
CENTRO DE APOIO OPERACIONAL DAS PROMOTORIAS

CRIMINAIS, DO JÚRI E DE EXECUÇÕES PENAIS

Referência: Pesquisa n. 353/2021

Assunto: Justiça Militar. Aplicabilidade da Lei n. 9.099/1995.

1. Trata-se de consulta  oriunda realizada a esta unidade, por

meio da qual se questiona sobre a aplicabilidade das previsões da Lei n. 9.099/1995

no âmbito da Justiça Militar Estadual, em especial sobre o cabimento do instituto da

transação penal.

Questiona-se,  ainda,  caso  seja  aplicável,  qual  procedimento

deverá ser adotado, com designação de audiência pelo Juízo ou com o Ministério

Público providenciando a intimação direta do autor dos fatos.

É o breve relato.

2. A Lei n. 9.099/1995 (Leis dos Juizados Especiais) trouxe ao

ordenamento jurídico pátrio alguns institutos despenalizadores para os crimes de

menor potencial ofensivo, como a composição civil dos danos (art. 74), a transação

penal (art. 76) e a suspensão condicional do processo (art. 89).

Após  sua  entrada  em  vigor,  tais  institutos  costumavam  ser

admitidos pela jurisprudência nas mais diversas Justiças especializadas, aí incluída

a  Justiça  Militar.  Contudo,  a  Lei  n.  9.839/1999  inseriu  o  art.  90-A  na  Lei  n.

9.099/1995, cuja redação preconiza que “as disposições desta Lei não se aplicam no

âmbito da Justiça Militar”.1

Diante  disso,  aos  crimes  militares  praticados  a partir  da

vigência  do  art.  90-A  da  Lei  n.  9099/1995  restaram  vedadas  a  aplicação  de

1 “A rígida disciplina e o estrito cumprimento às regras de hierarquia, no contexto militar (Forças
Armadas e Polícia Militar), tanto que se cuidam dos delitos em legislação à parte, estavam a exigir
a inclusão do atual art. 90-A. Tal se deu em decorrência de algumas decisões jurisprudenciais
permitindo a aplicação, por exemplo, da transação penal em crime militar. Haveria, a se manter tal
posicionamento, um claro ponto de enfraquecimento das normas militares, mormente as penais.
Lembremos que até mesmo a Constituição federal veda o habeas corpus em relação às punições
disciplinares militares (art. 142, §2º).”  (NUCCI, Guilherme de Souza.  Lei penais e processuais
penais comentadas. 8 ed. V. 2. Rio de Janeiro: Forense, 2014. p. 546).
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quaisquer dos institutos despenalizadores previstos nesta lei.2

3. A constitucionalidade do art. 90-A passou a ser questionada

por possível violação ao princípio da isonomia. Contudo, no julgamento do Habeas

Corpus n.  99.743  pelo  Pleno  do  Supremo  Tribunal  Federal,  ficou  assentada  a

constitucionalidade  do  dispositivo  quanto  aos  militares  processados  por  crimes

militares, conforme a seguinte ementa:

Penal  Militar.  Habeas  corpus.  Deserção  –  CPM,  art.  187.  Crime  militar
próprio. Suspensão condicional do processo - art. 90-A, da Lei n. 9.099/95
– Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais. Inaplicabilidade, no
âmbito da Justiça Militar. Constitucionalidade, face ao art. 98, inciso I,
§ 1º, da Carta da República. Obiter dictum: inconstitucionalidade da norma
em relação a civil processado por crime militar. O art. 90-A, da n. 9.099/95 -
Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais -, com a redação dada
pela Lei n. 9.839/99, não afronta o art. 98, inciso 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  n.  9.099  ao  civil  processado  por  crime  militar.  Ordem
denegada.
(STF,  HC  99743,  Relator(a):  MARCO  AURÉLIO,  Relator(a)  p/  Acórdão:
LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 06/10/2011, PUBLIC 21-08-2012) –
sem grifos no original.

Esta  Corte  Suprema  vem,  desde  então,  reiterando  tal

entendimento  sobre  a  constitucionalidade  do  dispositivo  e  a  inadequação  do

implemento  dos  institutos  da  Lei  n.  9.099/1995  no  que  se  refere  aos  militares

processados  perante  a  Justiça  Militar,  sobretudo  em  razão  de  ser  uma  opção

político-normativa  que  atende  à  previsão  do  artigo  142  da  Constituição  Federal

sobre a organização militar com base na hierarquia e na disciplina.3 Nas palavras do

Ministro Marco Aurélio: “em síntese, presentes esses valores, não há campo para

flexibilizar-se  (…)  a  prática  criminosa  passível  de  enquadramento  como  crime

militar”4.

2 Nesse sentido. LIMA, Renato Brasileiro de. Legislação criminal especial comentada. V. único.
Salvador: JusPodivm, 2020. p. 641.

3 Nesse sentido: STF, HC 135677 ED, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em
31/05/2021;  STF,  HC  151333  AgR,  Relator(a):  LUIZ  FUX,  Primeira  Turma,  julgado  em
29/06/2020; STF, HC 113128, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em
10/12/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-035  DIVULG 19-02-2014  PUBLIC 20-02-2014.

4 Trecho do voto no Habeas Corpus n. 99.743.
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Segue na mesma linha a jurisprudência do Superior Tribunal

Militar, sendo pacífica naquela Corte a inaplicabilidade dos institutos previstos na Lei

n. 9.099/1995 no âmbito da Justiça Militar. Veja-se:

EMBARGOS INFRINGENTES. DPU. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART.
90-A DA LEI Nº 9.099/95. PLEITO INCABÍVEL. CONSTITUCIONALIDADE.
VEDAÇÃO  LEGAL  E  JURISPRUDENCIAL.  MENS  LEGIS  PROIBITIVA.
CRIMES  MILITARES.  EMBARGOS  REJEITADOS.  1.  O  Plenário  do
Supremo Tribunal Federal já decidiu pela constitucionalidade do art. 90-A,
da Lei  9.099/95,  não somente em relação aos Acusados militares,  mas,
também,  quando se  tratar  de  Acusados civis  processados nesta  Justiça
Especializada. 2. A Lei nº 9.099/95 é inaplicável nesta Justiça Especializada
por expressa vedação prevista em seu art. 90-A. Não bastasse a vedação
legal, a Súmula nº 9 do STM também veda a aplicação da referida Lei aos
feitos da Justiça Castrense. 3. A mens legis proibitiva é adequada, uma vez
que  a  Justiça  Militar  é  especial  e  suas  normas  não  fazem distinção  de
alcance. Ademais,  a Justiça Castrense existe para processar e julgar os
crimes militares e não os crimes praticados por militares,  e conta com o
ordenamento que lhe é inerente. 4.  Embargos Infringentes conhecidos e
rejeitados. Decisão por maioria. 
(Superior Tribunal Militar.  nº .  Relator(a): Ministro(a) CARLOS AUGUSTO
DE  SOUSA.  Data  de  Julgamento:  18/09/2018,  Data  de  Publicação:
03/10/2018) 

Não  por  outro  motivo,  foi  editado  pelo  referido  Tribunal  o

verbete sumular n. 09, dispondo que "A Lei 9.099, de 26.09.95, que dispõe sobre os

Juizados Especiais Cíveis e Criminais  e dá outras providências,  não se aplica à

Justiça Militar da União". Embora se refira expressamente à Justiça Militar da União,

não  há  qualquer  razão  de  ordem  legal  ou  constitucional  que  pudesse  levar  a

entendimento diverso no âmbito da Justiça Militar Estadual.

4.  Sob outro aspecto, sabe-se que parte da doutrina sustenta

que o art. 90-A da Lei n. 9.099/1995 somente seria aplicável aos crimes militares

próprios,  sendo inconstitucional  no que se refere aos chamados crimes militares

impróprios  ou  por  extensão,  pois  nestes  não  haveria  incompatibilidade  entre  os

rigores da hierarquia e disciplina e as previsões inerentes ao JECRIM5.

Contudo,  não  foram  visualizados  maiores  reflexos  de  tal

5 Nesse sentido: GRINOVER, Ada Pellegrini, et. al. Juizados especiais criminais : comentários à
Lei 89.099, de 26.09.1995. 5 ed. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2005.  p. 230; e JESUS,
Damásio E.  de.  Lei dos juizados especiais criminais anotada.  12 ed.  São Paulo:  Saraiva,
2010. p. 125.
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entendimento na jurisprudência pátria6, conforme se verifica das próprias decisões

mencionadas alhures, que não fazem qualquer distinção entre o tipo de crime militar

incidente.  Aliás, sequer o dispositivo legal traz qualquer referência aos diferentes

tipos de crimes militares, vedando a aplicação no âmbito da Justiça Militar.

Ademais,  não há que se  sustentar  que a  aplicabilidade dos

institutos despenalizadores aos crimes militares impróprios ou por extensão traria

qualquer tipo de ofensa ao princípio da isonomia, já que todos os crimes militares,

próprios ou impróprios,  pressupõem ofensa especial  aos bens jurídicos militares,

quais sejam hierarquia e disciplina.7

Portanto,  a nosso sentir,  eventual verificação de que, no caso

concreto, o crime praticado não teria violado os valores peculiares à vida castrense

teria  como  consequência  não  a  possibilidade  de  aplicação  dos  institutos

despenalizadores  no  âmbito  da  Justiça  Militar,  mas  a  modificação  da  própria

competência para a Justiça comum.

5. Sem  embargo  de  todo  o  exposto,  é  necessário  sempre

salientar que, normativamente, as pesquisas efetuadas por este Centro de Apoio

têm  como  escopo  a  mera  indicação  de  possíveis  posicionamentos  a  serem

escolhidos. Esta forma de atuação se, por um lado, reconhece a usual divergência

de  entendimento  sobre  as  questões  trazidas,  por  outro,  busca  o  intransigente

respeito  à  independência  funcional  dos  Consulentes.  Nesse  sentido  é  que  se

fornece o presente material, para o fim de subsidiar a Promotoria provocante.

Curitiba, 19 de agosto de 2021.

Equipe do Centro de Apoio das

Promotorias Criminais, do Júri e de Execuções Penais

6 Tem-se  conhecimento  do  IRDR  0001436-80.2017.9.13.0000,  julgado  pelo  TJMMG  em
15/05/2019, que pende de recurso junto ao Superior Tribunal de Justiça.

7 A este respeito, confira-se estudo Competência da Justiça Militar e Lei n. 13.491/2017 – Breves
apontamentos,  realizado  por  este  Centro  de  Apoio.  Disponível  em
https://criminal.mppr.mp.br/arquivos/File/Estudo_-_competencia_da_justica_militar_-
_atualizado_em_15-10-2020.pdf Acesso em 16 de agosto de 2021.

https://criminal.mppr.mp.br/arquivos/File/Estudo_-_competencia_da_justica_militar_-_atualizado_em_15-10-2020.pdf
https://criminal.mppr.mp.br/arquivos/File/Estudo_-_competencia_da_justica_militar_-_atualizado_em_15-10-2020.pdf

