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Deserção – A história por trás do crime
 

“A farda não é uma veste que se despe facilmente, mas sim 
uma segunda pele que adere à própria alma, irreversivel-
mente.”

Autor desconhecido

Algumas civilizações da antiguidade detinham o conheci-
mento da existência de delitos militares. Naquela época, 
seus agentes eram julgados pelos próprios militares, espe-
cialmente em tempos de guerra. 

Aqui nos atentaremos ao crime de deserção, cujo autor, des-
de épocas mais remotas, era aquele militar que se ausenta-
vam sem autorização do seu local de trabalho e apenas re-
tornava a sua unidade militar após captura. No Brasil, esse 
crime sempre esteve presente nas diversas leis castrenses 
editadas desde a época do Império.

O manuseio dos processos de deserção do período de 1939 
a 1963 do acervo do Tribunal de Justiça Militar de Minas Ge-
rais trouxe à tona as mais diversas histórias, justificativas e 
bem elaboradas teses de defesa na tentativa de isenção da 
infração. E é exatamente este o cerne deste artigo: Conhe-
cer algumas histórias por trás do cometimento desse delito.

São inúmeras as causas encontradas nas defesas dos pro-
cessos militares, podendo-se destacar como principais a fal-
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ta de conhecimento do Código Penal Militar e as precárias 
condições socioeconômicas dos militares, fruto do parco sa-
lário recebido, especialmente na classe daqueles que esta-
vam prestando o serviço militar obrigatório, que, por ques-
tões de cunho financeiro, se viam obrigados a abandonar 
os quartéis sem autorização, para auxiliar o já insuficiente 
orçamento familiar ou mesmo sustentar seus familiares.

O período histórico em que esses crimes foram cometidos 
também é de grande relevância social, pois trata-se de mar-
cos, como decisões durante a II Guerra Mundial, implemen-
tação do Estado Novo, concessão de atenuante na sentença 
para o militar desertor que participou do movimento revo-
lucionário de 1932 e da intentona comunista de 1935 e, até 
mesmo, declaração de constitucionalidade da Justiça Militar.

Natureza do crime

Trata-se de crime propriamente militar, uma vez que o sujei-
to ativo deve ostentar a condição de militar para consumá-
-lo, isto é, cuida-se de um tipo especial de delito que possui 
como sujeito ativo, apenas, o militar. Inclusive, a reinclusão 
do chamado trânsfuga é condição de procedibilidade para o 
oferecimento da denúncia pelo representante do parquet.

Período histórico – 1939 a 1963

Os processos abaixo foram restaurados pela Equipe de Ges-
tão Documental do TJMMG e fazem parte do acervo arqui-
vístico de guarda permanente, considerado o período histó-
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rico em que os fatos ocorreram. Além disso, os relatos são 
feitos a partir de uma transcrição literal, apresentando a pe-
culiaridade dos manuscritos da época, com grafias e pala-
vras típicas.  

No ano de 1939, todos os 18 processos que foram distribuí-
dos na Justiça Militar eram autos de deserção. 

Entre os anos de 1939 a 1963, tramitaram 2.065 feitos nesta 
Justiça castrense. Durante a catalogação e o restauro, foi in-
teressante observar que nessa fase, 48% dos feitos tratavam 
do crime de deserção, e os outros 52% restantes, de outros 
42 (quarenta e dois) tipos de crimes. 

Por isso o interesse pelas histórias por trás do crime se tor-
nou ainda mais hercúleo. 
 
Atualmente, há 60 (sessenta) processos tombados com va-
loração histórica desse período.    
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Termo de Deserção escrito à mão em 1939
Fonte: Acervo do TJMMG



8

Processo: 1939/003 – Apelação n. 21515

Data: 12/05/1939

Período histórico: Deflagrada a II Guerra Mundial. Os po-
liciais somente eram considerados militares se estivessem 
mobilizados ou a serviço do exército.

Sentença: Absolvição

Sentença do Conselho de Justiça no Quartel do 8 º Batalhão 
de Caçadores Mineiros no dia 23/10/1939, página 34: 

“(...) considerando que à defesa provou a existência de circunstancias que 
diminuem a responsabilidade do acusado (...), considerando que de princi-
pio afirmamos ser à deserção crime militar e portanto só pode ser comêtido 
por militares e como tal os policiais militares, tais não são considerados ao 
texto constitucional, nêste sentido e bastante cláro quando precetúa em seu 
artigo 167  “As policias Militares, são consideradas reservas do Exercito e 
gosando das mesmas regalias a êste atribuidas quando mobilisadas ou à 
serviço da União”. Considerando que o réo não estava ao tempo em que de-
sertou compreendido em nenhum dêsses cásos, não estado êle mobilisado 
nem a serviço da União. O Concelho de Justiça(...) resolveu por unanimidade 
de votos, absolver o réu (...).”
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Processo: 1939/014 – Apelação n. 21602

Data: 09/09/1939

Período histórico: Parecer do Procurador Lincoln Prates, pá-
gina 37 em 13 de Fevereiro de 1940: “(...) militar em favor do acu-
sado a atenuante de relevantes serviços à Patria, na repressão do movimen-
to revolucionario de 1932 e da intentona comunista de 1935.”

Parecer do Procurador Lincoln Prates, página 37, em 13 de fevereiro de 1940
Fonte: Acervo do TJMMG
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Processo: 1939/008 – Apelação n. 22509 e n. 22555  

Data: 10/02/1939

Período histórico: Criação dos Conselhos de Justiça. “Com a 
lei federal nº 192, também, continúa, no Estado de Minas Gerais, em vigor 
a lei Nº 226 de 2 de Novembro de 1937. Essa lei (Nº226) no seu artigo 5º, 
estabeleceu dois consêlhos: 

Citação do Acordão, página 65
Fonte: Acervo do TJMMG
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Processo: 1939/016 - Apelação n. 21604

Data: 08/11/1938

Período histórico: Decisão da constitucionalidade da criação 
da Justiça Militar. 

Citação do Parecer N. 158 do Sub-Procurador-Geral Alberto Fonseca 
em 20 de Fevereiro de 1940, página 56.

Fonte: Acervo do TJMMG
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Citação do Acordão da Apelação Criminal n. 21604 de 05 de 
março de 1940, página 52, “(...) Sobre a constitucionalidade da lei 
minêira que creou para sua força policial a justiça militar, já se pronunciou 
esta cámara no julgamento da apelação nº 21597, tambem desta Capital. 
Dita lei é constitucional como o processo é válido, não tendo ocorrido faltás 
que possam ter comprometido a defesa do acusado(...)”

Citação do Acordão da Apelação Criminal n. 21604, 
de 5 de março de 1940, página 52

Fonte: Acervo do TJMMG
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Processo: 1940/025

Data: 18/11/1939

Motivo da deserção: cartas de amor da esposa. O militar em 
seu interrogatório alegou que desertou para encontrar a es-
posa, que estava residindo em outra cidade.

Página 25 do Processo n. 025
Fonte: Acervo do TJMMG
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Processo: 1940/039

Data: 20/04/1938

Sentença: Absolvição   
                                                                          
Período Histórico: o país passava pela implementação do Es-
tado Novo e não foram exigidos todos os documentos dos 
candidatos para ingresso na Força Policial.

Citação do Promotor da Justiça Militar Lourival Villela Vian-
na, página 55A e 55B: “(...) Esteve durante 7 mêses no serviço ativo 
da Fôrça, o que representa um lapso de tempo suficiente para que seus pais 
ou tutores protestassem ou não. Por outro lado, atendendo-se á gravidade 
da situação do País na época de sua inclusão, exigindo um maior acréscimo 
no efetivo das fôrças policiais, a fim de fazer frente ao fenômeno histórico 
de transição constitucional, a condição do assentimento legal exigida para 
inclusão dos menores de 21 anos, não poderia ser rigorosamente cumprida. 
Não fora outra informação prestada pelo Comandante Persilva, fls. 40, onde 
diz: “ O engajamento se deu por ocasião do movimento para implantação do 
Estado Novo no País e a administração de então, ao que parece, não exigiu 
todos os documentos precisos dos candidatos, como aconteceu no presente 
caso (...)”
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Processo:1956/1389

Data: 16/05/1956

Motivo da deserção: O réu afirmou que desertou, pois havia 
conhecido uma moça chamada Eva de Jesus em uma praça 
pública, levando-a até a casa onde ela estava empregada. 
No dia seguinte, tal fato chegou ao conhecimento do padre 
local que tomou providências para marcar o casamento do 
Soldado com Eva. Sendo assim, resolveu abandonar o desta-
camento, uma vez que a moça possuía “procedimento duvi-
doso” e estava noiva de outra pessoa em Viçosa.

Sentença: Citação do interrogatório na página 44: “(...) quando 
certa noite conversou com uma moça (...) que por isto logo no dia seguinte o 
vigário da paróquia iniciou uma perseguição contra o declarante com o fito 
de o fazer casar com a dita moça, havendo o mesmo comunicações a respei-
to ao Comandante do Batalhão”
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Página 44 do Processo n. 1389
Fonte: Acervo do TJMMG
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Processo: 1963/1900

Data: 29/07/1961

Motivo da deserção: O Militar informou que desertou por-
que engravidou sua namorada que era menor e como não 
tinha três anos de serviço na Polícia Militar não poderia ca-
sar, então resolveu desertar para casar e resolver o mal co-
metido antes de ir a público.

Citação da Sentença: “ (...) Considerando tudo, dig+o, que o réu come-
teu o crime movido por relevante interesse social e moral (...) condena ao réu 
ATS, a sete (7) meses de detenção(..)

Citação do interrogatório na página 33 : “(...) infelizmente o inter-
rogado infelicitou a referida menor; que portanto o interrogado necessitava 
remediar o seu êrro, e para tanto  era preciso casar-se antes que o fato che-
gasse ao conhecimento dos pais da referida menor bem como dos pais do 
interrogado; que como è óbvio, em face  dos regulamentos da Polícia Militar 
o interrogado não podia casar-se por não ter três anos de serviço (...) que o 
interrogado depois de desertar-se casou-se e esperou que seu filho nascesse 
para depois apresentar-se no quartel, isto porque sabia que apresentando-
-se ficaria prêso e como tal não poderia prestar apoio a sua espôsa na opor-
tunidade do parto(...)”.
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Como bem afirma Maurice Halbwachs, ao lado de uma his-
tória escrita, há uma história viva que se perpetua e se re-
nova através do tempo. E essa história não se pode perder.

Folha 33 do Processo n. 1900
Fonte: Acervo do TJMMG
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Através dos fragmentos dessas histórias, a futura memória 
institucional judiciária começará a ser contada, preservando 
o seu passado e construindo seu fundo arquivístico.

Gestão documental e Gestão da Memória: Construindo uma 
ponte que interligam presente, passado e futuro. 




