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1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS

A Lei n. 9.299, de 7 de agosto de 1996, alterou dis-
positivos dos Decretos-leis ns. 1.001 e 1.002, de 21 de
outubro de 1969, Códigos Penal Militar e de Processo
Penal Militar, respectivamente, passando a vigorar com
as seguintes alterações:

a) Código Penal Militar (CPM):

Art. 9º [...]

[...]

c) por militar em serviço ou atuando em razão da fun-

ção, em comissão de natureza militar, ou em forma-

tura, ainda que fora do lugar sujeito à administração

militar, contra militar da reserva, ou reformado, ou

civil;

[...]

f) revogada.

[...]

Parágrafo único: os crimes de que trata este artigo,

quando dolosos contra a vida e cometidos contra ci-

vil, serão da competência da justiça comum.

b) Código de Processo Penal Militar (CPPM):

Art. 82. O foro militar é especial, e, exceto nos crimes

dolosos contra a vida praticados contra civil, a ele es-

tão sujeitos, em tempo de paz:

[...]

§ 2º Nos crimes dolosos contra a vida, praticados con-

tra civil, a Justiça Militar encaminhará os autos do in-

quérito policial militar à justiça comum.

Com a nova redação, ocorreu o deslocamento de com-
petência da Justiça Militar para a Justiça comum, nota-
damente direcionada para o julgamento dos crimes do-
losos contra a vida perpetrados contra civis.

Estabeleceram-se, a partir de então, interpretações as
mais diversificadas. Para uma boa parte dos doutrina-
dores, a Lei n. 9.299/1996 apresentava inconstituciona-
lidade patente.

A alteração de competência para o julgamento dos
crimes militares dolosos contra a vida violava a pre-
visão constitucional conferida às Justiças Militares. Es-
ta materialização realizada através de lei ordinária re-
sultava na submissão dos jurisdicionados à autorida-
de incompetente.

Algumas correntes doutrinárias lamentaram a opor-
tunidade que a malsinada lei teve, para alterar a defini-
ção de crime militar, mas não o fez. A lei ordinária não
afastou a incidência do tipo penal previsto no art. 205
do CPM, quando o homicídio fosse praticado contra ci-
vil, permanecendo a natureza militar do delito.

Interpretações desconexas rotularam a Lei n. 9.299/1996,
como uma pretensão manifestamente inconstitucional
e ecoaram às portas de nossos tribunais superiores.

Com o advento da Emenda Constitucional n. 45, de
8 de dezembro de 2004, surgiu no ordenamento jurídi-
co uma nova roupagem para os crimes dolosos contra a
vida, praticados por militares, com as modificações dos
§§ 3º, 4º e 5º da Constituição Federal de 1988.

Com o respaldo do Excelso Pretório e do Superior Tri-
bunal de Justiça (STJ), firmou-se a posição jurispru-
dencial no sentido da constitucionalidade da lei. 

O Supremo Tribunal Federal (STF) ao julgar o RE
260.404/MG, cujo relator foi o ministro Moreira Alves,
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em decisão unânime, declarou a constitucionalidade do
parágrafo único do art. 9º do CPM. Confira-se o texto
do mencionado informativo:

O Tribunal declarou a constitucionalidade do pará-

grafo único do art. 9º do Código Penal Militar, intro-

duzido pela Lei 9.299/96 [“Os crimes de que trata es-

te artigo (crimes militares), quando dolosos contra a

vida e cometidos contra civil, serão da competência

da Justiça Comum.”]. Considerando que cabe à lei

definir os crimes militares, o Tribunal entendeu que

a Lei 9.299/96 implicitamente excluiu os crimes do-

losos contra a vida praticados contra civil do rol dos

crimes militares, compatibilizando-se com o art. 124

da CF (“À Justiça Militar compete processar e julgar

os crimes militares definidos em lei.”), sendo impro-

cedente, ainda, a alegada ofensa ao art. 125, § 4º, da

CF, que confere à Justiça Militar estadual a compe-

tência para julgar os policiais militares nos crimes mi-

litares definidos em lei.

Restou consignado, na decisão agravada, que o acór-
dão recorrido encontrava-se em consonância com a ju-
risprudência do STJ, no sentido de que a Lei n. 9.299/1996
excluiu implícita e necessariamente do rol dos crimes
militares todos os crimes dolosos contra a vida pratica-
dos contra civil, competindo à Justiça comum o julga-
mento dos referidos delitos, em absoluta harmonia com
a norma constitucional.

A Associação dos Delegados de Polícia do Brasil en-
trou com a Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 1.494,
em 20/08/1996, junto ao STF, com pedido de liminar,
buscando ver afastado do ordenamento o § 2º, do art. 82
do CPPM, por entendê-lo conflitante com os ditames do
art. 144, § 1º, inciso IV e § 4º, da Constituição Federal,
que atribuem às polícias federal e civil o exercício das
funções de polícia judiciária e a apuração de infrações
penais, exceto as militares.

A medida judicial manejada teve julgamento desfavo-
rável. Não foi julgada em seu mérito. Afastando a tese da
autora de que a apuração dos referidos crimes deveria ser
feita em inquérito policial civil e não em inquérito policial
militar, o Tribunal, por maioria, indeferiu a liminar por au-
sência de relevância na argüição de ofensa ao inciso IV do
§ 1º e ao § 4º do art. 144 da Constituição Federal. 

Considerou-se que o dispositivo impugnado não im-
pede a instauração paralela de inquérito pela polícia ci-
vil. Vencidos os ministros Celso de Melo (relator), Mau-
rício Corrêa, Ilmar Galvão e Sepúlveda Pertence (presi-
dente), com a seguinte ementa:

EMENTA: Ação direta de inconstitucionalidade – Cri-

mes dolosos contra a vida, praticados contra civil, por

militares e policiais militares – CPPM, art. 82, § 2º,

com a redação dada pela Lei nº 9299/96 – Investiga-

ção penal em sede de IPM – Aparente validade cons-

titucional da norma legal – Votos vencidos – Medida

liminar indeferida.

2 O DEVER JURÍDICO DE AGIR

Temos vivenciado, na Administração Militar, o co-
metimento de diversos crimes envolvendo militares, de
folga e em trajes civis, com repercussão e comprometi-
mento do prestígio da instituição, o pundonor militar e
o decoro da classe.

A Lei n. 5.301, de 16/10/1969, que contém o Estatu-
to dos Militares do Estado de Minas Gerais, prevê, em
seu Capítulo III – Da Função Policial-Militar, os seguin-
tes artigos:

Art. 14. Função policial-militar é exercida por oficiais

e praças da Polícia Militar, com a finalidade de pre-

servar, manter e restabelecer a ordem pública e se-

gurança interna, através das várias ações policiais ou

militares, em todo o território do Estado.

Art. 15. A qualquer hora do dia ou da noite, na sede

da Unidade ou onde o serviço o exigir, o policial-mi-

litar deve estar pronto para cumprir a missão que lhe

for confiada pelos seus superiores hierárquicos ou im-

postos pelas leis e regulamentos.

Como se percebe, o policial militar mesmo à paisa-
na, de folga e utilizando o seu armamento particular,
pode se deparar com um estado de flagrância delitiva,
que o coloca de imediato em situação de serviço, por
força do art. 15, da Lei n. 5.301.

Se nos remetermos aos arts. 243 do CPPM e 301 do
Código de Processo Penal (CPP), verificamos que am-
bos os artigos tratam do mesmo dever jurídico de agir e
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ratificam o que está previsto no Estatuto dos Militares
estaduais, senão vejamos:

a) Código de Processo Penal Militar:

Art. 243. Qualquer pessoa poderá e os militares de-

verão prender quem for insubmisso ou desertor, ou

seja encontrado em flagrante delito.

b) Código de Processo Penal:

Art. 301. Qualquer do povo poderá e as autoridades

policiais e seus agentes deverão prender quem quer

que seja encontrado em flagrante delito.

Se o art. 144, § 5º, da Constituição Federal estabele-
ce que a polícia militar é a responsável pela preserva-
ção da ordem pública, seus integrantes, mesmo estan-
do de folga e na defesa da sociedade, têm o dever jurí-
dico de agir, sendo ato de serviço, e a omissão nesses
casos é crime.

O art. 13, § 2º, alínea “a”, do Código Penal, tem co-
mo similar no ordenamento militar o art. 29, § 2º, que
trata da relevância da omissão, onde o dever mais a pos-
sibilidade de agir, se presentes, farão com que o militar
estadual responda pelo crime de omissão, por violação
ao dever legal, caso deixe de atuar na preservação da
ordem pública. 

3 O EXERCÍCIO DA POLÍCIA JUDICIÁRIA MILITAR

Na abordagem deste tema, é nossa pretensão disser-
tar de forma breve, imparcial e isenta, aspectos práticos
e objetivos das instituições militares estaduais, abertos
a críticas, que possam enaltecer e aglutinar ganho ao de-
bate, sem a intenção de esgotar o assunto, sacramentar
procedimentos, deixando de lado interesses corporati-
vos que nada aproveita a sociedade.

O inquérito policial militar (IPM) tem natureza admi-
nistrativa e não está dotado de poder jurisdicional. É
uma investigação preliminar, um procedimento policial,
destinado a reunir os elementos necessários à apuração
da prática de uma infração penal e de sua autoria, com
o fito de fornecer subsídios necessários à propositura da
ação penal.

Como ensina Jorge Cesar de Assis (2004, p. 51), “a
atividade em torno do inquérito faz parte da chamada
polícia judiciária militar, cujas fontes são, em especial,
as regras do Código de Processo Penal Militar...”.

A provisoriedade do IPM é abordada por muitos au-
tores, comparando-o com o inquérito policial comum,
no sentido de diminuir o seu valor e importância, como
instrumento de investigação que antecede a propositu-
ra da ação penal. 

Sua falta não constitui óbice ao oferecimento da de-
núncia, não sendo essencial sua formalização, desde que
a peça acusatória esteja sustentada em provas eficien-
tes de crime e indícios suficientes de autoria. O certo é
que quase a totalidade das denúncias é oferecida pelo
Ministério Público com base nas provas produzidas e
apuradas nesta fase de investigação policial.

No caso específico dos crimes dolosos contra a vida,
praticados por militares estaduais contra civis, em ser-
viço, as autoridades de polícia judiciária tem o dever de
apurar todas as infrações sob a sua responsabilidade,
sob pena de incorrerem no cometimento de crimes tipi-
ficados nos arts. 319 (prevaricação), 322 (condescen-
dência criminosa), 324 (inobservância de lei, regula-
mento ou instrução) e 333 (violência arbitrária), do CPM. 

Ao analisarmos detidamente o que prescreve o pa-
rágrafo único do art. 9º, do CPM, bem como o § 2º do
art. 82 do CPPM, não resta nenhuma dúvida que o in-
quérito policial militar, nos crimes dolosos contra a vi-
da, praticados contra civis, por militares estaduais, em
serviço, é da competência da autoridade policial militar
a que estiver subordinado o militar, que o encaminha-
rá, após a sua conclusão, à Justiça comum.

Na realidade, a Lei n. 9.299/1996 instituiu uma re-
partição material de competência investigatória entre a
União e os Estados, reservando à autoridade judiciária
militar, em sede de IPM, a atribuição de identificar a au-
toria e apurar a materialidade dos delitos militares defi-
nidos em lei. 

Se a norma legal determina que, nos crimes dolosos
contra a vida, por militares em serviço, não obstante
despojados de sua natureza militar, sejam objeto de apu-
ração em investigação policial militar, houve uma res-
trição a esta atribuição constitucional em relação aos cri-
mes militares. O comando é claro na lei. Há uma in-
questionável referência de competência à polícia judi-
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ciária militar, por exclusão, inclusive, eis que retirou da
autoridade policial civil as atribuições para apurar as in-
frações penais castrenses.

Nada impede, contudo, que seja aberto um inquéri-
to policial paralelo para apurar o mesmo fato. É evidente,
nesse caso, que tal medida é desnecessária. A Adminis-
tração Militar tem a exata dimensão de suas atribuições
e de suas responsabilidades perante a sociedade.

As autoridades policiais militares, na interpretação
do art. 144, § 4º da Constituição Federal, reconhecem a
competência dos delegados de polícia, no exercício das
funções de polícia judiciária nas apurações das infrações
penais, como é claro o comando constitucional, exceto
nas infrações penais militares.

Portanto, não há que se falar em afronta ao disposi-
tivo constitucional, nem entendê-lo conflitante, se o STF,
por maioria de votos, indeferiu liminar neste sentido,
interposta pela Associação dos Delegados de Polícia do
Brasil, considerando aparente validade constitucional da
norma legal, deixando de entrar no mérito, por falta de
relevância da ação.

4 SÍNTESE DE VOTOS

Transcrevo uma síntese dos votos dos ministros que
indeferiram o pedido de medida liminar, com as res-
pectivas fundamentações, conforme se segue: 

Min. Marco Aurélio:

[...] Há um outro dispositivo, no Código de Processo

Penal Militar, que cola segurança à apuração dos fa-

tos. Refiro-me à impossibilidade de arquivamento pe-

la autoridade policial.

Creio que a concessão da liminar, a esta altura, não

prestará obséquio à almejada segurança jurídica, sem-

pre muito cara numa sociedade democrática. Leva-

rá, sim, a uma descrença maior ao aparelho policial

militar. Tomo o § 2º em exame como a conduzir à

convicção de que, ocorrido um fato a envolver poli-

cial militar – elemento e natureza objetiva – deve-se

ter a instauração inicial do inquérito no âmbito mi-

litar. [...]

[...] a autoridade policial militar, entendendo pela exis-

tência de indícios da ocorrência de crime doloso con-

tra a vida, procederá, na esfera da absoluta normali-

dade, à remessa dos autos do inquérito policial mili-

tar à Justiça comum. [...]

Min. Carlos Velloso:

[...] É dizer, a Lei 9.299, de 1996, estabeleceu que à

Justiça Militar competirá exercer o exame primeiro da

questão. Noutras palavras, a  Justiça Militar dirá, por

primeiro, se o crime é doloso ou não; se doloso, en-

caminhará os autos do inquérito policial militar à Jus-

tiça comum. Registre-se: encaminhará os autos do in-

quérito policial militar. É a lei, então, que deseja que

as investigações sejam conduzidas, por primeiro, pe-

la Polícia Judiciária Militar. 

[...] Posta a questão em tais termos, força é concluir

que a Polícia Civil não pode instaurar, no caso, in-

quérito. O inquérito correrá por conta da Polícia Ju-

diciária Militar, mediante inquérito policial militar.

Concluído o IPM, a Justiça Militar decidirá, remeten-

do os autos à Justiça comum, se reconhecer que se

trata de crime doloso praticado contra civil. [...]

Min. Sydney Sanches:

Sr. Presidente, a meu ver, o § 2º do art. 82 da Lei 9.299,

de 07.08.1996, impõe a instauração de inquérito poli-

cial militar sempre que houver suspeita de que um mi-

litar haja praticado crime doloso contra a vida de ci-

vil. Se no inquérito os elementos informativos forem

no mesmo sentido será obrigatória a remessa dos au-

tos à Justiça comum.

Boa ou má, foi uma opção do legislador, que não con-

sidero inconstitucional. Até porque não impede que se

instaure, paralelamente, outro inquérito na Polícia Ci-

vil. Se, após os dois inquéritos, houver conflito de com-

petência ou de jurisdição, ele se resolverá pelos meios

previstos na Constituição e nas leis processuais. [...]

Min. Néri da Silveira:

[...] De modo que, sendo essa a natureza do inqué-

rito policial, prescindível, inclusive, para os efeitos

de instauração de uma ação penal, não vejo incons-

titucionalidade no texto da lei que, embora havendo
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qualificado como da competência da Justiça comum

crimes dolosos contra a vida, praticados contra civil

por policial militar, haja, todavia, determinado que

essa fase preliminar do inquérito se faça no âmbito

da própria Justiça Militar. O inquérito policial mili-

tar, como todos sabemos, é feito no âmbito da cor-

poração militar, por intermédio de oficiais designa-

dos para tal.

[...] Identificado, desde logo, o fato como homicídio

doloso, o que importa saber é quem tem competên-

cia para instaurar a ação, isto é, qual é o Ministério

Público competente: o Ministério Público Militar ou

o Ministério Público junto à Justiça comum? Qual é

o juiz competente: a Auditoria Militar Estadual ou o

Juiz de Direito? Aí surgem os aspectos efetivamente

relevantes. [...]

Min. Moreira Alves:

Sr. Presidente, não me parece, nesse exame compatí-

vel com o pedido de liminar, que haja relevância na

fundamentação desta argüição de inconstitucionali-

dade capaz de determinar a suspensão da eficácia da

norma sob exame, até porque esta suspensão, por se

dar por suspeita de inconstitucionalidade, precisa fun-

dar-se em fundamentação de grande relevância. [...]

Em face disso, acompanho, com a devida vênia, o Mi-

nistro Marco Aurélio e os que o seguiram.

Na decisão, por maioria de votos, o Tribunal inde-
feriu o pedido de liminar, vencidos os ministros Celso
de Mello (relator), Maurício Corrêa, Ilmar Galvão e Se-
púlveda Pertence (presidente). 
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