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PARECER Nº 539/2018 – LCFF
CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 157.667/SP – TERCEIRA SEÇÃO
SUSCITANTE:  JUÍZO  AUDITOR  DA  2A  AUDITORIA  MILITAR  DE  SÃO
PAULO - SP
SUSCITADO:  JUÍZO DE DIREITO DA 2A VARA CRIMINAL DE JUNDIAÍ -
SP
RELATOR: MINISTRO JORGE MUSSI

PENAL  MILITAR E  PROCESSO  PENAL  MILITAR.
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AMEAÇA
E LESÃO CORPORAL LEVE. NÃO PREENCHIMENTO
DOS  REQUISITOS  DO  ART.  9º,  II,  DO  CPM.
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL.
1.  Na  origem,  o autuado,  militar  do  Exército, teria
praticado  delitos  de  ameaça  e  lesão  corporal  leve
contra civil, segurança de Hospital Universitário, local
onde ocorreu a prática delitiva.
2.  Os delitos de ameaça e lesão corporal leve foram
cometidos fora  do horário  de serviço,  em local  não
submetido à administração militar e com utilização de
arma de fogo do próprio acusado. Assim, as condutas
não se enquadram em nenhum dos incisos do art. 9º
do CPM. Consequentemente, não há crime militar e,
por isso, o feito deve ser julgado pela Justiça comum
estadual.
3.  Parecer  do  Ministério  Público  Federal  pelo
conhecimento  do  conflito para  declarar  a
competência  do  Juízo  de  Direito  do  Juizado
Especial da 2ª Vara Criminal de Jundiaí - SP para
processamento e julgamento do feito.

Exmo Sr. Ministro Relator e demais integrantes da Seção,

I – RELATÓRIO

Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo

Juízo Auditor da 2ª Auditoria Militar de São Paulo - SP, com fulcro no art.

105, I, “d”, da Constituição Federal, em face do Juízo de Direito do Juizado

Especial da 2ª Vara Criminal de Jundiaí - SP.
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Na  espécie,  trata-se  de  termo  circunstanciado

confeccionado pela Polícia Civil do Estado de São Paulo. De acordo com o

referido  documento,  em 19/04/2017,  G.  S.,  militar  do  Exército  Brasileiro,

teria praticado os delitos de ameaça e lesão corporal leve (fls. 6/22 e-STJ).

Consta  dos  autos  que G.  S.  tem  um  filha  que  estaria

internada  no  Hospital  Universitário  de  Jundiaí,  em  estado  grave  e

acompanhada  de  sua  mãe,  pois  era  permitido  o  acompanhamento  de

somente um familiar. O autuado teria chegado ao local após o horário de

visitas e solicitado a liberação de sua entrada. 

No  entanto,  houve  negativa  por  parte  da  pediatria  do

hospital,  de  modo  que  G.  S. insistiu  na  entrada,  empurrando  um  dos

seguranças do hospital  e desferindo-lhe uma cabeçada. Em seguida, teria

apontado uma arma para o segurança. Foi, então, contido por um  guarda

municipal e conduzido à delegacia.

Destaca-se também que à fl.  8 e-STJ consta que a arma

estava em nome de G. S.

Remetidos os autos ao Ministério Público do Estado de São

Paulo, este  se manifestou pela remessa ao Juízo Militar, por entender que

as condutas estariam tipificadas nos arts. 209 e 223 do CPM (fl. 27 e-STJ).

Tal entendimento foi acolhido pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de

Jundiaí, que determinou o envio dos autos à Justiça Militar da União (fl. 28

e-STJ).

Ao  se  manifestar,  o  Membro  do  Ministério  Público  Militar

entendeu  que  as  condutas  não  poderiam  ser  consideradas  de  natureza

militar,  pois  não estavam previstas as condições do art.  9º  do CPM (fls.

45/48 e-STJ).
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O Juízo da 2ª Auditoria da 2ª Circunscrição Judiciária Militar

da União também se declarou incompetente, tendo em vista que não estaria

prevista hipótese do art. 9º do CPM. Assim, suscitou o presente conflito (fls.

50/54 e-STJ).

Vieram, então, os autos para manifestação (fl. 68 e-STJ) 

É o relatório.

II – MANIFESTAÇÃO:

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

militar teria cometido, em tese, delitos de lesão corporal leve e ameaça.

Em relação ao Juízo suscitado, este entendeu que os crimes

praticados  seriam  militares  impróprios.  Já  o  Juízo  suscitante  afastou  a

ocorrência dos delitos militares por  entender ausentes os requisitos do art.

9º do CPM.

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

mesmo  da  análise  do  art.  9º  do  Código  Penal  Militar,  é  necessária  a

verificação  dos  critérios  que  a  Constituição  Federal  apresenta  para  o

conceito.

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

basilares  das  Forças  Armadas:  a  hierarquia  e  a  disciplina.  Por  serem

princípios, orientam a interpretação das normas relativas aos militares.
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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

da pátria, a garantia dos poderes constitucionais e a garantia da lei e da

ordem1.

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 Streifinger2 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.

É esse o entendimento da jurisprudência, como demonstram

os seguintes julgados:

EMENTA 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

1 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.
2 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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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
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.
(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) 

Ementa:  HABEAS  CORPUS.  PENAL  MILITAR.
FURTO  SIMPLES.  ART.  240  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  configuração  do  tipo  penal  especial  (e,
portanto,  instaurar  a  competência  da  Justiça
Militar da União) a demonstração de ofensa a bens
jurídicos  de  que  sejam  titulares  as  Forças
Armadas. Daí a convergência de entendimento, na
jurisprudência do STF, de que o delito cometido
fora do ambiente castrense ou cujo resultado não
atinja  as instituições militares  será julgado pela
Justiça comum. Precedentes. 2. Em se tratando de
crime contra o patrimônio privado, 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 justificar a competência da
Justiça especializada, já que ausente outro elemento
de conexão com a vida militar. 3. Ordem concedida.
(HC  117254,  Relator(a):   Min.  TEORI  ZAVASCKI,
Segunda Turma, julgado em 30/09/2014, PROCESSO
ELETRÔNICO DJe-201 DIVULG 14-10-2014 PUBLIC
15-10-2014) 
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Ementa:  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.
(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) 
[grifo nosso]

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.

Assim, os critérios apontados pela jurisprudência devem

nortear a definição do crime como militar.
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Passa-se, então, à análise dos critérios previstos no art. 9º,

inciso I, do CPM, que assim dispõe:

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; 
[grifo nosso]

Os delitos de ameaça e lesões corporais leves, averiguados

no presente caso, estão dispostos da mesma maneira no Código Penal e no

Código Penal Militar. Desse modo, não se aplica o inciso I do referido artigo

ao caso sob análise.

Assim,  passa-se  à  verificação  das  hipóteses  do art.  9º,

inciso II, do CPM, 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;
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)
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Na espécie, os delitos de ameaça e lesão corporal foram

cometidos  fora do  horário  de  serviço,  em  local  não  submetido  à

administração  militar  e com  utilização  de  arma  de  fogo  do  próprio

acusado.  Dessa forma,  as  condutas não se enquadram em nenhum

desses incisos. Consequentemente, não são crimes militares e, por isso,

devem ser julgados pela Justiça comum estadual.

Cabe  ainda  assinalar  que  esta  signatária,  nos  autos  do

Conflito de Competência nº 157.530/MG arguiu a inconstitucionalidade da

Lei n. 13.491/2017, que ampliou as competência da Justiça Militar. 

No entanto, no presente caso, a alteração legislativa não

afeta  a  situação  do  autuado,  pois,  mesmo antes  da  referida  lei,  as

condutas de ameaça e de lesão corporal poderiam, em tese, configurar

o  disposto  no  art.  9º,  II,  do  CPM.  Isso  porque  a  Lei  n.  13.491/2017

buscou ampliar o conceito de crime militar para os delitos previstos

fora do Código Penal. Assim, como a ameaça e a lesão corporal estão

presentes no Código Penal, não houve modificação. 

De toda forma, a própria Justiça Militar da União, com base

na nova redação do dispositivo, verificou a inocorrência de delito militar. 

Por fim, há a relevante questão da supressão de benefícios

previstos no Código Penal e na Lei nº 9.099/95 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
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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.
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]

Além disso, por expressa disposição legal (art. 90-A da Lei



Parecer nº 539/2018 – LCFF. CC 157.667/SP. fls. 10

n. 9.099/95) não se aplicam os institutos da Lei dos Juizados Especiais no

âmbito da Justiça Militar.

Desse modo, caso se entenda que os delitos são militares, o

autuado não será beneficiado pela transação penal e pela suspensão

condicional  do  processo. Isso  caracteriza situação  verdadeiramente

gravosa a acusado que, no cometimento dos delitos, não estava sujeito à

hierarquia e disciplina militares. Consequentemente, haverá violação ao

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

Desse modo, a competência para julgamento dos referidos

delitos deve ser da Justiça estadual.

IV – CONCLUSÃO

Ante o exposto, o Ministério Público Federal se manifesta

pelo conhecimento do conflito,  para que seja declarado competente o

Juízo de Direito do Juizado Especial da 2ª Vara Criminal de Jundiaí - SP

para processamento e julgamento do feito.

Brasília, 26 de abril de 2018.

LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN
SUBPROCURADORA-GERAL DA REPÚBLICA

/GMS


