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PENAL  MILITAR E  PROCESSO  PENAL  MILITAR.
CONFLITO  POSITIVO DE  COMPETÊNCIA.
DESOBEDIÊNCIA (ART.  301,  CPM) E TRÁFICO DE
DROGAS. SÚMULA N. 90/STJ. CRIME DE TRÁFICO
DE DROGAS QUE NÃO SE CARACTERIZA  COMO
CRIME  MILITAR.  NÃO  PREENCHIMENTO  DOS
REQUISITOS  DO  ART.  9º,  II,  DO  CPM.
INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI N. 13.491/2017.
1.  Na origem,  a autuada,  policial  militar, está sendo
investigada pelos delitos de desobediência (art.  301
do  CPM)  e  tráfico  de  drogas.  O  juízo  suscitado
entende  que  a  competência  do  processamento  do
delito de tráfico de drogas seria sua,  assim como  o
juízo suscitante.
2.  Nos  termos  da  Súmula  n.  90/STJ:  “Compete  a
justiça  estadual  militar  processar  e  julgar  o  policial
militar pela pratica do crime militar, e a comum pela
pratica do crime comum simultâneo aquele”.
3. Na espécie, o delito de tráfico de drogas não deve
ser considerado como crime militar, haja vista que não
estão preenchidos os critérios do art. 9º, inciso II, do
CPM.
4. Eventualmente, caso essa Corte considere que a
Súmula  n.  90/STJ  foi  superada  pela  Lei  n.
13.491/2017,  requer-se  a  declaração  incidental  de
inconstitucionalidade da referida lei.
5.  Parecer  do  Ministério  Público  Federal  pelo
conhecimento  do  conflito para  declarar  a
competência  do Juízo Auditor da 3ª Auditoria da
Justiça  Militar  do  Estado  de  Minas  Gerais  para
processamento  e  julgamento  do  delito  de
desobediência (art. 301 do CPM) e a competência
do Juízo de Direito da 2ª Vara de Tóxicos de Belo
Horizonte – MG para processamento e julgamento
do delito de tráfico de drogas.
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Exmo Sr. Ministro Relator e demais integrantes da Seção,

I – RELATÓRIO

Trata-se de conflito  positivo de competência suscitado pelo

Juízo de Direito da 2ª Vara de Tóxicos de Belo Horizonte - MG, com fulcro

no art. 105, I, “d”, da Constituição Federal, em face do Juízo Auditor da 3ª

Auditoria da Justiça Militar do Estado de Minas Gerais.

Na  espécie,  trata-se  de  auto  de  prisão  em  flagrante

confeccionado pela Polícia Judiciária Militar de Minas Gerais, cuja autuada é

M. A., policial militar, no dia 30/01/2018 (fls. 4/47 e-STJ).

Consta  dos  autos  que,  durante  patrulhamento  na  área

central de Belo Horizonte-MG, policiais militares receberam informações de

um  transeunte  de  que  um  indivíduo  chamado  J.  H. realizava  tráfico  de

drogas na loja “C. C.”, na rua A., nº X, bem como estaria na posse de arma

de fogo.

Dessa forma, os policiais militares deslocaram-se até o local

e  foram recebidos  por  J.  H.,  que  franqueou  a  entrada  da  guarnição  no

estabelecimento. No fundo da loja, encontraram um saco contendo 26 (vinte

e seis) cartuchos intactos de munição de calibre .380. 

Ao  perceber  que  a  polícia  militar  havia  localizado  as

munições, J. H. se exaltou, exigindo a saída da guarnição do local. Logo em

seguida,  compareceu  ao  local  M.  A.,  que  teria  se  identificado  como  2º

Sargento da Polícia Militar e F., seu marido.

Consta  ainda  que  a  Sargento M.  A. e  F. passaram  a

tentar obstruir a diligência,  e que a Sargento M.  A.  tentou intimidar o

policial  C.,  por ser superior  hierárquica  deste, alegando que tomaria

providências contra os militares.



Parecer nº 526/2018 – LCFF. CC 157.530/MG. fls. 3

Desse modo, o policial C. acionou por telefone o Capitão R.,

que reiterou a ordem para que a policial  M.  A. permanecesse  ali  na

condição de testemunha. Nesse momento, chegou ao local da ocorrência

o  Sargento  S.,  que  também  determinou  à  Sargento  M.  A. que

permanecesse no local da ocorrência na condição de testemunha.

Contudo,  a  Sargento  M.  A. teria  se  evadido  da  área

interna da loja, subtraindo objeto que foi inserido dentro de sua bolsa,

rompendo a barreira dos militares em direção à rua.  Desse modo, foi

perseguida  pelos  policiais  militares  até  que  entrou  na  loja  “S.  B.  H.”,

ocultando-se em um banheiro.

Após a Sargento sair do banheiro, os militares visualizaram

imagens  no  circuito  interno  de  segurança  na  qual  constataram  que  a

Sargento havia entrado ali, e, em busca no local, encontraram na caixa de

descarga 2 (duas) armas de fogo, um carregador de pistola calibre 9mm

e dois sacos contendo mais 90 munições intactas de calibre .380.

Posteriormente,  a  equipe  policial  com  cães  farejadores

encontrou uma porção semelhante à maconha, uma porção semelhante a

crack, um coldre e uma balança de precisão na loja “C. C.”.

Destaca-se que J. H. é filho de F. e enteado de M. A.

Em residência localizada na rua J., foram realizadas buscas

acompanhadas  pelos  filhos  da  Sargento  M.  A.,  pela  Tenente  E.  e  pela

própria  conduzida.  Foram  localizados  seis  invólucros  de  substância

semelhante à maconha e dois rádios comunicadores.
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Dessa  forma,  haveria,  em  tese,  cometimento  do  crime

previsto  no  art.  301 do CPM (desobedecer  a ordem legal  de  autoridade

militar) e no art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

O auto  de prisão em flagrante delito foi  homologado pelo

Juízo de Direito do Juízo Militar Titular da 3ª AJME (fl. 49 e-STJ) e a prisão

em flagrante foi convertida em preventiva (fls. 51/53 e-STJ).

Em audiência de custódia, a prisão preventiva foi substituída

por cautelares diversas da prisão (fls. 89/91 e-STJ).

A  cópia  do  auto  de  prisão  em  flagrante  também  foi

encaminhada à 2ª Vara de Tóxicos de Belo Horizonte-MG, que entendeu ser

o caso de competência estadual em relação ao delito de tráfico de drogas,

já que ela não estava em serviço no momento do flagrante, e que o delito do

art. 301 do CPM poderia continuar sendo julgado pela Justiça Militar.

Posteriormente, o Juízo de Direito do Juízo Militar suscitou o

presente  conflito,  por  entender  que,  com  a  entrada  em  vigor  da  Lei  n.

13.491/2017 houve alteração na competência da Justiça Militar, de forma

que esta agora abarcaria a legislação especial.

Dessa forma, o Ministro Relator designou o Juízo suscitante

para decidir, em caráter provisório, as medidas urgentes até o julgamento

final do presente incidente.

Vieram, então, os autos para parecer (fl. 128 e-STJ) 

É o relatório.

II – MANIFESTAÇÃO:
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O conflito  deve ser  conhecido,  nos termos do artigo 105,

inciso  I,  alínea  “d”,  da  Constituição  Federal,  pois  nele  figuram  juízes

vinculados a Tribunais diversos.

O  cerne  da  questão  objeto  do  presente  conflito

consubstancia-se na competência para processamento de demanda em que

policial militar teria cometido, em tese, delitos de desobediência (art. 301 do

CPM) e tráfico de drogas (art. 33 da Lei n. 11.343/2006).

Em relação ao Juízo suscitado, este fundamentou a decisão

com dois argumentos independentes: i) o crime de desobediência não seria

da competência da Justiça Militar, pois a autuada não estaria em serviço no

momento do flagrante; e ii) mesmo que o crime de desobediência fosse da

competência  da  Justiça  Militar,  o  delito  de  tráfico  permaneceria  na

competência da Justiça estadual.

Já o Juízo suscitante entendeu que, como a autuada passou

a interferir na abordagem policial valendo-se de sua condição de superior

hierárquica, pôs-se em serviço assumindo a posição de garante às avessas.

Além disso,  com a entrada  em vigor  da Lei  n.  13.491/2017,  o  delito  de

tráfico também seria da competência do Juízo militar.

Dessa  forma,  há  que  se  verificar:  i)  se  o  delito  de

desobediência é da competência da Justiça Militar; ii) se o delito de tráfico

permanece  na competência da Justiça comum, em razão da aplicação da

Súmula n. 90/STJ; iii) a constitucionalidade da Lei n. 13.491/2017. 

II.I) Do delito de desobediência

De fato, o delito cometido pela autuada subsome-se àquele

previsto no art. 301 do CPM, que assim dispõe:
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Desobediência
Art.  301. Desobedecer a ordem legal de autoridade
militar:
Pena - detenção, até seis meses. 

Para se definir se um delito é militar, em tempo de paz, é

necessária a presença dos requisitos do art. 9º do Código Penal Militar. Em

seu inciso I, não modificado pela Lei n. 13.491/2017, consta que:

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; 

Sobre esse inciso, no julgamento do CC n. 146.582/SC, de

relatoria do Ministro Felix Fischer, entendeu-se que:

O que irá definir a competência da justiça castrense e
a  aplicação  da  norma  especial  é  exatamente  a
especificidade  de  ter  sido  o  crime  praticado  em
detrimento de interesses de Instituições Militares, bem
como,  no  presente  inciso  I,  a  existência  do  delito
expressamente previsto no Código Penal Militar , com
base na expressa previsão "os crimes de que trata
êste Código", sendo, portanto, indiferente a condição
de militar para configuração do delito, para aplicação
do mencionado inciso.

Na  espécie,  tem-se  que  o  crime  foi  praticado  em

detrimento da disciplina militar, haja vista que a autuada, policial militar,

desobedeceu ordem superior de se manter no local como testemunha.

Assim, por  estar  submetida  à  subordinação  e  à

hierarquia, a policial militar, em tese, cometeu o delito do art. 301 do

CPM.

Dessa forma, a competência para processamento do delito

de desobediência é da Justiça militar.
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II.II) Da Súmula n. 90/STJ

Em relação ao delito de tráfico de drogas, observa-se que

será da competência do Juízo estadual, como se demonstrará a seguir.

O enunciado da Súmula n. 90 do STJ dispõe que:

Compete a justiça estadual militar processar e julgar o
policial militar pela pratica do crime militar, e a comum
pela pratica do crime comum simultâneo aquele.

Como  se  observa,  os  precedentes  que  deram  origem  à

referida súmula são os conflitos de competência n. 762, 1077, 2686, 3532 e

4271. Analisando  a  íntegra  desses  julgados,  constata-se  que  o

fundamento para a divisão de processos está no art. 79, inciso  I,  do

CPP, que assim dispõe:

Art. 79. A conexão e a continência importarão unidade
de processo e julgamento, salvo:
I - no concurso entre a jurisdição comum e a militar;

Desse  modo,  a  simples  aplicação  da  referida  súmula

seria suficiente para se reconhecer a competência do Juízo estadual

para julgamento dos delitos previstos na Lei nº 11.343/2006, conforme

entendimento pacífico dessa Corte:

RECURSO  EM  HABEAS  CORPUS.  ASSOCIAÇÃO
CRIMINOSA ARMADA. POLICIAIS MILITARES. ART.
288,  PARÁGRAFO  ÚNICO,  DO  CÓDIGO  PENAL.
DELITO  SEM  CORRESPONDÊNCIA  NO  CÓDIGO
PENAL  MILITAR.  COMPETÊNCIA  DA  JUSTIÇA
COMUM  ESTADUAL.  ALTERAÇÃO  DO
ENQUADRAMENTO  TÍPICO.  IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA Nº  90/STJ.  RECURSO A QUE SE NEGA
PROVIMENTO.
1.  Na  espécie,  não  se  verifica  a  competência  da
Justiça Castrense, uma vez que a denúncia imputa
aos acusados o delito descrito no art. 288 do Código
Penal,  que  não  tem  correspondência  no  Estatuto
Penal Militar.
2. A alteração do enquadramento típico para o delito
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de concussão previsto no art.  305 do Código Penal
Militar,  para o fim de caracterizar a competência da
Justiça Castrense, é medida incabível na via estreita
do habeas corpus, por demandar o revolvimento do
conjunto  probatório,  além  de  se  confundir  com  o
próprio mérito da ação penal.
3.  Independentemente da ocorrência de conexão, o
militar  que  comete  delito  comum  deve  ser  julgado
pela Justiça Comum, uma vez que a competência se
estabelece em razão da natureza do crime, não da
pessoa do militar. Incidência do enunciado nº 90/STJ.
4. Recurso a que se nega provimento.
(RHC 73.960/RJ, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE
ASSIS  MOURA,  SEXTA  TURMA,  julgado  em
04/10/2016, DJe 17/10/2016)

 O presente  caso  demonstra  que  o  enunciado  se

mantém.

Há duas razões distintas para se considerar que a mudança

legislativa não determina a superação da Súmula n. 90/STJ.

Em primeiro lugar, essa Corte tem entendimento de que  o

policial  militar  não  pode  ser  enquadrado  na  definição  de  militar

prevista no art. 9º, II, do CPM, pois o próprio Código de Processo Penal

traz,  em  seu  art.  221, definição  que  não  contempla  os  militares

estaduais. Tal orientação foi acolhida no seguinte julgado da 5ª Turma:

PROCESSUAL PENAL.  CONFLITO  NEGATIVO DE
COMPETÊNCIA.  CRIME  SUPOSTAMENTE
PRATICADO POR SARGENTO DO EXÉRCITO EM
FACE  DE  POLICIAL  MILITAR  EM  SERVIÇO.
INEXISTÊNCIA  DE  REGRA  ESPECÍFICA  NO
CÓDIGO  PENAL  MILITAR  PARA  ATRAÇÃO  DA
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA CASTRENSE.
I  -  A  norma  de  aplicação  do  Código  Penal  Militar
prevista  no artigo  9º,  II,  "a",  preceitua  que  o crime
praticado por militar da ativa em face de militar será
da competência da Justiça Castrense.
II - O conceito de militar previsto no artigo 22 do
Código Penal Militar é restrito aos integrantes das
Forças  Armadas,  logo  inaplicável  a  regra  de
interpretação contida no artigo 9º, II, "a".

1 Art. 22, CPM. Art. 22. É considerada militar, para efeito da aplicação deste Código, qualquer pessoa
que, em tempo de paz ou de guerra, seja incorporada às forças armadas, para nelas servir em posto,
graduação, ou sujeição à disciplina militar. 
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III - Desse modo, o suposto crime praticado por militar
das  forças  armadas  fora  de  serviço  em  face  de
policial militar em serviço deverá ser apreciado pela
justiça comum.
Conflito conhecido para declarar a competência do d.
Juízo de Direito, ora Suscitado.
(CC  146.582/PR,  Rel.  Ministro  FELIX  FISCHER,
TERCEIRA  SEÇÃO,  julgado  em  10/08/2016,  DJe
17/08/2016)

Esse  entendimento  também  está  em  consonância  com  a

alteração  legislativa.  Como  será  demonstrado  em  tópico  posterior,  a

justificativa da mudança promovida pela Lei  n.  13.491/2017 foi  apenas a

alteração da situação dos militares federais.

Desse  modo,  se  um  dos  crimes  cometidos  em  um

mesmo contexto não é definido como crime militar, a competência para

seu  julgamento  será  da  Justiça  estadual,  nos  termos  da  Súmula  n.

90/STJ.

Em  segundo  lugar,  mesmo  que  se  admita  que  o  policial

militar pode ser considerado militar para a incidência do art. 9º, inciso II, do

CPM, há que se preencher os requisitos contidos no artigo, quais sejam:

Art. 9º Consideram-se crimes militares, em tempo de
paz: (...)
II – os crimes previstos neste Código e os previstos
na  legislação  penal,  quando  praticados:  (Redação
dada pela Lei nº 13.491, de 2017)
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; (Redação dada pela Lei nº 9.299,
de 8.8.1996)
d)  por  militar  durante  o  período  de  manobras  ou
exercício, contra militar da reserva, ou reformado, ou
assemelhado, ou civil;
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e)  por  militar  em  situação  de  atividade,  ou
assemelhado,  contra  o  patrimônio  sob  a
administração  militar,  ou  a  ordem  administrativa
militar;
f)  revogada.  (Redação  dada  pela  Lei  nº  9.299,  de
8.8.1996)

Na espécie,  o delito de tráfico de drogas  cometido fora

do horário de serviço em local não submetido à administração militar

não se enquadra em nenhum desses incisos. Consequentemente, não é

crime militar e, por isso, deve ser julgado pela Justiça comum estadual.

Dessa  maneira,  fica  demonstrada  a  competência  do

Juízo militar estadual para o delito de desobediência (art. 301, CPM), e

a competência do Juízo comum estadual para processamento do delito

de tráfico de drogas.

No entanto, em nome do princípio da eventualidade, caso

essa Corte entenda que a Lei n. 13.491/2017 determinou a superação da

Súmula n. 90/STJ,  e que, no presente caso, a competência seria somente

da  Justiça  militar  estadual, requer-se  a  declaração  incidental  de

inconstitucionalidade  da  Lei  n.  13.491/2017, pelas  razões  abaixo

expostas.

III) DAS INCONSTITUCIONALIDADES DA LEI N. 13.491/2017

Inicialmente, é necessária a demonstração do histórico do

Projeto de Lei n. 5.768/20162,  apresentado em 05/06/2017 pelo Deputado

Esperidião Amin.

A justificativa da lei foi assim apresentada:

2 BRASIL. Tramitação do Projeto de lei n. 5.768/2016. Disponível em 
<http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2090691>. Acesso em 
23 abr. 2018.

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2090691
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A  presente  modificação,  de  imediato,  suprime  a
especificação  referente  a  militares  dos  estados,
Distrito Federal e territórios, contidas no § 1º, pois a
permanecer  tal  redação  haverá  uma  lacuna
legislativa,  diante  da  ausência  de  definição  da
jurisdição competente para o julgamento dos crimes
dolosos  contra  a  vida  cometidos  por  militares  das
Forças  Armadas,  no  exercício  de  suas  atividades
rotineiras,  haja vista que o § 2º cuida somente dos
crimes cometidos por militares das Forças Armadas
no exercício das atividades nele especificadas.
Ainda no § 1º verifica-se que na redação original não
há menção à expressão contra civil. No entanto, caso
não seja  procedida a  inclusão da expressão  contra
civil, até mesmo nos casos de crimes dolosos contra
a vida de militares,  o  julgamento passará  a ser  da
justiça comum. 
Com a modificação efetuada no inciso I do § 2º, que
compreende o acréscimo da figura do Presidente da
República,  busca-se  ampliar  a  guarida  a  ser
conferida  aos  militares  que  estejam  sendo
empregados  em  atividades  excepcionais,  pois,
não raro, o Presidente da República, na condição
de Chefe Supremo das Forças Armadas, valendo-
se da competência que lhe é atribuída, determina
o  emprego  das  Forças  Armadas em  missões
atípicas  que  não  se  encontram  compreendidas
dentre as já especificadas.
Quanto à alteração a ser procedida no inciso III do §
2º  almeja-se  consignar,  de  forma  expressa,  a
competência  da  Justiça  Militar  da  União no
processamento e julgamento de militares que, no
contexto de atuação em operações de Garantia da
Lei e da Ordem (GLO), venham a praticar crimes
dolosos contra a vida de civil.
Embora  a  atual  redação  faça  menção  à  Lei
Complementar nº 97, de 1999, e tal lei venha a tratar
justamente da atuação do militar na faixa de fronteira
e em operações de garantia, da lei e da ordem, não
há alusão expressa à atuação do militar em ações de
GLO,  somente  sendo  mencionada  a  atuação  do
militar  em  ação  militar,  operações  de  paz  e  ação
subsidiária, que podem não compreender a atuação
do militar em GLO, pois não há consenso, no âmbito
jurídico,  acerca  da  natureza  dessas  ações.  Assim,
não havendo expressa alusão a atuação dos militares
no contexto de operações de GLO, e não havendo um
consenso acerca da natureza dessas ações, corre-se
o risco de não ser-lhes assegurada a proteção e a
segurança  jurídica  que  o  diploma  legal  busca
conferir .
Cumpre ressaltar que as Forças Armadas encontram-
se,  cada  vez  mais,  presentes  no  cenário  nacional
atuando junto à sociedade, sobretudo em operações
de garantia da lei e da ordem.  Acerca de tal papel,
vale  citar  algumas  atuações  mais  recentes,  tais
como, a ocorrida na ocasião da greve da Polícia
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Militar da Bahia, na qual os militares das Forças
Armadas fizeram o papel da polícia militar daquele
Estado;  a  ocupação  do  Morro  do  Alemão,  no
Estado  do  Rio  de  Janeiro,  em  que  as  Forças
Armadas se fizeram presentes por longos meses;
e, por fim, a atuação no Complexo da Maré, que
teve início em abril de 2014.
Dessa  forma,  estando  cada  vez  mais  recorrente  a
atuação  do  militar  em  tais  operações,  nas  quais,
inclusive, ele se encontra mais exposto à prática da
conduta delituosa em questão, nada mais correto do
que  buscar-se  deixar  de  forma  clarividente  o  seu
amparo no projeto de lei. 
Por fim, sugere-se substituir a expressão ação militar
por atividade de natureza militar, por ser mais usual.

Como se verifica,  a  motivação  da  mudança  legislativa  foi

alterar  a  competência  de  julgamento  apenas   dos  militares  das  Forças  

Armadas, pois não há qualquer menção aos militares estaduais.

Posteriormente,  foi apresentado substitutivo  pelo Deputado

Relator Julio Lopes, no qual foi incluída uma cláusula de vigência até 31

de dezembro de 20163. A justificativa utilizada para a inserção da cláusula

foi a seguinte:

Em  virtude  da  excepcionalidade  da  realização  dos
Jogos Olímpicos e Paraolímpicos no Rio de Janeiro,
as  alterações  propostas  pelo  autor  se  fazem
necessárias  e  meritórias  e,  para  complementar  a
proposição, incluo na forma de um substitutivo uma
cláusula de vigência até 31 de dezembro de 2016. 

Aprovado  o  substitutivo,  este  foi  remetido  ao  Senado

Federal  (PLC 44/2016),  onde também foi  aprovado  com a redação dada

pela Câmara dos Deputados.

Após  remessa  ao  Presidente  da  República,  o  art.  2º  do

Projeto de Lei, que dispunha sobre a cláusula de vigência, foi vetado com as

3 BRASIL. Projeto de lei n. 5.768/2016. Disponível em: 
<http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?
codteor=1475032&filename=Tramitacao-PL+5768/2016>. Acesso em 23 abr. 2018.

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1475032&filename=Tramitacao-PL+5768/2016
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1475032&filename=Tramitacao-PL+5768/2016
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seguintes razões:

Razões do veto 
“As hipóteses que justificam a competência da Justiça
Militar  da  União,  incluídas  as  estabelecidas  pelo
projeto  sob  sanção,  não  devem  ser  de  caráter
transitório,  sob  pena  de  comprometer  a  segurança
jurídica. Ademais, o emprego recorrente das Forças
Armadas como último recurso estatal  em ações de
segurança pública justifica a existência de uma norma
permanente  a  regular  a  questão.  Por  fim,  não  se
configura  adequado  estabelecer-se  competência  de
tribunal com limitação temporal, sob pena de se poder
interpretar a medida como o estabelecimento de um
tribunal  de  exceção,  vedado  pelo  artigo  5o,  inciso
XXXVII da Constituição”. 

Desse  modo,  a  lei  foi  promulgada  como  uma  lei

permanente.

a) Da possibilidade de  arguição de inconstitucionalidade  no presente

conflito de competência

O  controle  difuso  de  constitucionalidade,  previsto  no

ordenamento  jurídico  brasileiro,  autoriza  que  qualquer  juiz  ou  tribunal

declare inconstitucional uma norma.

De acordo com a lição de Luís Roberto Barroso4:

Do ponto de vista  subjetivo ou orgânico,  o  controle
judicial de constitucionalidade poderá ser, em primeiro
lugar, difuso. Diz-se que o controle é difuso quando se
permite  a  todo  e  qualquer  juiz  ou  tribunal  o
reconhecimento  da  inconstitucionalidade  de  uma
norma e,  consequentemente,  sua não aplicação ao
caso  concreto  levado ao conhecimento da corte.  A
origem  do  controle  difuso  é  a  mesma  do  controle
judicial em geral: o caso Marbury v. Madison, julgado
pela Suprema Corte americana, em 1803. 
De fato, naquela decisão considerou-se competência
própria do Judiciário dizer o Direito, estabelecendo o
sentido das leis. Sendo a Constituição uma lei, e uma
lei  dotada  de  supremacia,  cabe  a  todos  os  juizes
interpretá-la, inclusive negando aplicação às normas

4 BARROSO, Luís Roberto. O controle de constitucionalidade no direito brasileiro: exposição 
sistemática da doutrina e análise crítica da jurisprudência. 7 ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2016.
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infraconstitucionais que com ela conflitem. Assim, na
modalidade  de  controle  difuso,  também  chamado
sistema  americano,  todos  os  órgãos  judiciários,
inferiores ou superiores, estaduais ou federais, têm o
poder  e  o  dever  de  não  aplicar  as  leis
inconstitucionais nos casos levados a seu julgamento.
No  Brasil,  o  controle  difuso  vem  desde  a  primeira
Constituição  republicana,  e  subsiste  até  hoje  sem
maiores  alterações.  Do  juiz  estadual  recém-
concursado até o Presidente do Supremo Tribunal
Federal, todos os órgãos judiciários têm o dever
de recusar aplicação às leis incompatíveis com a
Constituição. 
[grifo nosso]

Com efeito, não há óbice para que o Superior Tribunal de

Justiça reconheça a inconstitucionalidade do diploma legal em sede de

conflito  de  competência,  haja  vista  que  tem  o  dever  de  recusar  a

aplicação de lei que afronta a Constituição Federal. Ademais, entender

de modo diverso seria considerar que os Ministros desse Tribunal estariam

vinculados  à  aplicação  de  norma  inconstitucional,  o  que  seria  um

contrassenso.

Nesse  ponto,  destaca-se  que  essa  Corte  já  declarou  a

inconstitucionalidade  de  lei  inclusive  em  sede  de  habeas  corpus (AI

239.363/PR) e recurso em mandado de segurança (AI no RMS 41.885/MG).

Desse modo, requer-se a autuação  eletrônica da presente

arguição de inconstitucionalidade, com remessa à Corte Especial, para que,

nos termos dos arts. 11, inciso IX, 199 e 200, todos do Regimento Interno do

STJ, declare a inconstitucionalidade da Lei n. 13.491/2017.

b) Da inconstitucionalidade formal em razão de veto do Presidente da

República ao art. 2º do projeto de lei

O art. 66, § 2º, da Constituição Federal determina que o veto
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parcial  do  Presidente  da  República  somente  abrangerá  texto  integral  de

artigo, de parágrafo, de inciso ou de alínea de projeto de lei.

Tal norma tem como objetivo evitar que o presidente deturpe

a vontade legislativa, como explica Alexandre de Moraes5:

(...)  o Presidente da República poderá vetar total ou
parcialmente  o  projeto  de  lei  aprovado  pelo
Legislativo,  desde  que  esta  parcialidade  somente
alcance  texto  integral  de  artigo,  de  parágrafo,  de
inciso ou de alínea. Dessa forma, impossível o veto
de  palavras,  frases  ou  orações  isoladas,  pois  a
prática constitucional mostrou que o veto parcial,
incidindo sobre qualquer parte  do projeto  como
previsto  na  Constituição  revogada,  desvirtuava,
muitas vezes, o sentido da proposta legislativa e
transformava o Presidente em legislador.
[grifo nosso]

Desse modo, o veto  que excluiu somente a  cláusula de

temporariedade  da  lei  adulterou,  por  completo,  a  vontade  do

Congresso Nacional. Observa-se, assim, que o veto presidencial viciou o

processo  legislativo,  de  forma  que  o  Presidente  da  República  agiu

como legislador positivo.

A finalidade do § 2º do art. 66 da Constituição Federal é

justamente prevenir essa situação. Assim, mesmo que não haja ofensa à

literalidade do texto, viola-se a sua finalidade, o que permite a declaração

de inconstitucionalidade do diploma legislativo.

Mesmo que se entenda que as razões apresentadas para o

veto sejam fundamentadas (inconstitucionalidade da lei temporária que trata

de competência), o procedimento correto seria o veto total, sob pena de

o Presidente da República usurpar a função do Congresso Nacional.

Se  o  Poder  Legislativo  pretende  que  uma  lei  seja

5 MORAES, Alexandre de. Direito constitucional. 32. ed. rev. e atual. São Paulo: Atlas, 2016.
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temporária,  ou  seja,  que  regule  apenas  situações  jurídicas  em

determinado  período  de  tempo,  não  pode  o  Poder  Executivo

transformar essa lei  em permanente por  meio  do veto. Tal  situação

viola a independência e harmonia entre os poderes, prevista no art. 2º

da Constituição Federal.

Nesse  ponto,  é  elucidativa  a  lição  de  Manoel  Gonçalves

Ferreira Filho6:

Em nosso Direito, duas são as modalidades de veto
quanto a  seu alcance. Pode ele ser  total,  atingindo
todo  o  projeto  como  o  nome  indica,  ou  parcial,
afetando apenas parte dele. 
O veto parcial, considerado em seus efeitos, é, aliás,
uma originalidade de nosso Direito. Foi adotado em
nosso  Direito  federal  pela  primeira  vez  na  reforma
constitucional levada a cabo em 1926, tendo, como
precedentes,  Constituições  estaduais  brasileiras  e
americanas,  especialmente.  Sua  criação  visava  a
atender a uma necessidade universalmente sentida,
qual seja a de dar meios ao Executivo de expungir,
dos textos legislativos, excrescências, "pingentes" ou
"caudas", como se usava chamá-los, acrescentados
maliciosamente  durante  o  debate  parlamentar.  Tais
riders,  pois  é  assim  que os autores americanos os
denominam, são disposições que, nada tendo que ver
com  a  matéria  regulada  no  projeto,  são  nele
enxertadas para que o Presidente tenha de aceitá-las,
se não quiser fulminar todo o projeto. De fato, é ele
posto no dilema de vetar todo o projeto que pode ser
de  alta  relevância  e  urgência  ou  sancioná-lo,
sancionando ipso  facto disposições  inconvenientes
que,  consubstanciadas  num  projeto  isolado,  seriam
inexoravelmente fulminadas pelo veto. 
Os  riders constituem,  pois,  uma  forma  sutil  de
chantagem politica, contra a qual,  inexistindo o veto
parcial, está desarmado o Presidente. O seu terreno
preferido  é  o  projeto  de  lei  orçamentária,  onde  as
adjunções  estão  quase  certamente  garantidas  pela
importância do principal. 
Estabelecido  para  eliminar  abuso por  parte  dos
parlamentares, o  veto  parcial,  todavia,  passou a
servir  entre  nós  para  abusos  por  parte  do
governo.  Embora  a  doutrina  unanimemente
sustentasse que o veto parcial não poderia servir
para desfigurar o projeto, na prática, o Executivo
veio  a  colher  pelo  veto  até  palavras  isoladas
dentro  do  texto,  mudando-lhe  não  raro

6 FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Curso de direito constitucional. 40. ed. São Paulo: Saraiva, 
2015.
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radicalmente  o  sentido,  ou  o  alcance.  E  essa
prática,  apesar  da  repulsa  doutrinária,  foi
aprovada pelos tribunais. 
A gravidade dessa prática era ainda realçada pelo
fato  de  que  dava  ensejo  a  urna  verdadeira
legislação minoritária por parte do Executivo. De
fato,  sendo  necessária  maioria  qualificada  para
rejeição do veto, o desnaturamento da lei era mantido,
desde  que  uma  minoria  do  Congresso,  superior,
todavia, a um terço,  apoiasse o Presidente.  O veto
parcial servia, destarte, para fraudar a vontade do
Congresso, manifestada na aprovação do projeto
em termos muito diferentes daqueles em que este
se tornava lei. 
Reagindo  contra  essa  prática  abusiva,  já  a
Emenda  Constitucional  n.  17  à  Constituição  de
1946 restringiu o veto parcial ao texto de "artigo,
parágrafo, inciso, item, número ou alínea", o que
foi  repetido  pela  Constituição  de  1967,  na  sua
redação  primitiva.  Todavia,  lamentavelmente,  a
Emenda n. 1 voltou à situação anterior. 
Retoma  hoje  o  constituinte  a  prática  salutar  de
restrição do veto parcial, que somente pode abranger
texto integral de artigo, de parágrafo, de inciso ou de
alínea, conforme o art. 66, § 22. 
[grifo nosso]

Consequentemente,  em razão de vício na elaboração da

norma,  requer-se  a  declaração  de inconstitucionalidade da  Lei  n.

13.491/2017 por violação aos arts. 2º e 66, § 2º, da Constituição Federal.

c)  Da  inconstitucionalidade  da  Lei  n.  13.491/2017  em  razão  da

ampliação indevida do conceito de crimes militares

A Constituição Federal, em seu art. 142, traz dois princípios

basilares das  Forças  Armadas e que podem ser estendidos aos militares

estaduais:  a  hierarquia  e  a  disciplina.  Por  serem  princípios,  orientam  a

interpretação de todas as normas relativas aos militares.

Em  observância  a  esses  valores,  a  Constituição  Federal

previu um regime jurídico diferenciado aos militares, no qual há jurisdição

específica a fim de que sejam tutelados bens jurídicos especiais: a defesa
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da pátria, a garantia dos poderes constitucionais e a garantia da lei e da

ordem7.

É essa especialidade, fundada nos princípios da hierarquia e

da disciplina, que determina a diferença entre o Direito Penal comum e o

Direito  Penal  Militar.  Nesse  contexto,  Cícero  Robson  Coimbra  Neves  e

Marcello Streifinger8 conceituam o Direito Penal Militar como:

(...) 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 atribuídas às Forças Armadas e às Forças
Auxiliares.

Desse  modo, o  Direito  Penal  Militar  deve  abarcar

somente as condutas  de militares  que atentem  contra a hierarquia, a

disciplina e as instituições militares.

Contudo,  a alteração produzida pela Lei n. 13.491/2017 ao

inciso  II  do  art.  9º  do  Código Penal  Militar  desvia-se,  por  completo,  dos

vetores constitucionais apresentados.

Antes  da referida  mudança  legislativa,  o  CPM previa  que

seriam delitos militares “os crimes previstos neste Código, embora também

o sejam com igual  definição na lei  penal  comum (...)”.  Após a alteração

legal, o texto passou a ser “os crimes previstos neste Código e os previstos

na legislação penal (...)” [grifos nossos].

7 MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. ADPF nº 289. Arguição de descumprimento de preceito 
fundamental. Disponível em: <http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=4448028> 
Acesso em 24 abr. 2018.
8 NEVES, Cícero Robson Coimbra; STREIFINGER, Marcello. Manual de Direito Penal Militar. 4.ed.
São Paulo: Saraiva, 2014. p. 70.

http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=4448028
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Assim,  o  legislador  infraconstitucional permitiu  que

todos  os  crimes  previstos  no  ordenamento  jurídico  possam  ser

considerados como militares,  o que significa uma expansão indevida

do conceito de crime militar previsto na Constituição Federal, violando

os arts. 5º, inciso LIII, 124 e 125, § 4º, da CF. especialmente, neste caso,

quando se trata de integrante de policia militar.

Se a intenção fosse atribuir à Justiça Militar o julgamento de

qualquer crime praticado por militar, não haveria motivo para a utilização da

expressão “crimes militares”, bastando ao Constituinte definir a competência

em razão da qualidade de militar do agente.

No entanto, como se verifica no art. 125, § 4º, da CF, houve

a preocupação do legislador constitucional em distinguir a competência em

razão do  agente  (crime  praticados  por  militares)  e  em razão  da matéria

(crime  militares).  Infere-se,  portanto,  que  a  definição  de  crime militar

deve ser excepcional.

Na própria exposição de motivos da Emenda à Constituição

n. 45/20049 consta que “perde sentido, nesse sistema, a chamada Justiça

Militar,  a  qual  deverá  ater-se  aos  problemas  da  disciplina  interna  dos

quartéis”.

O  legislador  infraconstitucional,  ao  ampliar  o  conceito  de

crime militar  para  todos aqueles  previstos  na legislação penal,  excede a

moldura prevista pela Constituição para o conceito de “crime militar”,  como

demonstra José Afonso da Silva10:

9 BRASIL. Exposição de motivos à emenda constitucional n. 45/2004. Disponível em: 
<http://www2.camara.leg.br/legin/fed/emecon/2004/emendaconstitucional-45-8-dezembro-2004-
535274-exposicaodemotivos-149264-pl.html>. Acesso em 25 abr. 2018.
10 SILVA, José Afonso. Comentário Contextual à Constituição. São Paulo: Malheiros. 2ªed. 2006, p. 
588.

http://www2.camara.leg.br/legin/fed/emecon/2004/emendaconstitucional-45-8-dezembro-2004-535274-exposicaodemotivos-149264-pl.html
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/emecon/2004/emendaconstitucional-45-8-dezembro-2004-535274-exposicaodemotivos-149264-pl.html
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3. 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.

 

Nesse ponto, destaca-se também a Nota Técnica n. 8/2017

MPF pela Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão e 2ª e 7ª Câmaras

de Coordenação e Revisão (respectivamente Criminal e de Controle Externo

da Atividade Prisional e Sistema Prisional)11:

O  alcance  da  competência  da  Justiça  Militar  é  de
extrema  relevância  para  caracterização  do  sistema
constitucional  atual,  de  controle  civil  sobre  o  poder
militar.
Portanto,  a  despeito  de  a  Constituição  Federal
relegar à norma infraconstitucional os critérios de
fixação da competência da Justiça Castrense, não
é qualquer crime que pode a ela ser submetido,
senão o crime militar (...)
Esse  tema  já  foi  enfrentando  pela  Conselho  de
Direitos Humanos da ONU, pela Corte Interamericana
de  Direitos  Humanos  e  pelo  Tribunal  Europeu  de
Direitos  Humanos,  todos  de  acordo  em  que  deve
vigorar,  na  matéria,  o  “princípio  da
especialidade”,  que  é  aquele  que  atribui
“jurisdição  militar  aos  crimes  cometidos  em
relação  com  a  função  militar,  o  que  a  limita  a
crimes  militares  cometidos  por  elementos  das
forças armadas”. 
Segundo  os  sistemas  internacionais  de  direitos
humanos,  essa  jurisdição  deve  ser  restrita,
excepcional e de competência funcional.
Tal  compreensão  tem  amparo  em  prescrições
constantes  da  Declaração  Universal  de  Direitos
Humanos, do Pacto Internacional de Direitos Civis e
Políticos,  da  Convenção  Americana  sobre  Direitos
Humanos – “Pacto  de São José”,  e da Convenção
Europeia  para  a  Proteção  dos  Direitos  Humanos  e
das  Liberdades  Fundamentais,  especificamente
aquelas que garantem a todas as pessoas julgamento

11 MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. Nota técnica nº 8/2017/PFDC/MPF. Disponível em < 
http://pfdc.pgr.mpf.mp.br/atuacao-e-conteudos-de-apoio/temas-de-atuacao/direitos-humanos/atuacao-
do-mpf/nota-tecnica-08-2017-pfdc-mpf>. Acesso em 25 abr. 2018.

http://pfdc.pgr.mpf.mp.br/atuacao-e-conteudos-de-apoio/temas-de-atuacao/direitos-humanos/atuacao-do-mpf/nota-tecnica-08-2017-pfdc-mpf
http://pfdc.pgr.mpf.mp.br/atuacao-e-conteudos-de-apoio/temas-de-atuacao/direitos-humanos/atuacao-do-mpf/nota-tecnica-08-2017-pfdc-mpf
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por  tribunais  competentes,  independentes  e
imparciais.
[grifo nosso]

Dessa forma,  a  Lei  n.  13.491/2017  deve  ser  declarada

inconstitucional por  extrapolar o conceito de crime militar  autorizado

pela  Constituição  Federal nos  arts.  124  e  125,  §  4º,  da  CF.

Consequentemente,  há  também  transgressão  ao  princípio  do  juiz

natural, contido no art. 5º, inciso LIII, da CF.

Por fim, há a relevante questão da supressão de benefícios

previstos no Código Penal aos militares.

Conforme orientação pacífica do Supremo Tribunal Federal,

os benefícios previstos no Código Penal  não se aplicam aos crimes

militares, como demonstram os seguintes julgados:

Ementa:  AGRAVO  REGIMENTAL  NO  RECURSO
EXTRAORDINÁRIO  COM  AGRAVO.  PENAL
MILITAR.  CRIMES  DE  PECULATO  E
FAVORECIMENTO  REAL.  SUBSTITUIÇÃO  DE
PENA  PRIVATIVA  DE  LIBERDADE  POR
RESTRITIVA  DE  DIREITO.  ARTIGO  44  DO  CP.
INAPLICABILIDADE  AOS  CRIMES  MILITARES.
PRECEDENTES.  1.  A  substituição  da  pena
privativa  de  liberdade  prevista  no  artigo  44  do
Código Penal não é aplicável aos crimes militares.
Precedentes:  ARE  700.012  ED,  Rel.  Min.  Cármen
Lúcia, Segunda Turma, DJe 10/10/2012, HC 94.083 /
DF, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJe
12/3/2010,  e  HC  91.709,  Rel.  Min.  Cármen  Lúcia,
Primeira Turma, DJe 13/3/2009. 2. In casu o acórdão
extraordinariamente recorrido assentou: “EMBARGOS
INFRIGENTES – CRIME MILITAR – SUBSTITUIÇÃO
DE  PENA  PRIVATIVA  DE  LIBERDADE  POR
RESTRITIVA  DE  DIREITO.  ARTIGO  44  DO  CP  –
IMPOSSIBILIDADE  NA  ESPÉCIE  –  NÃO
PROVIMENTO DO RECURSO.” 3. Agravo regimental
DESPROVIDO.
(ARE  779938  AgR,  Relator(a):   Min.  LUIZ  FUX,
Primeira Turma, julgado em 05/08/2014, PROCESSO
ELETRÔNICO DJe-162 DIVULG 21-08-2014 PUBLIC
22-08-2014) 

Ementa:  Direito  Penal  Militar.  Vedação  do  sursis.
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Crime  de  deserção.  Compatibilidade  com  a
Constituição Federal. 1. A jurisprudência do Supremo
Tribunal Federal 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. Nesse
sentido,  há  o  precedente  que  cuida  da  suspensão
condicional  do  processo  relativo  a  militar
responsabilizado  por  crime  de  deserção  (HC  n  º
99.743, Pleno, Rel. Min. Luiz Fux). 2. 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.  3.  Em
consequência,  entende-se como recepcionadas pela
Constituição  as  normas  previstas  na  alínea  “a”  do
inciso  II  do artigo  88 do Código Penal  Militar  e  na
alínea  “a”  do  inciso  II  do  artigo  617 do  Código  de
Processo Penal Militar.  4.  Denegação da ordem de
habeas corpus.
(HC  119567,  Relator(a):   Min.  DIAS  TOFFOLI,
Relator(a) p/ Acórdão:  Min. ROBERTO BARROSO,
Tribunal Pleno, julgado em 22/05/2014, PROCESSO
ELETRÔNICO DJe-213 DIVULG 29-10-2014 PUBLIC
30-10-2014) 
[grifo nosso]

Consequentemente,  a  ampliação  do  conceito  de  crime

militar  poderá retirar  dos  militares  a  possibilidade  de  serem

beneficiados com os institutos previstos no Código Penal,  o que viola

o art. 5º, inciso XLVI, alínea “d” e “e”, da CF.

Assim,  declarada  a  inconstitucionalidade  da  referida  lei,

aplica-se ao caso a Súmula n. 90/STJ, de modo que caberá ao Juízo Auditor

da  3ª  Auditoria  da  Justiça  Militar  do  Estado  de  Minas  Gerais  o

processamento e julgamento do delito de desobediência (art. 301 do CPM) e

ao  Juízo  de  Direito  da  2ª  Vara  de  Tóxicos  de  Belo  Horizonte  –  MG  o

processamento e julgamento do delito de tráfico de drogas.

IV – CONCLUSÃO
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Ante o exposto, o Ministério Público Federal se manifesta

pelo conhecimento do conflito,  para que seja declarado competente o

Juízo  Auditor  da 3ª  Auditoria  da Justiça  Militar  do Estado de Minas

Gerais para processamento  e julgamento do delito de desobediência

(art. 301 do CPM) e o Juízo de Direito da 2ª Vara de Tóxicos de Belo

Horizonte – MG para processamento e julgamento do delito de tráfico

de drogas.

Caso não acolhidas as teses de inaplicabilidade do art. 9º,

inciso  II,  do  CPM  ao  caso,  requer-se  a  declaração  incidental  de

inconstitucionalidade da Lei n. 13.491/2017 por violação ao art. 2º,  art.

5º, inciso XLVI, alíneas “d” e “e”, inciso LIII, art. 66, § 2º, art. 124 e art.

125, § 4º, da Constituição Federal, com aplicação da Súmula n. 90/STJ.

Brasília, 25 de abril de 2018.

LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN
SUBPROCURADORA-GERAL DA REPÚBLICA

/GMS


