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RESUMO

A pesquisa de iniciação científica, em andamento desde agosto de 2017 e com previsão de término em julho de 2018, desenvolve-se a partir do 
estudo da legislação castrense e das práticas e interpretações que têm sido adotadas pelas Forças Armadas em situações onde ocorrem atrições 
entre o regime jurídico funcional militar e os direitos fundamentais de seus membros. Com a promulgação da Constituição de 1988, o contexto 
rigidamente hierarquizado das instituições militares, bem como a relativa falta de sintonia entre a legislação e os novos ventos constitucionais, foi 
exposto pelos seus membros quando formulavam demandas administrativas e judiciais para preservação de direitos. Essa busca de acesso a 
direitos e garantias pelos militares junto ao Judiciário, notadamente, propiciou algumas ressignificações e adequações no regime jurídico da 
função militar. Os objetivos do presente projeto buscam aprofundar o entendimento sobre as especificidades da função militar - ainda precário e 
impregnado pela aversão ao passado autoritário projetado sobre o país -, de modo a fomentar um maior interesse no meio acadêmico. De fato, 
os valores reconhecidos pelo Judiciário promovem rupturas e forçam um novo desenho institucional, mais democrático e garantista. O outro 
elemento de estudo, ainda em desenvolvimento, é identificar a importância prática da judicialização das "questões da caserna” e seus reflexos 
transformadores da normativa castrense. A metodologia segue o procedimento da revisão bibliográfica com adição de debates, discussões, 
colóquios, seminários, semanas científicas, visitas guiadas e pesquisa de campo., inclusive já tendo sido aprovada em todos os seminários em que 
participou, notadamente o Seminário Internacional do Campus Tom Jobim, o Intercampi em Angra dos Reis, das Unidades Nova Iguaçu, R9 etc.  A 
pesquisa já reconheceu que o histórico constitucional reforça a especialidade da administração militar em relação à administração civil. Por sua 
vez, percebe-se que dificilmente a sociedade pensa no militar da mesma forma como o faz em relação ao advogado ou ao médico.De fato, ao 
ingressar nas Forças Armadas, o militar tem de obedecer a severas normas disciplinares e a estritos princípios hierárquicos, que condicionam toda 
a sua vida pessoal e profissional. Hierarquia e disciplina são as bases nas quais se assentam as Forças Armadas de qualquer parte do mundo, que 
devem ser mantidas em todas as circunstâncias da vida, estejam na ativa ou na inatividade remunerada. A pesquisa identificou várias limitações 
ao pleno exercício de direitos, a saber. No que concerne à participação no processo político, prevalece neutralidade, sendo o militar da ativa 
proibido de filiar-se a partidos e de participar de atividades políticas, especialmente de cunho político-partidário, risco de vida, disponibilidade 
permanente, dedicação exclusiva ao serviço, mobilidade geográfica constante, com reflexos em sua vida familiar. Soma-se a essa moldura 
específica, a supressão de vários direitos sociais, de caráter universal, que são assegurados aos trabalhadores, tais como a sindicalização e greve, 
a remuneração do trabalho noturno superior à do trabalho diurno, FGTS, adicionais pelo exercício de atividades perigosas ou insalubres, jornada 
de trabalho diário limitada a oito horas, obrigatoriedade de repouso semanal remunerado, remuneração de serviço extraordinário, dentre outras. 
Encontramos, ainda, restrições à liberdade de associação, reunião, manifestação, transparência de critérios nas promoções e, inclusive, restrições 
estatutárias de acesso à Justiça, adequadamente afastado pelo Judiciário.  Nesse particular, algumas dessas  restrições sofreram  uma intervenção 
favorável do Judiciário, propiciando uma ponderação entre os direitos fundamentais do militar e os alicerces constitucionais da hierarquia e 
disciplina, que dão suporte ao cumprimento da missão constitucional  das Forças Armadas.
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