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CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 
 
 

I - PROCESSO PENAL COMUM E PROCESSO PENAL 
MILITAR. Norma processual penal militar. Aplicação 
subsidiária do Código de Processo Penal comum à 
normativa processual penal militar. Sistema 
acusatório. 

 
1) Art. 30 – Obrigação de ação penal  
Obrigatoriedade  
Art. 30. A denúncia deve ser apresentada sempre que 
houver:  
a) prova de fato que, em tese, constitua crime;  
b) indícios de autoria. 
 

OBSERVAÇÕES:  
- mesmo que o Promotor de Justiça descreva na 
denuncia uma conduta que esteja enquadrável, em 
tese, nas excludentes de ilicitude (em estado de 
necessidade; em legítima defesa; em estrito 
cumprimento do dever legal; e, em exercício regular 
de direito – art. 42, CPM-) deve indicar o tipo penal 
que os fatos subsumam-se. Isto porque deve seguir 
todo o processamento para finalmente, no 
julgamento, o Promotor de Justiça requeira a 
absolvição nos termos do art. 54, parágrafo único, de 
vez que na Justiça Militar inexiste a absolvição 
sumária, somente no rito do Tribunal do Júri. 
  

Art. 54. (...omissis...) 
Pedido de absolvição  
Parágrafo único. A função de órgão de acusação não 
impede o Ministério Público de opinar pela absolvição 
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do acusado, quando entender que, para aquele 
efeito, existem fundadas razões de fato ou de direito. 

 
- No Direito Comparado, o art. 53 do Código Penal 
italiano prevê uma quinta hipótese de causa de 

excludente de ilicitude, ou anticriminalidade ou 
antijuridicidade, qual seja, o uso legítimo de armas.    
 

2) Art. 297. O juiz formará convicção pela livre 
apreciação do conjunto das provas colhidas em 
juízo. 
 

3) Aplicação subsidiária do CPP comum – autorização 
do art. 3º, letra “a”, do CPPM: 
 
Art. 3º Os casos omissos neste Código serão 
supridos:  
a) pela legislação de processo penal comum, 

quando aplicável ao caso concreto e sem 
prejuízo da índole do processo penal 
militar; 
(...omissis...) 

 
Já o CPP comum normatiza o art. 1º, inciso III – 
não aplica o CPPM. 

 
II - INQUÉRITO POLICIAL MILITAR. 
- todas as ações são públicas e incondicionadas;  
- inexiste a figura da queixa ou representação (mesmo em 
lesões corporais ou ameaça); 
- sigilo 
- prisão por averiguação art. 18, vinha IP simplesmente, 

só solicitava, nem requisitava, porque todos somos 
autoridades com muita responsabilidade (exemplo, PM do 
Paraná pediram outro ofício com o vocábulo requisitar –  
“porque gera diárias” –) 
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 - 1 promotor entende que alguns IPM “torcem” para serem 
severos com os militares estaduais (PM e BM).  
- art. 9º até 28 CPPM – não pode arquivar o IPM.  
- À época do famoso Cel Klinger, já era feito, via de regra, 
só IPM. 

- O IPM obrigatoriamente “morre” na Justiça Militar. 
- Pode ser feita, primeiramente, uma Sindicância Regular (e 
esta poderá ser arquivada pela autoridade militar) 
- Modos por que pode ser iniciado:  
   *art. 10, do CPPM ↗ - de ofício; 

↘ - por determinação da autoridade; 

↘ - requisição Ministério Público; e 

↘- Juiz-Auditor (hoje, Juiz de Direito do 
Juízo Militar, só requisita por analogia ao 

CPP comum – art. 5º, inciso II). 
 
Art. 10. O inquérito é iniciado mediante portaria:  
a) de ofício, pela autoridade militar em cujo âmbito 
de jurisdição ou comando haja ocorrido a infração 
penal, atendida a hierarquia do infrator;  
b) por determinação ou delegação da autoridade 
militar superior, que, em caso de urgência, poderá 
ser feita por via telegráfica ou radiotelefônica e 

confirmada, posteriormente, por ofício;  
c) em virtude de requisição do Ministério Público;  
d) por decisão do Superior Tribunal Militar, nos 
termos do art. 25;  
e) a requerimento da parte ofendida ou de quem 
legalmente a represente, ou em virtude de 
representação devidamente autorizada de quem 
tenha conhecimento de infração penal, cuja repressão 
caiba à Justiça Militar;  

f) quando, de sindicância feita em âmbito de 
jurisdição militar, resulte indício da existência de 
infração penal militar.  
Superioridade ou igualdade de posto do infrator  
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§1º Tendo o infrator posto superior ou igual ao do 
comandante, diretor ou chefe de órgão ou serviço, 
em cujo âmbito de jurisdição militar haja ocorrido a 
infração penal, será feita a comunicação do fato à 
autoridade superior competente, para que esta torne 

efetiva a delegação, nos termos do § 2° do art. 7º.  
 
Providências antes do inquérito  
§2º O aguardamento da delegação não obsta que o 
oficial responsável por comando, direção ou chefia, 
ou aquele que o substitua ou esteja de dia, de serviço 
ou de quarto, tome ou determine que sejam tomadas 
imediatamente as providências cabíveis, previstas no 
art. 12, uma vez que tenha conhecimento de infração 
penal que lhe incumba reprimir ou evitar.  
Infração de natureza não militar  
§3º Se a infração penal não for, evidentemente, de 
natureza militar, comunicará o fato à autoridade 
policial competente, a quem fará apresentar o 
infrator. Em se tratando de civil, menor de dezoito 
anos, a apresentação será feita ao Juiz de Menores.  
Oficial general como infrator  
§4º Se o infrator for oficial general, será sempre 
comunicado o fato ao ministro e ao chefe de Estado-
Maior competentes, obedecidos os trâmites 
regulamentares.  
Indícios contra oficial de posto superior ou mais 
antigo no curso do inquérito  
§5º Se, no curso do inquérito, o seu encarregado 
verificar a existência de indícios contra oficial de 
posto superior ao seu, ou mais antigo, tomará as 
providências necessárias para que as suas funções 

sejam delegadas a outro oficial, nos termos do §2° 
do art. 7º. 

 
- Escrivão do IPM. Compromisso legal.        

Escrivão do inquérito  
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Art. 11. A designação de escrivão para o inquérito 
caberá ao respectivo encarregado, se não tiver sido 
feita pela autoridade que lhe deu delegação para 
aquele fim, recaindo em segundo ou primeiro-
tenente, se o indiciado for oficial, e em sargento, 

subtenente ou suboficial, nos demais casos.  
 
Compromisso legal  
Parágrafo único. O escrivão prestará compromisso de 
manter o sigilo do inquérito e de cumprir fielmente as 
determinações deste Código, no exercício da função.  

         
Medidas preliminares ao inquérito. 
  

Art. 12. Logo que tiver conhecimento da prática de 
infração penal militar, verificável na ocasião, a 
autoridade a que se refere o §2º do art. 10 deverá, 
se possível:  
a) dirigir-se ao local, providenciando para que se não 
alterem o estado e a situação das coisas, enquanto 
necessário;  
b) apreender os instrumentos e todos os objetos que 
tenham relação com o fato;  
c) efetuar a prisão do infrator, observado o disposto 
no art. 244;  
d) colher todas as provas que sirvam para o 
esclarecimento do fato e suas circunstâncias.  

         
- Assistência de Procurador (isto é, representante do 
Ministério Público): art. 14, do CPPM. 
  

Art. 14. Em se tratando da apuração de fato delituoso 

de excepcional importância ou de difícil elucidação, o 
encarregado do inquérito poderá solicitar do 
procurador-geral a indicação de procurador que lhe 
dê assistência.  
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- Sigilo do inquérito.  
Art. 16. O inquérito é sigiloso, mas seu encarregado 
pode permitir que dele tome conhecimento o 
advogado do indiciado.  

 

OBSERVAÇÃO: Exceto para o advogado. É até 
conveniente que se peça ao advogado que 
acompanhe o IPM, para efetivar a transparência.  
- Súmula vinculante de n.º 14, do STF:  

É direito do defensor, no interesse do representado, 
ter acesso amplo aos elementos de prova que, já 
documentados em procedimento investigatório 
realizado por órgão com competência de polícia 
judiciária, digam respeito ao exercício do direito de 
defesa.  
 

- Detenção de indiciado:   
Art. 18. Independentemente de flagrante delito, o 
indiciado poderá ficar detido, durante as 
investigações policiais, até trinta dias, comunicando-
se a detenção à autoridade judiciária competente. 
Esse prazo poderá ser prorrogado, por mais vinte 
dias, pelo comandante da Região, Distrito Naval ou 
Zona Aérea, mediante solicitação fundamentada do 
encarregado do inquérito e por via hierárquica.  
Prisão preventiva e menagem. Solicitação  
Parágrafo único. Se entender necessário, o 
encarregado do inquérito solicitará, dentro do mesmo 
prazo ou sua prorrogação, justificando-a, a 
decretação da prisão preventiva ou de menagem, do 
indiciado.  

 

- Inquirição durante o dia:  
Art. 19. As testemunhas e o indiciado, exceto caso de 
urgência inadiável, que constará da respectiva 
assentada, devem ser ouvidos durante o dia, em 
período que medeie entre as sete e as dezoito horas.  
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Inquirição. Assentada de início, interrupção e 
encerramento  
§1º O escrivão lavrará assentada do dia e hora do 
início das inquirições ou depoimentos; e, da mesma 
forma, do seu encerramento ou interrupções, no final 

daquele período.  
Inquirição. Limite de tempo  
§2º A testemunha não será inquirida por mais de 
quatro horas consecutivas, sendo-lhe facultado o 
descanso de meia hora, sempre que tiver de prestar 
declarações além daquele termo. O depoimento que 
não ficar concluído às dezoito horas será encerrado, 
para prosseguir no dia seguinte, em hora 
determinada pelo encarregado do inquérito.  
§3º Não sendo útil o dia seguinte, a inquirição poderá 
ser adiada para o primeiro dia que o for, salvo caso 
de urgência.  

 
- Prazos para terminação do inquérito. Na prática 
perícia só termina em até trinta dias.  

Art. 20. O inquérito deverá terminar dentro em vinte 
dias, se o indiciado estiver preso, contado esse 
prazo a partir do dia em que se executar a ordem de 
prisão; ou no prazo de quarenta dias, quando o 
indiciado estiver solto, contados a partir da data em 
que se instaurar o inquérito.  
 
Prorrogação de prazo  
§1º Este último prazo poderá ser prorrogado por 
mais vinte dias pela autoridade militar superior, 
desde que não estejam concluídos exames ou perícias 
já iniciados, ou haja necessidade de diligência, 

indispensáveis à elucidação do fato.  
O pedido de prorrogação deve ser feito em tempo 
oportuno, de modo a ser atendido antes da 
terminação do prazo.  
Diligências não concluídas até o inquérito  
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§2º Não haverá mais prorrogação, além da prevista 
no §1º, salvo dificuldade insuperável*, a juízo do 
ministro de Estado competente. Os laudos de perícias 
ou exames não concluídos nessa prorrogação, bem 
como os documentos colhidos depois dela, serão 

posteriormente remetidos ao juiz, para a juntada ao 
processo. Ainda, no seu relatório, poderá o 
encarregado do inquérito indicar, mencionando, se 
possível, o lugar onde se encontram as testemunhas 
que deixaram de ser ouvidas, por qualquer 
impedimento.  
Dedução em favor dos prazos  
§3º São deduzidas dos prazos referidos neste artigo 
as interrupções pelo motivo previsto no § 5º do art. 
10.  
*perícias (e exames, as vezes) tem o prazo de 
feitura em 30 dias.  

       
- Relatório do IPM: não deve tipificar (Polícia Civil por 
causa de fiança, quando couber) qual o crime ou 
delito praticado pelo indiciado nem infrações 
disciplinares (art. 19 do CPM diz, textualmente: “Este 
Código não compreende as infrações dos 
regulamentos disciplinares.”) 

 
Art. 22. O inquérito será encerrado com minucioso 
relatório, em que o seu encarregado mencionará as 
diligências feitas, as pessoas ouvidas e os resultados 
obtidos, com indicação do dia, hora e lugar onde 
ocorreu o fato delituoso. Em conclusão, dirá se há 
infração disciplinar a punir ou indício de crime, 
pronunciando-se, neste último caso, 

justificadamente, sobre a conveniência da prisão 
preventiva do indiciado, nos termos legais.  
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Solução 
§1º No caso de ter sido delegada a atribuição para a 
abertura do inquérito, o seu encarregado enviá-lo-á à 
autoridade de que recebeu a delegação, para que lhe 
homologue ou não a solução, aplique penalidade, no 

caso de ter sido apurada infração disciplinar, ou 
determine novas diligências, se as julgar necessárias.  
 
Advocação 
§2º Discordando da solução dada ao inquérito, a 
autoridade que o delegou poderá avocá-lo e dar 
solução diferente.  

         
- Remessa do inquérito à Auditoria da Circunscrição  

 
Art. 23. Os autos do inquérito serão remetidos 
ao auditor da Circunscrição Judiciária Militar onde 
ocorreu a infração penal, acompanhados dos 
instrumentos desta, bem como dos objetos que 
interessem à sua prova.  
 

- Arquivamento de inquérito. Proibição  
Art. 24. A autoridade militar não poderá mandar 
arquivar autos de inquérito, embora conclusivo 
da inexistência de crime ou de inimputabilidade 
do indiciado.  
 

- Instauração de novo inquérito  
Art. 25. O arquivamento de inquérito não obsta a 
instauração de outro, se novas provas aparecerem 
em relação ao fato, ao indiciado ou a terceira pessoa, 
ressalvados o caso julgado e os casos de extinção da 

punibilidade.  
§1º Verificando a hipótese contida neste artigo, o juiz 
remeterá os autos ao Ministério Público, para os fins 
do disposto no art. 10, letra c.  



 
 

 
 
 

      TRIBUNAL DE JUSTIÇA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS 

22º Curso de Adaptação para Juízes Militares 

10 
 

§2º O Ministério Público poderá requerer o 
arquivamento dos autos, se entender inadequada a 
instauração do inquérito.  

       
- Devolução de autos de inquérito  

A regra ou normalidade é essa: 
Art. 26. Os autos de inquérito não poderão ser 
devolvidos a autoridade policial militar, a não 
ser:  
I — mediante requisição do Ministério Público, para 
diligências por ele consideradas imprescindíveis ao 
oferecimento da          denúncia;  
II — por determinação do juiz, antes da denúncia, 
para o preenchimento de formalidades previstas 
neste Código, ou para complemento de prova que 
julgue necessária.  
Parágrafo único. Em qualquer dos casos, o juiz 
marcará prazo, não excedente de vinte dias, para a 
restituição dos autos.  

       
- Suficiência do auto de flagrante delito  

Art. 27. Se, por si só, for suficiente para a elucidação 
do fato e sua autoria, o auto de flagrante delito 
constituirá o inquérito, dispensando outras 
diligências, salvo o exame de corpo de delito no crime 
que deixe vestígios, a identificação da coisa e a sua 
avaliação, quando o seu valor influir na aplicação da 
pena. A remessa dos autos, com breve relatório da 
autoridade policial militar, far-se-á sem demora ao 
juiz competente, nos termos do art. 20.  

 
- Dispensa de Inquérito  

Art. 28. O inquérito poderá ser dispensado, sem 
prejuízo de diligência requisitada pelo Ministério 
Público:  
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a) quando o fato e sua autoria já estiverem 
esclarecidos por documentos ou outras provas 
materiais;  
b) nos crimes contra a honra, quando decorrerem de 
escrito ou publicação, cujo autor esteja identificado;  

c) nos crimes previstos nos arts. 341 e 349 do Código 
Penal Militar. 

 
 
III - PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO. Auto de Prisão 
em Flagrante Delito. As variadas perspectivas. 
Liberdade Provisória. Menagem. 
 

a) Pessoas que efetuam prisão em flagrante: art. 
243, do CPPM. 
Art. 243. Qualquer pessoa poderá e os militares 
deverão prender quem for insubmisso ou 
desertor, ou seja encontrado em flagrante delito. 
 

b) Sujeitos a flagrante delito: art. 244, do CPPM: 
Art. 244. Considera-se em flagrante delito aquele 
que:  
a) está cometendo o crime;  
b) acaba de cometê-lo;  
c) é perseguido logo após o fato delituoso em 
situação que faça acreditar ser ele o seu autor;  
d) é encontrado, logo depois, com instrumentos, 
objetos, material ou papéis que façam presumir 
a sua participação no fato delituoso.  
 

c) Infração permanente: 
Art. 244 – (...omissis...)  

Parágrafo único. Nas infrações permanentes, 
considera-se o agente em flagrante delito 
enquanto não cessar a permanência. 
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d) Lavratura do auto: está contido no art. 245, do CPPM. 
- o §2º do art. 245, do CPPM: ausência de 
testemunhas. 
-o §3º do art. 245, do CPPM: recusa ou 
impossibilidade de assinatura do APFD. 

 
Art. 245. Apresentado o preso ao comandante ou ao 
oficial de dia, de serviço ou de quarto, ou autoridade 
correspondente, ou à autoridade judiciária, será, por 
qualquer deles, ouvido o condutor e as testemunhas 
que o acompanharem, bem como inquirido o indiciado 
sobre a imputação que lhe é feita, e especialmente 
sobre o lugar e hora em que o fato aconteceu, 
lavrando-se de tudo auto, que será por todos 
assinado.  
§1º Em se tratando de menor inimputável, será 
apresentado, imediatamente, ao juiz de 
menores.  
 
Ausência de testemunhas  
§2º A falta de testemunhas não impedirá o auto 
de prisão em flagrante, que será assinado por 
duas pessoas, pelo menos, que hajam 
testemunhado a apresentação do preso.  
 
Recusa ou impossibilidade de assinatura do auto  
§3º Quando a pessoa conduzida se recusar a assinar, 
não souber ou não puder fazê-lo, o auto será 
assinado por duas testemunhas, que lhe tenham 
ouvido a leitura na presença do indiciado, do condutor 
e das testemunhas do fato delituoso. 
 

Designação de escrivão  
§4º Sendo o auto presidido por autoridade militar, 
designará esta, para exercer as funções de escrivão, 
um capitão, capitão-tenente, primeiro ou segundo-
tenente, se o indiciado for oficial. Nos demais casos, 
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poderá designar um subtenente, suboficial ou 
sargento.  
 
Falta ou impedimento de escrivão  
§5º Na falta ou impedimento de escrivão ou das 

pessoas referidas no parágrafo anterior, a autoridade 
designará, para lavrar o auto, qualquer pessoa idônea, 
que, para esse fim, prestará o compromisso legal. 
 

e) Recolhimento à prisão. Diligências: art. 246, do 
CPPM. 
 Art. 246. Se das respostas resultarem fundadas 
suspeitas contra a pessoa conduzida, a autoridade 
mandará recolhê-la à prisão, procedendo-se, 
imediatamente, se for o caso, a exame de corpo de 
delito, à busca e apreensão dos instrumentos do crime 
e a qualquer outra diligência necessária ao seu 
esclarecimento. 
 

f) Nota de culpa  
Art. 247. Dentro em vinte e quatro horas após a 
prisão, será dada ao preso nota de culpa assinada 
pela autoridade, com o motivo da prisão, o nome do 
condutor e os das testemunhas.  
 
Recibo da nota de culpa  
§1º Da nota de culpa o preso passará recibo que será 
assinado por duas testemunhas, quando ele não 
souber, não puder ou não quiser assinar.  
 

- único caso que se diz, técnica e judicialmente, de 
“relaxamento” de prisão é o previsto no §2º do art. 246, do 

CPPM; aqui a prisão é ilegal: 
 
Art. 246 – ( ...omissis...) 
Relaxamento da prisão  
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§2º Se, ao contrário da hipótese prevista no art. 246, 
a autoridade militar ou judiciária verificar a manifesta 
inexistência de infração penal militar ou a não 
participação da pessoa conduzida, relaxará a prisão. 
Em se tratando de infração penal comum, remeterá o 

preso à autoridade civil competente. 
 

OBSERVAÇÃO:  
- aqui tanto a autoridade militar ou judiciária relaxa a 
prisão, simplesmente porque ela é, repito, 
totalmente, ILEGAL. 
- Art. 5º, LXV, da Constituição da República de 1988: 

 
LXV - a prisão ilegal será imediatamente 
relaxada pela autoridade judiciária;  

 
g) Remessa do APFD ao juiz: art. 251, do CPPM: 

 
Art. 251. O auto de prisão em flagrante deve ser 
remetido imediatamente ao juiz competente, se 
não tiver sido lavrado por autoridade judiciária; e, no 
máximo, dentro em cinco dias, se depender de 
diligência prevista no art. 246.  
 
Passagem do preso à disposição do juiz  
Parágrafo único. Lavrado o auto de flagrante delito, o 
preso passará imediatamente à disposição da 
autoridade judiciária competente para conhecer do 
processo. 

 
ATENÇÃO: em virtude do contido acima sempre é 
aconselhável fazer o APF, porque o caso para o Poder 

Judiciário e aí concede-se a liberdade provisória  que 
normalmente é possível. 
*o mesmo diga-se para os casos ocorridos em 
“denominadas” ações legítimas porquanto quem irá 
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dizer isto é a Justiça, evitando-se algum 
questionamento. 
 
OBSERVAÇÕES:  
- prazo normal para lavratura do APFD é de até 24h. 

- e isso é, hoje, mais possível que antes: por 
exemplo, PA (Painel Administrativo), e-mail, fax, etc. 
- se enviar o APFD além das 24 horas terá, 
logicamente, de fundamentar qual diligência que 
levou a atrasar a remessa daquele, do contrário, pode 
configurar, em tese, abuso de autoridade. 

 
h) Concessão de liberdade provisória: a do art. 253, 

do CPPM: 
 
Art. 253. Quando o juiz verificar pelo auto de prisão 
em flagrante que o agente praticou o fato nas 
condições dos arts. 35, 38, observado o disposto no 
art. 40, e dos arts. 39 e 42, do Código Penal Militar, 
poderá conceder ao indiciado liberdade provisória, 
mediante termo de comparecimento a todos os atos 
do processo, sob pena de revogar a concessão. 
 

OBSERVAÇÃO: O art. 5º, inciso LXVI, da Constituição da 
República, de 5 de outubro de 1988, diz:  

 
LXVI - ninguém será levado à prisão ou nela 
mantido quando a lei admitir a liberdade 
provisória, com ou sem fiança; 
 

E a do art. 310, do CPP comum, aplicável na Justiça Militar 
por força do art. 3º, letra “a”, do CPPM: 

 
Art. 3º Os casos omissos neste Código serão supridos:  
a) pela legislação de processo penal comum, quando 
aplicável ao caso concreto e sem prejuízo da índole do 
processo penal militar;  
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(...omissis...) 
 

i) Menagem (= espécie de prisão provisória fora do 
cárcere) 
 

Competência e requisitos para a concessão: art. 263, 
do CPPM: 
Art. 263. A menagem poderá ser concedida pelo juiz, 
nos crimes cujo máximo da pena privativa da 
liberdade não exceda a quatro anos, tendo-se, 
porém, em atenção a natureza do crime e os 
antecedentes do acusado. 
 

j) Capítulo VI – DA LIBERDADE PROVISÓRIA 
Aqui se trata dos casos específicos da liberdade 
provisória de uma maneira geral da lei processual 
penal militar. E não referente ao APFD (art. 253, do 
CPPM e art. 310 do CPP comum, combinado com o art. 
3º, letra “b” do CPPM). 
 
Casos de liberdade provisória. Art. 270, do 
CPPM: 
Art. 270. O indiciado ou acusado livrar-se-á solto 
no caso de infração a que não for cominada pena 
privativa de liberdade.  
Parágrafo único. Poderá livrar-se solto:  
a) no caso de infração culposa, salvo se 
compreendida entre as previstas no Livro I, 
Título I, da Parte Especial, do Código Penal 
Militar;  
b) no caso de infração punida com pena de 
detenção não superior a dois anos, salvo as 

previstas nos arts. 157, 160, 161, 162, 163, 164, 
166, 173, 176, 177, 178, 187, 192, 235, 299 e 
302, do Código Penal Militar. 
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IV - PRISÃO CAUTELAR: modalidades. 
 

a) Definição legal do art. 220, do CPPM:  
 

Art. 220. Prisão provisória é a que ocorre 
durante o inquérito, ou no curso do processo, 
antes da condenação definitiva. 
 

b) Legalidade,  
Art. 221. Ninguém será preso senão em flagrante 
delito ou por ordem escrita de autoridade 
competente. 
 
O art. 5º, inciso LXI, da CR, de 5 de outubro de 
1988, diz, literalmente: 
 
LXI - ninguém será preso senão em flagrante 
delito ou por ordem escrita e fundamentada de 
autoridade judiciária competente, salvo nos 
casos de transgressão militar ou crime 
propriamente militar, definidos em lei; 
 

c) Modalidades de prisão cautelar: 
 
- prisão em flagrante de delito  
- prisão temporária (Lei n. 7.960, de 21 de dezembro de 
1989) – lei especial não aplicável à Justiça Militar. 
- prisão decorrente de sentença de pronuncia (essa é a 
do Tribunal do Júri) 
- prisão decorrente de sentença condenatória 
recorrível. 

- prisão preventiva. 
 

 
 
 



 
 

 
 
 

      TRIBUNAL DE JUSTIÇA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS 

22º Curso de Adaptação para Juízes Militares 

18 
 

 
V - PROCEDIMENTOS. Procedimento Comum. 
Deserção e outros procedimentos especiais. O 
Supremo Tribunal Federal e a Justiça Militar. 
 

- O rito processual na Justiça militar é igual ao rito 
processual da Justiça comum, embora exista na 
Justiça castrense o colegiado (escabinato). 
- Não é igual ao rito do Tribunal do Júri que é 
colegiado e que possui rito especial (ou próprio). 
- Igualmente ocorre com o processo de deserção. 

1º - Citação (art. 402, do CPPM). 
2º - Interrogatório: que se efetuará pelo menos 7 
(sete) dias após a citação. 

- Observação: na prática cita e já interroga ou envia 
citação para Comandante citar o militar estadual (PM 
ou BM) e aí designa interrogatório. 
 

PROCESSO ORDINÁRIO 
 
- Preferência para instrução criminal – art. 384, do CPPM: 

 
Art. 384. Terão preferência para a instrução criminal:  
a) os processos, a que respondam os acusados presos;  
b) dentre os presos, os de prisão mais antiga;  
c) dentre os acusados soltos e os revéis, os de 
prioridade de processo.  
Alteração da preferência  
Parágrafo único. A ordem de preferência poderá ser 
alterada por conveniência da justiça ou da ordem 
militar. 

 

OBSERVAÇÃO: Vejam como o CPPM é disciplinado e 
detalhista. 
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- Polícias das sessões – art. 385, do CPPM: 
Art. 385. A polícia e a disciplina das sessões da 
instrução criminal serão, de acordo com o art. 36 
e seus §§ 1º e 2º, exercidas pelo presidente do 
Conselho de Justiça, e pelo auditor, nos demais 

casos. 
 
- Conduta da assistência – art. 386, do CPPM: 

Art. 386. As partes, os escrivães e os espectadores 
poderão estar sentados durante as sessões. 
Levantar-se-ão, porém, quando se dirigirem aos 
juízes ou quando estes se levantarem para 
qualquer ato do processo. 

 
*Prerrogativas:  
Parágrafo único. O representante do Ministério Público 
e os advogados poderão falar sentados, e estes terão, 
no que for aplicável, as prerrogativas que lhes assegura 
o art. 89 da Lei n° 4.215, de 27 de abril de 1963. 
(essa Lei foi revogada, hoje vigora o Estatuto da 
Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil 
(OAB) – Lei 8906, de 4 de julho de 1994).  
 

- Sessões fora da sede: art. 388, do CPPM: 
Art. 388. As sessões e os atos processuais poderão, em 
caso de necessidade, realizar-se fora da sede da 
Auditoria, em local especialmente designado pelo 
auditor, intimadas as partes para esse fim. 
 

- Conduta inconveniente do acusado: art. 389, do 
CPPM: 

Art. 389. Se o acusado, durante a sessão, se portar de 

modo inconveniente, será advertido pelo presidente do 
Conselho; e, se persistir, poderá ser mandado retirar 
da sessão, que prosseguirá sem a sua presença, 
perante, porém, o seu advogado ou curador. Se 
qualquer destes se recusar a permanecer no recinto, o 
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presidente nomeará defensor ou curador ad hoc ao 
acusado, para funcionar até o fim da sessão. Da 
mesma forma procederá o auditor, em se tratando de 
ato da sua competência.  
 

*Caso de desacato  
Parágrafo único. No caso de desacato a juiz, ao 
procurador ou ao escrivão, o presidente do Conselho ou 
o auditor determinará a lavratura do auto de flagrante 
delito, que será remetido à autoridade judiciária 
competente. 

 
- Prazo para a instrução criminal – art. 390, do CPPM: 

Art. 390. O prazo para a conclusão da instrução 
criminal é de cinquenta dias, estando o acusado 
preso, e de noventa, quando solto, contados do 
recebimento da denúncia. 
(...omissis...). 
 
*Prazo para a devolução da carta precatória. 
§4º Para a devolução de precatória, o auditor 
marcará prazo razoável, findo o qual, salvo motivo 
de força maior, a instrução criminal prosseguirá, 
podendo a parte juntar, posteriormente, a precatória, 
como documento, nos termos dos arts. 378 e 379.  
(...omissis...) 
§6º Para os atos probatórios em que é necessária a 
presença do Conselho de Justiça, bastará o 
comparecimento da sua maioria. Se ausente o 
presidente, será substituído, na ocasião, pelo oficial 
imediato em antiguidade ou em posto. 

 

- Juntada de fé de ofício ou de antecedentes – art. 
391, do CPPM: 

Art. 391. Juntar-se-á aos autos do processo o 
extrato da fé de ofício ou dos assentamentos do 
acusado militar. Se o acusado for civil será junta a 
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folha de antecedentes penais e, além desta, a de 
assentamentos, se servidor de repartição ou 
estabelecimento militar.  
Individual datiloscópica  
Parágrafo único. Sempre que possível, juntar-se-á a 

individual datiloscópica do acusado. 
 
- Comparecimento legal – art. 400, do CPPM:  

Art. 400. Tendo à sua direita o auditor, à sua esquerda 
o oficial de posto mais elevado ou mais antigo e, nos 
outros lugares, alternadamente, os demais juízes, 
conforme os seus postos ou antiguidade, ficando o 
escrivão em mesa próxima ao auditor e o procurador 
em mesa que lhe é reservada — o presidente, na 
primeira reunião do Conselho de Justiça, prestará em 
voz alta, de pé, descoberto, o seguinte compromisso: 

"Prometo apreciar com imparcial atenção 

os fatos que me forem submetidos e julgá-

los de acordo com a lei e a prova dos 

autos." Esse compromisso será também 

prestado pelos demais juízes, sob a 

fórmula: "Assim o prometo." 

 
 
- Revelia do acusado solto – art. 412, do CPPM: 

Art. 412. Será considerado revel o acusado que, 
estando solto e tendo sido regularmente citado, 
não atender ao chamado judicial para o início da 
instrução criminal, ou que, sem justa causa, se 
previamente cientificado, deixar de comparecer a 
ato do processo em que sua presença seja 

indispensável. 
 
OBSERVAÇÃO: O avançado e ainda moderno CPPM, porque 
é de 1969, ao contrário do CPP comum que é de 1941, traz 
muitos dispositivos precisos e objetivos, por exemplo: 
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desde de 1969 o CPPM não tem mais assinatura a 
rogo, uma vez que o art. 422, do CPPM, diz expressamente 
na parte final: 

 
(...omissis...) Se a testemunha declarar que não sabe 

ler ou escrever, certificá-lo-á o escrivão e encerrará o 
termo, sem necessidade de assinatura a rogo da 
testemunha.  

 
- Recusa de assinatura - art. 422, §2º, do CPPM: 

Art. 422 – (....)  
§2º Se a testemunha ou qualquer das partes se recusar 
a assinar o depoimento, o escrivão o certificará, bem 
como o motivo da recusa, se este for expresso e o 
interessado requerer que conste por escrito. 

 
- Período de inquirição – art. 424, do CPPM: 

 Art. 424. As testemunhas serão ouvidas durante o dia, 
das sete às dezoito horas, salvo prorrogação autorizada 
pelo Conselho de Justiça, por motivo relevante, que 
constará da ata da sessão. 

 
VI - PROVAS. Confissão. Declarações do ofendido. 
Testemunhas. Prova Documental. Novas tecnologias 
e produção probatória. Breves lições de Direito 
Comparado. 
 
- Avaliação de prova: 

Art. 297 – O juiz formará convicção pela livre 
apreciação do conjunto das provas colhidas em 
juízo. (...omissis...) 

 

- Art. 5º, inciso LVI, da Constituição da República, de 5 de 
outubro de 1988, textualmente: 

LVI - são inadmissíveis, no processo, as provas 
obtidas por meios ilícitos; 
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- Art. 5º, inciso LVII, da Constituição da República, de 5 de 
outubro de 1988, expressamente: 

 
LVII - ninguém será considerado culpado até o 
trânsito em julgado de sentença penal condenatória; 

 
EMENTA: CONSTITUCIONAL. HABEAS CORPUS. 
PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA PRESUNÇÃO DE 
INOCÊNCIA (CF, ART. 5º, LVII). SENTENÇA PENAL 
CONDENATÓRIA CONFIRMADA POR TRIBUNAL DE 
SEGUNDO GRAU DE JURISDIÇÃO. EXECUÇÃO 
PROVISÓRIA. POSSIBILIDADE. 
1. A execução provisória de acórdão penal 
condenatório proferido em grau de apelação, ainda 
que sujeito a recurso especial ou extraordinário, não 
compromete o princípio constitucional da presunção 
de inocência afirmado pelo artigo 5º, inciso LVII da 
Constituição Federal.  
2. Habeas corpus denegado.  
(STF: HC 126292/SP, TRIBUNAL PLENO, MINISTRO 
RELATOR TEORI ZAVASCKI, JULGAMENTO 
REALIZADO EM 17/02/2016, ACÓRDÃO PUBLICADO 
EM 17/05/2016). 
 

- Prova na língua nacional – art. 298, do CPPM: 
Art. 298. Os atos do processo serão expressos na 
língua nacional. 

 
- Interrogatório pelo Juiz – art. 303, do CPPM: 

Art. 303. O interrogatório será feito, obrigatoriamente, 
pelo juiz, não sendo nele permitida a intervenção de 
qualquer outra pessoa. 

 
- Interrogatório em separado – art. 304 do CPPM: 

Art. 304. Se houver mais de um acusado, será cada um 
deles interrogado separadamente. 
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- Observações do acusado – art. 305, do CPPM:  
Art. 305. Antes de iniciar o interrogatório, o juiz 
observará ao acusado que, embora não esteja obrigado 
a responder às perguntas que lhe forem formuladas, o 
seu silêncio poderá ser interpretado em prejuízo 

da própria defesa*. 
Perguntas não respondidas  
Parágrafo único. Consignar-se-ão as perguntas que o 
acusado deixar de responder e as razões que invocar 
para não fazê-lo. 

 
- Silêncio do acusado – art. 308, do CPPM: 

Art. 308. O silêncio do acusado não importará 
confissão, mas poderá constituir elemento para a 
formação do convencimento do juiz*. 
 

*prejudicado diante da vigência do art. 5º, LXIII, da 
Constituição da República, de 5 de outubro de 1988, 
expressamente: 

 
LXIII - o preso será informado de seus direitos, 
entre os quais o de permanecer calado, sendo-
lhe assegurada a assistência da família e de 
advogado; 

 
O réu/acusado tem o direito de mentir, exceto no 
caso do art. 345 do CPM: 

Autoacusação falsa  
Art. 345. Acusar-se, perante a autoridade, de crime 
sujeito à jurisdição militar, inexistente ou praticado 
por outrem:  
Pena - detenção, de três meses a um ano. 

 
As testemunhas não podem mentir – art. 346 do CPM: 

Falso testemunho ou falsa perícia  
Art. 346. Fazer afirmação falsa, ou negar ou calar a 
verdade, como testemunha, perito, tradutor ou 
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intérprete, em inquérito policial, processo 
administrativo ou judicial, militar:  
Pena - reclusão, de dois a seis anos.  
Aumento de pena  
§1º A pena aumenta-se de um terço, se o crime é 

praticado mediante suborno.  
Retratação 
§2º O fato deixa de ser punível, se, antes da 
sentença o agente se retrata ou declara a verdade. 

 
Lei Mosaica: 

Os dez mandamentos, aqui divididos em 
versículos com base no Êxodo 20:1-17, são: 
16 Não dirás falso testemunho contra o teu 
próximo. 

 
- Confissão – art. 307, do CPPM:  

Validade da confissão  
Art. 307. Para que tenha valor de prova, a confissão 
deve:  
a) ser feita perante autoridade competente;  
b) ser livre, espontânea e expressa;  
c) versar sobre o fato principal;  
d) ser verossímil;  
e) ter compatibilidade e concordância com as demais 
provas do processo. 

 
- Presença do acusado – art. 312, do CPPM: 

Art. 312. As declarações do ofendido serão feitas na 
presença do acusado, que poderá contraditá-las no 
todo ou em parte, após a sua conclusão, bem como 
requerer ao juiz que o ofendido esclareça ou torne 

mais precisa qualquer das suas declarações, não 
podendo, entretanto, reperguntá-lo. 

 
- Isenção de respostas – art. 313, do CPPM: 
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Art. 313. O ofendido não está obrigado a responder 
pergunta que possa incriminá-lo, ou seja estranha ao 
processo. 

 
- Objeto da perícia – art. 314, do CPPM: 

Art. 314. A perícia pode ter por objeto os vestígios 
materiais deixados pelo crime ou as pessoas e coisas, 
que, por sua ligação com o crime, possam servir-lhe 
de prova. 

 
- Determinação:  

Art. 315. A perícia pode ser determinada pela 
autoridade policial militar ou pela judiciária, ou 
requerida por qualquer das partes.  
Negação 
Parágrafo único. Salvo no caso de exame de corpo de 
delito, o juiz poderá negar a perícia, se a reputar 
desnecessária ao esclarecimento da verdade. 

 
- Perícia psicopsiquiátrica:  

 
Dúvida a respeito de imputabilidade  
Art. 156. Quando, em virtude de doença ou 
deficiência mental, houver dúvida a respeito da 
imputabilidade penal do acusado, será êle submetido 
a perícia médica.  
Ordenação de perícia  
§1º A perícia poderá ser ordenada pelo juiz, de ofício, 
ou a requerimento do Ministério Público, do defensor, 
do curador, ou do cônjuge, ascendente, descendente 
ou irmão do acusado, em qualquer fase do processo.  
Na fase do inquérito  

§2º A perícia poderá ser também ordenada na fase 
do inquérito policial militar, por iniciativa do seu 
encarregado ou em atenção a requerimento de 
qualquer das pessoas referidas no parágrafo anterior.  

 



 
 

 
 
 

      TRIBUNAL DE JUSTIÇA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS 

22º Curso de Adaptação para Juízes Militares 

27 
 

Internação para a perícia  
Art. 157. Para efeito da perícia, o acusado, se estiver 
preso, será internado em manicômio judiciário, onde 
houver; ou, se estiver solto e o requererem os peritos, 
em estabelecimento adequado, que o juiz designará.  

Apresentação do laudo  
§1º O laudo pericial deverá ser apresentado dentro do 
prazo de quarenta e cinco dias, que o juiz poderá 
prorrogar, se os peritos demonstrarem a necessidade 
de maior lapso de tempo.  
Entrega dos autos a perito  
§2º Se não houver prejuízo para a marcha do processo, 
o juiz poderá autorizar a entrega dos autos aos peritos, 
para lhes facilitar a tarefa. A mesma autorização 
poderá ser dada pelo encarregado do inquérito, no 
curso deste. 

 
- Liberdade de apreciação  

Art. 326. O juiz não ficará adstrito ao laudo, podendo 
aceitá-lo ou rejeitá-lo, no todo ou em parte.  

 
- Infração que deixa vestígios  

 
Art. 328. Quando a infração deixar vestígios, será 
indispensável o exame de corpo de delito, direto ou 
indireto, não podendo supri-lo a confissão do 
acusado.  
 
Corpo de delito indireto  
Parágrafo único. Não sendo possível o exame de 
corpo de delito direto, por haverem desaparecido os 
vestígios da infração, supri-lo-á a prova testemunhal. 

 
- Dispensa de comparecimento  

Art. 350. Estão dispensados de comparecer para 
depor:  
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a) o presidente e o vice-presidente da República, os 
governadores e interventores dos Estados, os 
ministros de Estado, os senadores, os deputados 
federais e estaduais, os membros do Poder Judiciário 
e do Ministério Público, o prefeito do Distrito Federal 

e dos Municípios, os secretários dos Estados, os 
membros dos Tribunais de Contas da União e dos 
Estados, o presidente do Instituto dos Advogados 
Brasileiros e os presidentes do Conselho Federal e 
dos Conselhos Secionais da Ordem dos Advogados do 
Brasil, os quais serão inquiridos em local, dia e hora 
previamente ajustados entre eles e o juiz;  
b) as pessoas impossibilitadas por enfermidade ou 
por velhice, que serão inquiridas onde estiverem.  

 
- Capacidade para ser testemunha  

Art. 351. Qualquer pessoa poderá ser testemunha.  
         
- Não deferimento de compromisso de testemunha: 

Art. 352. (...omissis...) 
§2º Não se deferirá o compromisso aos doentes e 
deficientes mentais, aos menores de quatorze anos, 
nem às pessoas a que se refere o art. 354.  

               
- Obrigação e recusa de depor como testemunha: 

Art. 354. A testemunha não poderá eximir-se da 
obrigação de depor. Excetuam-se o ascendente, o 
descendente, o afim em linha reta, o cônjuge, ainda 
que desquitado, e o irmão de acusado, bem como 
pessoa que, com ele, tenha vínculo de adoção, salvo 
quando não for possível, por outro modo, obter-se ou 
integrar-se a prova do fato e de suas circunstâncias.  

         
- Testemunhas Suplementares:  

Art. 356. O juiz, quando julgar necessário, poderá 
ouvir outras testemunhas, além das indicadas pelas 
partes.  
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- Testemunhas referidas  

Art. 356 – (...omissis...) 
§1º Se ao juiz parecer conveniente, ainda que não 
haja requerimento das partes, serão ouvidas as 

pessoas a que as testemunhas se referirem.  
 
- Testemunha não computada  

 Art. 356 – (...omissis...) 
§2º Não será computada como testemunha a pessoa 
que nada souber que interesse à decisão da causa.  

       
- Manifestação de opinião pessoal  

Art. 357. O juiz não permitirá que a testemunha 
manifeste suas apreciações pessoais, salvo quando 
inseparáveis da narrativa do fato. 
 

- Caso de constrangimento da testemunha  
Art. 358. Se o juiz verificar que a presença do 
acusado, pela sua atitude, poderá influir no ânimo de 
testemunha, de modo que prejudique a verdade do 
depoimento, fará retirá-lo, prosseguindo na 
inquirição, com a presença do seu defensor. Neste 
caso, deverá constar da ata da sessão a ocorrência e 
os motivos que a determinaram. 

 
- Afirmação falsa de testemunha  

Art. 364. Se o Conselho de Justiça ou o Superior 
Tribunal Militar, ao pronunciar sentença final, 
reconhecer que alguma testemunha fez afirmação 
falsa, calou ou negou a verdade, remeterá cópia do 
depoimento à autoridade policial competente, para a 

instauração de inquérito. 
 
Lei Mosaica: 
Os dez mandamentos, aqui divididos em 
versículos com base no Êxodo 20:1-17, são: 
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16 Não dirás falso testemunho contra o teu 
próximo. 
 

- Indícios. Definição legal. 
Art. 382. Indício é a circunstância ou fato conhecido e 

provado, de que se induz a existência de outra 
circunstância ou fato, de que não se tem prova. 

 
 
“Habeas Corpus” 
- Cabimento da medida  

Art. 466. Dar-se-á habeas corpus sempre que alguém 
sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou 
coação em sua liberdade de locomoção, por 
ilegalidade ou abuso de poder.  

* O “habeas-corpus” é de competência exclusiva (que lhe 
delegar) do Tribunal de Justiça Militar. Assim, inexiste ação 
de “habeas-corpus” na 1ª Instância, o que é possível na 
respeitável Justiça comum. 
         
 - Abuso de poder e ilegalidade. Existência  

Art. 467. Haverá ilegalidade ou abuso de poder:  
a) quando o cerceamento da liberdade for ordenado 
por quem não tinha competência para tal;  
b) quando ordenado ou efetuado sem as formalidades 
legais;  
c) quando não houver justa causa para a coação ou 
constrangimento;  
d) quando a liberdade de ir e vir for cerceada fora dos 
casos previstos em lei;  
e) quando cessado o motivo que autorizava o 
cerceamento;  

f) quando alguém estiver preso por mais tempo do 
que determina a lei;  
g) quando alguém estiver processado por fato que 
não constitua crime em tese;  
h) quando estiver extinta a punibilidade;  
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i) quando o processo estiver evidentemente nulo.  
      
- Competência para a concessão. 

Art. 468. Poderá ser concedido habeas corpus , não 
obstante já ter havido sentença condenatória:  

a) quando o fato imputado, tal como estiver narrado 
na denúncia, não constituir infração penal;  
b) quando a ação ou condenação já estiver prescrita;  
c) quando o processo for manifestamente nulo;  
d) quando for incompetente o juiz que proferiu a 
condenação.  

         
- Pedido. Concessão de ofício  

Art. 470. O habeas corpus pode ser impetrado por 
qualquer pessoa em seu favor ou de outrem, bem 
como pelo Ministério Público. O Superior Tribunal 
Militar pode concedê-lo de ofício, se, no curso do 
processo submetido à sua apreciação, verificar a 
existência de qualquer dos motivos previstos no art. 
467.  
Rejeição do pedido  
§1º O pedido será rejeitado se o paciente a ele se 
opuser.  
Competência ad referendum do Superior Tribunal 
Militar  
§2º (Revogado pela Lei nº 8.457,4.9.1992). 

 
OBSERVAÇÃO: Caso seja expedido alvará de soltura, o 
Oficial de dia ou Superior da OPM colocará, imediatamente, 
em liberdade sob pena de responder criminalmente, como 
já houve um caso de um Comandante de OPM não colocou 
em liberdade, porque havia ordem para, antes, levar em 

conhecimento do Comandante do Policiamento da Capital.  
 
VII - TEORIA DAS NULIDADES. A forma no Processo 
Penal Militar. Instrumentalidade das formas. 
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-Inserto no Livro III, Título I, Capítulo Único, denominado: 
Das nulidades 
 
- Sem prejuízo não há nulidades – art. 499, do CPPM: 

Art. 499. Nenhum ato judicial será declarado nulo se da 

nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para 
a defesa. 

 
- casos de nulidades – Art. 500, do CPPM: 

 Art. 500. A nulidade ocorrerá nos seguintes 
casos:  
I — por incompetência, impedimento, suspeição ou 
suborno do juiz;  
II — por ilegitimidade de parte;  
III — por preterição das fórmulas ou termos seguintes:  
a) a denúncia;  
b) o exame de corpo de delito nos crimes que deixam 
vestígios, ressalvado o disposto no parágrafo único do 
art. 328;  
c) a citação do acusado para ver-se processar e o seu 
interrogatório, quando presente;  
d) os prazos concedidos à acusação e à defesa;  
e) a intervenção do Ministério Público em todos os 
termos da ação penal;  
f) a nomeação de defensor ao réu presente que não o 
tiver, ou de curador ao ausente e ao menor de dezoito 
anos;  
g) a intimação das testemunhas arroladas na denúncia;  
h) o sorteio dos juízes militares e seu compromisso;  
i) a acusação e a defesa nos termos estabelecidos por 
este Código;  
j) a notificação do réu ou seu defensor para a sessão de 

julgamento;  
l) a intimação das partes para a ciência da sentença ou 
decisão de que caiba recurso;  
IV — por omissão de formalidade que constitua 
elemento essencial do processo.  
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- Nulidade não declarada – art. 502, do CPPM: 

Art. 502. Não será declarada a nulidade de ato 
processual que não houver influído na apuração da 
verdade substancial ou na decisão da causa 

 
- Oportunidade para a arguição das nulidades – art. 
504, do CPPM: 

Art. 504. As nulidades deverão ser arguidas:  
a) as da instrução do processo, no prazo para a 
apresentação das alegações escritas;  
b) as ocorridas depois do prazo das alegações escritas, 
na fase do julgamento ou nas razões de recurso.  
Parágrafo único. A nulidade proveniente de 
incompetência do juízo pode ser declarada a 
requerimento da parte ou de ofício, em qualquer fase 
do processo. 

 
- Silêncio das partes – art. 505, do CPPM: 

Art. 505. O silêncio das partes sana os atos nulos, 
se se tratar de formalidade de seu exclusivo 
interesse. 

 
- Revalidação de atos – art. 507, do CPPM. Como se sabe, é 
tornar válido na Justiça Militar os atos processuais 
praticados no juízo incompetente. É medida de economia 
processual. 
 

Art. 507. Os atos da instrução criminal, processados 
perante juízo incompetente, serão revalidados, por 
termo, no juízo competente. 

 

OBSERVAÇÃO: a título de curiosidade histórica, o 
enunciado da súmula nº 297, abaixo transcrito, do STF, 
ficou prejudicado pela Emenda constitucional nº 7/1977 
(Reforma do Poder Judiciário) 
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Oficiais e praças das milícias dos Estados, no exercício 
de função policial civil, não são considerados militares 
para efeitos penais, sendo competente a Justiça comum 
para julgar os crimes cometidos por ou contra eles. 


