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 � Concussão (art. 305 do CPM). (...) Aplicação de agravante genérica (CPM, 
art. 70, II, l ). Suposta transgressão ao postulado que veda o bis in idem na opera-
ção de dosimetria penal. Inexistência. Crime militar em sentido impróprio. Delito 
praticado por militares no exercício de suas funções. Circunstância que não integra 
o tipo penal do art. 305 do CPM.
[RHC 128.143 AgR, rel. min. Celso de Mello, j. 29-9-2015, 2ª T, DJE de 19-11-2015.]
 � A jurisprudência deste STF, quanto à recepção da norma castrense pelo texto 

constitucional, é no sentido de que “o art. 290, caput, do CPM não contraria o 
princípio da proporcionalidade e, em razão do critério da especialidade, não se 
aplica a Lei 11.343/2006” (HC 119.458/AM, rel. min. Cármen Lúcia, 2ª Turma, 
DJE de 3-4-2014).
[HC 123.190, rel. min. Rosa Weber, j. 2-6-2015, 1ª T, DJE de 16-6-2015.]
 � Eventual equívoco na lavratura do Termo de Deserção apenas tem o condão de 

afastar a tipicidade da conduta quando, a partir dele, as forças armadas excluírem 
o militar durante o período de graça. A literalidade do art. 452 do CPPM deixa 
claro que o Termo de Deserção tem o caráter de instrução provisória e destina-se 
a fornecer os elementos necessários à propositura da ação penal, não significando 
prova definitiva, que será formada durante a instrução, sob o crivo do contraditório 
e da ampla defesa.
[HC 126.520, rel. min. Teori Zavascki, j. 5-5-2015, 2ª T, DJE de 20-5-2015.]
 � O crime praticado por militar contra militar em situação de atividade em lugar 

sujeito à administração militar inevitavelmente atrai a competência da Justiça Cas-
trense, por força do art. 9º, II, a, do CPM.
[HC 125.836, rel. min. Dias Toffoli, j. 3-3-2015, 1ª T, DJE de 6-5-2015.]
 � Justiça Militar. Recorrente que se ausentou por um mês da unidade onde exer-

cia função militar. Abandono de posto (art. 195 do CPM). Denúncia recebida. 
Concomitante instauração de Instrução Provisória de Deserção. Arquivamento do 
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expediente em razão da condição de incapacidade em inspeção de saúde. Alegação 
de ausência de justa causa da persecução penal, pois o abandono de serviço estaria 
absorvido pela deserção, com base no princípio da consunção. O fato de abandonar 
o serviço e praticar a deserção, dentro de um mesmo contexto fático, não implica 
duas ações autônomas, incidindo, na hipótese, o fenômeno da absorção de um crime 
por outro, uma vez que o abandono afigurou-se meio necessário à consecução do 
delito de deserção (...).
[RHC 125.112, rel. min. Gilmar Mendes, j. 10-2-2015, 2ª T, DJE de 2-3-2015.]
 � Habeas corpus. Penal militar. Roubo circunstanciado (art. 242, § 2º, I, II, IV e V, 

do CPM). (...) Somente parte dos bens subtraídos foi recuperada e, ainda assim, em 
circunstâncias em que não se admite a incidência da atenuante de reparação do dano 
(art. 72, III, b, do CPM), pois ausente o requisito da espontaneidade exigido pela 
lei, a qual se distingue da mera voluntariedade, essa incapaz de gerar a atenuação 
da pena. (...) Em se tratando de parcial confissão dos fatos narrados na denúncia, 
mostra-se proporcional e adequada a fração mínima (1/5) estabelecida a título de 
atenuante (art. 72, III, d, do CPM).
[HC 109.545, rel. min. Teori Zavascki, j. 16-12-2014, 2ª T, DJE de 11-2-2015.]
 � A caracterização do crime militar em decorrência da aplicação do critério ratione 

personae previsto no art. 9º, II, a, do CPM deve ser compreendida à luz da principal 
diferença entre o crime comum e o crime militar impróprio: bem jurídico a ser 
tutelado. Nesse juízo, portanto, torna-se elemento indispensável para configuração 
do tipo penal especial (e, portanto, instaurar a competência da Justiça Militar da 
União) a demonstração de ofensa a bens jurídicos de que sejam titulares as Forças 
Armadas. Daí a convergência de entendimento, na jurisprudência do STF, de que 
o delito cometido fora do ambiente castrense ou cujo resultado não atinja as insti-
tuições militares será julgado pela Justiça comum.
[HC 117.254, rel. min. Teori Zavascki, j. 30-9-2014, 2ª T, DJE de 15-10-2014.]
 � Lei processual penal militar. Especialidade. Interrogatório. Momento da realização. 

Prevalece a norma processual penal militar diante do regramento comum, alterado 
pela Lei 11.719/2008, haja vista a previsão expressa existente na norma castrense.
[RHC 123.473, rel. min. Gilmar Mendes, j. 2-9-2014, 2ª T, DJE de 6-11-2014.]
 � Direito penal militar. Vedação do sursis. Crime de deserção. Compatibilidade com 

a CF. A jurisprudência do STF inclina-se pela constitucionalidade do tratamento 
processual penal mais gravoso aos crimes submetidos à Justiça Militar, em virtude 
da hierarquia e da disciplina próprias das Forças Armadas. (...) Com efeito, no 
próprio texto constitucional, há discrímen no regime de disciplina das instituições 
militares. Desse modo, como princípio de hermenêutica, somente se deveria declarar 
um preceito normativo conflitante com a Lei Maior se o conflito fosse evidente. 
Ou seja, deve-se preservar o afastamento da suspensão condicional da pena por ser 
opção política normativa. Em consequência, entende-se como recepcionadas pela 
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Constituição as normas previstas na alínea a do inciso II do art. 88 do CPM e na 
alínea a do inciso II do art. 617 do CPPM.
[HC 119.567, rel. p/ o ac. min. Roberto Barroso, j. 22-5-2014, P, DJE de 30-10-2014.]
 � A orientação do STF é no sentido de que a condição de militar da vítima e do 

agressor não é suficiente para atrair a competência da Justiça Militar. (...) No caso, 
contudo, a subtração dos cartões magnéticos e um dos saques bancários ocorreram 
dentro de unidade sujeita à administração militar, em momento no qual o paciente 
e as vítimas estavam em serviço militar, não sendo possível afastar a competência 
da Justiça especializada.
[HC 122.302, rel. min. Roberto Barroso, j. 20-5-2014, 1ª T, DJE de 5-6-2014.]
 � Intimado para emitir parecer na forma do parágrafo único do art. 79-A do 

RISTM, o órgão do Parquet militar funcionou como fiscal da lei. Nessa circunstân-
cia, a manifestação ministerial limita-se a velar pela intangibilidade do ordenamento 
jurídico (CF, art. 127, caput), razão pela qual não há contraditório a ser assegurado. 
A ausência de intimação da defesa do paciente para contraditar os argumentos 
expendidos no parecer exarado pelo procurador-geral da Justiça Militar a respeito 
da preliminar de inconstitucionalidade arguida por um dos ministros da Corte 
Castrense não afronta, sob nenhum aspecto, os postulados do contraditório e da 
ampla defesa, motivo pelo qual não há falar em inconstitucionalidade do art. 79-A, 
parágrafo único, do RISTM.
[HC 105.311, rel. min. Dias Toffoli, j. 29-4-2014, 1ª T, DJE de 4-6-2014.]
 � É improcedente a alegação de que somente o magistrado de primeiro grau estaria 

autorizado a tomar as providências estabelecidas no art. 296 do CPPM, mormente 
em razão do poder geral de cautela inerente à função de julgar e pelo disposto no 
art. 12, II, do RISTM. Em casos análogos, esta Corte já decidiu que “a conversão 
em diligência de recurso de apelação, determinada pelo relator, quando justificada, 
não constitui constrangimento ilegal, principalmente quando vício algum contém 
a sentença condenatória”.
[HC 107.180, rel. min. Teori Zavascki, j. 29-4-2014, 2ª T, DJE de 13-5-2014.]
 � A prescrição da pretensão executória tem como marco inicial o trânsito em 

julgado para ambas as partes, nos termos do art. 126, § 1º, do CPM, que, como lei 
especial, se aplica, não tendo incidência, no caso, o art. 112, I, do CP.
[RMS 31.834, rel. min. Cármen Lúcia, j. 22-4-2014, 2ª T, DJE de 5-5-2014.]
Vide HC 92.574, rel. min. Ayres Britto, j. 18-3-2008, 1ª T, DJE de 29-8-2008
 � Crime de deserção (CPM, art. 187). Suspensão condicional da pena. Vedação 

ex lege (CPM, art. 88, II, a). Ofensa à garantia constitucional da individualização 
da pena (inciso XLVI do art. 5º da CF/1988). Flexibilização. Admissão do sursis. 
Consideração necessária por parte do julgador (CPM, art. 84). Declaração de não 
recepção pela Constituição de 1988 de parte da alínea a do inciso II do art. 88 do 
CPM. Inaplicabilidade no caso concreto. Empate. Ordem concedida na forma 
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regimental (RISTF, art. 146, parágrafo único). A norma em questão avilta mais 
diretamente a equidade, pela qual se espera harmonia na aplicação dos princípios 
constitucionais e das normas infraconstitucionais. Assim como deve o legislador, 
ao estabelecer tipos penais incriminadores, inspirar-se na proporcionalidade, não 
cominando sanções ínfimas para crimes que violem bens jurídicos de relevo maior, 
nem penas exageradas para infrações de menor potencial ofensivo, deve ele observar 
esse mesmo preceito no que diz respeito às normas tendentes à individualização 
dessas penas, atentando para as condições específicas do violador da norma e para 
as consequências da infração por ele cometida para o bem jurídico tutelado pela lei 
e para a eventual vítima do crime. Feitas essas considerações, é o caso de superar, em 
parte, o disposto na alínea a do inciso II do art. 88 do CPM (vedação legal à sus-
pensão condicional da pena), admitindo-se o sursis no crime de deserção para aquele 
que preencha todos os demais requisitos previstos no art. 84 do CPM. Em face de 
empate na votação, não se pode declarar a não recepção pela Constituição de 1988 
da parte da alínea a do inciso II do art. 88 do CPM em que se exclui, em tempo de 
paz, a suspensão condicional da pena para os condenados pelo crime de deserção. 
Ordem concedida, na forma regimental.
[HC 113.857, rel. min. Dias Toffoli, j. 5-12-2013, P, DJE de 30-10-2014.]
 � A aplicação do princípio da insignificância, de modo a tornar a conduta atí-

pica, exige, além da pequena expressão econômica dos bens que foram objeto de 
subtração, um reduzido grau de reprovabilidade da conduta do agente. É relevante 
e reprovável a conduta de um militar que abandona o serviço militar, apesar do 
dever de cumpri-lo até seu desligamento na forma legalmente estabelecida, o que 
demonstra desrespeito às leis e às instituições castrenses de seu país. O crime de 
deserção ofende os princípios da hierarquia e da disciplina, preceitos constitucionais 
sobre os quais se fundam as Forças Armadas, constituindo a ausência injustificada 
de militares ilícito penal, na medida em que a ofensa ao bem jurídico tem impacto 
direto sobre o efetivo militar e as bases de organização das Forças Armadas. A apli-
cação do referido instituto, na espécie, poderia representar um verdadeiro estímulo 
à prática desse delito, já bastante comum na Justiça Militar, o que contribuiria para 
frustrar o interesse da instituição castrense em contar com o efetivo previsto em lei.
[HC 118.255, rel. min. Ricardo Lewandowski, j. 19-11-2013, 2ª T, DJE de 3-12-2013.]
 � Ao dar provimento ao recurso interposto exclusivamente pelo Ministério Público 

castrense, o STM condenou a paciente à pena de quatro anos de reclusão, em regi-
me aberto, pela prática do crime de peculato (art. 303 do CPM), em continuidade 
delitiva (art. 71 do CP), tornando sem eficácia a extinção da punibilidade pelo 
cumprimento do sursis. O art. 613 do CPPM dispõe que “(a) suspensão também 
ficará sem efeito se, em virtude de recurso interposto pelo Ministério Público, for 
aumentada a pena, de modo que exclua a concessão do benefício”. O art. 160 da 
LEP (Lei 7.210/1984), por sua vez, estabelece que a audiência admonitória será 
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designada somente depois de transitada em julgado a condenação. É de rigor, pois, 
concluir que, antes de julgado o recurso do MPM, não poderia a Justiça castrense de 
primeiro grau ter designado a audiência admonitória, como ocorreu, sendo correta, 
portanto, a decisão ora atacada, que tornou sem efeito a decisão que extinguiu a 
pena privativa de liberdade antes do trânsito em julgado da condenação.
[HC 115.252, rel. min. Ricardo Lewandowski, j. 5-11-2013, 2ª T, DJE de 4-8-2014.]
 � Crime de falsidade ideológica (art. 312 do CPM). Competência da Justiça Fe-

deral. Delito que não afetou a integridade, a dignidade, o funcionamento e a respei-
tabilidade das instituições militares. (...) No caso sob exame, o paciente, buscando 
ocultar sua verdadeira identidade, haja vista ser foragido da justiça, logrou obter uma 
cédula de identidade ideologicamente falsa. Visando ao aperfeiçoamento do delito 
praticado, falsificou outros documentos, entre os quais o Certificado de Alistamento 
Militar. Os delitos cometidos são de competência da Justiça Federal comum, uma 
vez que não afetaram, ainda que de forma potencial, a integridade, a dignidade, o 
funcionamento e a respeitabilidade das instituições militares, de modo a atrair a 
incidência do art. 9º, III, a, do CPM.
[HC 118.047, rel. min. Ricardo Lewandowski, j. 5-11-2013, 2ª T, DJE de 21-11-2013.]
 � Tráfico, posse ou uso de entorpecente ou substância de efeito similar (CPM, 

art. 290). Alegada incompetência da Justiça Militar. Delito praticado, em lugar 
sujeito à administração militar, por soldado em situação de atividade. Interpretação 
do art. 9º, II, b, do CPM. Crime militar plenamente configurado. Posterior exclu-
são do serviço ativo das Forças Armadas. Irrelevância. Condição militar do agente 
que deve ser aferida no momento em que cometido o delito.
[HC 117.179, rel. min. Celso de Mello, j. 22-10-2013, 2ª T, DJE de 8-11-2013.]
 � O art. 400 do CPP, com a redação dada pela Lei 11.719/2008, fixou o inter-

rogatório do réu como ato derradeiro da instrução penal, prestigiando a máxima 
efetividade das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa (CRFB, 
art. 5º, LV), dimensões elementares do devido processo legal (CRFB, art. 5º LIV) 
e cânones essenciais do Estado Democrático de Direito (CRFB, art. 1º, caput), por 
isso que a nova regra do CPP comum também deve ser observada no processo penal 
militar, em detrimento da norma específica prevista no art. 302 do DL 1.002/1969, 
conforme precedente firmado pelo Pleno do STF nos autos da AP 528 AgR, rel. 
min. Ricardo Lewandowski, j. em 24-3-2011, DJE 109 de 7-6-2011, impondo a 
observância do novo preceito modificador em relação aos processos regidos pela 
Lei Especial 8.038/1990, providência que se impõe seja estendida à Justiça Penal 
Militar, posto que ubi eadem ratio ibi idem jus.
[RHC 119.188, rel. min. Luiz Fux, j. 1º-10-2013, 1ª T, DJE de 23-10-2013.]
Vide AP 528 AgR, rel. min. Ricardo Lewandowski, j. 24-3-2011, P, DJE de 8-6-2011
 � Penal e processo penal militar. Pena condenatória superior a dois anos. Apli-

cação de pena acessória de exclusão das Forças Armadas. Inocorrência de refor-
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matio in pejus. Precedente: HC 86.858, Primeira Turma, rel. min. Lewandowski, 
DJ de 22-9-2006.
[ARE 723.596 AgR, rel. min. Gilmar Mendes, j. 13-8-2013, 2ª T, DJE de 2-9-2013.]
 � Crime de ingresso clandestino (art. 302 do CPM). Delito praticado por civis. 

Competência para processo e julgamento. A conduta de ingressar em território das 
Forças Armadas afronta diretamente a integridade e o funcionamento das insti-
tuições militares. Subsunção do comportamento dos agentes ao preceito primário 
incriminador consubstanciado no art. 9º, III, a, do CPM. Submissão à jurisdição 
especializada. Reconhecida a competência da Justiça Militar da União para proces-
sar e julgar o crime de ingresso clandestino em quartel militar praticado por civis.
[HC 116.124, rel. min. Gilmar Mendes, j. 13-8-2013, 2ª T, DJE de 2-9-2013.]
 � A Justiça comum é competente para julgar crime de militar (homicídio) contra 

civil, por força da Lei 9.299/1996, cuja natureza processual impõe a sua aplicação 
imediata aos inquéritos e ações penais, mercê de o fato delituoso ter ocorrido antes 
da sua entrada em vigor (precedente: HC 76.380/BA, rel. min. Moreira Alves, DJ 
de 5-6-1998). Deveras, a redação do parágrafo único do art. 9º do CPM, promovida 
pela Lei 9.299/1996, a despeito de sua topografia, ostenta nítida natureza proces-
sual, razão por que deve ser aplicada imediatamente aos processos em curso, salvo 
se já houver sido proferida sentença de mérito. (Precedentes: HC 78.320/SP, rel. 
min. Sydney Sanches, Primeira Turma, DJ de 28-5-1999; HC 76.510/SP, rel. min. 
Carlos Velloso, Segunda Turma, DJ de 15-5-1998.)
[HC 111.406, rel. min. Luiz Fux, j. 25-6-2013, 1ª T, DJE de 16-8-2013.]
 � Penal militar. Homicídio culposo. Perdão judicial previsto no CP. Analogia. 

Inaplicabilidade. Lacuna legal inexistente. A analogia, ainda que in bonan partem, 
pressupõe lacuna, omissão na lei, o que não se verifica na hipótese, em que é evidente 
no CPM a vontade do legislador de excluir o perdão judicial do rol de causas de 
extinção da punibilidade.
[HC 116.254, rel. min. Rosa Weber, j. 25-6-2013, 1ª T, DJE de 14-8-2013.]
 � A justificativa para a majoração da pena-base, em razão da declarada motivação 

(busca do lucro fácil), é inerente ao próprio tipo previsto no art. 242 do CPM.
[HC 115.005, rel. min. Dias Toffoli, j. 18-6-2013, 1ª T, DJE de 23-8-2013.]
 � A competência penal da Justiça Militar da União não se limita, apenas, aos 

integrantes das Forças Armadas nem se define, por isso mesmo, ratione personae. 
É aferível, objetivamente, a partir da subsunção do comportamento do agente — de 
qualquer agente, mesmo o civil, ainda que em tempo de paz — ao preceito primário 
incriminador consubstanciado nos tipos penais definidos em lei (o CPM). O foro 
especial da Justiça Militar da União não existe para os crimes dos militares, mas, 
sim, para os delitos militares, tout court. E o crime militar, comissível por agente 
militar ou, até mesmo, por civil, só existe quando o autor procede e atua nas cir-
cunstâncias taxativamente referidas pelo art. 9º do CPM, que prevê a possibilida-
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de jurídica de configuração de delito castrense eventualmente praticado por civil, 
mesmo em tempo de paz.
[HC 110.185, rel. min. Celso de Mello, j. 14-5-2013, 2ª T, DJE de 30-10-2014.]
 � Distintos os fatos que deram ensejo ao inquérito para apuração de eventual crime de 

deserção e ao inquérito deflagrador da ação penal em curso, não é possível acatar a tese 
da defesa quanto à existência de bis in idem e de violação da coisa julgada. Inaplicável 
o princípio da consunção quanto às condutas tipificadoras do crime de desobediência, 
que não foram meio necessário nem fase para consecução do delito de deserção, o 
qual sequer se consumou. Inexistência de esgotamento do dano social no delito-fim.
[HC 115.610, rel. min. Rosa Weber, j. 7-5-2013, 1ª T, DJE de 19-6-2013.]
 � Nos termos do art. 125, § 2º, d, do CPM, o termo inicial do prazo prescricional em 

crime de falsidade é a “data em que o fato se tornou conhecido”. Essa ciência ocorreu 
durante a sindicância, instaurada em 12-12-2006. Não se poderia exigir do Comando 
Militar do Nordeste que, presumindo o ardil do paciente para falsificar sua própria 
defesa, comparasse a que por último foi apresentada com a primeira, pelo que não se tem 
como marco inicial do prazo prescricional a apresentação daquele documento falsificado.
[HC 115.057, rel. min. Cármen Lúcia, j. 2-4-2013, 2ª T, DJE de 17-4-2013.]
 � Imputação ao paciente, que é civil, de crime militar em sentido impróprio. Supos-

to delito de desacato a militar (CPM, art. 299). Ocorrência desse fato em ambiente 
estranho ao da administração das forças armadas. Militar do exército, supostamente 
desacatado, que realizava atividade de policiamento ostensivo no processo de ocupa-
ção e pacificação das comunidades do Complexo do Alemão e da Penha, na cidade 
do Rio de Janeiro. Função de policiamento ostensivo que traduz típica atividade de 
segurança pública. Caráter anômalo da jurisdição penal militar sobre civis em tempo 
de paz. Regulação desse tema no plano do direito comparado. Ofensa ao postulado 
do juiz natural. Incompetência absoluta da Justiça Militar da União. Competência 
penal da Justiça Federal comum (CF, art. 109, IV) pelo fato de a vítima militar do 
exército, qualificar-se como agente público da União.
[HC 112.936, rel. min. Celso de Mello, j. 5-2-2013, 2ª T, DJE de 17-5-2013.]
 � Fica longe de afastar a deserção defesa do militar no sentido de não haver se 

adaptado ao serviço e ter problemas financeiros.
[HC 110.489, rel. min. Marco Aurélio, j. 18-12-2012, 1ª T, DJE de 18-2-2013.]
 � Competência da Justiça Militar. (...) Pelos elementos dos autos, a falsificação de 

documento militar e o seu uso pelo paciente teriam sido praticados com a finali-
dade de obter vantagem indevida da administração militar, configurando a prática 
de crime militar.
[HC 110.339, rel. min. Cármen Lúcia, j. 4-12-2012, 2ª T, DJE de 19-12-2012.]
Vide HC 113.261, rel. min. Cármen Lúcia, j. 18-9-2012, 2ª T, DJE de 2-10-2012
 � Crime de estelionato praticado contra patrimônio sob a administração militar. 

Filha de militar que declarou falsamente sua condição de solteira para obter o 
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pagamento de parte da pensão devida pelo óbito de seu pai. (...) O crime em co-
mento, classificado como crime militar em sentido impróprio, pois previsto tanto 
na legislação castrense (art. 251 do CPM), quanto na legislação penal comum 
(art. 171 do CP), tem por objeto jurídico tutelado ofendido o patrimônio público 
sujeito à administração militar. A conduta da paciente, que informou falsamente 
à administração militar ostentar a condição de solteira e, assim, obteve vantagem 
ilícita consistente na obtenção de pensão decorrente do falecimento de servidor 
aposentado, paga pela administração militar, amolda-se perfeitamente ao crime 
capitulado no art. 251, caput, do CPM. Competência da Justiça Militar para pro-
cessar e julgar a respectiva ação penal (art. 9º, III, a, do CPM).
[HC 109.574, rel. min. Dias Toffoli, j. 20-11-2012, 1ª T, DJE de 17-12-2012.]

 = HC 115.181, rel. min. Luiz Fux, j. 21-5-2013, 1ª T, DJE de 17-6-2013
 � A prática de crime de estelionato por militar contra civil em local sujeito à 

administração castrense e com emprego de nota de empenho falsa em nome da 
Marinha caracteriza conduta apta a causar dano, ainda que indireto, à credibilidade 
e à imagem das Forças Armadas, atraindo a competência da Justiça Militar.
[HC 113.177, rel. min. Rosa Weber, j. 13-11-2012, 1ª T, DJE de 27-11-2012.]
 � O tema fulcral para o deslinde da controvérsia posta nesta impetração diz com 

a eficácia ou não do acórdão que majorou a pena imposta ao paciente para fins de 
interrupção da prescrição. No ordenamento penal castrense, entre as causas de in-
terrupção da prescrição estabelecidas no § 5º do art. 125 do CPM, não há menção 
ao acórdão condenatório recorrível. Princípio da especialidade, a impedir a aplicação 
analógica do disposto no inciso IV do art. 117 do CP.
[HC 111.653, rel. min. Dias Toffoli, j. 6-11-2012, 1ª T, DJE de 1º-2-2013.]

 ≠ RHC 109.973, rel. min. Joaquim Barbosa, j. 22-11-2011, 2ª T, DJE de 12-12-2011
 � Crime militar. Ato libidinoso com agravante (art. 235, c/c art. 237, II, e art. 70, 

II, g, do CPM). Paciente condenado por acórdão do STM a cumprir pena de um 
ano de detenção, convertida em prisão, nos termos do art. 59 do CPM, denegada a 
concessão de sursis, em face de expressa vedação do art. 88, II, b, do CPM. Alegação 
de ausência de representação da vítima (...). Embora o CPM e o CPPM sejam silen-
tes quanto à representação da vítima em crimes sexuais, o instituto é incompatível 
com a natureza da ação penal militar que, em regra, é pública, excetuadas, apenas, 
as hipóteses previstas no art. 122 do CPM.
[HC 109.390, rel. min. Gilmar Mendes, j. 18-9-2012, 2ª T, DJE de 9-10-2012.]
 � Pelos elementos dos autos, a falsificação de documento militar e o seu uso pelo 

paciente teriam sido praticados com a finalidade de obter vantagem indevida de ins-
tituição financeira, configurando a prática de estelionato. Dessa forma, pelo princípio 
da consunção, os delitos de falsidade de documento militar e uso desse documento, 
que isoladamente são crimes militares, são absorvidos pelo delito de estelionato 
contra instituição financeira, pois são crimes-meio deste. Competência da Justiça 
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comum definida pela vítima do crime-fim de estelionato, a instituição financeira.
[HC 113.261, rel. min. Cármen Lúcia, j. 18-9-2012, 2ª T, DJE de 2-10-2012.]

 = HC 113.167, rel. min. Luiz Fux, j. 2-9-2014, 1ª T, DJE de 16-10-2014
Vide HC 110.339, rel. min. Cármen Lúcia, j. 4-12-2012, 2ª T, DJE de 19-12-2012
 � Não cabe a interposição pelo juiz-auditor corregedor da Justiça Militar da União 

de correição parcial contra a decisão que declara extinta a punibilidade de desertor 
em face da consumação da prescrição da pretensão punitiva, a qual não se confunde 
com o simples deferimento do arquivamento de inquérito requerido pelo Ministério 
Público. A coisa julgada, seja formal ou material conforme o fundamento da decisão, 
impede que a inércia da parte, no caso, o MPM, seja suprida pelo órgão judiciário 
legitimado à correição parcial.
[HC 113.036, rel. min. Dias Toffoli, j. 11-9-2012, 1ª T, DJE de 3-10-2012.]

 = HC 108.952, rel. min. Luiz Fux, j. 2-4-2013, 1ª T, DJE de 18-6-2013
 = HC 110.538, rel. min. Gilmar Mendes, j. 5-2-2013, 2ª T, DJE de 1º-3-2013
 � É competente a Justiça Federal para conhecer e julgar infração penal cometida 

em detrimento de bens, serviços e interesses da União, nos termos do art. 109, IV, 
da CF. In casu, o paciente, policial militar do Exército Brasileiro, fez uso de do-
cumento militar ideologicamente falso junto à Caixa Econômica Federal (CEF), 
visando obter empréstimo bancário. A utilização do documento ideologicamente 
falso, no caso sub examine, representou, na realidade, a prática de crime meio de 
que se serviu para falsear a verdade, em detrimento de bens, interesses e serviços 
juridicamente protegidos da empresa pública federal. Consectariamente, evidencia-se 
a incompetência da Justiça Penal Militar.
[HC 110.261, rel. p/ o ac. min. Luiz Fux, j. 28-8-2012, 1ª T, DJE de 16-10-2012.]
 � Correição parcial oferecida pelo juiz-auditor corregedor. Pedido de sustentação 

oral formulado pela Defensoria Pública da União. Indeferimento. Previsão legal da 
sustentação oral no RISTM. Nulidade do julgamento em razão da falta de intimação 
da defesa para realização de sustentação oral.
[HC 112.839, rel. min. Gilmar Mendes, j. 28-8-2012, 2ª T, DJE de 17-9-2012.]

 = HC 112.516, rel. min. Ricardo Lewandowski, j. 11-9-2012, 2ª T, DJE de 24-9-2012
 � A publicação da sentença prolatada por órgão colegiado da Justiça Castrense se dá 

na própria sessão de julgamento, tal como previsto no art. 389 do CPP, e não se con-
funde com a intimação das partes, interrompendo a prescrição (CPM, art. 125, § 5º, II).
[HC 103.686, rel. min. Dias Toffoli, j. 7-8-2012, 1ª T, DJE de 3-9-2012.]
 � Imputação, ao paciente, de crimes militares em sentido impróprio. Infrações 

penais praticadas por militar reformado contra a Caixa Econômica Federal (CEF). 
Caráter anômalo da jurisdição penal militar. Ofensa ao postulado do juiz natural. 
Incompetência da Justiça Militar.
[HC 106.683, rel. min. Celso de Mello, j. 12-6-2012, 2ª T, DJE de 1º-2-2013.]
 � Depreende-se do art. 9º, II, b, do CPM, ao referir-se expressamente a lugar su-
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jeito à administração militar, que, nesta alínea, para a configuração do crime militar, 
predomina o critério do lugar do crime (ratione loci). (...) No presente caso, entendo 
assistir razão à defesa. É que, partindo-se da premissa de que a Casa do Abrigo 
do Marinheiro de Ladário (CAMALA) é uma associação civil de direito privado 
e que a conduta do paciente se deu no exercício de atividade estranha à função 
militar (aulas de caratê), não há como se cogitar de crime militar. Nem se diga, por 
outro lado, que a Camala, pelo só fato de possuir instalações disponibilizadas pela 
Marinha do Brasil, configura lugar sujeito à administração militar, para fins de 
incidência do art. 9º, II, do CPM. Com efeito, esse conceito, devido à competência 
excepcional da Justiça Militar, não pode ser ampliado indevidamente, a ponto de 
equiparar um clube social a uma organização militar. Portanto, inviável atrair para 
a Justiça Militar fato ocorrido na Camala (...).
[HC 95.471, voto do rel. min. Gilmar Mendes, j. 15-5-2012, 2ª T, DJE de 13-9-2012.]
 � Alegação de nulidade decorrente da inspeção de saúde para reincorporação do 

militar desertor ao Exército ter sido realizado por um só médico: implausabilidade 
jurídica. (...) A inspeção de saúde para reincorporação não se equipara às perícias 
médicas, que têm natureza probatória e destinam-se, naturalmente, a outras finali-
dades. Ainda que se considerasse idêntico o rigor na formação da inspeção de saúde 
e da perícia médica, a exigência de subscrição do laudo pericial por dois peritos 
justifica-se, apenas, nos casos em que os experts são leigos, sendo válido, no entanto, 
o laudo técnico, quando elaborado por um só perito oficial. A regra estabelecida no 
art. 318 do CPPM não é absoluta.
[HC 111.130, rel. min. Cármen Lúcia, j. 24-4-2012, 1ª T, DJE de 1º-8-2012.]
 � Homicídio qualificado praticado por militar da ativa contra militar do Corpo de 

Bombeiros da ativa. Delito praticado fora do lugar sujeito à administração militar e 
por motivos pessoais. Competência da Justiça comum. Tribunal do júri.
[RHC 111.025, rel. min. Gilmar Mendes, j. 10-4-2012, 2ª T, DJE de 24-4-2012.]

 ≠ HC 102.380, rel. min. Celso de Mello, j. 28-8-2012, 2ª T, DJE de 17-9-2012
 ≠ HC 107.829, rel. min. Ayres Britto, j. 2-8-2011, 2ª T, DJE de 1º-2-2012
 � A intimação de julgados proferidos pela Corte Castrense, quando o réu estiver em 

liberdade, poderá ser feita, de modo suficiente, na pessoa do defensor. Precedentes. 
A leitura concatenada do § 2º do art. 288 com o art. 537, ambos do CPPM, não 
induz à conclusão da necessidade da intimação pessoal do réu quanto ao julgamento 
de segundo grau, quando ele o aguardou solto. Essa intimação pessoal só é essencial 
quando ele estiver preso. Em doutrina específica, colhe-se o entendimento de que 
“o sistema instituído pelo CPPM é o de intimação do réu para tomar ciência de 
ato e termo processual só lhe será feita pessoalmente se ele encontrar-se na prisão; 
pois, do contrário, aquela providência será executada na pessoa do defensor” (Direito 
processual penal militar. Rio de Janeiro: Forense, 2009. p. 350).
[HC 99.109, rel. p/ o ac. min. Dias Toffoli, j. 27-3-2012, 1ª T, DJE de 14-5-2012.]
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 � Crime militar. Substância entorpecente ou que determine dependência física ou 
psíquica. Regência especial. O tipo previsto no art. 290 do CPM não requer, para 
configuração, o porte de substância entorpecente assim declarada por portaria da 
Agência Nacional de Vigilância Sanitária.
[RHC 98.323, rel. min. Marco Aurélio, j. 6-3-2012, 1ª T, DJE de 22-3-2012.]
 � O crime de deserção é de natureza permanente. Pelo que a cessação da ativi-

dade criminosa apenas se dá com a apresentação voluntária do desertor ou com a 
respectiva captura.
[HC 107.275, rel. min. Ayres Britto, j. 28-2-2012, 2ª T, DJE de 18-6-2012.]

 = HC 111.130, rel. min. Cármen Lúcia, j. 24-4-2012, 1ª T, DJE de 1º-8-2012
 = HC 91.873, rel. min. Ricardo Lewandowski, j. 30-10-2007, 1ª T, DJE de 19-12-2007

Vide HC 106.545, rel. min. Cármen Lúcia, j. 1º-3-2011, 1ª T, DJE de 13-4-2011
 � (...) embora o fato seja único, as imputações em desfavor do recorrente são 

distintas e bem delineadas, o que possibilita sua submissão tanto à Justiça comum 
quanto à Justiça Militar. (...) não há que se falar de litispendência. As infrações penais 
tipificadas no art. 37 da Lei 11.343/2006 e no art. 326 do CPM se revestem de 
autonomia jurídica e tutelam bens jurídicos diversos, quais sejam, a saúde pública 
e a ordem administrativa militar, respectivamente.
[RHC 108.491, rel. min. Gilmar Mendes, j. 28-2-2012, 2ª T, DJE de 14-3-2012.]
 � Competência. Homicídio. Agente militar. Inexistente qualquer elemento con-

figurador, a teor do disposto no art. 9º do CPM, de crime militar, a competência é 
da Justiça comum, do tribunal do júri.
[HC 110.286, rel. p/ o ac. min. Marco Aurélio, j. 14-2-2012, 1ª T, DJE de 29- 
3-2012.]
Vide  HC 99.541, rel. min. Luiz Fux, j. 10-5-2011, 1ª T, DJE de 25-5-2011
 � Habeas corpus. Réu militar. Instrução processual. Pretendido comparecimento à 

audiência penal em que inquiridas testemunhas da acusação e da defesa. Ausência 
de oferecimento de transporte para o local de realização do ato processual. Cons-
trangimento ilegal caracterizado. A garantia constitucional da plenitude de defesa: 
uma das projeções concretizadoras da cláusula do due process of law. Caráter global e 
abrangente da função defensiva: defesa técnica e autodefesa (direito de audiência 
e direito de presença). Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos/ONU 
(art. 14, n. 3, d) e Convenção Americana de Direitos Humanos/OEA (art. 8º, § 2º, 
d e f ). Dever do Estado de assegurar ao réu militar o exercício dessa prerrogativa es-
sencial, especialmente a de propiciar transporte (Decreto 4.307/2002, art. 28, I) para 
comparecer à audiência de inquirição das testemunhas, ainda mais quando arroladas 
pelo Ministério Público. Razões de conveniência administrativa ou governamental 
não podem legitimar o desrespeito nem comprometer a eficácia e a observância dessa 
franquia constitucional. Nulidade processual absoluta. Pedido deferido.
[HC 98.676, rel. min. Celso de Mello, j. 7-2-2012, 2ª T, DJE de 8-8-2012.]
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 � Nulidade da sentença condenatória. Ausência de análise da tese defensiva de absor-
ção do crime de uso indevido de uniforme pelo delito de estelionato. Não ocorrência.
[HC 98.165, rel. min. Gilmar Mendes, j. 7-2-2012, 2ª T, DJE de 22-2-2012.]
 � A competência do tribunal do júri para o julgamento dos crimes contra a vida 

prevalece sobre a da Justiça Militar em se tratando de fato circunscrito ao âmbito 
privado, sem nexo relevante com as atividades castrenses. (...) In casu, embora a 
paciente e a vítima fossem militares à época, nenhum deles estava em serviço, e o 
crime não foi praticado em lugar sujeito à administração militar, sendo certo que 
o móvel do crime foi a falência do casamento entre ambos, bem como o intuito 
da paciente de substituir pensão alimentícia cessada judicialmente por pensão por 
morte e de obter indenização do seguro de vida, o que é o suficiente para afastar a 
incidência do art. 9º, II, a, do CPM.
[HC 103.812, rel. min. Cármen Lúcia, j. 29-11-2011, 1ª T, DJE de 17-2-2012.]

 = HC 102.380, rel. min. Celso de Mello, j. 28-8-2012, 2ª T, DJE de 17-9-2012
 = RHC 111.025, rel. min. Gilmar Mendes, j. 10-4-2012, 2ª T, DJE de 24-4-2012
 � “O acórdão condenatório que reforma sentença penal absolutória reveste-se 

de eficácia interruptiva da prescrição penal, posto que equiparado, para tal fim, à 
sentença condenatória recorrível” (HC 70.810/RS, rel. min. Celso de Mello, DJ de 
1º-12-2006). A jurisprudência desta Corte, mesmo antes da alteração introduzida 
pela Lei 11.596/2007, já havia sedimentado o entendimento de que o acórdão de 
segundo grau que altera a pena aplicada ou impõe preceito condenatório possui 
relevância jurídica e deve ser considerado como causa interruptiva do prazo pres-
cricional, entendimento este que também pode ser aplicado no direito penal militar.
[RHC 109.973, rel. min. Joaquim Barbosa, j. 22-11-2011, 2ª T, DJE de 12-12-2011.]

 ≠ HC 111.653, rel. min. Dias Toffoli, j. 6-11-2012, 1ª T, DJE de 1º-2-2013
 � Deserção. Férias. Plano de férias versus concessão. Descabe confundir plano de 

férias com a concessão do período alusivo à fruição.
[HC 99.456, rel. min. Marco Aurélio, j. 8-11-2011, 1ª T, DJE de 30-11-2011.]
 � Não descaracteriza a deserção o fato de o militar vir a tomar posse em cargo 

público. Cumpre observar a tramitação regular do processo visando a dispensa ou 
o fenômeno da agregação.
[HC 106.140, rel. min. Marco Aurélio, j. 25-10-2011, 1ª T, DJE de 29-11-2011.]
 � O art. 90-A da 9.099/1995 — Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais —, 

com a redação dada pela Lei 9.839/1999, não afronta o art. 98, I, § 1º, da Carta da 
República no que veda a suspensão condicional do processo ao militar processado 
por crime militar. In casu, o pedido e a causa de pedir referem-se apenas a militar 
responsabilizado por crime de deserção, definido como delito militar próprio, não 
alcançando civil processado por crime militar. Obiter dictum: inconstitucionalidade 
da norma que veda a aplicação da Lei 9.099 ao civil processado por crime militar.
[HC 99.743, rel. p/ o ac. min. Luiz Fux, j. 6-10-2011, P, DJE de 21-8-2012.]
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 � Crime de estelionato. Alegação de atipicidade da conduta em razão do ressarci-
mento do dano. Improcedência. (...) A conduta da paciente, que deixou de comunicar 
à administração militar o óbito de sua genitora e, assim, obteve vantagem ilícita 
mediante saques dos valores depositados a título de pensão na conta-corrente dela, 
ex-pensionista, amolda-se perfeitamente ao crime capitulado no art. 251, caput, do 
CPM. O ressarcimento do dano não torna a conduta atípica, apenas pode atuar 
como causa de atenuação da pena.
[HC 108.459, rel. min. Ricardo Lewandowski, j. 4-10-2011, 2ª T, DJE de 23-11-2011.]
 � Uso indevido de uniforme militar (CPM, art. 172). Princípio da insignificância. 

Inaplicabilidade no âmbito da Justiça Militar. O princípio da insignificância não é 
aplicável no âmbito da Justiça Militar, sob pena de afronta à autoridade, hierarquia 
e disciplina, bens jurídicos cuja preservação é importante para o regular funcio-
namento das instituições militares. (...) In casu, o paciente, recruta, foi preso em 
flagrante trajando uniforme de cabo da Marinha. O crime descrito no art. 172 do 
CPM é de mera conduta e visa à tutela de bens jurídicos importantes e necessá-
rios ao regular funcionamento das instituições militares — autoridade, disciplina 
e hierarquia —, pouco importando o cotejo da real intenção do agente com os 
requisitos de natureza objetiva subjacentes ao princípio da insignificância, a saber: 
ofensividade mínima da conduta, ausência de periculosidade social, reduzido grau 
de reprovabilidade do comportamento do agente e a inexpressividade da lesão ao 
bem juridicamente protegido.
[HC 108.512, rel. min. Luiz Fux, j. 4-10-2011, 1ª T, DJE de 20-10-2011.]
 � Pacientes policiais militares denunciados por extorsão mediante sequestro com 

resultado morte e ocultação de cadáver. (...) Hipótese em que os fatos imputados 
ao denunciados não se enquadram em nenhuma das situações previstas pelo CPM 
para caracterizar crime militar e, por conseguinte, fixar a competência da Justiça 
Castrense. Da leitura dos autos, verifica-se que a conduta criminosa não possui 
qualquer conotação militar e que a condição de policial militar não foi determinante 
para a prática do crime, de modo que não vejo como classificá-lo como militar. 
Esta Corte já firmou entendimento no sentido de que a condição de militar ou a 
circunstância de o agente estar em serviço no momento da prática do crime não 
são suficientes para atrair a competência da Justiça Castrense.
[HC 109.150, rel. min. Ricardo Lewandowski, j. 20-9-2011, 2ª T, DJE de 13-10-2011.]
 � (...) é da competência da Justiça Castrense julgar e processar crime praticado por 

militar contra militar, ambos da ativa, pouco importando o fato de o agente não se 
achar em serviço, no exato dia dos fatos.
[HC 107.829, voto do rel. min. Ayres Britto, j. 2-8-2011, 2ª T, DJE de 1º-2-2012.]

 ≠ RHC 111.025, rel. min. Gilmar Mendes, j. 10-4-2012, 2ª T, DJE de 24-4-2012
 � Crime de desacato contra militar das forças armadas. (...) A jurisprudência deste 

Supremo Tribunal é firme no sentido de que a competência para processar e jul-
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gar policial militar acusado de cometer crime militar contra membro das Forças 
Armadas é da Justiça Militar estadual, mormente quando o paciente, pelo que se 
tem na denúncia, quis manifestamente menosprezar a vítima, oficial das Forças 
Armadas, em razão da função por ela ocupada, humilhando-a diante de outros 
militares federais e estaduais.
[HC 105.844, rel. min. Cármen Lúcia, j. 21-6-2011, 1ª T, DJE de 18-8-2011.]
 � Pacientes condenados por um latrocínio consumado e outro tentado, além do 

delito de roubo qualificado. Bens subtraídos de propriedade do Exército Brasileiro. 
Competência da Justiça Castrense. (...) Hipótese de incidência das alíneas a e b do 
inciso III do art. 9º do CPM, afastando qualquer dúvida sobre a competência da 
Justiça Militar para processar e julgar os latrocínios (um consumado e outro tentado) 
e o roubo dos objetos pertencentes ao Exército Brasileiro, os quais se encontram 
devidamente relacionados na denúncia.
[HC 107.488, rel. min. Ricardo Lewandowski, j. 14-6-2011, 1ª T, DJE de 5-8-2011.]
 � A intimação, no caso do acórdão condenatório, tem disciplina própria, prevista 

no art. 537 do CPPM que, a meu ver, prevê, com clareza solar, levando-se em 
conta a conjunção aditiva “e”, a necessidade de proceder à dupla intimação, isto é, 
a do advogado mas também a do réu. Nesses termos, ante a ausência de intimação 
pessoal do paciente do acórdão proferido na apelação, não há como não chegar à 
conclusão de transgressão do que disciplinado no art. 537 do CPPM, sobretudo 
porque é perfeitamente razoável presumir que o paciente possa não ter tomado 
ciência da intimação, o que lhe retiraria, por conseguinte, a oportunidade de deliberar 
sobre a conveniência ou não da interposição dos pertinentes recursos, em flagrante 
violação à cláusula do devido processo legal, mais especificamente nas vertentes do 
contraditório e da ampla defesa.
[HC 96.975, voto do rel. min. Gilmar Mendes, j. 7-6-2011, 2ª T, DJE de 8-8-2011.]
 � Crime praticado por militar contra militar em contexto em que os envolvidos 

não conheciam a situação funcional de cada qual, não estavam uniformizados e 
dirigiam carros descaracterizados. Hipótese que não se enquadra na competência 
da Justiça Militar definida no art. 9º, II, a, do CPM. (...) A Justiça Castrense não é 
competente a priori para julgar crimes de militares, mas crimes militares.
[HC 99.541, rel. min. Luiz Fux, j. 10-5-2011, 1ª T, DJE de 25-5-2011.]
 � Furto. Bem de pequeno valor (R$ 315,19). Infração penal praticada por militar, em 

concurso de agentes, visando a subtrair coisa alheia móvel pertencente ao patrimônio 
sob administração militar, consistente em peças novas de fardamento militar. Apli-
cação do princípio da insignificância. Impossibilidade. Reprovabilidade da conduta.
[HC 107.431, rel. min. Gilmar Mendes, j. 3-5-2011, 2ª T, DJE de 20-5-2011.]

 = HC 108.884, rel. min. Rosa Weber, j. 12-6-2012, 1ª T, DJE de 27-6-2012
 � Na concreta situação dos autos, a conduta protagonizada pela paciente configura, 

em tese, infração penal militar. Para além da consideração de que os fatos se deram 
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em prejuízo da “ordem administrativa militar” (alínea a do inciso III do art. 9º do 
CPM), as provas encartadas nos autos revelam que as agressões praticadas pela 
acusada, em local sujeito à administração militar, tiveram como alvo militar da ativa 
que se encontrava no pleno exercício de suas funções. Tudo a preencher os requisitos 
descritos na alínea b do inciso III do art. 9º do CPM. Demonstrado, portanto, o 
ingrediente psicológico ou subjetivo de aversão ou propósito anticastrense, sem o 
qual não é possível atrair a competência da Justiça Militar.
[HC 96.949, rel. min. Ayres Britto, j. 26-4-2011, 2ª T, DJE de 3-10-2011.]

 = HC 113.430, rel. min. Dias Toffoli, j. 2-4-2013, 1ª T, DJE de 30-4-2013
 � Tipicidade formal e ausência de tipicidade material. Furto de coisa descartada, 

pois já usada pelo titular do patrimônio. Objeto do delito avaliado em menos de 
R$ 20,00. Excepcionalidade do caso. (...) No caso, o ato de se apoderar de cápsulas 
de projéteis e fragmentos de chumbo (imprestáveis, é bom que se diga, para causar 
qualquer lesão à segurança da coletividade), no âmbito da administração militar, 
é de ser considerado como infração de bagatela, a ponto de excluir a tipicidade da 
conduta dos agentes e, via de consequência, o ius puniendi estatal.
[RHC 97.816, rel. min. Ayres Britto, j. 12-4-2011, 2ª T, DJE de 17-10-2011.]
 � Os militares, indivíduos que são, não foram excluídos da garantia constitucional 

da individualização da pena. Digo isso porque, de ordinário, a CF de 1988, quando 
quis tratar por modo diferenciado os servidores militares, o fez explicitamente. Por 
ilustração, é o que se contém no inciso LXI do art. 5º do Magno Texto, a saber: 
“ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada 
de autoridade judiciária competente, salvo nos casos de transgressão militar ou crime 
propriamente militar, definidos em lei”. Nova amostragem está no preceito de que 
“não caberá habeas corpus em relação a punições disciplinares militares” (§ 2º do 
art. 142). Isso sem contar que são proibidas a sindicalização e a greve por parte 
do militar em serviço ativo, bem como a filiação partidária (incisos IV e V do § 3º do 
art. 142). De se ver que esse tratamento particularizado decorre do fato de que as 
Forças Armadas são instituições nacionais regulares e permanentes, organizadas com 
base na hierarquia e disciplina, destinadas à defesa da Pátria, garantia dos poderes 
constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem (cabeça do 
art. 142). Regramento singular esse que toma em linha de conta as “peculiaridades 
de suas atividades, inclusive aquelas cumpridas por força de compromissos interna-
cionais e de guerra” (inciso X do art. 142). É de se entender, desse modo, contrária 
ao texto constitucional a exigência do cumprimento de pena privativa de liberdade 
sob regime integralmente fechado em estabelecimento militar, seja pelo invocado 
fundamento da falta de previsão legal na lei especial, seja pela necessidade do res-
guardo da segurança ou do respeito à hierarquia e à disciplina no âmbito castrense. 
Ordem parcialmente concedida para determinar ao juízo da execução penal que 
promova a avaliação das condições objetivas e subjetivas para progressão de regime 
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prisional, na concreta situação do paciente, e que aplique, para tanto, o CP e a Lei 
7.210/1984 naquilo que for omissa a lei castrense.
[HC 104.174, rel. min. Ayres Britto, j. 29-3-2011, 2ª T, DJE de 18-5-2011.]

 = RHC 92.746, rel. min. Cármen Lúcia, j. 11-3-2008, 1ª T, DJE de 9-5-2008
 � As causas de suspensão e de interrupção da prescrição encontram-se expressa-

mente previstas nos §§ 2º e 3º do art. 125 do CPM, nelas não se incluindo a prática 
de nova deserção. A regra do art. 132 do CPM aplica-se apenas aos desertores 
foragidos. (...) Eventual irregularidade na decisão que suspende o curso do processo 
não repercute na fluência do prazo prescricional, porque exaustivas as hipóteses de 
suspensão e de interrupção.
[HC 106.545, rel. min. Cármen Lúcia, j. 1º-3-2011, 1ª T, DJE de 13-4-2011.]

 = HC 112.007, rel. min. Gilmar Mendes, j. 11-9-2012, 2ª T, DJE de 16-10-2012
 = HC 102.008, rel. min. Ayres Britto, j. 13-12-2011, 2ª T, DJE de 15-2-2012

Vide HC 107.275, rel. min. Ayres Britto, j. 28-2-2012, 2ª T, DJE de 18-6-2012
 � Numa visão humanitária do direito penal (...) é de se prestigiar o princípio da 

insignificância, que, se bem aplicado, não chega a estimular a ideia de impunidade. 
Ao tempo que se verificam patentes a necessidade e a utilidade desse princípio da 
tolerância, é imprescindível que a sua aplicação se dê de maneira criteriosa, sempre 
tendo em conta a realidade brasileira, para evitar que a atuação estatal vá além dos 
limites do razoável na proteção do interesse público. No caso, o paciente, sargento 
de munição e tiro de unidade militar, subtraiu munições de armamentos de uso 
restrito das Forças Armadas. Donde a impossibilidade de se acatar a tese da irrele-
vância jurídico-penal da conduta, não obstante a pouca expressividade financeira da 
avaliação dos bens subtraídos pelo militar. A lesividade da conduta protagonizada 
pelo paciente não é de ser aferida pelo valor econômico da coisa furtada; até mesmo 
em consideração à própria qualidade da relação jurídica entre o militar acusado 
e a instituição castrense da qual fazia parte por ocasião da atividade delituosa. 
Logo, ainda que o valor das munições apreendidas seja de pequena monta, obsta 
a pretensão defensiva o fato de que o delito em causa não se constitui, apenas, em 
lesão de cunho patrimonial. É modalidade delitiva que também atenta contra a 
administração militar (Capítulo II do Título VII do CPM).
[HC 104.820, rel. min. Ayres Britto, j. 7-12-2010, 2ª T, DJE de 8-6-2011.]

 = HC 105.676, rel. min. Joaquim Barbosa, j. 18-10-2011, 2ª T, DJE de 6-3-2012
Vide HC 99.207, rel. min. Cármen Lúcia, j. 24-11-2009, 1ª T, DJE de 18-12-2009
 � (...) reputo não haver que se falar em manifesta ilegalidade em ato emanado de 

superior hierárquico consistente em determinar a subordinado que se dirija à cadeia 
pública, a fim de reforçar a guarda do local. Por outro lado, tenho para mim que a 
obediência reflete um dos grandes deveres do militar, não cabendo ao subalterno 
recusar a obediência devida ao superior, sobretudo levando-se em conta os primados 
da hierarquia e da disciplina. Ademais, inviável delimitar, de forma peremptória, 
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o que seria, dentro da organização militar, ordem legal, ilegal ou manifestamente 
ilegal, uma vez que não há rol taxativo a determinar as diversas atividades inerentes 
à função policial militar. Observo ainda que, levando-se em conta a quadra atual a 
envolver os presídios brasileiros, com a problemática da superpopulação carcerária 
em contraste com a escassez de mão de obra, entendo razoável a participação da 
Polícia Militar em serviços de custódia e guarda de presos, sobretudo a fim manter a 
ordem nos estabelecimentos prisionais. Por fim, emerge dos documentos acostados 
aos autos que a ordem foi dada no sentido de reforçar a guarda, temporariamente, 
em serviços inerentes à carceragem, e não para substituir agentes penitenciários 
como afirma a defesa.
[HC 101.564, voto do rel. min. Gilmar Mendes, j. 30-11-2010, 2ª T, DJE de 15-
12-2010.]
 � É relevante e reprovável a conduta de um militar que, durante o cumprimento 

de punição disciplinar no quartel, furta bens, de valores expressivos, do armário de 
um colega de farda, demonstrando desrespeito às leis e às instituições de seu País.
[HC 104.853, rel. min. Ricardo Lewandowski, j. 26-10-2010, 1ª T, DJE de 19-
11-2010.]
 � A questão da posse de entorpecente por militar em recinto castrense não é de 

quantidade, nem mesmo do tipo de droga que se conseguiu apreender. O problema 
é de qualidade da relação jurídica entre o particularizado portador da substância 
entorpecente e a instituição castrense de que ele fazia parte, no instante em que 
flagrado com a posse da droga em pleno recinto sob administração militar. A ti-
pologia de relação jurídica em ambiente castrense é incompatível com a figura da 
insignificância penal; pois, independentemente da quantidade ou mesmo da espécie 
de entorpecente sob a posse do agente, o certo é que não cabe distinguir entre 
adequação apenas formal e adequação real da conduta ao tipo penal incriminador. 
É de se pré-excluir, portanto, a conduta do paciente das coordenadas mentais que 
subjazem à própria tese da insignificância penal. Pré-exclusão que se impõe pela 
elementar consideração de que o uso de drogas e o dever militar são como água e 
óleo: não se misturam. Por discreto que seja o concreto efeito psicofísico da droga 
nessa ou naquela relação tipicamente militar, a disposição pessoal em si para man-
ter o vício implica inafastável pecha de reprovabilidade cívico-funcional. Senão 
por afetar temerariamente a saúde do próprio usuário, mas pelo seu efeito danoso 
no moral da corporação e no próprio conceito social das Forças Armadas, que são 
instituições voltadas, entre outros explícitos fins, para a garantia da ordem democrá-
tica. Ordem democrática que é o princípio dos princípios da nossa CF, na medida 
em que normada como a própria razão de ser da nossa República Federativa, nela 
embutido o esquema da tripartição dos Poderes e o modelo das Forças Armadas 
que se estruturam no âmbito da União. Saltando à evidência que as Forças Arma-
das brasileiras jamais poderão garantir a nossa ordem constitucional democrática 



direito penal e processual penal militar

440sumário

(sempre por iniciativa de qualquer dos Poderes da República), se elas próprias não 
velarem pela sua peculiar ordem hierárquico-disciplinar interna. A hierarquia e a 
disciplina militares não operam como simples ou meros predicados institucionais 
das Forças Armadas brasileiras, mas, isso sim, como elementos conceituais e vigas 
basilares de todas elas. Dados da própria compostura jurídica de cada uma e de 
todas em seu conjunto, de modo a legitimar o juízo técnico de que, se a hierarquia 
implica superposição de autoridades (as mais graduadas a comandar, e as menos 
graduadas a obedecer), a disciplina importa a permanente disposição de espírito 
para a prevalência das leis e regulamentos que presidem por modo singular a es-
truturação e o funcionamento das instituições castrenses. Tudo a encadeadamente 
desaguar na concepção e prática de uma vida corporativa de pinacular compromisso 
com a ordem e suas naturais projeções factuais: a regularidade, a normalidade, a 
estabilidade, a fixidez, a colocação das coisas em seus devidos lugares, enfim. Esse 
maior apego a fórmulas disciplinares de conduta não significa perda do senso crítico 
quanto aos reclamos elementarmente humanos de se incorporarem ao dia a dia das 
Forças Armadas incessantes ganhos de modernidade tecnológica e arejamento men-
tal-democrático. Sabido que vida castrense não é lavagem cerebral ou mecanicismo 
comportamental, até porque — diz a Constituição — “às Forças Armadas compete, 
na forma da lei, atribuir serviço alternativo aos que, em tempo de paz, após alista-
dos, alegarem imperativo de consciência, entendendo-se como tal o decorrente de 
crença religiosa e de convicção filosófica ou política para se eximirem de atividades 
de caráter essencialmente militar” (§ 1º do art. 143). O modelo constitucional das 
Forças Armadas brasileiras abona a ideia-força de que entrar e permanecer nos 
misteres da caserna pressupõe uma clara consciência profissional e cívica: a cons-
ciência de que a disciplina mais rígida e os precisos escalões hierárquicos hão de 
ser observados como carta de princípios e atestado de vocação para melhor servir 
ao País pela via das suas Forças Armadas. Donde a compatibilidade do maior rigor 
penal castrense com o modo peculiar pelo qual a CF dispõe sobre as Forças Armadas 
brasileiras. Modo especialmente constitutivo de um regime jurídico timbrado pelos 
encarecidos princípios da hierarquia e da disciplina, sem os quais não se pode falar 
das instituições militares como a própria fisionomia ou a face mais visível da ideia 
de ordem. O modelo acabado do que se poderia chamar de “relações de intrínseca 
subordinação”. No caso, o art. 290 do CPM é o regramento específico do tema 
para os militares. Pelo que o princípio da especialidade normativo-penal impede a 
incidência do art. 28 da Lei de Drogas (artigo que, de logo, comina ao delito de uso 
de entorpecentes penas restritivas de direitos). Princípio segundo o qual somente 
a inexistência de um regramento específico em sentido contrário ao normatizado 
na Lei 11.343/2006 é que possibilitaria a aplicação da legislação comum. Donde 
a impossibilidade de se mesclar esse regime penal comum e o regime penal espe-
cificamente castrense, mediante a seleção das partes mais benéficas de cada um 
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deles, pena de incidência em postura hermenêutica tipificadora de hibridismo ou 
promiscuidade regratória incompatível com o princípio da especialidade das leis.
[HC 103.684, rel. min. Ayres Britto, j. 21-10-2010, P, DJE de 13-4-2011.]
Vide HC 91.726, rel. min. Cezar Peluso, j. 2-3-2010, 2ª T, DJE de 23-4-2010
 � É inviável a desincorporação de praça não estável, que esteja sub judice, o que 

justifica o prolongamento extraordinário do tempo de serviço militar.
[HC 99.445, rel. min. Cármen Lúcia, j. 28-9-2010, 1ª T, DJE de 24-5-2011.]
 � Crime militar. Deserção. (...) O fato de o paciente ter se ausentado (por duas 

vezes) da unidade militar em que servia e retornado voluntariamente não permite 
que se contabilize o tempo total simplesmente ignorando suas ausências do exercício 
de suas funções. Isso não o exculpa da prática do delito de deserção.
[HC 103.142, rel. min. Ellen Gracie, j. 28-9-2010, 2ª T, DJE de 22-10-2010.]
 � (...) o art. 308 do CPM não descreve, como elemento objetivo do tipo, a con-

duta solicitar, motivo pelo qual, em que se verificando que o agente solicitou uma 
vantagem indevida, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora 
da função, ou antes de assumi-la, mas em razão dela, estará configurado o crime 
tipificado no art. 317 do CP comum, devendo ele ser processado e julgado pela 
Justiça comum, ante a ausência de previsão dessa conduta no Código castrense.
[HC 98.412, voto do rel. min. Gilmar Mendes, j. 31-8-2010, 2ª T, DJE de 24-9-2010.]
 � Quando se trata de apreciar a alegação de inépcia da denúncia ou de sua esqua-

lidez por qualquer outro motivo, dois são os parâmetros objetivos que orientam tal 
exame, no caso do processo penal castrense: os arts. 77 e 78 do CPPM. O art. 77 
do CPP indica um necessário conteúdo positivo para a denúncia, pois ela, denún-
cia, deve conter a exposição do fato criminoso, ou em tese criminoso, com todas 
as suas circunstâncias, de par com a qualificação do acusado, ou, de todo modo, 
conter esclarecimentos que possam viabilizar a defesa do acusado. Isso para que o 
contraditório se estabeleça nos devidos termos. Já o art. 78 impõe à peça de acusação 
um conteúdo negativo. No caso, ausente qualquer pressuposto para o encerramento 
prematuro da ação penal a que responde o paciente, pois a inicial acusatória descreve 
suficientemente os fatos supostamente ilícitos. Mais: a denúncia foi oferecida de 
modo a permitir o exercício da ampla defesa. Pelo que não é fruto de um descuidado 
ou de um arbitrário exercício do poder-dever de promover a ação penal pública. E o 
fato é que ela, peça inicial acusatória, descreve, com base nos elementos delitivos 
até então conhecidos, um enorme esquema de corrupção e fraude nos processos 
licitatórios do 12º Batalhão de Suprimentos de Manaus/AM. Esquema para o qual 
teria concorrido o paciente.
[HC 100.469, rel. min. Ayres Britto, j. 24-8-2010, 2ª T, DJE de 8-10-2010.]
 � A fase instaurada por força do art. 427 do CPPM tem por objetivo permitir às par-

tes a produção de provas complementares àquelas produzidas no curso da instrução 
criminal. Tal oportunidade residual probatória não é de ser usada como instrumento 
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de dilação indevida da instrução processual. Pelo que ao juiz do processo é conferido 
o poder de decidir sobre a conveniência e a imprescindibilidade da produção de outras 
provas, a par das que já foram coletadas. No caso, o indeferimento do pleito defensivo 
ressalta a desnecessidade da diligência, considerado conjunto probatório já formado. 
Não é de prosperar o intuito meramente protelatório do pedido.
[RHC 100.045, rel. min. Ayres Britto, j. 24-8-2010, 2ª T, DJE de 1º-10-2010.]
Vide RHC 102.854, rel. min. Joaquim Barbosa, j. 10-8-2010, 2ª T, DJE de 10-9-2010
 � O pedido de diligência para verificar se o acusado passara a ser arrimo de família 

à época do cometimento do crime de deserção foi formulado pelo órgão acusador e 
pela defesa, com base em provas colhidas ao longo da instrução, não se cuidando de 
diligência meramente procrastinatória. A situação de arrimo de família afastaria a 
condição de militar, que é pressuposto do crime de deserção, podendo conduzir à ex-
tinção do feito sem julgamento do mérito. Recurso provido para anular o julgamento 
da ação de origem e determinar a realização da diligência requerida pelas partes.
[RHC 102.854, rel. min. Joaquim Barbosa, j. 10-8-2010, 2ª T, DJE de 10-9-2010.]
Vide RHC 100.045, rel. min. Ayres Britto, j. 24-8-2010, 2ª T, DJE de 1º-10-2010
 � Tendo o juiz-auditor titular praticado atos decisórios no feito, mesmo que em 

fase pré-processual, está ele prevento para o processo, nos termos dos arts. 94 e 
98, parágrafo único, do CPPM. O fato de haver uma portaria do juízo de origem 
indicando o contrário é irrelevante, uma vez que tal ato não pode, à evidência, 
sobrepor-se à legislação federal. Ordem concedida para declarar a prevenção do 
juiz-auditor titular da 3ª Auditoria da 3ª Circunscrição Judiciária Militar, com a 
anulação do ato de recebimento da denúncia e de todos os demais atos decisórios 
decorrentes desse recebimento.
[HC 99.403, rel. min. Joaquim Barbosa, j. 10-8-2010, 2ª T, DJE de 10-9-2010.]
 � O paciente foi denunciado pela prática de delito do art. 315 do CPM, classificado 

como crime militar em sentido impróprio — aqueles que, embora previstos na le-
gislação penal comum, também estão tipificados no CPM por afetaram diretamente 
bens jurídicos das Forças Armadas (art. 9º, III, a, do CPM). É competente, portanto, 
para processar e julgar o paciente a Justiça Castrense, por força do art. 124 da CF.
[HC 98.526, rel. min. Ricardo Lewandowski, j. 29-6-2010, 1ª T, DJE de 20-8-2010.]

 = HC 111.481, rel. min. Cármen Lúcia, j. 11-12-2012, 2ª T, DJE de 1º-2-2013
 = HC 113.477, rel. min. Dias Toffoli, j. 11-9-2012, 1ª T, DJE de 4-10-2012
 � É de se aplicar, na hipótese, a norma do art. 9º, III, a, do CPM, que afasta 

qualquer dúvida sobre a competência da Justiça Militar para processar e julgar o 
paciente pelo roubo das pistolas pertencentes ao Exército Brasileiro. A absolvição 
proferida pela Justiça comum deu-se em face de crime da mesma natureza, mas o 
bem jurídico tutelado era diverso daquele de que ora se cuida, qual seja, dinheiro 
público, o que afasta a alegação de bis in idem.
[HC 97.572, rel. min. Ricardo Lewandowski, j. 22-6-2010, 1ª T, DJE de 13-8-2010.]
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 � O CPM, da mesma forma que o CP, adotou o critério biopsicológico para a 
análise da inimputabilidade do acusado.
[HC 101.930, rel. min. Cármen Lúcia, j. 27-4-2010, 1ª T, DJE de 14-5-2010.]
 � Justiça Militar. (...) Reprovabilidade da conduta. Reparação do dano. Irrelevância. 

(...) Não é insignificante o estelionato praticado por militar, em continuação delitiva, 
prevalecendo-se da confiança decorrente de sua condição funcional.
[HC 91.726, rel. min. Cezar Peluso, j. 2-3-2010, 2ª T, DJE de 23-4-2010.]
 � Para a incidência do princípio da insignificância, devem ser relevados o valor do 

objeto do crime e os aspectos objetivos do fato, tais como, a mínima ofensividade da 
conduta do agente, a ausência de periculosidade social da ação, o reduzido grau de 
reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica causada. 
No caso dos autos, em que foi subtraída quantia superior à do salário mínimo e o 
delito foi praticado dentro de estabelecimento militar, não é de se desconhecer a 
presença da ofensividade e da reprovabilidade do comportamento do paciente. Para 
o reconhecimento de furto privilegiado, o CPM exige que os bens subtraídos sejam 
restituídos à vítima. Na espécie vertente, esse fato não ocorreu, considerando-se que 
os bens foram apreendidos.
[HC 99.207, rel. min. Cármen Lúcia, j. 24-11-2009, 1ª T, DJE de 18-12-2009.]

 = HC 108.211, rel. min. Luiz Fux, j. 18-10-2011, 1ª T, DJE de 8-11-2011
Vide HC 104.820, rel. min. Ayres Britto, j. 7-12-2010, 2ª T, DJE de 8-6-2011
 � É da competência da Justiça Militar julgar ação penal por delito contra a honra 

cometido por militar da reserva em dano de militar na ativa, dentro de unidade militar.
[HC 93.292, rel. min. Cezar Peluso, j. 8-9-2009, 2ª T, DJE de 9-10-2009.]
Vide HC 75.988, rel. min. Moreira Alves, j. 25-11-1997, 1ª T, DJ de 27-3-1998
 � Caso em que o promotor de Justiça Militar requestou a remessa do inquérito, 

instaurado a partir do auto de prisão em flagrante n. 60/08, ao Juizado Especial 
Criminal. Pedido que foi indeferido pelo juiz-auditor da 1ª Auditoria da 2ª Cir-
cunscrição Judiciária Militar sob o fundamento de que: “(...) a conduta dos civis 
(...) foi praticada contra o patrimônio sob a administração militar (...) passível de 
enquadramento no art. 9º, III, a, combinado com o art. 259, parágrafo único, ambos 
do CPM” (...). Ademais, esta Suprema Corte, por algumas vezes, já enfrentou o 
tema da caracterização de crimes militares por agentes civis, em períodos de paz. 
Nessas oportunidades, fixou o entendimento de que a configuração do delito militar 
é de caráter excepcional, decorrente, portanto, de uma interpretação restritiva do 
art. 9º do CPM. Interpretação essa a vincular a configuração do delito militar à 
ofensa daqueles bens jurídicos tipicamente associados à função de natureza castrense. 
Ofensa que não enxergo, nesta análise preliminar da causa, na conduta dos pacientes.
[HC 100.230 MC, rel. min. Ayres Britto, dec. monocrática, j. 12-8-2009, DJE de 
2-9-2009.]
 � Embora admissível, em tese, a queixa subsidiária nos delitos militares, impen-
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de assinalar, por necessário, que tais infrações penais têm, ordinariamente, como 
sujeito passivo, o próprio Estado, considerados os bens juridicamente tutelados 
pelo ordenamento castrense. Excepcionalmente, haverá crimes militares de dupla 
subjetividade passiva, nos quais, além do Estado, também figurará, como ofendi-
do, terceira pessoa, como sucede, por exemplo, nos crimes militares de homicídio 
e de lesões corporais. Daí a precisa observação de Claudio Amin Miguel e de 
Nelson Coldibelli (...) “Entendeu o legislador que os bens jurídicos tutelados são 
indisponíveis; pois, antes de atingir o interesse de um particular, o delito afronta a 
instituição militar, que seria o sujeito passivo principal, implícita ou explicitamente. 
A finalidade maior do CPM é a proteção às instituições militares, que apresentam, 
nos seus pilares básicos, a hierarquia e disciplina. Essa é a razão de uma Justiça 
especializada e, consequentemente, de uma legislação específica.” (...) O exame dos 
crimes militares que a Federação Brasileira das Associações de Controladores de 
Tráfego Aéreo (FEBRACTA) imputa aos ora querelados revela que, neles, figura, 
como sujeito passivo, somente o Estado (as instituições militares), não se identifi-
cando, na peça acusatória, a existência de delitos castrenses qualificados pela nota 
da dupla subjetividade passiva, exceto no que se refere ao crime de desrespeito a 
superior (CPM, art. 160), em que também é vítima o superior hierárquico do agente 
infrator. Não foi por outro motivo que Célio Lobão (...), ao identificar os sujeitos 
passivos dos crimes militares de abandono de posto (art. 195), de descumprimento 
de missão (art. 196) e de ineficiência da força (art. 198), referiu-se, expressamente, 
às “instituições militares”, enquanto que, com relação ao delito de desrespeito a 
superior (art. 160), classificou, como sujeito passivo, “as instituições militares”, e, 
como ofendido, “o superior hierárquico”. Isso significa, portanto, que, nos delitos 
castrenses em que só figuram como sujeitos passivos as instituições militares, não 
assiste legitimação ad causam a qualquer pessoa (ou a entidades de direito privado 
em geral), para o ajuizamento da queixa subsidiária. Mesmo no crime militar tipi-
ficado no art. 160 do CPM — que se qualifica como delito de dupla subjetividade 
passiva —, a queixa subsidiária eventualmente ajuizável só poderia ser proposta 
pelo militar ofendido, vale dizer, presente o contexto ora em exame, pelo superior 
hierárquico daquele que incidiu na conduta desrespeitosa.
[Pet 4.281, rel. min. Celso de Mello, dec. monocrática, j. 10-8-2009, DJE de 17-8-2009.]
 � A ausência do elemento subjetivo pertinente ao crime de denunciação caluniosa 

afasta a própria caracterização típica dessa espécie delituosa, pois a existência de 
dolo específico constitui um dos essentialia delicti, sem o qual não se aperfeiçoa, 
no plano da tipicidade penal, esse crime contra a administração da Justiça Militar.
[HC 94.800, rel. min. Celso de Mello, j. 23-6-2009, 2ª T, DJE de 24-9-2010.]
 � A aplicação do princípio da insignificância de modo a tornar a conduta atípica 

depende de que esta seja a tal ponto irrelevante que não seja razoável a imposição da 
sanção. No caso sob exame, não apenas a conduta afigura-se penalmente relevante, 
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como também a res furtiva — um laptop pertencente à Fazenda Nacional — apre-
senta valor economicamente expressivo. Mostra-se cabível, na espécie, a aplicação 
do disposto no art. 240, §§ 2º e 5º, do CPM, acompanhado do sursis, tal qual 
procedeu o juízo a quo.
[HC 98.159, rel. min. Ricardo Lewandowski, j. 23-6-2009, 1ª T, DJE de 14-8-2009.]

 = HC 97.254, rel. min. Ellen Gracie, j. 2-6-2009, 2ª T, DJE de 19-6-2009
 � Habeas corpus. CPM. Extinção da punibilidade pela reparação do dano no pecula-

to-culposo. Expressa previsão ilegal. (...) A reparação do dano é causa de extinção da 
punibilidade no peculato culposo (CPM, art. 303, §§ 3º e 4º). No caso em espécie, 
há prova inequívoca de que o paciente ressarciu o dano antes da sentença irrecor-
rível, o que torna evidente o constrangimento ilegal a que está sendo submetido.
[HC 95.625, rel. min. Ricardo Lewandowski, j. 10-2-2009, 1ª T, DJE de 6-3-2009.]
 � A prática do crime de deserção quando o paciente ainda ostentava a qualidade 

de militar autoriza a instauração de instrução provisória de deserção, assim como a 
prisão do desertor, independentemente de ordem judicial (art. 5º, LXI, da Cons-
tituição). A exclusão do desertor do serviço militar obsta apenas o ajuizamento 
da ação penal (CPPM, art. 457, § 3º), que não se confunde com a instauração de 
instrução provisória de deserção. Ademais, mesmo a ação penal poderá ser ajuizada 
após a recaptura ou apresentação espontânea do paciente, quando então este será 
reincluído nas forças armadas, salvo se considerado inapto depois de submetido à 
inspeção de saúde (CPPM, art. 457, § 1º).
[HC 94.367, rel. min. Joaquim Barbosa, j. 21-10-2008, 2ª T, DJE de 6-2-2009.]

 = RHC 120.309 AgR, rel. min. Cármen Lúcia, j. 11-3-2014, 2ª T, DJE de 21-3-2014
 � Processo penal militar. Crime de deserção. Perda da condição de militar antes 

do julgamento da apelação pelo STM. Ausência de condição de procedibilidade. 
Impossibilidade de se prosseguir na execução da pena. Em razão da ausência de 
condição de procedibilidade, o art. 457, § 2º, do CPPM e a Súmula 8 do STM 
impedem a execução da pena imposta ao réu incapaz para o serviço ativo do Exército, 
que não detinha a condição de militar no ato de julgamento do recurso de apelação.
[HC 90.838, rel. min. Cármen Lúcia, j. 14-10-2008, 1ª T, DJE de 22-5-2009.]

 = HC 108.197, rel. min. Ricardo Lewandowski, j. 13-12-2011, 2ª T, DJE de 15-2-2012
 = HC 103.254, rel. min. Celso de Mello, j. 29-6-2010, 2ª T, DJE de 13-6-2011
 � Delito militar de abandono de posto. (...) O quadro empírico assentado pelas 

instâncias judicantes competentes é contrário à pretensão defensiva do reconheci-
mento do estado de necessidade. Pelo que, considerado o pressuposto fático, não 
há como, nesta via processualmente contida do habeas corpus, chegar a conclusão 
diversa. O delito increpado ao paciente é formal e de perigo, aperfeiçoando-se com 
a prática da conduta incriminada. No caso, presente a clara possibilidade de lesão 
ao bem jurídico tutelado, não há como afastar a tipicidade material da conduta.
[HC 94.904, rel. min. Ayres Britto, j. 7-10-2008, 1ª T, DJE de 19-12-2008.]
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 � Crime militar cometido por policial militar contra civil. Juiz de direito do juízo 
militar estadual (CF, art. 125, § 5º, acrescido pela EC 45/2004). Competência 
monocrática do magistrado togado. Ausência de previsão, no CPPM, de rito pro-
cedimental referente ao juízo singular. Aplicação subsidiária da legislação processual 
penal comum (CPPM, art. 3º, a). Legitimidade.
[HC 93.076, rel. min. Celso de Mello, j. 26-8-2008, 2ª T, DJE de 30-10-2014.]
 � A aplicação do princípio da insignificância há de ser feita criteriosa, cautelosa e 

casuística. A quantia subtraída da vítima corresponde ao valor de seu soldo, valor des-
tinado ao suprimento de suas necessidades. Daí não ser insignificante. A reparação 
do dano após a consumação do crime, ainda que antes do recebimento da denúncia, 
confere ao paciente somente a atenuação da pena, não a extinção da punibilidade.
[HC 91.065, rel. min. Eros Grau, j. 29-4-2008, 2ª T, DJE de 15-8-2008.]

 = HC 104.853, rel. min. Ricardo Lewandowski, j. 26-10-2010, 1ª T, DJE de 19-11-2010
 � O simples julgamento da apelação, exclusiva da defesa, não interrompe o prazo 

prescricional de dois anos (interpretação dos incisos I e II do § 1º do art. 125 
do CPM). Ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, se entre a data 
da publicação da sentença condenatória (21-7-2005) e o trânsito em julgado da 
apelação no STM (5-9-2007) transcorre prazo superior a dois anos. Precedentes: 
HC 76.618 e HC 80.184, da relatoria do min. Moreira Alves; e RHC 86.253 da 
relatoria do min. Eros Grau.
[HC 92.574, rel. min. Ayres Britto, j. 18-3-2008, 1ª T, DJE de 29-8-2008.]
 � Crimes de homicídio e lesão corporal grave contra militar em operação de trans-

porte de fardamento do Exército. Colisão do veículo do paciente com a viatura militar. 
Imputação de dolo eventual. Agente civil. Inocorrência de crime militar. Interpretação 
estrita da função de natureza militar. Excepcionalidade da Justiça Castrense para o 
julgamento de civis em tempo de paz. Ao contrário do entendimento do STM, é 
excepcional a competência da Justiça Castrense para o julgamento de civis, em tempo 
de paz. A tipificação da conduta de agente civil como crime militar está a depender 
do “intuito de atingir, de qualquer modo, a Força, no sentido de impedir, frustrar, 
fazer malograr, desmoralizar ou ofender o militar ou o evento ou situação em que este 
esteja empenhado” (CC 7.040, da relatoria do min. Carlos Velloso). O cometimento 
do delito militar por agente civil em tempo de paz se dá em caráter excepcional. Tal 
cometimento se traduz em ofensa àqueles bens jurídicos tipicamente associados à 
função de natureza militar: defesa da Pátria, garantia dos poderes constitucionais, 
da lei e da ordem (art. 142 da CF). No caso, a despeito de as vítimas estarem em 
serviço no momento da colisão dos veículos, nada há na denúncia que revele a 
vontade do paciente de se voltar contra as Forças Armadas, tampouco a de impedir 
a continuidade de eventual operação militar ou atividade genuinamente castrense.
[HC 86.216, rel. min. Ayres Britto, j. 19-2-2008, 1ª T, DJE de 24-10-2008.]

 = HC 104.619, rel. min. Cármen Lúcia, j. 8-2-2011, 1ª T, DJE de 14-3-2011
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 = HC 99.671, rel. min. Ellen Gracie, j. 24-11-2009, 2ª T, DJE de 11-12-2009
 = CC 7.040, rel. min. Carlos Velloso, j. 26-9-1996, P, DJ de 22-11-1996
 � Garantia constitucional de fundamentação das decisões judiciais. Art. 118, § 3º, 

do RISTM. A garantia constitucional estatuída no art. 93, IX, da CF, segundo a qual 
todas as decisões judiciais devem ser fundamentadas, é exigência inerente ao Estado 
Democrático de Direito e, por outro, é instrumento para viabilizar o controle das 
decisões judiciais e assegurar o exercício do direito de defesa. A decisão judicial não 
é um ato autoritário, um ato que nasce do arbítrio do julgador, daí a necessidade da 
sua apropriada fundamentação. A lavratura do acórdão dá consequência à garantia 
constitucional da motivação dos julgados.
[RE 540.995, rel. min. Menezes Direito, j. 19-2-2008, 1ª T, DJE de 2-5-2008.]

 = RE 575.144, rel. min. Ricardo Lewandowski, j. 11-12-2008, P, DJE de 20-2-2009, rg
 � Eventual reconhecimento da coisa julgada ou da extinção da punibilidade do 

crime de abuso de autoridade na Justiça comum não teria o condão de impedir 
o processamento do paciente na Justiça Castrense pelos crimes de lesão corporal 
leve e violação de domicílio. A jurisprudência do STF firmou entendimento no 
sentido de que, por não estar inserido no CPM, o crime de abuso de autoridade 
seria da competência da Justiça comum, e os crimes de lesão corporal e de violação 
de domicílio, por estarem estabelecidos nos arts. 209 e 226 do CPM, seriam da 
competência da Justiça Castrense.
[HC 92.912, rel. min. Cármen Lúcia, j. 20-11-2007, 1ª T, DJ de 19-12-2007.]
 � É viável, no caso concreto, o ajuizamento e o processamento de ação penal, indepen-

dentemente de representação dos ofendidos, porque a ação penal militar — a teor do 
art. 121 do CPM e do art. 29 do CPPM, e ao contrário da legislação penal comum — é 
sempre incondicionada, sendo de atribuição exclusiva do MPM o seu exercício.
[HC 86.466, rel. min. Menezes Direito, j. 30-10-2007, 1ª T, DJ de 30-11-2007.]
 � Para que a liberdade dos cidadãos seja legitimamente restringida, é necessário que 

o órgão judicial competente se pronuncie de modo expresso, fundamentado e, na linha 
da jurisprudência deste STF, com relação às prisões preventivas em geral, deve indicar 
elementos concretos aptos a justificar a constrição cautelar desse direito fundamental 
(CF, art. 5º, XV — HC 84.662/BA, rel. min. Eros Grau, Primeira Turma, unânime, 
DJ de 22-10-2004; HC 86.175/SP, rel. min. Eros Grau, Segunda Turma, unânime, 
DJ de 10-11-2006; HC 87.041/PA, rel. min. Cezar Peluso, Primeira Turma, maioria, 
DJ de 24-11-2006; e HC 88.129/SP, rel. min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, 
unânime, DJ de 17-8-2007). O acórdão impugnado, entretanto, partiu da premissa 
de que a prisão preventiva, nos casos em que se apure suposta prática do crime de 
deserção (CPM, art. 187), deve ter duração automática de sessenta dias. A decretação 
judicial da custódia cautelar deve atender, mesmo na Justiça Castrense, aos requi-
sitos previstos para a prisão preventiva nos termos do art. 312 do CPP. Precedente 
citado: HC 84.983/SP, rel. min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, unânime, DJ de 
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11-3-2005. Ao reformar a decisão do Conselho Permanente de Justiça do Exército, o 
STM não indicou quaisquer elementos fático-jurídicos. Isto é, o acórdão impugnado 
limitou-se a fixar, in abstracto, a tese de que “é incabível a concessão de liberdade 
ao réu, em processo de deserção, antes de exaurido o prazo previsto no art. 453 do 
CPPM”. É dizer, o acórdão impugnado não conferiu base empírica idônea apta a 
fundamentar, de modo concreto, a constrição provisória da liberdade do ora paciente 
(CF, art. 93, IX). Precedente citado: HC 65.111/RJ, julgado em 29-5-1987, rel. min. 
Célio Borja, Segunda Turma, unânime, DJ de 21-8-1987. Ordem deferida para que 
seja expedido alvará de soltura em favor do ora paciente.
[HC 89.645, rel. min. Gilmar Mendes, j. 11-9-2007, 2ª T, DJ de 28-9-2007.]

 = RHC 105.776, rel. min. Celso de Mello, j. 22-5-2012, 2ª T, DJE de 30-10-2014
 � É firme a jurisprudência deste STF no sentido de não se admitir a aplicação da 

Lei 9.714/1998 para as condenações por crimes militares, sendo esta de aplicação 
exclusiva ao direito penal comum. Precedentes. A conversão da pena privativa de 
liberdade aplicada pela Justiça Militar por duas restritivas de direito poderá ocorrer, 
pelo menos em tese, desde que o paciente tenha de cumprir pena em estabeleci-
mento prisional comum e a pena imposta não seja superior a dois anos, nos termos 
previstos no art. 180 da LEP, por força do que dispõe o art. 2º, parágrafo único, 
daquele mesmo diploma legal.
[HC 91.709, rel. min. Cármen Lúcia, j. 4-9-2007, 1ª T, DJE de 13-3-2009.]
 � Não cabe substituição de pena privativa de liberdade por restritiva de direitos 

em delitos militares, sendo inaplicável a analogia na espécie.
[HC 91.155, rel. min. Ricardo Lewandowski, j. 21-6-2007, 1ª T, DJE de 10-8-2007.]

 = HC 94.083, rel. min. Joaquim Barbosa, j. 9-2-2010, 2ª T, DJE de 12-3-2010
 � Evidenciado que o Ministério Público requereu a extinção da punibilidade quanto 

ao crime de peculato culposo, pela reparação do dano, e não em relação ao delito de 
peculato-furto, a correção desse erro material não configura, conforme entendimento 
pacificado nesta Corte, ofensa à coisa julgada. De mais a mais, a reparação do dano 
só é causa de extinção da punibilidade no peculato culposo (CPM, art. 303, §§ 3º 
e 4º), não no peculato-furto (CPM, art. 303, § 2º).
[HC 90.012, rel. min. Eros Grau, j. 6-2-2007, 2ª T, DJ de 30-3-2007.]

 = HC 105.676, rel. min. Joaquim Barbosa, j. 18-10-2011, 2ª T, DJE de 6-3-2012
 � Peculato praticado por militar. (...) A circunstância de tratar-se de lesão patri-

monial de pequena monta, que se convencionou chamar crime de bagatela, autoriza 
a aplicação do princípio da insignificância, ainda que se trate de crime militar. 
Hipótese em que o paciente não devolveu à unidade militar um fogão avaliado 
em R$ 455,00. Relevante, ademais, a particularidade de ter sido aconselhado, pelo 
seu comandante, a ficar com o fogão como forma de ressarcimento de benfeitorias 
que fizera no imóvel funcional. Da mesma forma, é significativo o fato de o valor 
correspondente ao bem ter sido recolhido ao erário. A manutenção da ação penal 



direito penal e processual penal militar

449sumário

gerará graves consequências ao paciente, entre elas a impossibilidade de ser promo-
vido, traduzindo, no particular, desproporcionalidade entre a pretensão acusatória 
e os gravames dela decorrentes.
[HC 87.478, rel. min. Eros Grau, j. 29-8-2006, 1ª T, DJ de 23-2-2007.]

 = HC 108.373, rel. p/ o ac. min. Gilmar Mendes, j. 6-12-2011, 2ª T, DJE de 7-3-2012
 = HC 107.638, rel. min. Cármen Lúcia, j. 13-9-2011, 1ª T, DJE de 29-9-2011
 � Revela-se devidamente fundamentada a sentença que, para majorar em dois 

meses a pena-base do acusado, se louva na especial gravidade do crime e no seu 
modo de execução, tudo conforme o art. 69 do CPM. Não se aplica aos crimes 
militares a regra de continuidade delitiva a que se reporta o art. 71 do CP comum. 
Isso porque, nos termos do art. 12 do CP, a inexistência de regramento específico em 
sentido contrário é premissa da aplicação subsidiária do CP às legislações especiais. 
No caso, tal premissa não se faz presente. Bem ou mal, o CPM cuidou de disciplinar 
os crimes continuados de forma distinta e mais severa do que o CP comum. Não 
se pode mesclar o regime penal comum e o castrense, de modo a selecionar o que 
cada um tem de mais favorável ao acusado. Tal proceder geraria um “hibridismo” 
incompatível com o princípio da especialidade das leis. Sem contar que a disciplina 
mais rigorosa do CP castrense funda-se em razões de política legislativa que se 
voltam para o combate com maior rigor daquelas infrações definidas como militares.
[HC 86.854, rel. min. Ayres Britto, j. 14-3-2006, 1ª T, DJ de 2-3-2007.]

 = HC 91.225, rel. min. Eros Grau, j. 19-6-2007, 2ª T, DJE de 10-8-2007
 � Crime militar praticado por civil. Competência para processo e julgamento. 

Art. 9º, III, a, do CPM. Receptação culposa: art. 255 do CPM. Competência da 
Justiça Militar da União para processar e julgar crime contra o patrimônio sob 
administração militar praticado por civil.
[HC 86.430, rel. min. Gilmar Mendes, j. 29-11-2005, 2ª T, DJ de 16-12-2005.]

 = HC 102.930, rel. min. Cármen Lúcia, j. 28-9-2010, 1ª T, DJE de 24-5-2011
 � Não se tem por configurada a competência penal da Justiça Militar da União, 

em tempo de paz, tratando-se de réus civis, se a ação delituosa, a eles atribuída, não 
afetar, ainda que potencialmente, a integridade, a dignidade, o funcionamento e a 
respeitabilidade das instituições militares, que constituem, em essência, nos delitos 
castrenses, os bens jurídicos penalmente tutelados. O caráter anômalo da jurisdição 
penal castrense sobre civis, notadamente em tempo de paz. O caso Ex Parte Milligan 
(1866): um precedente histórico valioso.
[HC 81.963, rel. min. Celso de Mello, j. 18-6-2002, 2ª T, DJ de 28-10-2004.]

 = HC 106.171, rel. min. Celso de Mello, j. 1º-3-2011, 2ª T, DJE de 14-4-2011
 = HC 86.216, rel. min. Ayres Britto, j. 19-2-2008, 1ª T, DJE de 24-10-2008

Vide HC 112.936, rel. min. Celso de Mello, j. 5-2-2013, 2ª T, DJE de 17-5-2013
vide HC 91.003, rel. min. Cármen Lúcia, j. 22-5-2007, 1ª T, DJ de 3-8-2007
vide HC 70.604, rel. min. Celso de Mello, j. 10-5-1994, 1ª T, DJ de 1º-7-1994
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 � O delito de calúnia, cometido por militar em atividade contra outro militar em 
igual situação funcional, qualifica-se, juridicamente, como crime militar em sentido 
impróprio (CPM, art. 9º, II, a), mesmo que essa infração penal tenha sido praticada 
por intermédio da imprensa, submetendo-se, em consequência, por efeito do que 
dispõe o art. 124, caput, da Constituição da República, à competência jurisdicional 
da Justiça Castrense.
[HC 80.249, rel. min. Celso de Mello, j. 31-10-2000, 2ª T, DJ de 7-12-2000.]
 � Crimes militares de lesão corporal culposa e abandono de posto. Lei 9.099/1995: 

exigência de representação para o primeiro crime (arts. 88 e 91) e possibilidade 
de concessão de sursis processual (art. 89) para o segundo. Direito intertemporal: 
advento da Lei 9.839/1999 excluindo a aplicação da Lei 9.099 do âmbito da Jus-
tiça Militar. A jurisprudência deste Tribunal entendeu aplicável à Justiça Militar 
as disposições da Lei 9.099/1995 e, assim, a necessidade de representação, no caso 
de lesão corporal leve ou culposa (arts. 88 e 91), e a possibilidade de concessão da 
suspensão condicional do processo, quando a pena mínima cominada for igual ou 
inferior a um ano. Entretanto, essa orientação jurisprudencial ficou superada com o 
advento da Lei 9.839/1999, que afastou a incidência da Lei 9.099/1995 do âmbito 
da Justiça Militar. Fatos ocorridos em 1998, portanto, na vigência da Lei 9.099/1995 
e antes do advento da Lei 9.839/1999. Conflito de leis no tempo que se resolve à 
luz do que dispõe o art. 5º, XL, da Constituição (a lei penal não retroagirá, senão 
para beneficiar o réu), ou seja, sendo a nova disposição lex gravior, não pode alcançar 
fatos pretéritos, que continuam regidos pelo regramento anterior (lex mitior). Este 
assento constitucional afasta, no caso, a incidência do art. 2º do CPP, que prevê a 
incidência imediata da lei processual nova.
[HC 79.988, rel. min. Maurício Corrêa, j. 28-3-2000, 2ª T, DJ de 28-4-2000.]
 � Inexiste a alegada inconstitucionalidade do art. 235 do CPM por ofensa ao art. 5º, 

X, da Constituição, pois a inviolabilidade da intimidade não é direito absoluto a ser 
utilizado como garantia à permissão da prática de crimes sexuais.
[HC 79.285, rel. min. Moreira Alves, j. 31-8-1999, 1ª T, DJ de 12-11-1999.]
 � Não fere os itens LV, LIX e XXXV da Constituição a aplicação, pelo acórdão 

recorrido, do disposto no § 1º do art. 65 do CPM, que restringe o cabimento da 
interposição de recurso pelo assistente da acusação à hipótese de indeferimento do 
pedido de assistência.
[RMS 23.285, rel. min. Octavio Gallotti, j. 20-4-1999, 1ª T, DJ de 3-9-1999.]
 � Tendo em vista o decidido pelo Plenário, no HC 72.022, quanto a militar federal 

reformado, é da Justiça comum a competência para julgar policial militar reformado 
que é acusado de ter cometido crimes de desacato e de desobediência a policial 
militar em serviço de policiamento ostensivo e de manutenção da ordem pública.
[HC 75.988, rel. min. Moreira Alves, j. 25-11-1997, 2ª T, DJ de 27-3-1998.]
Vide HC 93.292, rel. min. Cezar Peluso, j. 8-9-2009, 2ª T, DJE de 9-10-2009
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 � A Justiça Militar estadual não dispõe de competência penal para processar e 
julgar civil que tenha sido denunciado pela prática de crime contra a Polícia Militar 
do Estado. Qualquer tentativa de submeter os réus civis a procedimentos penais-
-persecutórios instaurados perante órgãos da Justiça Militar estadual representa, 
no contexto de nosso sistema jurídico, clara violação ao princípio constitucional 
do juiz natural (CF, art. 5º, LIII). A CF, ao definir a competência penal da Justiça 
Militar dos Estados-membros, delimitou o âmbito de incidência do seu exercício, 
impondo, para efeito de sua configuração, o concurso necessário de dois requisitos: 
um, de ordem objetiva (a prática de crime militar definido em lei) e outro, de índole 
subjetiva (a qualificação do agente como policial militar ou como bombeiro militar). 
A competência constitucional da Justiça Militar estadual, portanto, sendo de direito 
estrito, estende-se, tão somente, aos integrantes da Policia Militar ou dos Corpos 
de Bombeiros Militares que hajam cometido delito de natureza militar.
[HC 70.604, rel. min. Celso de Mello, j. 10-5-1994, 1ª T, DJ de 1º-7-1994.]
 � Ministério Público: privatividade da ação penal pública (CF, art. 129, I): incom-

patibilidade com os procedimentos especiais por crime de deserção, no ponto em 
que prescindem da denúncia (CPPM, art. 451 e seguintes): precedente HC 67.931.
[HC 68.204, rel. min. Sepúlveda Pertence, j. 30-10-1990, 1ª T, DJ de 23-11-1990.]
 � Ao passo que a Constituição de 1967 (art. 129 e seus parágrafos) partia de um 

requisito subjetivo, ligado à condição do agente (militar ou assemelhado), para a 
definição da competência da Justiça Militar, a Carta Política de 1988 (art. 124) adota 
a tipificação do delito, como critério objetivo da atribuição da mesma competência. 
Embora esse critério não confira, ao legislador ordinário, a franquia de criar, arbitra-
riamente, figuras de infração penal militar, estranhas ao que se possa conceitualmente 
admitir como tal, a espécie em julgamento (crime contra a administração naval, 
art. 309, e parágrafo único, do CPM) situa-se, sem esforço, na tipificação necessária 
ao estabelecimento da competência da Justiça Castrense, reconhecida pelo acórdão 
recorrido, ao conceder a ordem de habeas corpus.
[RE 121.124, rel. min. Octavio Gallotti, j. 17-4-1990, 1ª T, DJ de 8-6-1990.]


