
 

 
 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR 

 

ANTÔNIO PEREIRA DUARTE 

 

PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA MILITAR 
 

 

Notícia de possível fato delituoso e pedido de providências 

 

 

      

    ASSOCIAÇÃO DE OFICIAIS DA RESERVA DO EXÉRCITO 

BRASILEIRO - AOREB, associação civil, sem fins lucrativos, de âmbito nacional, 

fundada em 30 de dezembro de 2003, inscrita no CNPJ sob o nº 06.084.493/0001-71, 

com sede à Rua Marechal Esperidião Rosas, nº 400, Belo Horizonte, Minas Gerais, 

CEP 31.225-000, composta por Oficiais da Reserva do Exército Brasileiro, 

considerando o conteúdo de um vídeo de domínio público no qual um Ministro do 

Supremo Tribunal Federal faz declarações sobre as forças armadas, com base no art. 

5º, XXXIV, “a”, da Constituição da República Federativa do Brasil, vem expor e requerer 

o que segue: 

 

1. Fato 

 

    No dia 24 de abril de 2022, domingo passado, foi publicizado1 um 

vídeo, no qual o ministro Luís Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal afirmou 

que: 

 

 
1 https://www.youtube.com/watch?v=D_phHbSvE_A  - Programa Os Pingos nos Is da Jovem Pan 

 

https://www.youtube.com/watch?v=D_phHbSvE_A


 

 
 

 

 “... e agora se vai pretender usar as Forças Armadas para atacar, 

gentilmente convidadas a participar do processo estão sendo 

orientadas a atacar o processo e tentar desacreditá-lo.”, 

 

    Tal afirmação foi feita durante o evento virtual "Brazil Summit 

Europe", promovido pela universidade alemã Hertie School, de Berlim, no domingo, dia 

24 de abril de 2022. 

 

    O trecho em destaque consta de um vídeo com 1m4s (um minuto 

e quatro segundos), postado em canais do YouTube, de visualização pública, de 

inúmeros2 veículos de imprensa além do citado no primeiro parágrafo, o qual tomar-se-

á como base para a transcrição integral das afirmações. 

 

“... o mundo enfrenta essa onda populista extremista e autoritária e essa 

onda evidentemente esteve no Brasil, muitos sites, blogs e canais de 

extrema direita, furiosa, grosseira, atacando o Congresso as instituições, 

pregando agressões físicas às pessoas, defendendo a difusão, é, das 

armas. Nós tivemos momentos graves na experiência recente brasileira, 

é, com a participação do próprio Presidente da República no comício na 

porta do QG do Exército pedindo o fechamento do Congresso e do 

Supremo Tribunal Federal, ataques totalmente infundados e fraudulentos 

ao processo eleitoral, Desde 96 não tem um episódio de fraude no Brasil. 

Eleições totalmente limpas, seguras e auditáveis e agora e agora se vai 

pretender usar as Forças Armadas para atacar, gentilmente 

convidados a participar do processo estão sendo orientados a 

atacar o processo e tentar desacreditá-lo...” 

 

 
2 https://www.youtube.com/watch?v=D_phHbSvE_A;  https://www.youtube.com/watch?v=5ziVkuMIN1o;  

https://www.youtube.com/watch?v=5VHIvo8okqs; https://www.youtube.com/watch?v=RfLij72Z5j8  

 

https://www.youtube.com/watch?v=D_phHbSvE_A
https://www.youtube.com/watch?v=5ziVkuMIN1o
https://www.youtube.com/watch?v=5VHIvo8okqs
https://www.youtube.com/watch?v=RfLij72Z5j8


 

 
 

 

   Além dos vídeos há reportagens escritas nos principais veículos de 

imprensa do país, de forma que as afirmações são de conhecimento público. 

 

    Ao tomarem ciência do teor do vídeo, a Requerente e os 

associados ficaram pasmados devido à gravidade das acusações, pois foram feitas por 

um Ministro do Supremo Tribunal Federal, cujas declarações transmitem credibilidade 

e capacidade para influenciar a opinião pública, considerando que tais acusações 

tiveram ampla divulgação pelos veículos de imprensa. 

 

   Então essas acusações de manipulação das Forças Armadas, 

mediante orientação para ataque ao sistema eleitoral devem ser esclarecidas. 

 

    Obviamente que a veiculação traz dois caminhos excludentes, pois: 

(i) se houve orientação para ataque ao sistema eleitoral esta atitude é ilícita, tem de ser 

esclarecida e merece reprimenda por este órgão Ministerial, visto que se trata de uma 

possível ação delituosa; (ii) se não houve tal orientação, a fala do Ministro igualmente 

pode atrair a incidência do art. 219 do Código Penal Militar. 

 

    A acusação é grave, razão pela qual não pode haver omissão na 

apuração. 

 

   Considerando a situação inusitada e inédita, de ofensa que pode 

configurar em tese crime militar, e ainda perpetrada por civil ocupante do cargo que 

possui foro privilegiado, algumas considerações merecem ser apresentadas neste 

momento. 

 

 

 



 

 
 

2. Competência 

 

    O artigo 102, I, “b”, da Constituição da República Federativa do 

Brasil assim dispõe: 

 

Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a 

guarda da Constituição, cabendo-lhe: 

 

I - processar e julgar, originariamente: 

........................................................... 

b) nas infrações penais comuns, o Presidente da República, o Vice-

Presidente, os membros do Congresso Nacional, seus próprios Ministros 

e o Procurador-Geral da República; 

 

c) nas infrações penais comuns e nos crimes de responsabilidade, os 

Ministros de Estado e os Comandantes da Marinha, do Exército e da 

Aeronáutica, ressalvado o disposto no art. 52, I, os membros dos 

Tribunais Superiores, os do Tribunal de Contas da União e os chefes de 

missão diplomática de caráter permanente;  

(grifos não originais) 

 

    O caso, evidentemente, não se trata de infração penal comum. 

 

    Por sua vez, o art. 124, parágrafo único, da Constituição da 

República Federativa do Brasil, assim determina: 

 

 

Art. 124. À Justiça Militar compete processar e julgar os crimes militares 

definidos em lei.  

 

Parágrafo único. A lei disporá sobre a organização, o funcionamento e a 

competência da Justiça Militar. 



 

 
 

 

 

   Sabe a Requerente que a competência da Justiça Militar para 

processar e julgar crimes militares cometidos por civis em tempos de paz possui caráter 

excepcional. Conforme o entendimento do Supremo Tribunal Federal, é competente a 

Justiça Militar quando, “ainda que de forma é potencial, a integridade, a dignidade, o 

funcionamento e a respeitabilidade das instituições militares3”. Neste sentido reiterada 

e tranquila jurisprudência4 do Supremo Tribunal Federal. 

 

    Os fatos a serem apurados são de possível enquadramento no art. 

219 do Código Penal Militar ou de crime contra a Administração Militar ao orientar 

ataques indevidos a outro Poder, e isso potencial para ofender a dignidade ou abalar o 

crédito e a confiança das Forças Armadas. 

 

   Portanto, a competência para processamento e julgamento de 

eventual denúncia é da Justiça Militar, o que atrai a competência do Ministério Público 

Militar, nos termos dos artigos 116 e 1175 da Lei Complementar 75, de 1993. 

 
3 HC 118.047, Rel;  Ministro Ricardo Lewandowski 
4HC 86.216/MG, Rel. Min. Ayres Britto; HC 112.936/RJ e HC 81.963/RS, Rel. Min. Celso de Mello; HC 116124 

Rel. Min.Gilmar Mendes; HC 145882 AgR Rel. Min. Luís Roberto Barroso. 
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 CAPÍTULO III 
Do Ministério Público Militar 

SEÇÃO I 
Da Competência, dos Órgãos e da Carreira 

Art. 116. Compete ao Ministério Público Militar o exercício das seguintes atribuições junto aos órgãos da 
Justiça Militar: 
I - promover, privativamente, a ação penal pública; 
II - promover a declaração de indignidade ou de incompatibilidade para o oficialato; 
III - manifestar-se em qualquer fase do processo, acolhendo solicitação do juiz ou por sua iniciativa, 
quando entender existente interesse público que justifique a intervenção. 
Art. 117. Incumbe ao Ministério Público Militar: 
I - requisitar diligências investigatórias e a instauração de inquérito policial-militar, podendo acompanhá-
los e apresentar provas; 
II - exercer o controle externo da atividade da polícia judiciária militar. 
 



 

 
 

 

3. Aplicação do Código Penal Militar ao caso em tela 

 

    Até o presente momento não há informação do local onde foram 

proferidas as palavras ou onde houve a orientação para as Forças Armadas atacarem 

o sistema eleitoral. 

 

    Todavia, o art. 7º do Código Penal Militar assim trata a questão de 

territorialidade e extraterritorialidade: 

 

Territorialidade, Extraterritorialidade  

 

Art. 7º Aplica-se a lei penal militar, sem prejuízo de convenções, tratados 

e regras de direito internacional, ao crime cometido, no todo ou em parte 

no território nacional, ou fora dêle, ainda que, neste caso, o agente esteja 

sendo processado ou tenha sido julgado pela justiça estrangeira. 

(grifos não originais) 

 

   Além do disposto no art. 7º, o Código Penal Militar deixa claro que 

se considera lugar do crime também o lugar onde se produziu o resultado: 

 

Lugar do crime 

 

Art. 6º Considera-se praticado o fato, no lugar em que se desenvolveu a 

atividade criminosa, no todo ou em parte, e ainda que sob forma de 

participação, bem como onde se produziu ou deveria produzir-se o 

resultado. Nos crimes omissivos, o fato considera-se praticado no lugar 

em que deveria realizar-se a ação omitida.  

 

    Assim, passa-se à análise da possível ocorrência de fato típico nas 

afirmações citadas. 



 

 
 

4. Do art. 219 do Código Penal Militar  

 

    Após a divulgação da fala do Ministro Luís Roberto Barroso, o 

Ministério da Defesa6 emitiu nota, da qual se destaca este trecho: 

 

Brasília (DF), 24/04/2022 - Acerca da fala do Ministro Luís Roberto 

Barroso, do Supremo Tribunal Federal, durante participação, por 

videoconferência, em um seminário sobre o Brasil, promovido por 

entidade acadêmica estrangeira, em que afirma que as Forças Armadas 

são orientadas a atacar e desacreditar o processo eleitoral, o Ministério 

da Defesa repudia qualquer ilação ou insinuação, sem provas, de 

que elas teriam recebido suposta orientação para efetuar ações 

contrárias aos princípios da democracia. 

 

Afirmar que as Forças Armadas foram orientadas a atacar o sistema 

eleitoral, ainda mais sem a apresentação de qualquer prova ou evidência 

de quem orientou ou como isso aconteceu, é irresponsável e constitui-

se em ofensa grave a essas Instituições Nacionais Permanentes do 

Estado Brasileiro. Além disso, afeta a ética, a harmonia e o respeito 

entre as instituições. 

(grifos não originais) 

 

    A leitura da nota, bem como ao ouvir as afirmações, os associados 

da Requerente entenderam que há possibilidade de que as afirmações abaixo se 

enquadrem na conduta prevista no art. 219 do Código Penal Militar. 

 

    Afirmação: 

 

 
6 https://www.gov.br/defesa/pt-br/centrais-de-conteudo/noticias/nota-oficial-as-forcas-armadas-e-o-processo-

eleitoral  

https://www.gov.br/defesa/pt-br/centrais-de-conteudo/noticias/nota-oficial-as-forcas-armadas-e-o-processo-eleitoral
https://www.gov.br/defesa/pt-br/centrais-de-conteudo/noticias/nota-oficial-as-forcas-armadas-e-o-processo-eleitoral


 

 
 

“... e agora se vai pretender usar as Forças Armadas para atacar, 

gentilmente convidadas a participar do processo estão sendo 

orientadas a atacar o processo e tentar desacreditá-lo.”, 

 

   Tal fala pode ser entendida como ofensa às Forças Armadas, e há 

de ser esclarecida até mesmo para o Ministro Luís Roberto Barroso se explicar, pois da 

forma como ocorreu os associados da Requerente se sentem ofendidos. Se não houver 

a comprovação da veracidade das acusações feitas pelo ministro, pode haver, nesta 

hipótese, a mácula no crédito e na reputação da Forças Armadas, instituições 

consideradas sagradas e imaculadas por todos aqueles que integram a ativa e sua 

reserva. 

 

    Mesmo estando na reserva e não mais utilizando fardas, a pele 

dos integrantes da reserva continua e sempre continuará verde-oliva, e, por isso, 

o s associados da Requerente estarão sempre atentos e vigilantes em defender 

o bom nome do invicto Exército de Caxias. 

 

   O artigo 219 do Código Penal Militar assim dispõe: 

 

“Ofensa às fôrças armadas” 

 

Art. 219. Propalar fatos, que sabe inverídicos, capazes de ofender a 

dignidade ou abalar o crédito das fôrças armadas ou a confiança que 

estas merecem do público:  

 

Pena - detenção, de seis meses a um ano.  

 

Parágrafo único. A pena será aumentada de um têrço, se o crime é 

cometido pela imprensa, rádio ou televisão.  

 



 

 
 

  

   A Requerente e seus integrantes não estão afirmando nem 

acusando o Ministro Luís Roberto Barroso do cometimento de crime, porque este juízo 

de valor é de competência deste r. Ministério Público Militar, titular da ação penal 

pública e incondicionada, porém acreditam que a fala tem de ser explicada, pois como 

feita os afrontou, bem como às Forças Armadas que integram. 

 

 

5. Orientação e manipulação das Forças Armadas para atacar o processo 

eleitoral 

 

    O Ministro Luís Roberto Barroso afirmou que: 

 

“... e agora se vai pretender usar as Forças Armadas para atacar, 

gentilmente convidadas a participar do processo estão sendo 

orientadas a atacar o processo e tentar desacreditá-lo.”, 

 

   Orientar as Forças Armadas a atacar o processo eleitoral é uma 

atitude por demais ilícita e pode até ser qualificada como crime militar dentre os 

previstos no Título VI do Código Penal Militar, pois atenta contra a Administração das 

Forças Armadas. 

 

   Então, diante da credibilidade e fé pública que o cargo de inistro do 

Supremo Tribunal Federal possui, há necessidade de apuração urgente sobre o autor 

destas orientações e se efetivamente houve o ataque ao sistema eleitoral feito por 

militares, para o fim de desacreditá-lo. 

 

 

 



 

 
 

6. Requerimentos 

 

    Ante ao exposto, com base no art. 5º, XXXIV, “a”, da Constituição 

da República Federativa do Brasil, a Requerente, representando seus integrantes, 

formalmente: 

 

4.1 Noticia a esta Procuradoria-Geral do Ministério Público Militar 

a ocorrência e disseminação das falas do Sr. Luís Roberto 

Barroso, Ministro do Supremo Tribunal Federal, já citadas e 

transcritas no item 1, fato público e notório do qual não pairam 

quaisquer dúvidas sobre a autoria e o fato em si. 

 

4.2 Requer a esta Procuradoria-Geral do Ministério Público Militar 

a análise dos fatos, afirmações e forma de difusão pela 

imprensa, para os fins do exercício do direito/dever previstos 

nos artigos 116 e 117 da Lei Complementar 75, de 1993, seja 

para apurar se houve orientação, quem é(são) o(s) autor(es), 

se surtiram o efeito, ou também se houve infração ao disposto 

no art. 219 do Código Penal Militar, nos termos da presente. 

 

   Nestes termos, 

   Pede deferimento. 

   Porto Alegre, 28 de abril de 2022. 

 

 

Fabio Adriano Stürmer Kinsel, 

OAB/RS 37.925.  
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