
1 
 

 

 

 

 

 

 

Provimento Conjunto nº 09/2011 

 

Dispõe sobre os Procedimentos de Polícia Judiciária 
Militar no âmbito da Justiça Militar do Estado de Minas 
Gerais. 

 

O CORREGEDOR DA JUSTIÇA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS, 
no uso das atribuições a ele outorgadas pelo artigo 29, inciso XXVIII, do Regimento 
Interno do Tribunal de Justiça Militar e pelo artigo 191 da Lei Complementar 
Estadual n.º 85, de 12 de setembro de 1994, em cooperação com o CORREGEDOR 
DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS, considerando  

I - que cabe à Corregedoria da Justiça Militar exercer o controle da polícia 
judiciária militar; 

II - os resultados do trabalho conjunto cuidadosamente desenvolvido entre a 
Corregedoria da Justiça Militar e a Corregedoria da Polícia Militar, ambas do Estado 
de Minas Gerais; 

III - a necessidade de padronização e uniformização de condutas de polícia 
judiciária militar no âmbito da Justiça Militar Estadual; 

 IV - que os procedimentos adotados pelas diversas autoridades de polícia 
judiciária militar, em todos os níveis, em que pese discricionários, precisam estar 
constantemente alinhados com entendimentos doutrinários e jurisprudenciais 
contemporâneos;  

 V - que as atividades de polícia judiciária militar não se confundem e não se 
debatem com as atividades jurisdicionais do Juízo de Direito Militar;  
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 VI - que os Oficiais da PMMG e do CBMMG, os Promotores Atuantes na 9ª 
Promotoria de Justiça e os Juízes Titulares e Substitutos do Juízo Militar exercem 
atividades interdependentes; e 

 VII - que o Direito Processual Penal Militar, tal qual o Direito Processual Penal 
Comum, exige postura dinâmica e célere do operador do Direito, sem prejuízo da 
segurança jurídica, objetivando sempre a qualidade e a eficiência no resultado final 
do serviço público, 

 

 RESOLVEM: 

 

Art. 1º Acrescentar a Parte IV do Provimento nº 01/2010 - Consolidação dos Atos 
Normativos e Orientadores da Corregedoria da Justiça Militar do Estado de Minas 
Gerais cujos artigos passarão a vigorar com a seguinte redação: 

 

PARTE IV 

PROCEDIMENTOS DE POLÍCIA JUDICIÁRIA MILITAR 

Art. 271. A regulamentação dos Procedimentos de Polícia Judiciária Militar no 
âmbito da Justiça Militar do Estado de Minas Gerais tem por objetivo esclarecer 
e assegurar padrão de comportamento nos eventos de defesa social que 
envolvam militares estaduais e que se caracterizam como infrações penais 
militares. 

Capítulo I 

Do Flagrante Delito 

Art. 272. Ressalvadas as eventuais medidas preliminares constantes do art. 12 
do CPPM (providências imediatas em local de crime), a lavratura de Auto de 
Prisão em Flagrante (APF), via de regra, será atribuição da autoridade de 
polícia judiciária militar (autoridade delegante) em cujo âmbito de atuação 
territorial tenha ocorrido a infração penal, conforme ressai da hermenêutica da 
alínea “a” do art. 10 do CPPM, ainda que, eventualmente, se vislumbre a 
participação de militares de outras Unidades de Comandos Intermediários 
distintos, não podendo ocorrer o fracionamento na lavratura do APF, cabendo, 
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desde que possível, ao Comandante do infrator, se de maior grau hierárquico, 
determinar o procedimento em desfavor de todos. 

§1º Para a instauração do APF, observar-se-á, em linha de prioridade: 

 I – o comandante com responsabilidade territorial em que se deu a 
consumação ou a tentativa do fato tido criminoso; 

 II – o comandante da unidade em que serve o militar preso em flagrante, caso 
o crime ocorra no município em que esteja localizada a unidade, ou espaço 
geográfico circunvizinho, desde que não haja demora e prejuízo para a 
lavratura; 

III – a autoridade militar hierárquica superior. 

 §2º Havendo necessidade de autuar militar(es) pertencente(s), exclusiva e 
isoladamente, a Comandos, Diretorias ou Centros Especializados, na região 
metropolitana de Belo Horizonte (RMBH), a competência poderá ficar a cargo 
da autoridade de polícia judiciária militar à qual ele(s) esteja(m) subordinado(s). 

  Art. 273. O flagrante eficiente, previsto na lei processual comum, em que as 
pessoas são inquiridas separadamente em termos próprios e destacados entre 
si, compondo, ao final, um todo de natureza modular unido pelo auto de prisão 
em flagrante delito, pode e deve ser empregado para a lavratura do flagrante 
de crime militar, por força do disposto no art. 3º, alínea “a”, do CPPM. 

  §1º. Apresentado o preso à autoridade delegada (Presidente do auto de 
prisão em flagrante), ouvirá esta o condutor e colherá, desde logo, sua 
assinatura, entregando a este cópia do termo e recibo de entrega do preso. Em 
seguida, procederá à oitiva do ofendido, das testemunhas que o 
acompanharem e ao interrogatório do preso sobre a imputação que lhe é feita, 
colhendo, após cada oitiva suas respectivas assinaturas, lavrando, a 
autoridade, afinal, o auto. 

  §2º. Se a autoridade delegada entender não ser necessária a presença do 
condutor durante a oitiva das testemunhas e do conduzido poderá dispensá-lo. 

  Art. 274. Se durante a lavratura do APF, a autoridade de polícia judiciária 
militar, nos termos do §2º do art. 247 do CPPM, verificar a manifesta 
inexistência da infração penal militar ou a não-participação da pessoa 
conduzida na prática do delito, não ratificará a prisão do conduzido, relatando, 
motivadamente, os fatos em termo próprio, conforme dispõe o art. 248 do 
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CPPM, remetendo-o ao Juiz de Direito do Juízo Militar competente, sem 
prejuízo da adoção das diligências investigatórias cabíveis. 

  §1º. Considera-se inexistente a infração penal militar nas seguintes hipóteses: 

  a) a conduta praticada é atípica ao ordenamento jurídico comum e militar; 

  b) a conduta praticada manifestamente está amparada em uma das causas 
de excludente de ilicitude prevista no art. 42 do CPM; e 

  c) a conduta praticada manifestamente está amparada em uma das causas 
de excludente de culpabilidade prevista no art. 38 do CPM. 

  § 2º. O reconhecimento pela autoridade de polícia judiciária da inexistência da 
infração penal militar ou da não-participação da pessoa conduzida na prática 
do delito somente se dará quando não houver qualquer indício em sentido 
contrário. 

  §3º. Sendo a infração penal somente típica em relação ao ordenamento 
jurídico comum, deverá o preso ser conduzido imediatamente à presença da 
autoridade de polícia judiciária comum competente para as providências 
cabíveis. 

  §4º. A autoridade de polícia judiciária militar com atribuição para o 
indiciamento formal (tipificação do crime) e a manutenção da prisão do militar 
estadual conduzido deverá atentar para a ocorrência de efetivos indícios que 
tornem possível reconhecer a existência do crime militar, devendo constar o 
resumo das provas que pesam em desfavor do indiciado, mencionando-se os 
depoimentos, declarações, provas periciais e documentais carreados para os 
autos, citando, inclusive as folhas em que se encontram. 

  §5º. Caracteriza constrangimento ilegal e abuso de poder o indiciamento e a 
manutenção de prisão de militar estadual cuja conduta esteja, de forma 
inequívoca, amparada por causa excludente de ilicitude ou de culpabilidade. 

  Art. 275. A notícia da ocorrência de crimes dolosos contra a vida, praticados 
por militar em serviço ou agindo em razão da função, contra civil, no termos do 
§2º do art. 82 do CPPM, será investigada pela Polícia Judiciária Militar, por 
intermédio de Inquérito Policial Militar.  

Parágrafo único. Concluído o Inquérito Policial Militar e confirmada a existência 
de indícios da prática dos crimes mencionados no caput, a autoridade de 
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Polícia Judiciária Militar se manifestará no sentido do encaminhamento do 
caderno investigatório à Justiça Comum. 

  Art. 276. O adentramento em domicílios ocorridos em qualquer uma das 
modalidades de flagrante delito, em especial, no curso de perseguições, deverá 
obedecer critérios de razoabilidade e proporcionalidade. 

  Parágrafo único. Não sendo oportuno o adentramento imediato no imóvel em 
face das circunstâncias descritas no caput deste artigo, ausente a 
potencialidade ofensiva do suspeito, a conduta mais prudente será o registro 
do fato à autoridade de polícia judiciária competente ou, se necessário, 
isolamento e guarda do local, solicitação do respectivo mandado de busca, 
apreensão e/ou prisão. 

   
Capitulo II 

 Do comparecimento espontâneo 

  Art. 277. A confecção do Termo de Comparecimento Espontâneo (TCE), 
previsto no artigo 262 e seu parágrafo único do CPPM, só será possível nas 
seguintes hipóteses: 

  I – quando, uma vez instaurado o Inquérito Policial Militar, alguém que não 
seja investigado ou indiciado se apresentar como responsável pelo fato; 

  II – quando a autoridade tomar conhecimento, pelo próprio militar que se 
apresenta, da ocorrência do ilícito penal por ele praticado, e até então 
desconhecido, quando ausentes os requisitos do flagrante delito. 

  §1º. No caso de incidência do inciso II deste artigo, além do TCE, deverá a 
autoridade instaurar imediatamente o IPM, nos termos do art. 10, “a” ou “b”, do 
CPPM. 

  §2º. O TCE constitui peça a ser formalizada nos autos do IPM, conforme os 
termos do parágrafo único do art. 262 do CPPM.  

  § 3º. O comparecimento espontâneo não elidirá a lavratura do APF, desde 
que presentes os seus requisitos. 

  §4º. O fato de o militar ter praticado o crime em serviço ou agindo em razão 
da função, com comunicação ou apresentação imediata à Central de 
Operações da Instituição Militar Estadual, Coordenador do turno ou qualquer 
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outra autoridade de polícia judiciária com atribuição equivalente, não afastará a 
lavratura do APF, se preenchidos os requisitos para tal, excetuando-se a 
hipótese prevista no art. 274 deste Provimento. 

  §5º. Reduzido a termo, serão os autos imediatamente encaminhados à 
autoridade judiciária militar. 

 
Capítulo III 

Da detenção do indiciado por crime propriamente militar 
 

  Art. 278. A detenção do indiciado prevista no art. 18 do CPPM, que ocorre no 
curso das investigações do IPM em que se apura crime propriamente militar, 
está respaldada no inciso LXI, do art. 5º da CRFB, devendo ser determinada 
pela autoridade delegante, quando requerida pela autoridade delegada 
(encarregado do IPM), observados os seus pressupostos de admissibilidade.  

  §1º Consideram-se pressupostos de admissibilidade os requisitos da prisão 
preventiva elencados nos arts. 254 (prova do fato delituoso e indícios 
suficientes de autoria) c/c o art. 255 (fundar-se em um dos seguintes casos: 
garantia da ordem pública; conveniência da instrução criminal; periculosidade 
do indiciado; segurança da aplicação da lei penal militar; exigência da 
manutenção das normas ou princípios de hierarquia e disciplina militares, 
quando ficarem ameaçados ou atingidos com a liberdade do indiciado), ambos 
do CPPM. 

  §2º Crime propriamente militar é a infração do dever funcional praticada pelo 
militar cujo tipo de ilícito está previsto exclusivamente no Código Penal Militar. 

  §3º A prisão cautelar será determinada pela autoridade de polícia judiciária 
militar que instaurou e/ou mandou instaurar o IPM (autoridade delegante), 
devendo o fato ser comunicado imediatamente ao Juiz de Direito do Juízo 
Militar. 

 § 4º A unidade militar prisional de execução da prisão cautelar será 
determinada em conformidade com as normas da instituição militar a que 
pertencer a autoridade que a determinou.  

  §5º Em virtude da limitação constitucional, somente é possível a detenção do 
indiciado no caso de crime propriamente militar, não podendo ser aplicada a 
militares que estejam na condição de investigados, de testemunhas, ou nos 
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crimes impropriamente militares (aqueles também previstos na legislação penal 
comum).  

  §6º Para a decretação da prisão de militar que esteja na condição de 
investigado, há necessidade, primeiramente, da formalização do respectivo 
termo de indiciamento nos autos do inquérito. 

 

Capitulo IV 

Da interceptação telefônica 

  Art. 279. A interceptação telefônica, nos termos da Lei nº 9.296/96, poderá ser 
requerida diretamente pela autoridade de polícia judiciária militar (autoridade 
delegante ou delegada) ao Juiz de Direito do Juízo Militar competente, 
especificando os motivos do pedido, constando expressamente que sua 
realização é imprescindível à apuração da infração penal, com a indicação dos 
meios a serem empregados. 

  Parágrafo único. O pedido de intercepção deverá descrever, com clareza, a 
situação objeto da investigação, inclusive com a indicação e qualificação dos 
investigados, salvo impossibilidade manifesta, devidamente justificada, além de 
fazer anexar fotocópia da Portaria de instauração do IPM a ser referenciado. 

 

Art. 2º. Os artigos 271 a 274 do Provimento nº 01 CJM atualmente em vigor serão 
renumerados seqüencialmente após os que são incluídos pelo presente Provimento, 
a partir do número 280.  

Art. 3º. Este Provimento entrará em vigor na data de sua publicação. 

Publique-se no DJe por dois dias consecutivos.  

Registre-se. Cumpra-se. 

 

  Belo Horizonte, 08 de novembro de 2011. 

 

  Fernando A. N. Galvão da Rocha             Cel PM Hebert Fernandes Souto Silva 
Juiz Civil Corregedor da Justiça Militar             Corregedor da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais 


