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INTRODUÇÃO
O presente estudo diz respeito ao Direito Consti-

tucional Militar, com enfoque no extraio do art. 142
da Lei Maior de nosso ordenamento jurídico, que rege
que "as Forças Armadas [...] são instituições [...] or-
ganizadas com base na hierarquia e na disciplina". Tal
mandamento, cediço no meio militar e no âmbito dos
operadores do direito castrense, ora discutido, será
analisado sob uma visão ontológica, como fez Eliezer
Pereira Martins (1996, p.26).

O feito tem como objetivo melhor compreender a
indisponibilidade da hierarquia e da disciplina (SILVA,
2013, p.26-30) nas instituições militares, não somen-
te por serem princípios constitucionais (FIGUEIREDO,
2004, p.6-9), mas por constituírem um sistema (MAR-
TINS, 1996, p.21) que, em última análise, garante a
subsistência do Estado (DA SILVA, 1999, p.745) que,
por sua vez, determina regime jurídico especial aos
servidores militares2 calcado nesta principiologia.

Tão valorada a exigência da manutenção dos man-
damentos basilares castrenses pelo Estado-Juiz que,
a exemplo da hipótese constante da alínea "e", do art.
255, do Código de Processo Penal Militar, o indiciado
ou acusado cuja liberdade atinja ou ameace princípios
de hierarquia e disciplina militar deverá ter sua prisão
preventiva decretada, respeitados os requisitos de
prova e indícios suficientes de autoria do artigo 254.
Ou seja, a norma militar lato sensu amolda-se de prin-
cípios especialíssimos que protegem um bem jurídico
que transcende o da liberdade individual por razões
que merecem atenção do estudioso do Direito Militar.

Portanto, cabe um esforço hermenêutico com base

nessas normas e a observância da melhor doutrina
para chegar-se ao cerne da hierarquia e da disciplina
militares e revelar o bem jurídico tutelado pelo Direito
Militar brasileiro e sua teleologia.

DESENVOLVIMENTO
A tarefa de compreender os princípios constitucio-

nais de hierarquia e disciplina que regem o regime
jurídico dos militares demanda uma leitura interdis-
cipiinar e a primeira reflexão a ser feita é acerca da
imprescindibilidade das instituições militares que se
organizam conforme os mandamentos aqui discorridos,
como se verá.

A Constituição Federal de 1988, assim como suas
antecessoras, dão o sentido que nela se expressa, in
verbis, sobre serem as instituições militares tidas como
"regulares" e "permanentes"3. Esta previsão constitu-
cional é fenómeno sócio-jurídico que visa regulamentar
a capacidade de força efetiva do Estado na busca de
uma acepção concreta de soberania (FRIEDE, 2015,
p.449) e, no entendimento de Norberto Bobbio (2003,
p.13), talvez nunca seja possível constituir-se uma força
exclusiva acima dos Estados na obtenção de uma hipo-
tética 'paz mundial', no sistema internacional. Por isso,
sem exceção, todos eles são armados e suas Forças
Armadas são elementos fundamentais da paz sócia!
(DA SILVA, 1999, p.745). Daí a máxima do brilhante
pensamento de Ruy Barbosa: "Uma nação que confia
em seus direitos, em vez de seus soldados, engana-se
a si mesma e prepara a sua própria queda".

Assim, em nova e atenta leitura do art. 142, da
CF/88, inferimos que a destinação constitucional das

1 1Q Tenente do Exército Brasileiro formado pelo Centro de Preparação de Oficiais da Reserva de São Paulo, Bacharel em Direito pela Universidade Presbiteriana
Mackenzie e Pós-graduando em Direito Militar pela Escola Paulista de Direito.

2 Art. 3D, da Lei n. G.880. de 9 de dezembro de 1980 - Estatuto dos Militares (F_-l).
3 Art. 142, da Constituição Federal, de õ de outubro de 1988.
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Forças Armadas - qual seja a perene capacidade de
emprego de força fãtica, através de implementos de
guerra, na defesa da Pátria4, da ordem e da lei derivadas
do poder político nela constituído - revela a natureza
de autodefesa da organização sociopolítica que é o
Estado. ET porquanto tenha esta cara função social,
cabe aos militares, permanentemente: manter uma
organização institucional suficiente à solução conflitos
do tamanho de sua missão constitucional (Hierarquia)
e, individualmente, possuir conduta compatível com os
aspectos comportamentais necessários para incorpo-
ração e estabilidade na instituição militar (Disciplina).

Deste bidimensional dever de organização dos
militares, Piero Camargo Leirner (1997, p. 99) aponta
uma "totalização" da vida social aos moldes das "ins-
tituições totais" de Erving Goffman - onde o indivíduo
seria anulado por uma predominância absoluta das nor-
mas de conduta coletivas - ao passo que Celso Castro
(2007, Apud CASTRO, 2009, p.25) diferenciou a noção
goffmaniana, reclassifícando as instituições militares
como "totalizantes". De qualquer forma, é patente que
as tropas não cumprem sua missão constitucional sem
que estejam organizadas com base na Hierarquia e na
Disciplina. E sob tal afirmação, convidamos o leitor a
uma reflexão que levará a uma hermenêutica inovadora.

HIERARQUIA: ESTRATÉGIA, LIDERANÇA, COMANDO
E SUBORDINAÇÃO

A partir do que o E-l prevê no Capítulo III, Título l,
"Da Hierarquia Militare da Disciplina", a melhor doutrina
faz brilhantes apontamentos, como Martins (1996, p.
21-23) ao discorrer sobre o poder hierárquico na Admi-
nistração Militar; Abreu (2010, p. 293), ao definir hie-
rarquia militar como a "ordenação vertical e horizontal
da autoridade dentro da estrutura das Forças Armadas";
Assis (2012, p. 87), ao trazer à baila diversas definições
a, como a de José Luiz Dias Campos Júnior (2001, p.
132-133): "a obediência hierárquica é, no consenso
geral, o princípio maior da vida orgânica e funcional
das forças armadas. O ataque a esse princípio leva à
dissolução da ordem e do serviço militar"; e Da Silva
(1999, p. 747), ao lecionar que hierarquia "é o vínculo
de subordinação escalonada e graduada de inferior a
superior" onde, "com superposição de vontades, há,
correlativamente, uma relação de sujeição objetiva, que
se traduz [...] no rigoroso acatamento [...] às ordens

normativas e individuais [...] dos órgãos superiores".
Para contribuir com o entendimento doutrinário,

traremos alguns elementos externos, a começar pela
analise etimológica do termo hierarquia: derivado do
termo grego hierõs, 'sagrado' -f- arkhé, 'comando, au-
toridade1 (DA CUNHA, 1982, verbete). Houaiss (2001,
verbete), ainda, descreve hierarquia como "a organiza-
ção fundada sobre [...] relações de subordinação entre
os membros de um grupo [...]; ordenação da autoridade
em diferentes níveis dentro das forças armadas".

Desta concepção passamos a discorrer, com o au-
xílio da lição de Martins, quando fala que a "hierarquia
militar é própria e urdida pelos imperativos das mis-
sões a que são preordenadas as instituições militares,
sendo correto afirmar que os postos ou graduações da
hierarquia militar foram se plasmando [...] pelo campo
de batalha" (1996, p. 23). E eis que reincidimos na
questão curial dos militares: a guerra.

Ora, se o combate armado é razão para uma orga-
nização hierarquizada, se faz precisa a reflexão acerca
do conceito de Estratégia5, pois a maior ardileza no
fragor da peleja sempre foi fator determinante para o
sucesso das operações. Isto é, a Hierarquia não poderia
ser moldada senão por estratégias que se mostraram
exitosas no curso da história. Prova disso são as trans-
formações da guerra que se deram pela sua constante
reinvenção desde o berço de nossa doutrina militar (e
de nosso direito castrense) em Roma (MAGALHÃES,
1998, p. 23-32) e de seu embrião, Esparta, cujo regime
jurídico baseava-se na Constituição de Licurgo (PALMA,
2010, p. 63-68).

Destarte, a constitucional hierarquia militar traz em
sua carga semântica o eixo orientador da Estratégia,
que, somadas a prerrogativas que emanam do aludido
poder hierárquico da Administração Militar (MARTINS,
1996), regulamentam, criam, alteram, aperfeiçoam ou
extinguem organismos, técnicas, cargos6, funções e
até o escalonamento dos postos e graduações7 dentro
dos quartéis, ainda que consagradas por costumes,
manuais, normas e regulamentos.

Aduzimos que os militares não podem abrir mão
da organização hierárquica, à medida que o Estado
não pode desfazer-se da capacidade de emprego es-
tratégico das Armas, sob pena de ter a força da lei'
interna sobrepujada pela lei da força' externa. Então,
para que um Estado subsista, é preciso que o poder

4 "Terra paterna", conceito que remete a "pátria adotiva"; "lugar de origem"; "descendência" (HOUAÍSS, 2001, verbete)
5 Arte militar de planejar e executar movimento e operações de tropas, navios e/ou aviões para alcançar ou manter posições relativas e potenciais bélicos

favoráveis a futuras ações táticas (AURÉLIO, 2005, verbete).
6 Bom exemplo da criação de cargos militares conforme demanda empiricamente verificada no meio militar, é a Comando do Exército, que através da Portaria

n- 103, do Estado-Maior do Exército, de 22 de maio de 2015, aprova a diretriz de implantação, em caráter experimental, do projeto de criação de cargo de
Adjunto de Comando e dá outras providências (EB20-D 01.019).

7 A extinção da antiga graduação de Anspeçada, equivalente ao atual soldado engajado, é exemplo de mudanças desta natureza.
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político constituído defina uma estratégia militar para
manter-se soberano8, ou, melhor dizendo, no magistral
pensamento de Samuel P. Huntington sobre as relações
entre civis e militares (1996, p. 330):

Política e estratégia são coisas básica e radical-
mente separadas. A Estratégia começa onde acaba a
política. Tudo o que os soldados pedem é que, uma
vez fixada a política, sejam a estratégia e o comando
considerados como estando numa esfera separada da
política [...]- A linha de demarcação tem quesertraçada
entre política e estratégia, suprimento e..operações.
Alcançada essa linha, todos os lados devem abster-se
de transgredi-la.

Traçado o núcleo do princípio hierárquico, é natural
que, para a execução de todo planejamento estratégi-
co de ações de Forças Armadas, seja
primordial a gestão coordenada do con-
tingente militar. Este constitui relações
estatutárias9 de Comando e Subordi-
nação que possa 'marchar em mil' no
sentido de pôr em prática a estratégia
de seu comandante; o Estratego10.

Cumpre ressaltar que, satisfazendo
o fundamento republicano de dignidade
da pessoa humana constante do art. le,
inciso 111, da CF/88, vem o art. 35, do
E-l, esclarecendo que "a subordinação
não afeta, de modo algum, a dignidade
pessoal do militar", e, na lição de Han- .
nah Arendt sobre hierarquia lato sensu

(2005, p.129):
A relação autoritária entre o que manda e o que

obedece não se assenta nem na razão comum nem no
poder do que manda; o que eles possuem em comum é
a própria hierarquia, cujo direito e legitimidade ambos
reconhecem e na qual ambos têm seu lugar estável
predeterminado.

Resta que tal fenómeno, no militarismo, traduz-se
em outra premissa fundamental do sucesso no comba-
te: a Liderança Militar, forma de dominação, baseada
no prestígio pessoal, que é aceita pelos homens e mu-
lheres dirigidos que constituem - com suas virtudes e
fraquezas, emoções, anseios e frustrações •* o elemen-
to propulsor da engrenagem que conduz os exércitos
ã realização de seus objetivos estratégicos, através
de seus comandantes (ESTADO-MAIOR DO EXÉRCITO,

"Política e

estratégia

são coisas básica

e radicalmente

separadas/'

2011, p. 1-2 a 2-1).
E é neste diapasão que as relações entre 'coman-

dantes estrategistas' e 'subordinados obedientes'
solidificam-se e tornam-se relações de liderança e
lealdade onde repousa, portanto, a Hierarquia Militar.

DISCIPLINA: CIVILIDADE E CAMARADAGEM
A Disciplina, "irmã siamesa" da Hierarquia (LEIR-

NER, 1997, p. 102) tem definição legal pelo art. 14,
parágrafo 2-, do E-l, majoritariamente consultado
pelos doutrinadores do direito militar, que trazem inte-
ressantes considerações como a de Da Silva (1999,
p. 747), que toma a essência obediente dos militares
como corolário da organização hierárquica. Data vénia,
é necessário maior aprofundamento para se fazer uma

análise ontológica do princípio discipli-
nar militar.

Como poetizou Camões, em "Os
Lusíadas"11, aqueles que labutam no
serviço pátrio melhor compreendem
o sentido de disciplina militar, pois a
vivem. E, como observou Jorge César
de Assis (2012, p. 89) ao valer-se da
atemporal lição do art. l9 do Decreto
1.899, de 19.08.1937, que aprovou
o então Regulamento Disciplinar do
Exército (RDE), apontou a necessidade
de uma disciplina espontânea inspirada
no sentimento do dever militar.

Os regulamentos disciplinares mi-
litares, mais especificamente o RDE,

constituem norma muito próxima à sua fonte doutrinária
nos artigos de guerra de Conde de Lippe (MAGALHÃES,
1998, p. 95) e, talvez por esta razão, encontra-se
solitariamente no atual (muito embora discutível12) De-
creto n. 4.346, de 26.08.2002, em seus art. 39 e 4e,
a menção de "princípios gerais do regulamento", que
entendemos como ponto fundamental de uma acertada
acepção do que seriam 'princípios gerais da disciplina
militar'. Debrucemo-nos sobre a norma:

Art. 3£ - A camaradagem é indispensável à formação
e ao convívio da família militar, contribuindo para as
melhores relações sociais entre os militares. §1- - In-
cumbe aos militares incentivar e manter a harmonia e
a amizade entre seus pares e subordinados. §2- - As
demonstrações de camaradagem, cortesia e considera-

8 Atualmente, no ordenamento jurídico pátrio, o Decreto n. 6.703, de 1.8 de dezembro de 2008, confere existência de uma política neste sentido, a Estratégia
Nacional de Defesa (END).

9 Artigos 34 a 41, do E-l.
10 Do helénico, stratagós: literalmente "líder de exército".
11 "De Formião, filósofo elegante, verei como Aníbal escarnecia. Quando das artes bélicas, diante dele, com larga voz tratava e lia: a disciplina militar prestante

não se aprende, Senhor, na-fantasia, sonhando, imaginando ou estudando, senão vendo, tratando e pelejando"(Canto X, Estrofe 153).
12 Em 14 de fevereiro de 2014, o Ministro do STF Dias Toffoli reconheceu Repercussão Geral do Recurso Extraordinário n. 603.116/RS, que discute a não

recepção do art. 47, da Lei n. 6.880/80, logo da regulamentação de transgressões disciplinares militares via Decreto presidencial.
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cão, obrigatórias entre os militares brasileiros, devem
ser dispensadas aos militares das nações amigas. Art.
4- - A civilidade, sendo parte da educação militar, é
de interesse vital para a disciplina consciente. §1- - É
dever do superior tratar os subordinados em geral, e
os recrutas em particular, com interesse e bondade.
§2- - O subordinado é obrigado a todas as provas de
respeito e deferência com seus superiores hierárquicos.

São notáveis dois princípios informadores da disci-
plina militar: a camaradagem e a civilidade. O primeiro
perfazendo a noção de "familiaridade" (HOUAISS, 2001,
verbete), "convivência de camaradas; convívio íntimo"
(FERREIRA, 2005, verbete). O segundo, um "conjunto
de formalidades, de palavras e atos que os cidadãos
adotam entre si para demonstrar mútuo respeito e con-
sideração" (HOUAISS, 2001, verbete); "boas maneiras"
(FERREIRA, 2005, verbete).

Fato é, que a adequação do indivíduo ao fundamental
"espírito de corpo" das tropas decorre do exercício da
Camaradagem e, o enquadramento daquele perante as
normas e as autoridades, da Civilidade. E, analógica-
mente, os conceitos de Ordem Unida13, Camaradagem
seria o "alinhamento" e Civilidade, a "cobertura", que
permitem, respectivamente, 'marchar ombro a ombro'
com o círculo hierárquico14 e 'enfileirar-se' à 'retaguarda'
dos superiores hierárquicos e 'à frente' dos subordina-
dos, permitindo o fluxo da Estratégia pelas ações de
comandar e/ou obedecer.

Nesta toada, o supracitado art. 1Q, do RDE de 1937
traz a noção de que "tão nobre é obedecer quanto co-
mandar", encontrando eco no Caderno de Instrução 20-
10/1: Comandante, Chefe e Líder (ESTADO-MAIOR DO
EXÉRCITO, 1986), que diz: "comandar e obedecer são
duas faces de um mesmo dever: servir". Eéacapacida-
de de adequação à posição na escala hierárquica, a qual
o militar se encontra por mérito próprio (LEIRNER, 1997,
p. 116), que o militar demonstra a conduta requerida
pela Disciplina. E, sabidamente, desta decorre todas
as premissas da deontologia militar15, que asseguram
os pontos de honra da vida militar.

A DEFESA DA HONRA NA GARANTIA DA FORÇA
O sistema hierárquico disciplinar militar (MARTINS,

1996), ora analisado ontologicamente, garante a exis-
tência de uma 'massa' disciplinada, competente para
dispor-se para a guerra. Neste mister, o produto dos
fatores disciplina e hierarquia é a legitimação dos mili-

tares como grupo que representa a força física de uma
sociedade sociopoliticamente constituída. E o interesse
público decorrente da norma militar, em uma análise
teleológica, visa que os quadros permaneçam capaci-
tados a opor força a quem fira seus valores supremos,
atividade pela qual os soldados se empenham,

É, pois, fundamental a manutenção da dignidade
para envergar a farda, mais uma vez, fazendo referência
ao conceito de mérito. Este perfaz o caminho para a
honra, como se vê nas competições esportivas em que,
as medalhas possuem a inscrição de "Honra ao Mérito".
E assim é na organização com base na Hierarquia e na
Disciplina, que reside do mérito que confere a Honra
Militar de fazer-se garante da Pátria.

Essa se toma, portanto, um bem jurídico nuclear
no direito militar. E ao definir e pontuar o dever de con-
sideração da honra pessoal, do pundonor militar e do.
decoro da classe na transgressão disciplinar militar em
seu art. 6-, entendemos que o RDE trata de dimensões
diferentes desse mesmo bem.

Corroborando com a tese, firmamos entendimento
no mui renomado jurista alemão Rudolph Von lhering
(2002, p. 43) que, sabiamente, trazia a lume que o
militar tem o dever de zelo pelo sentimento de honra no
grau mais elevado dentro da sociedade, pois encarna a
coragem pessoal em sua personalidade e, assim, a per-
missividade de ofensas à própria honra incompatibiliza-o
com sua profissão das Armas, pois é defensor da honra
própria e de sua Pátria na mesma medida.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A análise que se sucedeu, fruto de extensa pesquisa

e esforço hermenêutico, demonstra que, ontologica-
mente, as instituições militares são vitais ao Estado
e possuem dever de garantir sua existência com o
emprego estratégico das Armas de forma coordenada,
através de uma cadeia de comando, cujo funcionamento
pleno se apoia no exercício da liderança militar pelos
comandantes. Eis o esteio axiológico da lealdade dos
comandados; porto seguro da disciplina militar que
coube perscrutarmos, revelando o valor da civilidade -
garantia de que os militares irão comandar e obedecer
conforme sua posição hierárquica, no cumprimento do
serviço pátrio - e de camaradagem - elemento indispen-
sável à construção do espírito de corpo com a qual se
solidifica a coesão da tropa. Então, concluímos que a
organização com base na Hierarquia e na Disciplina é a

13 Formação habitual de marcha no meio militar.
14 Art. 15, do E-l
15 O Título II, do E-l, "Das Obrigações e dos Deveres Militares", regulamenta a deontologia militar consagrada pela doutrina como elemento axiologicamente

necessário ao exercício profissional castrense (ASSIS, 2012, p. 100).
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forma como o militar (tanto instituição como servidor da
Pátria) honra o mérito de cumprir sua destinação cons-
titucional, legitimando sua existência perante sua grei.

Portanto, quando a Constituição Federal traz o sis-
tema hierárquico disciplinar em seu bojo, é clarividente
que o Estado Democrático de Direito brasileiro não
se imiscui, mas sim, tem como vital mandamento os
princípios basilares de suas Forças Armadas, garantes
da soberania em que se funda a República Federativa

do Brasil.

REFERENCIAS

ABREU, Jorge Luiz Nogueira de. Direito administrativo
militar. São Paulo: Método, 2010.

ARENDT, Hannah. Entre o passado e o futuro. Tradu-
ção Mauro W. Barbosa. São Paulo: Perspectiva,

2005. p. 129.
ASSIS, Jorge César de. Curso de Direito Disciplinar

Militar: da simples transgressão ao processo ad-
ministrativo. 3.ed. Curitiba: Juruá, 2012.

BOBBIO, Norberto. O problema da guerra e as vias da
paz. Tradução Álvaro Lorencini. São Paulo: Editora

UNESP, 2003.
BRASIL. Constituição da República Federativa do Bra-

sil. 20.ed. Rio de Janeiro: DP&A, 2005.
. Código de Processo Penal Militar: Decreto-Lei

n. 1.002, de 21 de outubro de 1969. 12.ed. São
Paulo: Saraiva, 2000.

. Estatuto dos Militares (E-l): Lei n. 6.880, de 9
de dezembro de 1980. São Paulo: Saraiva, 2010.

. Regulamento Disciplinar do Exército (R-4):
Decreto n. 4.346, de 26 de agosto de 2002. Bra-
sília: Estado-Maior do Exército, 2002.

. Regulamento Disciplinar do Exército: Decreto
n. 1.899, de 19 de agosto de 1937. Disponível
em: h.ttp.:.//.w_ww.2.cam.ar_a,Leg.b.r/legiQ/fe_d/.de-
cret/1930-_1939^decr.e.to-18.9_9.-_19.-agosto-1937-

-450694-publicacao_original-l-pe.html. Acesso em
25 de julho de 2016.

. Estratégia Nacional de Defesa-: Decreto n.
6.703, de 18 de dezembro de 2008. Disponível
em: http://www.pJan.alto.gov.br/c.c.iviLQ3/_
ato2007r2010/2QOS/D.ecre.to/Q6703.htm. Aces-
so em 20 de julho de 2016.

CAMPOS JÚNIOR, José Luiz Dias, direito Penal e Justi-
ça Militar: inabaláveis princípios e afins. Curitiba:

Juruá, 2001.
CASTRO, Celso. LEIRNER, Piero Camargo. (Org.). Antro-

pologia dos Militares: reflexões sobre pesquisas

de campo. Rio de Janeiro: FGV, 2009.
DA CUNHA, António Geraldo. Dicionário etimológico

nova fronteira da língua portuguesa. 2.ed. Rio de
Janeiro: Nova Fronteira, 1982.

DA SILVA, José Afonso. Curso de Direito Constitucional
Positivo. 17.ed. São Paulo: Forense, 1999.

FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda. Mini Aurélio:
o dicionário da língua portuguesa. 6.ed. Curitiba:
Positivo, 2005.

FIGUEIREDO, Ricardo Vergueiro. Hierarquia e disci-
plina, vigas mestras das Forças Armadas, verda-
deiros princípios constitucionais. Revista Direito
Militar, AMAJME, Florianópolis, n. 46, 2004, mar./
abr. p. 6-9.

FRIEDE, Reis. Ciência política e teoria do estado: teoria
constitucional e relações internacionais. Rio dê
Janeiro: Biblioteca do Exército, 2015.

HOUAISS, António. VILLAR, Mauro de Salles. FRANCO,
Francisco Manoel de Mello. Dicionário Houaiss da
língua portuguesa. Rio de Janeiro: Objetiva, 2001.

HUNTINGTON, Samuel P. O soldado e o estado: teoria
política das relações entre civis e militares. 2.ed.
Rio de Janeiro: Biblioteca do Exército, 1996.

IHERING, Rudolf Von. A luta pelo direito. Tradução por
Mário de Méroe. São Paulo: Centauro, 2002

LEIRNER, Piero de Camargo. Meia-volta volver: um
estudo antropológico sobre a hierarquia militar.
Rio de Janeiro: Editora FGV, 1997.

MAGALHÃES, João Batista. A evolução militar do Brasil.
2.ed. Rio de Janeiro:Biblioteca do Exército, 1998.
p. 23-97.

MARTINS, Eliezer Pereira. Direito administrativo disci-
plinar militar e sua processualidade. São Paulo:
LED, 1996.

MINISTÉRIO DA DEFESA. Manual de campanha: li-
derança militar. 2.ed. Brasília: Estado-Maior do
Exército, 2011.

MINISTÉRIO DO EXÉRCITO. Caderno de instrução 20-
10/1: comandante, chefe e líder. Brasília: Estado-
-Maiordo Exército, 1986.

PALMA, Rodrigo Freitas. Direito Militar Romano. Curi-
tiba: Juruá. 2010, p. 63-68.

SILVA, Marcelino Fernandes da Silva. A indisponibili-
da.de dos princípios da hierarquia e da disciplina
nas instituições militares. Revista Direito Militar,
AMAJME, Florianópolis, n. 99, 2013, jan./fev. p.
26-30.

SILVESTRE, Lucas Alexandre Cardoso. A ação discipli-
nar militar: a cidadania modelando o processo ad-
ministrativo disciplinar militar das Forças Armadas.
TCC (Curso de Direito). São Paulo: Universidade
Presbiteriana Mackenzie. São Paulo, 2015.

REVISTA DIREITO MILITAR • Ns 121 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2016 51


