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Provimento Conjunto nº 04/2012 

 

Modifica o artigo da Consolidação dos Atos Normativos e 
Orientadores da Corregedoria da Justiça Militar. 

 

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 e o  CORREGEDOR DO 
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS, 
considerando a possibilidade de equívocos na interpretação do artigo nº 272 da 
Consolidação dos Atos da Corregedoria da Justiça Militar,  

 RESOLVEM: 

 

Art. 1º O artigo 272 da Consolidação dos Atos Normativos e Orientadores da 
Corregedoria da Justiça Militar do Estado de Minas Gerais passa a vigorar com a 
seguinte redação: 

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, 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 
para a respectiva IME: 
I – o comandante com responsabilidade territorial em que se deu a 
consumação ou a tentativa do fato tido criminoso; 
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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). 
 
§3º Havendo envolvimento de militares de instituições diversas, para a 
lavratura do APF, os militares serão apresentados à autoridade de Polícia 
Judiciária Militar de cada IME para a autuação do respectivo militar. 
 
§4º A autoridade de Polícia Judiciária Militar somente poderá praticar atos 
relacionados a militares pertencentes à sua instituição militar.  

 

Art. 2º. Este Provimento entrará em vigor na data de sua publicação. 

Publique-se no DJe por dois dias consecutivos.  

Registre-se. Cumpra-se. 

 

  Belo Horizonte, 03 de julho de 2012. 

                                  James Ferreira Santos                    
                                 Juiz Cel PM Corregedor da Justiça Militar              
 
 
Cel PM Hebert Fernandes Souto Silva      Cel BM Cláudio Vinicius Serra Teixeira 
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             do Estado de Minas Gerais                                        do Estado de Minas Gerais 


