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Competência da Justiça Militar e Lei nº 13.491/2017: Breves apontamentos

I.  Introdução:  apresentação das  mudanças  e  delimitação

do objeto do estudo.

a) Lei nº 13.491/2017.

Em 13 de outubro de 2017 foi sancionada pelo Poder Executivo

da  União  a  Lei  nº  13.491/2017,  de  vigência  imediata  (art.3º),  a  qual  promoveu

mudanças na redação do art.9º do Código Penal Militar (Decreto-Lei nº 1.001/1969).

Em  suma,  as  alterações  redefiniram  o  conceito  de  certos

crimes militares em tempos de paz, estabelecendo um aparente alargamento da

matéria de competência da Justiça Militar dos Estados e da Justiça Militar da União.

Eis, abaixo, um quadro sinótico com as principais modificações,

em comparação ao texto anterior do Código Penal Militar.

Alteração do conceito de crime militar impróprio ou de tipificação indireta1

Redação Antiga do CPM Lei nº 13.491/2017

Art.9º.  Consideram-se  crimes  militares,
em tempo de paz:
I – os crimes de que trata este Código,
quando definidos de modo diverso na lei
penal  comum,  ou  nela  não  previstos,
qualquer  que  seja  o  agente,  salvo
disposição especial;

Art.9º.  Consideram-se  crimes  militares,
em tempo de paz:
I - (...)
II – os crimes previstos neste Código  e
os  previstos  na  legislação  penal,
quando praticados:
(...)

1 Para fins didáticos adota-se a esclarecedora distinção de LIMA, para quem “Os crimes militares
de tipificação indireta estão previstos nos incisos II e III do art.9º do CPM. Nesse caso, como tais
delitos também estão previstos na lei penal comum, afigura-se indispensável a conjugação dos
elementos da descrição típica da Parte Especial do Código Penal Militar com os elementos de
uma das alíneas dos incisos II  e  III  do art.9º  do CPM.” Por  sua vez,  os crimes militares de
tipificação direta  “são aqueles mencionados no art.9º, inciso I, do CPM. Versando esse inciso
apenas dos crimes de que trata o Código Penal Militar, quando definidos de modo diverso na lei
penal comum, ou nela não previstos,  qualquer que seja o agente,  salvo disposição especial,
verifica-se que, para o juízo de tipicidade de tais delitos, basta a descrição típica da parte especial
do Código Penal Militar, na medida em que o inciso I do art.9º não contém qualquer circunstância
que possa ser constitutiva de um tipo penal”. (DE LIMA, Renato Brasileiro. Manual de Processo
Penal.  4.  ed. Salvador:  JusPodivmp, 2016.p.358-359).  Há autores que se referem aos crimes
militares de tipificação direta como crimes militares próprios, enquanto definem os crimes militares
de  tipificação  indireta  como  crimes  militares  impróprios  (ou  impropriamente  militares  ou
acidentalmente militares).



II  –  os  crimes  previstos  neste  Código,
embora  também  o  sejam  com  igual
definição  na  lei  penal  comum,  quando
praticados:
(…)
III  – os crimes praticados por militar da
reserva,  ou  reformado,  ou  por  civil,
contra  as  instituições  militares,
considerando-se  como  tais  não  só  os
compreendidos no inciso I,  como os do
inciso II, nos seguintes casos: (...)

Em resumo, enquanto a redação anterior alçava à condição de

crime militar  (impróprio  ou de tipificação indireta)  apenas os crimes previstos no

CPM que possuíssem idêntica definição na lei penal comum, a alteração promovida

pela Lei nº 13.491/2017 busca elastecer o conceito de crime militar para todas as

figuras  típicas  delitivas  previstas  na  legislação  brasileira,  independentemente  de

previsão correspondente na parte especial do CPM.

Contudo, manteve-se a previsão de que somente haverá crime

militar quanto presente uma das hipóteses das alíneas do inciso II do art.9º, as quais

foram integralmente preservadas.2

Para  além disso,  a  alteração no texto  do inciso  II  impactou

automaticamente a definição de crime militar do inciso III, na medida em que este

define como sendo crime militar os delitos praticados por militares da reserva, ou

reformados, ou civis, contra instituição militar, considerando-se como tais justamente

os casos dos incisos I e II, sempre que presente uma das circunstâncias das alíneas

do inciso III.3

2 Art.9º. Consideram-se crimes militares, em tempos de paz: (…) II – os crimes previstos neste
Código  e  os previstos na legislação penal,  quando praticados:  a)  por  militar  em situação  de
atividade ou assemelhado, contra militar na mesma situação ou assemelhado; b) por militar em
situação de atividade ou assemelhado, em lugar sujeito à administração militar, contra militar da
reserva, ou reformado, ou assemelhado, ou civil; c) por militar em serviço ou atuando em razão da
função, em comissão de natureza militar,  ou em formatura,  ainda que fora do lugar sujeito à
administração militar contra militar da reserva, ou reformado, ou civil;  d) por militar durante o
período de manobras ou exercício, contra militar da reserva, ou reformado, ou assemelhado, ou
civil;  e)  por  militar  em  situação  de  atividade,  ou  assemelhado,  contra  o  patrimônio  sob  a
administração militar, ou a ordem administrativa militar.

3 Art.9º. Consideram-se crimes militares, em tempos de paz: (…) III  -  os crimes praticados por
militar da reserva, ou reformado, ou por civil,  contra as instituições militares,  considerando-se
como tais não só os compreendidos no inciso I, como os do inciso II, nos seguintes casos: a)



Competência da Justiça Militar e crimes dolosos contra a vida cometidos por

militares contra civil

Redação Antiga do CPM Lei nº 13.491/2017

Art.9º.  Consideram-se  crimes  militares,
em tempo de paz:
(…)
Parágrafo único. Os crimes de que trata
este artigo quando dolosos contra a vida
e  cometidos  contra  civil  serão  da
competência  da  justiça  comum,  salvo
quando praticados no contexto de ação
militar realizada na forma do art.303, da
Lei nº 7.565, de 19 de dezembro de 1986
(Código Brasileiro de Aeronáutica).

Art.9º. (…)
(...)
§1º. Os crimes de que trata este artigo,
quando  dolosos  contra  a  vida  e
cometidos por militares contra civil,  são
da competência do Tribunal do Júri.
§2º. Os crimes de que trata este artigo,
quando  dolosos  contra  a  vida  e
cometidos  por  militares  das  Forças
Armadas  contra  civil,  serão  da
competência da Justiça Militar da União,
se praticados no contexto:
I  –  do  cumprimento  de atribuições que
lhes forem estabelecidas pelo Presidente
da República ou pelo ministro de Estado
da Defesa;
II – de ação que envolva a segurança de
instituição  militar  ou  de  missão  militar,
mesmo que não beligerante; ou
III – de atividade de natureza militar, de
operação de paz, de garantia da lei e da
ordem  ou  de  atribuição  subsidiária,
realizadas  em  conformidade  com  o
disposto  no  art.142  da  Constituição
Federal  e  na  forma  dos  seguintes
diplomas legais:
a) Lei nº 7.565, de 19 de dezembro de
1986 – Código Brasileiro de Aeronáutica;
b)  Lei  Complementar  nº  97,  de  9  de
junho de 1999;
c) Decreto-Lei nº 1.002, de 21 de outubro
de  1969  –  Código  de  Processo  Penal
Militar;
d) Lei nº 4.737, de 15 de julho de 1965 –
Código Eleitoral.

contra o patrimônio sob a administração militar, ou contra a ordem administrativa militar; b) em
lugar sujeito à administração militar contra militar em situação de atividade ou assemelhado, ou
contra funcionário de Ministério militar ou da Justiça Militar, no exercício de função inerente ao
seu  cargo;  c)  contra  militar  em  formatura,  ou  durante  o  período  de  prontidão,  vigilância,
observação, exploração, exercício,  acampamento,  acantonamento ou manobras;  d)  ainda que
fora do lugar sujeito à administração militar, contra militar em função de natureza militar, ou no
desempenho de serviço de vigilância, garantia e preservação da ordem pública, administrativa ou
judiciária, quando legalmente requisitado para aquêle fim, ou em obediência a determinação legal
superior.



Como se vê, a Lei nº 13.491/2017 revogou o parágrafo único e

inseriu  os  novos  §1º  e  §2º  no  texto  do  art.9º  do  CPM.  Entretanto,  ao  fazê-lo,

manteve a regra, anteriormente disposta no parágrafo único do art.9º4,  de que a

competência  para  julgar  os  crimes  dolosos  contra  a  vida  praticados  por

policiais  militares,  bombeiros  militares,  membros  da  Marinha,  Exército  ou

Aeronáutica, é do Tribunal do Júri.

A novidade de fato foi a inserção de um §2º ao art.9º do CPM,

excepcionando o julgamento dos crimes dolosos praticados por militares das Forças

Armadas contra a vida de civis nas hipóteses definidas pelos incisos I, II e III do

novel dispositivo, nas quais, à primeira impressão, a competência para julgar o crime

doloso contra a vida de civil será da Justiça Militar da União e não da Justiça Federal

(Tribunal do Júri).

b) Objeto de estudo: impactos na Justiça Estadual.

Resta evidente que a redefinição do conceito de crime militar e

as  exceções  à  competência  para  julgamento  dos  crimes  dolosos  contra  a  vida

apresentam desafio ao intérprete, inaugurando debate acerca do conteúdo e dos

limites da transferência à jurisdição militar (Justiça Militar dos Estados e da Justiça

Militar  da  União)  de  infrações  penais  cuja  competência  para  processar  e  julgar

pertenciam à jurisdição comum (Justiças Estaduais e Justiça Federal).

Surgiram,  desde  a  vigência  da  Lei  nº  13.491/2017  variados

argumentos aventando vício de constitucionalidade material da legislação.5

Não obstante, no âmbito deste estudo, pretender-se-á delimitar

o foco do debate acerca dos possíveis impactos da Lei nº 13.491/2017 no âmbito

das Justiças Estaduais – comum e militar –, mais especificamente: 

4 Incluído pela Lei nº 9.299/96 e posteriormente alterado parcialmente pela Lei nº 12.432/2011.
5 Neste  sentido,  a  representação  pela  propositura  de  ADI  dos  Coordenadores  da  2ºe  da  7ª

Câmaras de Coordenação e Revisão e a Procuradora Federal dos Direitos do Cidadão, perante a
Procuradoria-Geral  da  República.  Disponível  em  <http://pfdc.pgr.mpf.mp.br/temas-de-
atuacao/seguranca-publica/atuacao-do-mpf/representracao-adi-competencia-justica-militar>.
Acesso em: 28 nov. 2017.

http://pfdc.pgr.mpf.mp.br/temas-de-atuacao/seguranca-publica/atuacao-do-mpf/representracao-adi-competencia-justica-militar
http://pfdc.pgr.mpf.mp.br/temas-de-atuacao/seguranca-publica/atuacao-do-mpf/representracao-adi-competencia-justica-militar


(i) o alcance e os impactos da mudança de conceito de crime

militar impróprio do art.9º, inciso II, do CPM;

(ii) eventuais  reflexos  que  as  exceções  do  §2º  do  art.9º  ao

julgamento de crimes dolosos contra a vida praticados contra civis – textualmente

direcionada a militares das Forças Armadas – podem ter para policiais militares e

bombeiros militares. 

II. Principais efeitos das alterações promovidas pela Lei nº

13.491/2017.

a) O conceito de crime militar impróprio do art.9º, inciso II,

do Código Penal Militar.

Antes da promulgação da Lei nº 13.491/2017, em relação aos

chamados crimes militares impróprios do art.9º, inciso II, do CPM, duas condições

cumulativas eram exigidas para que o delito pudesse ser conceituado como militar e,

por conseguinte, a competência fosse atraída para a Justiça Castrense, a saber:

(a) estar o tipo legal de crime também previsto no Código Penal

Militar; e

(b) ter sido praticado numa das hipóteses previstas nas alíneas

do inciso II do art.9º, do CPM.

A fim de ilustrar a aplicabilidade do dispositivo antes da Lei nº

13.491/2017, a apresentação de duas hipóteses distintas surge como oportuna:

Caso  1.  Crime  de  peculato-apropriação  praticado  por

militar, no exercício da função. De acordo com a redação original do art.9º, inciso

II, do CPM, tratar-se-ia de crime militar impróprio, de competência da Justiça Militar,

já  que,  embora  a  conduta  delitiva  encontre  previsão no Código Penal  (art.  312,

caput),  o  peculato-apropriação  está  tipificado,  com  as  mesmas  elementares

objetivas e subjetivas, também no Código Penal Militar (art. 303, caput).



Caso 2. Crime de abuso de autoridade praticado por militar.

Por  se  cuidar  de  infração penal  que não encontra tipificação correspondente  no

Código Penal Militar, o fato não se adequava ao conceito de crime militar impróprio,

sendo de competência da Justiça Comum.6

Todavia, como visto acima,  a Lei nº 13.491/2017 modificou o

inciso II  do art.9º,  redefinindo o conceito de crime militar impróprio,  que passa a

abarcar, também, a partir da data de sua vigência, aqueles delitos não previstos na

parte especial do Código Penal Militar, v.g., o hipotético Caso 2, referente ao crime

de abuso de autoridade. 

Em síntese, desaparece a primeira condição acima identificada

na letra “a” do inciso II, do art.9º, remanescendo somente a exigência da presença

de uma das circunstâncias das alíneas do mesmo dispositivo para que se trate de

um crime militar.

Consequentemente, a competência da Justiça Militar se dará, a

princípio, quando o crime, ainda que não esteja previsto na parte especial do Código

Penal Militar, for praticado em uma das circunstâncias delineadas nas alíneas do

inciso II do art.9º:

a) por militar em situação de atividade ou assemelhado, contra militar na

mesma situação ou assemelhado;

b) por militar em situação de atividade ou assemelhado, em lugar sujeito à
administração  militar,  contra  militar  da  reserva,  ou  reformado,  ou
assemelhado, ou civil;

c) por militar em serviço ou atuando em razão da função, em comissão de
natureza  militar,  ou  em  formatura,  ainda  que  fora  do  lugar  sujeito  à
administração militar contra militar da reserva, ou reformado, ou civil;

d) por militar durante o período de manobras ou exercício, contra militar da
reserva, ou reformado, ou assemelhado, ou civil;

e) por militar em situação de atividade, ou assemelhado, contra o patrimônio
sob a administração militar, ou a ordem administrativa militar.

6 Neste sentido, inclusive, em relação aos crimes de abuso de autoridade, a Súmula 172, do STJ:  Compete à
Justiça Comum processar e julgar militar por crime de abuso de autoridade, ainda que praticado em serviço.



Sempre que o autor do fato for policial  militar  ou bombeiro7,

presentes uma das circunstâncias das alíneas (em razão da atividade, do local e da

vítima  dos  fatos),  estará  aparentemente  preenchido  o  primeiro  requisito  para

conceituá-lo como crime militar impróprio, ainda que o tipo legal de crime não esteja

descrito no Código Penal Militar.

Essa conclusão, no entanto, deve ser compreendida à luz de

uma  premissa  inafastável  em  relação  aos  delitos  militares  e  à  própria  Justiça

Castrense.

Antes mesmo do advento da Lei nº 13.491/2017, a doutrina e a

jurisprudência brasileiras sedimentaram entendimento de que somente haverá crime

militar  em  tempo  de  paz  quando  existir  efetiva  violação  de  dever  militar  ou

afetação direta de bens jurídicos das forças armadas.8

Em sua clássica obra de Direito Constitucional, José Afonso da

Silva já destacava que os crimes militares:

São definidos  em lei.  Mas,  como dissemos acima,  há limites  para essa
definição. Tem que haver um núcleo de interesse militar, sob pena de a lei
desbordar  das  balizas  constitucionais.  A lei  será  ilegítima  se  militarizar
delitos  não  tipicamente  militares. Assim,  por  exemplo,  é  exagero
considerar militar um crime passional só porque o agente militar usou
arma militar. Na consideração do que seja “crime militar” a interpretação
tem que ser restritiva, porque, se não, é um privilégio, é especial, e exceção
ao que deve ser para todos – grifo nosso.

O escólio da doutrina processual penal segue a mesma esteira

de traciocínio, exigindo a existência de uma situação de interesse militar para que

o delito adquira o status de crime militar impróprio:

Para a configuração do crime militar na alínea em questão, é fundamental

que o delito seja praticado enquanto o militar está em serviço ou atuando

em razão da função, que lhe é atribuída mediante escala e que este delito

esteja previsto no CPM. Deve existir o denominado  nexo funcional, sob

pena de configuração de crime comum.  Logo eventuais ilícitos penais

praticados por militares que não estavam em serviço, não executavam

7 Relembrando que o E. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que a definição de militar o art.9º,
inciso II, do CPM não contempla o policial militar, por força da redação do art.22, do Código de Processo Penal
Militar (STJ, 3ª Seção., CC 146.582/PR, Rel. Min. Felix Fischer. j. em 10/08/2016, DJe 17/08/2016).
8 DUCLERC, Elmir.  Curso básico de Direito Processual Penal. Lumen Juris, 2006, v.2. p.12. In:

JUNIOR, Aury Lopes. Lei 13.491/2017 fez muito mais do que retirar os militares do tribunal do júri.
Disponível  em:  https://www.conjur.com.br/2017-out-20/limite-penal-lei-134912017-fez-retirar-
militares-tribunal-juri. Acesso em: 25 de abril de 2018.

https://www.conjur.com.br/2017-out-20/limite-penal-lei-134912017-fez-retirar-militares-tribunal-juri
https://www.conjur.com.br/2017-out-20/limite-penal-lei-134912017-fez-retirar-militares-tribunal-juri


missão militar e que agiam por motivos pessoais, particulares, em local

não sujeito à administração militar,  deve ser processado e julgado pela

Justiça Comum.

Para  que  seja  reconhecida  a  competência  da  Justiça  Castrense,  é

indispensável que o militar esteja em serviço. Portanto, o simples fato de o

delito ter sido facilitado em virtude de sua condição particular de militar não

autoriza o reconhecimento de crime militar.9

[…] a jurisprudência tem (buscando claramente restringir a competência da

Justiça  Militar)  passando a exigir  uma situação  de interesse  militar.  Isto

porque  a  atuação  da  Justiça  Militar  deve  ser  excepcional  somente  nos

casos  de  “efetiva  violação  de  dever  militar  ou  afetação  direta  de  bens

jurídicos das Forças Armadas”. Trata-se de construção jurisprudencial  de

natureza subjetiva, que deve ser analisada caso a caso.

[…]

Assim,  afasta-se  a  competência  da  Justiça  Militar  –  por  falta  de  uma

“situação de interesse militar” - quando o réu (militar) chegando em casa

surpreende  sua  esposa  com  o  amante  e,  utilizando  artefatos  militares,

causa  lesões  corporais  em ambos.  Ainda  que  o  agente  esteja  fardado,

resida  numa  das  muitas  “vilas  militares”  espalhadas  pelo  País,  utilize

equipamento militar e pratique uma conduta prevista no Código Penal Militar

(lesões corporais dolosas), a tendência é a de que seja julgado na Justiça

Comum, e não na especial militar. Isso porque falta o real “interesse militar”

numa situação assim, pois o crime não foi praticado em razão de seu ofício

ou em atividade inerente ao trabalho militar.10

[…] Para que se possa admitir um crime como de natureza militar, parece-

nos indispensável, ou uma ação dirigida contra a instituição, ou uma ação

praticada pelo militar,  do mesmo modo que se exige, para os chamados

crimes políticos a motivação política da conduta (Lei nº 7.170/83, art.2º).

Tampouco é suficiente a condição de militar […].11

Ou seja, há uma limitação material de fundo, imprescindível à

conceituação de um fato como crime militar em tempo de paz, com consequente

afetação de competência para a justiça castrense. Essa restrição adquire especial

relevância  para  o  presente  estudo,  na  medida  em  que  a  Lei  nº  13.491/2017
9 LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de processo penal: volume único. 4. ed. rev., ampl. e atual.

Salvador: JusPodivm,2016. p. 371.
10 LOPES JUNIOR, Aury. Direito processual penal. 14. ed. São Paulo: Saraiva, 2017. p. 255.
11 PACELLI, Eugênio. Curso de processo penal. 21 ed. São Paulo: Atlas, 2017, p.264.



aparentemente alargou sua definição com a modificação no inciso II, do art.9º, do

CPM, conforme já visto.

Mencionou-se que a regra ampliativa não passou despercebida

às Câmaras de Coordenação e Revisão e a Procuradora Federal dos Direitos do

Cidadão, do Ministério Público Federal, os quais encaminharam representação a fim

de que a Procuradoria-Geral  da República avalie a possibilidade de propor Ação

Direta de Inconstitucionalidade face a Lei nº 13.491/2017.12

Na peça,  as  unidades signatária  do  MPF sustentam que ao

alargar  a  competência  da  Justiça  Militar,  a  Lei  nº  13.491/2017  incorreu  no

descumprimento  de  tratados  internacionais  de  direitos  humanos  em relação  aos

quais o Brasil é signatário.

Nesse  sentido,  destacou-se  que,  segundo  os  sistemas

internacionais  de  direitos  humanos,  a  jurisdição  militar  deve  ser  (a) restrita;  (b)

excepcional; e (c) de competência funcional.

Na peça, são citados precedentes da Corte Interamericana de

Direitos  Humanos13,  os  quais,  baseados  sobretudo  no  item  8.1  da  Convenção

Interamericana de Direitos Humanos (CIDH)14, reafirmam sua jurisprudência sobre o

12 Disponível  em  <http://pfdc.pgr.mpf.mp.br/temas-de-atuacao/seguranca-publica/atuacao-do-
mpf/representracao-adi-competencia-justica-militar>. Acesso em: 28 nov. 2017.

13 Foi assim no caso Durand e Ugarte vs. Peru, no qual expôs a Corte IDH que: 117. En un Estado
democrático  de  Derecho  la  jurisdicción  penal  militar  ha  de  tener  un  alcance  restrictivo  y
excepcional y estar encaminada a la protección de intereses jurídicos especiales, vinculados con
las funciones que la ley asigna a las fuerzas militares. Así, debe estar excluido del ámbito de la
jurisdicción militar el  juzgamiento de civiles y sólo debe juzgar a militares por la comisión de
delitos o faltas que por su propria naturaleza atenten contra bienes jurídicos proprios del orden
militar. Idêntico posicionamento da Corte IDH pôde ser visto no caso Radilla Pacheco vs. México:
272.  El  Tribunal  considera  pertinente  señalar  que  reiteradamente1  ha  establecido  que  la
jurisdicción penal militar en los Estados democráticos, en tiempos de paz, ha tendido a reducirse
e incluso a desaparecer, por lo cual, en caso de que un Estado la conserve, su utilización debe
ser mínima, según sea estrictamente necesario, y debe encontrarse inspirada en los principios y
garantías  que  rigen  el  derecho  penal  moderno.  En  un  Estado  democrático  de  derecho,  la
jurisdicción penal militar ha de tener un alcance restrictivo y excepcional y estar encaminada a la
protección de intereses jurídicos especiales, vinculados a las funciones propias de las fuerzas
militares. Por ello, el Tribunal ha señalado anteriormente que en el fuero militar sólo se debe
juzgar a militares activos por la comisión de delitos o faltas que por su propia naturaleza
atenten  contra  bienes  jurídicos  propios  del  orden  militar.   […]  274.  En  consecuencia,
tomando en cuenta la jurisprudencia constante de este Tribunal, debe concluirse que si los
actos delictivos cometidos por una persona que ostente la calidad de militar en activo no
afectan  los  bienes  jurídicos  de  la  esfera  castrense,  dicha  persona  debe  ser  siempre
juzgada por tribunales ordinarios. En este sentido, frente a situaciones que vulneren derechos
humanos de civiles bajo ninguna circunstância puede operar la jurisdicción militar – destaque
nosso.Em artigo sobre as mudanças operadas pela Lei nº ARAS 

14 “Artigo 8. Garantias judiciais. 1. Toda pessoa tem direito a ser ouvida, com as devidas garantias e

http://pfdc.pgr.mpf.mp.br/temas-de-atuacao/seguranca-publica/atuacao-do-mpf/representracao-adi-competencia-justica-militar
http://pfdc.pgr.mpf.mp.br/temas-de-atuacao/seguranca-publica/atuacao-do-mpf/representracao-adi-competencia-justica-militar


limitado  alcance  da  competência  criminal  da  justiça  militar  que  a  normativa

estabelece para os Estados Partes da Convenção, incluindo o Brasil, fundamento da

aventada inconstitucionalidade.15

Fato  é  que,  a  latere da  questão  da  (in)constitucionalidade

material,  é certo que há sólida doutrina ancorada em cânons jurisprudenciais do

próprio STF sustentando a necessidade de que haja um especial interesse militar

para que o fato adquira a condição especial de crime militar.

Este  especial  interesse  militar  está  relacionado  a  dois

princípios  basilares  das  Forças  Armadas,  extensíveis  às  Policias  Militares:  a

disciplina e a hierarquia. São somente eles que justificam a existência de um

Direito  Penal  Militar  compatível  com  o  regime  normativo  da  Constituição

Federal de 1988.

Veja-se,  a  esse  respeito,  a  própria  conceituação  de  Direito

Penal Militar pela doutrina especializada, como sendo um:

“(…) conjunto de normas jurídicas que têm por objeto a determinação de

infrações penais, com suas consequentes medidas coercitivas em face da

violação,  e,  ainda,  pela  garantia  dos  bens  juridicamente  tutelados,

mormente a regularidade de ação das forças militares, proteger a ordem

jurídica militar, fomentando o salutar desenvolver das missões precípuas às

Forças Armadas e às Forças Auxiliares”.16

A fim de definir se determinado fato atende aos pressupostos

normativos aptos a exigir atuação da Justiça castrense, é perfeitamente hígido ao

intérprete valer-se, ainda, de fatos ocorridos na recente história do Brasil, quando a

ampliação  da  matéria  de  competência  da  Justiça  Militar  foi  empregada  para  o

atendimento  de  interesses  de  determinados  grupos,  então  detentores  do  poder

político no país.17

dentro  de um prazo  razoável,  por  um juiz  ou tribunal  competente,  independente  e  imparcial,
estabelecido anteriormente por lei,  na apuração de qualquer acusação penal formulada contra
ela, ou para que se determinem seus direitos ou obrigações de natureza civil, trabalhista, fiscal ou
de qualquer outra natureza.”

15 A incorporação da Convenção Americana sobre Direitos Humanos (Pacto de São José da Costa
Rica) do ordenamento jurídico interno se deu através do Decreto legislativo nº 27/92 e Decreto do
Poder Executivo da União nº 678, de 1992.

16 NEVES, Cícero Robson Coimbra; STREIFINGER, Marcello. Manual de Direito Penal Militar. 4. ed.
São Paulo: Saraiva, 2014. p.70.

17 AMAR, Akhil Reed. The Unwritten Constitution. Basic Books, 2012.



É que foi  justamente  instrumentalizando a  Justiça Militar  via

ampliação  de  sua  competência  que  os  chamados  “revolucionários  de  1964”

promoveram indiciamentos e determinaram as prisões de seus adversários políticos

em Inquéritos Policiais Militares, situações que somente seriam revertidas em alguns

casos  mais  rumorosos  e  junto  ao  E.  Supremo  Tribunal  federal  (HC  42018,  do

Governador  de  Pernambuco,  Miguel  Arraes;  HC  41049,  do  Governador  do

Amazonas, Plínio Coelho; HC 41296, do Governador de Goiás, Mauro Borges).18

Tais vetores de ordem normativa e histórica devem servir ao

intérprete  como  critérios  integradores  do  conteúdo  das  regras  do  CPM,  agora

alteradas pela Lei nº 13.491/2017, indicando que no Estado Democrático de Direito

consagrado  pela  Constituição  Federal  de  1988  somente  haverá  crime  militar  se

afetados  concretamente  os  princípios  da  hierarquia  e  disciplina  militares,

inerentes e fundantes de um Direito Penal Militar, ou seja, haverá crime militar

apenas quando ofendidos estes valores militares no caso concreto.19

É dizer, à guisa de conclusão, que com a alteração promovida

no art.9º, inciso II, do Código Penal Militar, para a caracterização de crime militar não

se exige mais a correspondência típica da figura delitiva no Código Penal Militar,

contudo, somente haverá crime militar caso exista efetivo interesse militar afetado no

caso concreto, a partir da demonstração objetiva de que a hierarquia e a disciplina

militar restaram aviltadas.

Aliás,  incorporando  esses  princípios  é  que  o  E.  Superior

Tribunal de Justiça editou três Súmulas a respeito do tema:

Súmula 6 – Compete à justiça Comum Estadual processar e

julgar delito decorrente de acidente de trânsito envolvendo viatura de Polícia Militar,

salvo se autor e vítima forem Policiais Militares em situação de atividade.

Súmula 75 – Compete À justiça Comum Estadual processar e

18 Para detalhes sobre o uso da Justiça Militar no sentido do texto e, principalmente, das relações
entre o STF e o Poder Executivo durante a ditadura militar ver RECONDO, Felipe. Tanques e
Togas: o STF e a ditadura militar. São Paulo: Companhia das Letras, 2018.

19 Não  é  por  outra  razão,  aliás,  que  a  jurisprudência  do  E.  STF  é  pacífica  no  sentido  do
descabimento de institutos despenalizadores ou alternativos à aplicação de pena privativa de
liberdade aos crimes militares (STF, 1ª T., ARE 779938, AgR, Rel. Min. Luiz Fux, j. em 05/08/2014,
DJe-162,  publicado em 22/08/2014;  STF.  Pleno,  HC 119567,  Rel.  Min.  Dias Toffoli,  Rel.  para
Acórdão Min. Roberto Barroso, j. em 22/05/2014, DJe 213, publicado em 30/10/2014).



julgar  o  Policial  Militar  por  crime  de  promover  ou  facilitar  a  fuga  de  preso  de

estabelecimento penal.

Súmula 172 – Compete à Justiça Comum processar e julgar

militar por crime de abuso de autoridade, ainda que praticado em serviço. 

Neste sentido, segue também remansosa a jurisprudência do

E. Supremo Tribunal Federal:

HABEAS  CORPUS.  PENAL  MILITAR.  HOMICÍDIO  CULPOSO  NA

DIREÇÃO  DE  VEÍCULO  AUTOMOTOR.  ART.  206  DO  CPM.  NÃO

CARACTERIZAÇÃO  DE  CRIME  MILITAR  (ART.  9º,  II,  ‘A’,  DO  CPM).

COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL COMUM. ORDEM CONCEDIDA.

1. A caracterização do crime militar em decorrência da aplicação do critério

ratione personae previsto no art. 9º, II, “a”, do CPM deve ser compreendido

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 caracterização do tipo penal especial 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  instituições  militares  será  julgado  pela  Justiça  comum.

Precedentes.  2.  Em se tratando de homicídio culposo na direção de

veículo  automotor,  cometido  fora  de  local  sujeito  à  administração

militar, a mera condição de militar do acusado e do ofendido, ambos

fora de serviço, é insuficiente para inaugurar a competência da Justiça

especializada,  já  que ausente conduta violadora do dever militar. 3.

Ordem concedida.20

HABEAS CORPUS.  PROCESSO PENAL.  LESÃO CORPORAL.  ARTIGO

209 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. CRIME MILITAR NÃO CONFIGURADO.

COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL COMUM. ORDEM CONCEDIDA.

1. O Supremo Tribunal Federal já assentou que o cometimento de delito

por agente militar contra vítima militar somente desafia a competência

da Justiça Castrense nos casos em que houver vínculo direto com o

desempenho da atividade militar. Nesse diapasão, “embora o paciente e

a vítima fossem militares à época, o crime não foi praticado em lugar sujeito

à administração militar nem durante o horário de expediente, sendo certo

que não há quaisquer elementos nos autos que denotem sua intenção de

20  HC 122721, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 30/09/2014, PROCESSO
ELETRÔNICO DJe-201 DIVULG 14-10-2014 PUBLIC 15-10-2014.



contrapor-se  à  instituição  militar  ou  a  qualquer  de  suas  específicas

finalidades ou operações” (HC 115.590/RJ, Rel.  Min. Luiz Fux, 1ª Turma,

DJe 11.9.2013). 2. Diante da hipótese fática delineada nos autos, em

que pacientes e vítima, militares, no momento do crime, estavam de

folga, fora de local sujeito à administração militar e do exercício de

suas atribuições legais, e não se conheciam antes do fato, evidenciada

a  incompetência  da  Justiça  Castrense. 3.  Ordem  de  habeas  corpus

concedida,  para  reconhecer  a  competência  da  Justiça  Comum  para

processamento e julgamento do feito.21

b) A competência jurisdicional dos crimes dolosos contra a

vida praticados por militares contra civis: art.9º, §1º e §2º, do CPM.

Na década de 90, a Lei nº 9.299/1996 inequivocamente excluiu

da competência da Justiça Militar (Estadual e da União) os crimes dolosos contra a

vida de vítimas civis. Tal diploma não distinguiu os ramos federal e estadual e alterou

o art. 9º, parágrafo único, do Código Penal Militar e o art. 82 do Código de Processo

Penal Militar, evidenciando a competência do Tribunal do Júri para processar e julgar

os crimes dolosos contra a vida praticados contra civis.22

Ocorre que a Lei nº 13.491/2017 revogou o parágrafo único do

art.9º, do CPM, introduzindo no dispositivo o §1º e o §2º, cujas redações estão no

início deste estudo.

Como já  referido,  apesar  da  revogação  do  antigo  parágrafo

único introduzido pela Lei nº 9.299/96, as recentes mudanças em nada alteraram

a competência  do Tribunal  do Júri  para  processar  e  julgar  crimes dolosos

contra  a  vida  praticado  por  militares  estaduais  contra  civis.  As  razões  são

basicamente duas.

21 HC  135675,  Relator(a):  Min.  ROSA  WEBER,  Primeira  Turma,  julgado  em  04/10/2016,
PROCESSO ELETRÔNICO DJe-049 DIVULG 14-03-2017 PUBLIC 15-03-2017.

22 Eis as redações dos dispositivos do CPM e do CPPM, depois das modificações promovidas pela
Lei nº 9.299/96: CPM - "Art. 9° ..(…) Parágrafo único. Os crimes de que trata este artigo, quando
dolosos contra a vida e cometidos contra civil, serão da competência da justiça comum." CPPM -
“Art. 82. O foro militar é especial, e, exceto nos crimes dolosos contra a vida praticados contra
civil,  a  ele  estão  sujeitos,  em tempo  de  paz.  (…).  §  2°  Nos  crimes  dolosos  contra  a  vida,
praticados contra civil, a Justiça Militar encaminhará os autos do inquérito policial militar à justiça
comum”.



Em primeiro lugar, a nova redação do §1º, do art.9º dispõe que

os  crimes  dolosos  contra  a  vida  praticados  por  militares  contra  civis  serão  da

competência do Tribunal do Júri. 

Na verdade, ainda que não tenha sido alterada, referida regra

de competência sequer poderia sê-lo pelo legislador ordinário,  já que no ano de

2004 uma das alterações constitucionais determinadas pela Emenda Constitucional

nº 45 reconfigurou uma série de dispositivos do art.125, da Constituição Federal, o

qual  define  as  diretrizes  de  criação,  organização  e  competência  jurisdicional  da

Justiça Militar dos Estados.

Em relação aos crimes dolosos contra civis, evidencia desde

então o  texto  do art.125,  §4º,  da  Constituição Federal  que:  “Compete  à Justiça

Militar  estadual  processar e julgar os militares dos Estados,  nos crimes militares

definidos em lei e as ações judiciais contra atos disciplinares militares, ressalvada a

competência do júri quando a vítima for civil, (...)”.

Logo, é a Constituição Federal que estabelece a competência

do Tribunal do Júri para processar e julgar militares dos Estados quando a vítima for

civil.

Em segundo lugar, a redação do agora §2º, do art.9º, do CPM

restringem-se aos crimes dolosos contra a vida praticados por militares das Forças

Armadas contra civis, em um dos contextos definidos nos incisos I, II e III.

Relevante, também, o fato de que o art.82 do CPPM não sofreu

nenhuma  alteração,  permanecendo  hígida  a  redação  do  §2º,  que  determina  o

encaminhamento dos autos de IPM à justiça comum quando se tratar de crimes

dolosos contra a vida, praticados contra civis.

Resta,  portanto,  evidente que,  seja por força do disposto no

art.125,  §4º,  da CF, seja  pelas novas redações do art.9º,  §1º  e  §2º,  do  CPM e

manutenção integral do texto do art.82, do CPPM, os crimes dolosos contra a vida

praticados contra civis por militares estaduais permanecem sendo de competência

do Tribunal do Júri, em qualquer hipótese.23

23 As alterações despertam a discussão em relação aos militares das Forças Armadas, eis que a
regra do §2º, do art.9º define situações em que restaria excluída a competência do Tribunal do



III. Conclusões.

1.  Lei  nº  13.491/2017:  modificações  penais  de  natureza

material.

a) a ampliação do conceito de crime militar impróprio (art.9º, II,

do CPM) passou a admitir que delitos dispostos na legislação penal material sem

figura correspondente nos tipos legais do Código Penal Militar possam, em tese, ser

de competência da Justiça Castrense.

b)  não  obstante,  somente  restará  configurado  crime  militar

quando existir, no caso concreto, ofensa aos peculiares bens jurídicos fundantes e

estruturantes  do  Direito  Penal  Militar,  quais  sejam:  a  disciplina  e  a  hierarquia

militares.

c)  os  crimes  dolosos  contra  a  vida  praticados  por  militares

estaduais  contra  civis  permanecem  sendo  de  competência  do  Tribunal  do  Júri

(art.125, §4º, da CF; art.9º, §1º, do CPM e art.82, §2º, do CPM).

2. Lei nº 13.491/2017: reflexos de natureza processual.

a)  após  criteriosa  avaliação  indicando  que  a  modificação

legislativa promovida pela Lei nº 13.491/2017 tenha alçado à competência da Justiça

Militar eventual delito que, de início, era de competência da Justiça Comum, deve o

membro do Ministério Público: 

i)  previamente ao recebimento de denúncia.  Declinar de sua

atribuição a um dos órgãos do Ministério Público com atribuições junto a Auditoria

Militar Estadual;

ii) quando já houver denúncia recebida. Arguir a incompetência

do  órgão  jurisdicional,  posturando  declínio  de  competência  a  Auditoria  Militar

Estadual.

Júri em crimes dolosos contra a vida praticados contra civis. Sobre o tema vide substancioso
artigo  de  Vladimir  Aras  disponível  em:  https://vladimiraras.blog/2017/10/18/as-novas-
competencias-da-justica-militar-apos-a-lei-13-4912017/.

https://vladimiraras.blog/2017/10/18/as-novas-competencias-da-justica-militar-apos-a-lei-13-4912017/
https://vladimiraras.blog/2017/10/18/as-novas-competencias-da-justica-militar-apos-a-lei-13-4912017/


b) atentar que, em havendo conexão ou continência entre delito

militar e infração penal de competência da justiça comum, aplica-se a exceção à

regra de unidade de processo e julgamento do art.79, inciso I, do CPP, consagrada

pela Súmula 90, do STJ.

Curitiba, junho de 2018.

Equipe do Centro de Apoio das

Promotorias Criminais, do Júri e de Execuções Penais


