 

18/1998 aplica-se a estes o § 3º do art. 142 da 

CF.
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II – COMO EVOLUIU NOSSA CONSTITUIÇÃO?

 Emenda Constitucional 41/2003 (31/12/2003):

 Altera os §§ 7º e 8º do art. 40, exatamente os 

mencionados no inciso IX do § 3º, do art. 142 da 

CF.

 Os referidos §§ 7º e 8º do art. 40 foram pela EC 41

alterados para banir para os servidores públicos a

integralidade e a paridade.

 Evidente a intenção de manter para os militares

das Forças Armadas e das PM e CBM a

integralidade e a paridade (silêncio eloquente).
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II – COMO EVOLUIU NOSSA CONSTITUIÇÃO?

 Emenda Constitucional 41/2003:

 Bane qualquer ponto de contato dos militares

das Forças Armadas com o art. 40 da CF.

 Para os militares das PM e CBM mantém como

único ponto de contato o § 9º do art. 40 (tempo

de contribuição nas 3 esferas para fins de

aposentadoria e disponibilidade).

 Para as pensionistas dos militares das PM e

CBM aplica-se o que for fixado em lei

específica do respectivo ente estatal.
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III – COMO INTERPRETAR AS NORMAS 

CONSTITUCIONAIS VIGENTES?

 Vedação para todos os militares de qualquer

tentativa hermenêutica de analogia com os

conceitos de regime previdenciário e de

servidores públicos (caput do art. 40)

 Haveria liberdade do legislador estadual para 

editar norma sobre os pensionistas? (silêncio 

eloquente + referência ao § 3º do art. 142).
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III – COMO INTERPRETAR AS NORMAS 

CONSTITUCIONAIS VIGENTES?

 O Regime Constitucional dos Militares, lato

sensu, afasta a lógica do Regime

Previdenciário.

 Não é possível analogia com servidores

públicos, salvo as postas na Constituição.

 Silêncio eloquente: paridade, integralidade e

idade de aposentadoria definidos pelo

conceito de Militar e não por critérios atuariais.
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III – COMO INTERPRETAR AS NORMAS 

CONSTITUCIONAIS VIGENTES?

 Reserva e reforma não são espécies de

aposentadoria.

 A reserva, a reforma e a pensão militar não

fazem parte de um Regime Previdenciário, mas

são institutos isolados do Regime

Constitucional dos Militares.
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III – COMO INTERPRETAR AS NORMAS 

CONSTITUCIONAIS VIGENTES?

 É inconstitucional divulgar os gastos com

reformas, reserva e pensões dos militares em

conjunto com Regimes Previdenciários, pois

atrais conceitos que a CF quis afastar

(aposentadoria, déficit, resultado, equilíbrio,

sustentabilidade, contributividade).

 O problema da vontade do legislador como

critério hermenêutico (Alexy, Molinero,

Habermas e outros)
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III – COMO INTERPRETAR AS NORMAS 

CONSTITUCIONAIS VIGENTES?

 A ADI 3105, COMO FUNDAMENTO DO

ACÓRDÃO TCU 2.059/2012 – Plenário.

 O objeto da ADI

 RE 475076 AGR – 2ª Turma: usou como

paradigma RE 435.210 AGR (S.P.C.)

 A Repercussão Geral no RE 596.701

 A insubsistência de decisões tomadas com

base na ADI 3105 e RE 475076 não transitadas

em julgado (AI 594.104 – Agr – ED).
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III – COMO INTERPRETAR AS NORMAS 

CONSTITUCIONAIS VIGENTES?

 CF: Supralegalidade material e parâmetro

interpretativo.

 REGIME CONSTITUICONAL DOS MILITARES

COMO CLÁUSULA PÉTREA E COM LÓGICA

PRÓPRIA (não há possibilidade de tratar de

previdência sem quebrar o Regime)
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III – COMO INTERPRETAR AS NORMAS 

CONSTITUCIONAIS VIGENTES?

 Assimetria é decorrente da lógica e da

Constituição

 A impossibilidade lógica da palavra déficit para

as reformas e reserva dos Militares e a

questionável aplicação às pensões militares.
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III – COMO INTERPRETAR AS NORMAS 

CONSTITUCIONAIS VIGENTES?

 Lógica da carreira Militar incompatível com as

premissas do Regime Constitucional

Previdenciário: a) reserva compulsória e não

por idade, questões fisiológicas, estrutura

piramidal da carreira Militar, reserva

remunerada permanece em atividade.
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III – COMO INTERPRETAR AS NORMAS 

CONSTITUCIONAIS VIGENTES?

 A concretização do princípio da transparência

 O princípio do escrutínio social: urnas e

informação (publicidade e qualidade)

 Informação distorcida e discursos

legitimadores de supressão de direitos e

garantias
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III – COMO INTERPRETAR AS NORMAS 

CONSTITUCIONAIS VIGENTES?

 POLÍCIA E CORPO DE BOMBEIRO MILITAR

São ontologicamente Militares e membros

(órgão) + Hierarquia e disciplina.

 Art. 144 da CF inserido no Título V “Da Defesa

do Estado e das Instituições Democráticas”.

 Preâmbulo: “reunidos em Assembléia Nacional

Constituinte para instituir um Estado Democrático,

destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e

individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o

desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores

supremos de uma sociedade ...”
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III – COMO INTERPRETAR AS NORMAS 

CONSTITUCIONAIS VIGENTES?

 Segurança pública não é serviço público:

ordem pública, incolumidade das pessoas são

meios de Defesa do Estados e das Instituições

Democráticas.

 Serviços Públicos estão embutidos nos Títulos

VII (Ordem Econômica e Financeira) e VIII

(Ordem Social).

 PM e CBM: Forças auxiliares e reserva do

Exército .
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III – COMO INTERPRETAR AS NORMAS 

CONSTITUCIONAIS VIGENTES?

 Em sendo assim:

 As Forças Armadas e as Polícias Militares são

garantes do próprio Estado e da Democracia;

 Esse Estado Democrático tem como fundamentos

os do art. 1º ao 4º (portanto, os Garantes também

preservam a independência dos Poderes);

 Sem o Estado não há que se falar em direitos

fundamentais, para os quais é destinado por

abstenção ou por prestação;

 Os Militares Estaduais, da mesma forma que as FA,

são órgãos do Estado a serviço do Estado e não

órgãos de Governo (simetria vertical e horizontal).
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III – COMO INTERPRETAR AS NORMAS 

CONSTITUCIONAIS VIGENTES?

 Art. 42 Os membros (integrantes?) das Polícias

Militares e Corpos de Bombeiros Militares,

instituições organizadas com base na hierarquia

e disciplina (condições conformadoras de

reserva e reforma), são militares dos Estados,

do Distrito Federal e dos Territórios.
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III – COMO INTERPRETAR AS NORMAS 

CONSTITUCIONAIS VIGENTES?

 § 1º Aplicam-se aos militares (implica em

necessária dif. dos Servidores) dos Estados, do

Distrito Federal e dos Territórios, além do que vier

a ser fixado em lei (competências e limites), as

disposições do art. 14, § 8º; do art. 40, § 9º; e do art.

142, §§ 2º e 3º (no que couber?), cabendo a lei

estadual específica (respeitados os mínimos

simétricos) dispor sobre as matérias do art. 142, §

3º, inciso X (nos limites da Constituição – art. 22,

XXI e Regime Constituiconal GERAL dos

Militares – simetria), sendo as patentes dos oficiais

conferidas pelos respectivos governadores.

52



III – COMO INTERPRETAR AS NORMAS 

CONSTITUCIONAIS VIGENTES?

 § 2º Aos pensionistas dos militares dos Estados,

do Distrito Federal e dos Territórios aplica-se o

que for fixado em lei específica do respectivo

ente estatal (desde que não alicerçada em

lógica previdenciária, submetida à lógica de

um Regime de Proteção Social).
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IV - O PODER CONSTITUINTE DERIVADO 

PODE TUDO?

 Voltamos a pergunta original em função da nova 

(contra)Reforma.

 O Regime Constitucional dos Militares como 

limitador de uma “Previdência Social” dos Militares

 Proteção Social dos Militares e Participação 

Financeira dos Protegidos.
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IV - O PODER CONSTITUINTE DERIVADO 

PODE TUDO?

 A ofensa ao princípio da igualdade material (direito

fundamental pétreo) como dique de contenção da

contra-reforma.

 nosso sistema jurídico é o das restrições

expressas. De tal sistema advém a classificação

de José Afonso da Silva de normas constitucionais

de eficácia plena, contida e limitada. Ao contrário

dos sistemas expostos por Jorge Reis Novais em

As Restrições aos Direitos Fundamentais não

Expressamente Autorizadas pela Constituição.
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IV – O PODER CONSTITUINTE DERIVADO 

PODE TUDO?

 A tese da Dupla Revisão para superar as

limitações das cláusulas pétreas.

 Direitos Fundamentais Absolutos e Fórmulas de

Solução da Colisão.
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IV – O PODER CONSTITUINTE DERIVADO 

POR TUDO?

 O PROBLEMA TAL COMO MIDIATIZADO:

 O ESTADO NÃO POSSUI CAPACIDADE

FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESA

DA INATIVIDADE E PENSÕES DOS MILITARES,

EXIGINDO UMA REFORMA DE SUA

PREVIDÊNCIA.
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IV – O PODER CONSTITUINTE DERIVADO 

PODE TUDO?

 1 – ERROS DE PREMISSA:

 PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS MILITARES?

 INATIVIDADE E PENSÕES – NATUREZA 

PREVIDENCIÁRIA?
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IV – O PODER CONSTITUINTE DERIVADO 

PODE TUDO?

 2 – LIMITES IMUNITÁRIOS DO SISTEMA

JURÍDICO CONTRA ABUSOS DO PODER DE

EMENDAR

 Proporcionalidade e a Teoria Relativa dos Direitos

Fundamentais: a ponderação no caso concreto e

o teste da ponderação entre meios e fins

(corrupção, desvios previdenciários, fontes de

financiamento alternativas etc.).
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IV – O PODER CONSTITUINTE DERIVADO 

PODE TUDO?

 Núcleo Essencial da Igualdade Material e a Teoria

Absoluta dos Direitos Fundamentais: o núcleo

essencial da Igualdade Material a salvo pela

aplicação da Schranken-Schranken (limite dos

limites).

 Diferença negativa (ex. capacidade contributiva) e

desigualdade material (maiores sacrifícios

desacompanhada de insuficiente proteção)
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IV – O PODER CONSTITUINTE DERIVADO 

PODE TUDO?

 Vedação do Confisco e os Limites da Participação

– riscos impostos pelo Estado a assunção deles

pelos Militares e suas famílias.

 Untermassverbot (proibição de proteção

deficiente ou insuficiente): RES dentro da RES e o

dever do Estado de proteção através de medidas

suficientes de caráter normativo e material.
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IV – O PODER CONSTITUINTE DERIVADO 

PODE TUDO?

 Übermassverbot (proibição de excesso):

conversão do Sistema de Proteção Social dos

Militares em Regime Previdenciário, através da

introdução de lógicas atuariais do equilíbrio,

sustentabilidade, déficts, etc.
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IV – O PODER CONSTITUINTE DERIVADO 

PODE TUDO?

 RCM com vedação a um RPM

 Importação inconstitucional de conceitos

 Política de reconhecimento (Axel Honneth) e

contrapartida aos sacrifícios (diferença x

privilégios)

 Normas Constitucionais Inconstitucionais
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Muito obrigado!
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