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RESUMO: O constante emprego das Forças Armadas em operações destinadas à Garantia da 

Lei e da Ordem, cuja competência constitucional é das Forças de Segurança Pública, gerou 

insegurança em relação ao julgamento de crimes cometidos pelos agentes empregados nessa 

atividade. Para a instituição é inseguro permitir que o julgamento dos crimes dolosos cometidos 

contra a vida de civis durante o desempenho das funções de seus agentes seja julgado por civis 

através do Tribunal do Júri, pois entende-se que jurados civis não têm conhecimento das 

peculiaridades do serviço operacional desempenhado pelos militares. A fim de melhor ajustar 

a situação acima descrita foram estabelecidas condições para o emprego das Forças Armadas 

pelo efetivo militar, destacando a de que os crimes cometidos pelos seus agentes deveriam ser 

julgados pela Justiça Militar. Sendo assim, foi aprovada pelo Poder Legislativo a Lei nº 

13.491/17, alterando o artigo 9º do Código Penal Militar que trata dos crimes militares, 

concretizando a ampliação da competência das Justiças Militares da União e Estadual, e 

passando para a Justiça Militar da União a competência para o julgamento dos crimes dolosos 

contra a vida de civis cometidos por militares das Forças Armadas em serviço. Neste artigo, 

discutir-se-á de forma técnica a mudança na legislação que gerou a ampliação dessas 

competências, abordando a abrangência destas mudanças, e quais os posicionamentos 

doutrinários sobre o tema.
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ABSTRACT: The constant use of the Armed Forces in the operations that intends to ensure 

Law and Order, whose constitutional jurisdiction lies with the Public Security Forces, has 

generated insecurity regarding the judgment of crimes committed by agents employed in this 

activity. For the institution it is unsafe to allow the judgment of intentional crimes committed 

against the life of civilians during the performance of their agents' functions to be tried by 

civilians through the Jury Court, as it is understood that civil juries are unaware of the 

peculiarities of the military operational service. In order to better adjust the situation described 

above, conditions were established for the use of the Armed Forces by the military, highlighting 

that the crimes committed by their agents should be judged by the Military Justice. Therefore, 

Law nº 13,491 / 17 was approved by the Legislative Branch, amending Article 9 of the Military 

Penal Code, which deals with military crimes, concretizing the expansion of the competence of 

the Military Justice of the Union and the State, and passing to the Military Justice of the Union 

to competence to prosecute intentional crimes against the life of civilians committed by military 

personnel of the Armed Forces on duty. In this article, the change in legislation that generated 

the expansion of these competences will be discussed in a technical mode, addressing the scope 

of these changes, and what are the doctrinal positions on the subject. 

 

Keywords: Jurisdiction. Constitutionality. Armed Forces. Military Justice. 

 

1 INTRODUÇÃO  

 

O estudo que se desenvolve versa sobre a competência da Justiça Militar e sua definição 

para processar e julgar os crimes comuns praticados por militares em serviço antes e após o 

advento da Lei nº 13.491/17 que alterou o artigo 9º do Código Penal Militar, que refere-se aos 

crimes militares.      

Através de pesquisas bibliográficas, legislações relacionadas ao Direito Constitucional 

Penal e Penal Militar, estudos de artigos científicos, jurisprudências e súmulas, buscar-se-á o 

objetivo de explanar de forma técnica a diferença entre militares das Forças Armadas e das 

forças de segurança estaduais, quais suas funções institucionais estabelecidas na Constituição 

da República Federativa do Brasil de 1988, além de definir a competência de julgamento após 

cometerem crimes, estando em serviço ou não.   
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 Discutir-se-á as mudança na legislação trazidas com a Lei nº 13.491/2017, citando a 

abrangência das referidas alterações, em quais circunstâncias serão aplicadas, quais os 

posicionamentos doutrinários, e se já existe posicionamento jurisprudencial sobre o tema, se 

essa ampliação de competência pode ser considerada inconstitucional e se é possível estender 

seus efeitos às Forças de Segurança Estaduais.  

Além do já citado, apontar-se-á os reflexos benéficos e maléficos das alterações feitas 

no Código Penal Militar, sua influência nas demais legislações e relatar as divergências no 

tratamento quando comparado às atividades das Forças de Segurança Estaduais e às Forças 

Armadas em um mesmo caso hipotético, identificando qual legislação será aplicada em cada 

caso concreto e de quem será a competência para realizar os julgamentos antes e principalmente 

após as alterações trazidas com a Lei nº 13.491/2017. 

 

2 COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO E DOS ESTADOS  

 

2.1 DIFERENÇA ENTRE MILITARES ESTADUAIS E MILITARES DAS FORÇAS 

ARMADAS 

 

Para a Justiça Militar da União, classificam-se como militares apenas os definidos no 

artigo 22 do Código Penal Militar: “qualquer pessoa que, em tempo de paz ou de guerra, seja 

incorporada às Forças Armadas, para nelas servir em posto, graduação, ou sujeição à disciplina 

militar”. (LIMA, 2016, p. 504) 

Mas e o que são as Forças Armadas? Esta resposta encontra-se na Constituição da 

República Federativa do Brasil de 1988, e na Lei nº 6.880/80 – (Estatuto dos Militares). Ao 

fazer uma leitura dos dispositivos que serão citados na sequência, além de extrair o conceito de 

Forças Armadas, é possível concluir que os militares integrantes dessa instituição, podem 

também ser chamados de Militares Federais. 

O artigo 142 da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, versa que: 

 

Art. 142. As Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela 

Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com 

base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da 

República, e destinam-se à defesa da Pátria, à garantia dos poderes constitucionais e, 

por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem. 
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 Neste mesmo sentido, o artigo 2º da Lei nº 6.880 de 09 de dezembro de 1980 - Estatuto 

dos Militares, diz:  

 

Art. 2º. As Forças Armadas, essenciais à execução da política de segurança nacional, 

são constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica, e destinam-se a 

defender a Pátria e a garantir os poderes constituídos, a lei e a ordem. São instituições 

nacionais, permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na 

disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da República e dentro dos limites 

da lei. 

   

Já os militares estaduais, também conhecidos e definidos por lei como forças auxiliares 

e reserva do exército (uma das instituições das Forças Armadas), são os integrantes das Polícias 

Militares e Corpos de Bombeiros Militares estaduais e distritais, e sua missão primordial, além 

de outras tantas, é garantir a segurança pública.  

Assim como as Forças Armadas, os militares estaduais também tem suas definições 

previstas na Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, e na Lei nº 6.880/1980 

(Estatuto dos Militares). Os respectivos dispositivos também serão citados na sequência.   

O artigo 42 da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 diz: 

 

Art. 42. Os membros das Polícias Militares e Corpos de Bombeiros Militares, 

instituições organizadas com base na hierarquia e disciplina, são militares dos 

Estados, do Distrito Federal e dos Territórios. 

 

Especificando as devidas competências e funções dessas instituições, e reafirmando essa 

definição, o artigo 144, inciso V, parágrafo 6º da Constituição da República Federativa do Brasil 

de 1988, versa que: 

 

Art. 144. A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, 

é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do 

patrimônio, através dos seguintes órgãos: 

[…]  

V - polícias militares e corpos de bombeiros militares. 

[…] 

§ 6º. As polícias militares e corpos de bombeiros militares, forças auxiliares e reserva 

do Exército, subordinam-se, juntamente com as polícias civis, aos Governadores dos 

Estados, do Distrito Federal e dos Territórios. 

 

E, assim como prevê o texto constitucional, o inciso II, alíneas “a” e “b”, do artigo 4º, 

da Lei nº 6.880/1980 (Estatuto dos Militares), diz: 

 

Art. 4º. São considerados reserva das Forças Armadas: 

[…] 

II - no seu conjunto: 
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a) - as Polícias Militares; e 

b) - os Corpos de Bombeiros Militares. 

 

Portanto, segundo o que dispõe a legislação e nas palavras de Lima (2016, p. 504-505), 

para a Justiça Militar dos Estados, classificam-se como militares apenas os Policiais Militares, 

os Policiais Rodoviários Estaduais e os Corpos de Bombeiros Militares Estaduais. Sendo assim, 

para fins de competência, os Militares dos Estados são considerados civis para a Justiça Militar 

da União e os militares das Forças Armadas são considerados civis perante a Justiça Militar 

Estadual. 

Diante disso, é possível concluir que existe uma distinção entre militares estaduais e 

federais, cada um exerce suas respectivas atividades com peculiaridades diversas, por isso, 

existe também uma distinção em relação à competência para julgá-los quando cometem crimes 

no exercício das funções ou não. Esse assunto será estudado no próximo tópico.   

 

2.2 COMPETÊNCIA PARA JULGAR OS MILITARES 

 

É de notório conhecimento que os militares não são julgados como os civis, pois existe 

o Código Penal Militar, o Código de Processo Penal Militar, demais legislações, súmulas e 

jurisprudências, que estabelecem ritos de procedimentos, penas e consequentemente 

tratamentos diferenciados a classe militar quando comparados à pessoas comuns, conforme 

explanar-se-á na sequência.  

Segundo Novelino (2016, p. 728-729), estão definidos no Código Penal Militar os 

crimes militares praticados em tempo de guerra e de paz, enquanto as normas para processar e 

julgar estes crimes encontram-se dispostas no Código de Processo Penal Militar. Neste estudo, 

trataremos dos crimes militares cometidos em tempos de paz, haja visto que situações de guerra 

não ocorre em nossa atual realidade.    

Lima (2016, p. 140) por sua vez, ensina que não é aplicado o Código de Processo Penal 

no âmbito da Justiça Militar, porque nessa esfera da justiça aplica-se o Código Penal Militar 

(Decreto-Lei nº 1.001/69) e o Código de Processo Penal Militar (Decreto-Lei nº 1.002/69). 

Porém, de acordo com o próprio Código de Processo Penal Militar, existe a possibilidade de 

ser aplicado a legislação processual penal comum e demais fontes de direito, em casos de 

omissão, sem prejuízo da índole do processo penal militar, conforme dispõe o artigo 3º e suas 

alíneas do referido diploma legal, veja-se:  
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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; 

b) pela jurisprudência; 

c) pelos usos e costumes militares; 

d) pelos princípios gerais de Direito; 

e) pela analogia. 

 

A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 prevê no seu artigo 124, que 

compete à Justiça Militar da União processar e julgar os crimes militares definidos em lei, sem 

a abrangência de crimes praticados contra militares, matéria civil ou disciplinar. (NOVELINO, 

2016, p. 728) 

No ensinamento do doutrinador Lopes Jr. (2018, p. 254), quando a Constituição da 

República Federativa do Brasil de 1988 fala em “crimes militares definidos em lei” (artigo 124), 

ela remete ao extenso artigo 9º do Código Penal Militar, que determina o que é um crime militar.  

Para Lima (2019, p. 371), quanto à competência criminal, à Justiça Militar da União só 

compete julgar crimes cometidos por militares da União, ou seja, Militares Federais; e à Justiça 

Militar dos Estados julgar os crimes cometidos por Militares Estaduais, ou seja, Policiais 

Militares e Bombeiros Militares, conforme se demonstrará na sequência. 

Novelino (2016, p. 728-729) contribuindo para os ensinamentos, também diz que essa 

delimitação de competência para processar e julgar os militares, está expressa na Constituição 

da República Federativa do Brasil de 1988 em seu artigo 124 quando se refere aos Militares da 

União, como já citado, e no artigo 125 parágrafo 4º, quando refere-se aos Militares dos Estados, 

e será citado agora, veja-se:   

 

Art. 125. Os Estados organizarão sua Justiça, observados os princípios estabelecidos 

nesta Constituição. 

[…] 

§ 4º Compete à Justiça Militar estadual processar e julgar os militares dos Estados, 

nos crimes militares definidos em lei e as ações judiciais contra atos disciplinares 

militares, ressalvada a competência do júri quando a vítima for civil, cabendo ao 

tribunal competente decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da 

graduação das praças. 
  

Portanto, como já mencionado, a Constituição Federal delimita a competência da Justiça 

Militar Estadual e Federal, que tem a função de processar e julgar os crimes militares definidos 

em lei respectivamente, porém, não menciona-se quem são os jurisdicionados. Sendo assim, 

será que é possível que um civil seja julgado pela Justiça Militar? Segundo os ensinamentos de 

Neves (2018, p. 289), qualquer pessoa poderá ser julgada por crime militar, basta cometer um 

crime previsto no Código Penal Militar, essa possibilidade será exemplificada na sequência. 
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 De acordo com os ensinamentos de Lima (2019, p. 374), existe a possibilidade de um 

civil ser julgado pela Justiça Militar, basta cometer um crime militar. Porém, é somente a Justiça 

Militar da União que tem a competência para o julgamento, vez que, segundo o autor:  

 

[..] diversamente da Justiça Militar Estadual, a Justiça Militar da União tem 

competência para processar e julgar tanto militares quanto civis. Logo, […], caso um 

civil e um militar das Forças Armadas, agindo em concurso de agentes, subtraiam uma 

arma de fogo pertencente ao patrimônio do Exército, mediante violência ou grave 

ameaça, ambos serão julgados pela Justiça Militar da União pela prática do crime 

militar de roubo majorado (art. 242, § 2º, inciso II, c/c art. 9º, inciso II, alínea “e” - 

para o militar -, e art. 9º, inciso III, alínea “a” - para o civil -, todos do CPM), mesmo 

que o civil não saiba que se trata de armamento das Forças Armadas. 

  

           Referindo-se à Justiça Militar Estadual, Lima (2019, p. 373), ensina que por estar 

circunscrita aos militares distritais e estaduais, deve haver separação dos processos em caso de 

prática de crime em coautoria entre um militar estadual e um civil, sendo o primeiro processado 

e julgado perante a Justiça Militar Estadual pela prática do crime militar, e o segundo 

respondendo na Justiça Comum pela prática do crime comum.  

Essa regra está expressa no Código de Processo Penal Militar, Código de Processo Penal 

e súmula do Superior Tribunal de Justiça, que serão citados integralmente na sequência. 

A alínea “a”, artigo 102 do Código de Processo Penal Militar versa que: 

 

Art. 102. A conexão e a continência determinarão a unidade do processo, salvo: 

a) no concurso entre a jurisdição militar e a comum; 

 

 Neste mesmo sentido, o inciso I, artigo 79 do Código de Processo Penal diz: 

 

Art. 79. A conexão e a continência importarão unidade de processo e julgamento, 

salvo: 

I - no concurso entre a jurisdição comum e a militar; 

 

Contribui para o tema a súmula 90 do Superior Tribunal de Justiça, que possui o seguinte 

teor: 

 

Súmula 90 do Supremo Tribunal de Justiça: Compete à Justiça Estadual Militar 

processar e julgar o policial militar pela prática do crime militar, e à comum pela 

prática do crime comum simultâneo àquele.  

 

Para exemplificar o que foi citado acima, basta imaginar uma situação hipotética, em 

que, agindo em concurso de agentes em um determinado estado, um civil e um policial militar, 
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no interior de um quartel subtraírem uma arma de fogo que pertence a Polícia Militar, o civil 

responderá pelo delito tipificado no inciso IV, parágrafo 4º, artigo 155 do Código Penal no 

âmbito da Justiça Comum Estadual, enquanto que o policial militar responderá pelo delito 

tipificado no inciso IV, parágrafo 6º, artigo 240 concominado com alínea “e”, inciso II, artigo 

9º, ambos do Código Penal Militar, no âmbito da Justiça Militar Estadual. (LIMA, 2019, p. 373)     

Lima (2019, p. 398), reforça essa diferenciação entre a competência para julgamento 

dos crimes cometidos pelos Militares Estaduais daqueles cometidos pelos Militares da União, 

salientando que:  

 

De uma leitura precipitada do art. 22 do CPM, poder-se-ia concluir que os militares 

dos Estados não poderiam responder por crimes militares previstos no Código Penal 

Militar, na medida em que o referido artigo não os elencou na condição de militar. De 

fato, o art. 22 do Código Penal Militar não faz referência aos militares dos Estados, 

mas apenas às pessoas incorporadas às Forças Armadas, que são constituídas pela 

Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica – as Polícias Militares e Corpos de 

Bombeiros Militares funcionam apenas como forças auxiliares e reserva do Exército 

(CF, art. 144, § 6º, c/c o art. 4º, inciso II, alíneas “a” e “b”, da Lei nº 6.880/80). Não 

obstante, não se pode perder de vista que a própria Constituição Federal, em seu art. 

42, dispõe que “os membros das Polícias Militares e Corpos de Bombeiros Militares, 

instituições organizadas com base na hierarquia e disciplina, são militares dos 

Estados, do Distrito Federal e Territórios”. Logo, para fins de fixação da competência 

da Justiça Militar Estadual, extrai-se o conceito de militar do art. 42 da Constituição 

Federal.  

 

Portanto, conforme ressalta Lopes Jr. (2018, p. 254) e o que explanamos acima, é 

possível concluir que compete à Justiça Militar processar e julgar os crimes previstos em lei 

(artigo 124 da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988), e essa “lei” a que se 

refere este artigo da Constituição Federal, é o Código Penal Militar, que define em seu artigo 

9º o que são crimes militar. 

Ocorre que, recentemente, este dispositivo (artigo 9º do Código Penal Militar) foi 

alterado pela Lei nº 13.491/2017 que ampliou a competência da Justiça Militar, permitindo, 

como podemos notar no vigente inciso II do artigo 9º, que crimes previstos em legislação penal 

especial (Código Penal, e demais legislações) também sejam julgados na Justiça Militar da 

União e Estadual quando praticados pelos seus respectivos agentes em atividade, além de 

determinar em seu parágrafo 2º, que os crimes dolosos contra a vida praticados por Militares 

da União contra civis, também em situações de atividades, não serão mais julgados pelo 

Tribunal do Júri como era antes, e sim pela Justiça Militar da União, conforme demonstraremos 

detalhadamente na sequência. 
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3 DA ALTERAÇÃO DA COMPETÊNCIA  

 

3.1 DAS ALTERAÇÕES DO ARTIGO 9º DO CÓDIGO PENAL MILITAR, DECORRENTES 

DA LEI Nº 13.491 DE 13 DE OUTUBRO DE 2017 

 

No ano de 1996, após manifestações de instituições defensoras dos Direitos Humanos 

internacionais e nacionais, foi incorporado o parágrafo 4º no artigo 125 da Constituição da 

República Federativa do Brasil de 1988. O dispositivo alterou o Código Penal Militar 

determinando que fossem julgados pelo Tribunal do Júri os crimes dolosos contra a vida, 

quando cometidos por militares contra civis. Esse dispositivo teve vigência até entrar em vigor 

a Lei nº 13.491/2017 que alterou esta situação, pois deu uma nova redação ao artigo 9º, inciso 

II, e os parágrafos 1º e 2º, do Código Penal Militar, transferindo a competência de julgamento 

dos crimes citados e outros, para a Justiça Militar. (LOPES JR., 2018, p. 256) 

Lima (2019, p. 383) ensina que no dia 16 de outubro de 2017 entrou em vigor a Lei nº 

13.491/2017, que faz duas significativas mudanças no Código Penal Militar: uma delas no 

inciso II, artigo 9º, ampliando a competência da Justiça Militar, que passa a julgar além dos 

crimes previstos no Código Penal Militar (como ocorria antes), os crimes previstos na legislação 

penal quando praticados em uma das condições dispostas no texto “antigo”, veja-se o novo e 

vigente dispositivo: 

 

Art. 9º. Consideram-se crimes militares, em tempo de paz: 

[...] 

II – os crimes previstos neste Código e os previstos na legislação penal, quando 

praticados: 

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;  

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 

 

 Em outras palavras, agora a Justiça Militar Federal e Estadual, pode julgar também os 

crimes tipificados no Código Penal e demais legislações, como os crimes de aborto e tortura 
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por exemplo, que anteriormente a mudança da lei, tinham o julgamento através da Justiça 

Comum, se o militar que praticou tal crime esteja em serviço.    

As alterações do inciso II, artigo 9º do Código Penal Militar, são exemplificadas nas 

palavras de Neves (2018, p. 287-288), segundo ele:    

 

Agora, pelo novo inciso II do art. 9º, crimes como aborto e infanticídio poderão ser 

militares (crimes militares extravagantes). Exemplificativamente, um aborto 

praticado por um médico militar da ativa em uma gestante civil, no interior de um 

hospital (lugar sujeito à Administração Militar) até a nova realidade, trata-se de crime 

comum, pois não há esse crime na Parte Especial do CPM, mas apenas no art. 125 do 

Código Penal comum. Hoje, quando praticado em uma das hipóteses do inciso II do 

art. 9º do Código Penal Castrense, o crime será militar, portanto, um crime militar 

doloso contra a vida de civil.  

 

Com as alterações citada acima no inciso II, artigo 9º do Código Penal Militar, com a 

Lei nº 13.491/2017, é possível concluir que os crimes de natureza militar tiveram uma 

significativa ampliação, e agora qualquer crime existente no ordenamento jurídico brasileiro 

poderá se tornar crime militar, dependendo apenas de preencher uma das condições que estão 

tipificadas neste dispositivo. 

A outra importante alteração feita no Código Penal Militar com a lei nova, foi no 

parágrafo 2º do artigo 9º, e transferiu para a Justiça Militar da União a competência para 

processar e julgar os crimes dolosos contra a vida, praticados por militares das Forças Armadas 

contra civis, quando eles estiverem em serviço, veja-se integralmente o novo dispositivo: 

 

[...] 

§ 2º. Os crimes de que trata este artigo, quando dolosos contra a vida e cometidos por 

militares das Forças Armadas contra civil, serão da competência da Justiça Militar da 

União, se praticados no contexto: 

I – do cumprimento de atribuições que lhes forem estabelecidas pelo Presidente da 

República ou pelo Ministro de Estado da Defesa;  

II – de ação que envolva a segurança de instituição militar ou de missão militar, 

mesmo que não beligerante; ou 

III – de atividade de natureza militar, de operação de paz, de garantia da lei e da ordem 

ou de atribuição subsidiária, realizadas em conformidade com o disposto no art. 142 

da Constituição Federal e na forma dos seguintes diplomas legais:  

a) Lei nº 7.565, de 19 de dezembro de 1986 - Código Brasileiro de Aeronáutica;  

b) Lei Complementar nº 97, de 9 de junho de 1999;       

c) Decreto-Lei nº 1.002, de 21 de outubro de 1969 - Código de Processo Penal Militar; 

e 

d) Lei nº 4.737, de 15 de julho de 1965 - Código Eleitoral.  

  

Esta alteração diz respeito somente aos crimes dolosos contra a vida, que, quando 

praticados por militares das Forças Armadas contra civis, serão jugados pela Justiça Militar da 

União, se os militares estiverem em serviço. Este dispositivo não abrange os militares estaduais, 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L7565.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LCP/Lcp97.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del1002.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L4737.htm
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que quando cometerem o mesmo crime, nas mesmas circunstancias, serão julgados pela Justiça 

Comum, ou seja, pelo Tribunal do Júri.  

Sobre as alterações feitas no Código Penal Militar com a Lei nº 13.491/2017, Neves 

(2018, p. 203) posicionou-se dizendo: “a Lei nº 13/491/17, além de ampliar o conceito de crime 

militar, também alterou a disciplina sobre o julgamento do crime militar doloso contra a vida 

de civil”.  

É possível perceber, que anteriormente à nova lei, a definição de crime militar era muito 

restrita. Com a nova lei houve ampliação, porém manteve as mesmas características, ou seja, 

para ser considerado crime militar, deve ser praticado apenas por agente militar ou por um civil 

dentro de estabelecimento militar, e em situações de atividades propriamente militares. Tal 

peculiaridade, é exemplificada em Lima (2016, p. 499), que diz:   

  

Segundo Jorge Alberto Romeiro, crime propriamente militar é aquele que só pode ser 

praticado por militar, pois consiste na violação de deveres restritos, que lhe são 

próprios, sendo identificado por dois elementos: a qualidade do agente (militar) e a 

natureza da conduta (prática funcional). Diz respeito particularmente à vida militar, 

considerada no conjunto da qualidade funcional do agente, da materialidade especial 

da infração e da natureza peculiar do objeto danificado, que deve ser o serviço, a 

disciplina, a administração ou a economia militar. A título de exemplo, podemos citar 

os delitos de deserção (CPM, art. 187), embriaguez em serviço (CPM, art. 202), 

dormir em serviço (CPM, art. 203), pederastia ou outro ato de libidinagem (CPM, art. 

235). 

 

Lopes Jr. (2018, p. 255) contribui dizendo que antes das alterações feitas no Código 

Penal Militar com o advento da Lei nº 13.491/2017, os crimes previsto em legislação especial, 

como a tortura, abuso de autoridade, associação para o tráfico, entre outros, não eram da 

competência da Justiça Militar (dos Estados ou da União), e sim, julgados pela justiça comum. 

Se houvesse conexão entre um crime previsto na legislação especial e um crime militar, havia 

uma cisão, onde o crime não previsto no Código Penal Militar teria seu julgamento na justiça 

comum (federal ou estadual de acordo com o caso) e o crime militar, por sua vez, seria julgado 

pela Justiça Militar. Agora, ambos são julgados pela Justiça Militar, tanto Federal como 

Estadual.   

Portanto, é possível concluir que a nova redação do artigo 9º do Código Penal Militar 

ampliou vastamente a competência da Justiça Militar, agora os crimes previstos na legislação 

penal extravagante também estão abrangidos pela Justiça Militar tanto Estadual quanto Federal, 

e os crimes dolosos cometidos por militares da União contra a vida de civis, terão seus 

julgamentos na esfera da Justiça Militar da União, enquanto que nesta mesma situação os 

Militares Estaduais serão Julgados pelo Tribunal do Júri como ocorria antes.   
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Na sequência far-se-á uma explanação dividida em dois tópicos, explicando os 

requisitos que devem ser observados após as alterações para saber quando se trata de crime 

militar com competência da Justiça Militar da União ou da Justiça Militar dos Estados.    

   

3.2 A NOVA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO  

 

Com as já citadas alterações, e consequente ampliação da competência da Justiça 

Militar, Lopes Jr. (2018, p. 256) ressalta que é necessário observar alguns requisitos para 

identificar quando se trata de crime militar com competência da União, veja-se:  

 

Portanto, para que se tenha a competência da justiça militar da União, é preciso: 

a) seja uma conduta tipificada no Código Penal Militar ou na legislação penal comum 

ou especial (diante da abertura dada pela nova redação do art. 9º, II do CPM); 

b) que seja praticada por militar em situação de atividade; 

c) esteja presente uma daquelas situações descritas no art. 9º, incisos II e III do Código 

Penal Militar; 

d) por fim, a jurisprudência tem (buscando claramente restringir a competência da 

Justiça Militar) passado a exigir uma situação de interesse militar. Isso porque a 

atuação da Justiça Militar deve ser excepcional somente nos casos de “efetiva violação 

de dever militar ou afetação direta de bens jurídicos das Forças Armadas”. 

 

Portanto, estes são os requisitos que devem ser observado para diferenciar quando trata-

se de crime militar que compete a Justiça Militar da União julgar.  Posteriormente será 

explanado os requisitos que devem ser observados para que se tenha o julgamento pela Justiça 

Militar Estadual.  

Lenza (2018, p. 889) ensina que se o crime doloso contra a vida for praticado por um 

militar contra outro militar, conforme prevê o artigo 9º do Código Penal Militar, a competência 

será da Justiça Militar, tanto na esfera Estadual como na esfera Federal. Portanto alterou-se a 

competência apenas quando a vítima for civil e o crime for praticado por militar das Forças 

Armadas, se a vítima for civil e o militar for estadual, a competência para julgá-lo continua 

sendo do Tribunal do Júri, conforme também ensina o doutrinador Aury Lopes Junior e será 

explanado na sequência.   

Segundo Lopes Jr. (2018, p. 260), “a nova Lei nº 13.491/2017, no que tange aos crimes 

dolosos contra a vida, atinge apenas os militares do exército, marinha e aeronáutica […], sendo 

apenas os militares das Forças Armadas julgados na Justiça Militar da União e não no Tribunal 

do Júri”. Neste caso, ele se refere à alteração feita no parágrafo 2º, artigo 9º do Código Penal 

Militar, ou seja, este dispositivo será aplicado apenas aos Militares das Forças Armadas, 
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excluindo portando os Militares Estaduais, pois estes serão Julgados pelo Tribunas do Júri 

conforme veremos na sequência.   

 

3.3 A NOVA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR ESTADUAL 

  

 Conforme já explanamos anteriormente, a competência da Justiça Militar Estadual está 

prevista no parágrafo 4º, artigo 125, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. 

Assim como no tópico da Competência da Justiça Militar da União, Lopes Jr. (2018, p. 256) 

ensina que para serem considerados crimes militares no âmbito da Justiça Militar Estadual, 

deve-se preencher os seguintes requisitos:  

 

[...] 

a) seja uma conduta tipificada no Código Penal Militar ou na legislação penal comum 

ou especial (diante da abertura dada pela nova redação do art. 9º, II, do CPM); 

b) que seja praticada por militar; (policial militar, bombeiro ou policial rodoviário 

estadual) em situação de atividade […]; 

c) esteja presente uma daquelas situações descritas no Art. 9º, incisos II e III, do 

Código Penal Militar; 

d) por fim, a jurisprudência tem (buscando claramente restringir a competência da 

Justiça Militar) passado a exigir uma situação de interesse militar. Isso porque a 

atuação da Justiça Militar deve ser excepcional mente nos casos de “efetiva violação 

de dever militar ou afetação direta de interesse militar”. 

 

Segundo Lopes Jr. (2018, p. 259), com a nova lei, passa para a Justiça Militar Estadual 

a competência de julgar o militar que cometer os crimes previstos no Código Penal, Código 

Penal Militar e nas leis penais especiais, e com essa mudança superou-se a Súmula nº 172 do 

Supremo Tribunal de Justiça, que determinava a competência da Justiça Comum para processar 

e julgar os militares que praticavam o crime de abuso de autoridade mesmo sendo em serviço, 

em exatos termos:  

 

Súmula 172 do Supremo Tribunal de Justiça - Compete à justiça comum processar e 

julgar militares por crime de abuso de autoridade, ainda que praticados em serviço. 

 

Referindo-se a súmula citada acima, Lima (2019, p. 384) concorda com o doutrinador 

mencionado e contribui dizendo: 

 

Encontra-se superado, portanto, o referido verbete sumular, já que o abuso de 

autoridade é crime previsto na legislação penal. Logo, se praticado por militar em 

serviço, por exemplo, abuso de autoridade consubstanciado em atentado à liberdade 

de locomoção, o agente deverá ser denunciado pela prática do agora crime militar do 

art. 3º, “a”, da Lei nº 4.898/65, c/c art. 9º, II, “c”, do CPM, perante a Justiça Militar 
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da União - se militar das Forças Armadas -, ou perante a Justiça Militar dos Estados - 

se militar estadual.  

 

Essa alteração tornou-se polêmica, pois refere-se exclusivamente aos Policiais Militares 

e Bombeiros Militares que frequentemente são acusados da prática do crime de abuso de 

autoridade durante o desempenho de suas atividades rotineiras, e agora deixaram de ser 

processados e julgados pela Justiça Comum, passando a ser julgados pelos seus pares, ou seja, 

pela Justiça Militar Estadual, conforme explica Cavalcante (2018, p. 420):    

 

Antes da alteração, se o militar, em serviço, cometesse, abuso de autoridade, ele seria 

julgado pela Justiça Comum porque o artigo 9º, II, do CPM afirmava que somente 

poderia ser considerado como crime militar as condutas que estivessem tipificadas no 

CPM. Assim, como o abuso de autoridade não está previsto no CPM, mas sim na Lei 

nº 4.898/65, este delito não podia ser considerado crime militar nem podia ser julgado 

pela Justiça Militar. Isso, contudo, mudou com a nova redação dada pela Lei nº 

13.491/2017 ao art. 9º, II, do CPM. 

 

Com o advento da Lei nº 13.491/2017, além da súmula nº 172 do Supremo Tribunal de 

Justiça, outra súmula superada foi a nº 6, também desse tribunal, que será explanada na 

sequência.  

Segundo Cavalcante (2018, p. 419), com a alteração de competência feita com a Lei nº 

13.491/2017, os crimes de trânsito previstos no Código de Trânsito Brasileiro, quando praticado 

por Policiais Militares em situação de atividade, agora também são considerados crimes 

militares e devem ser julgados pela Justiça Militar, mesmo a vítima sendo civil, com base no 

novo inciso II, artigo 9º do Código Penal Militar. Sendo assim, ficou superada também a súmula 

nº 6 do Supremo Tribunal de Justiça que possuía o seguinte teor:  

 

Súmula 6 do Supremo Tribunal de Justiça - Compete à Justiça Comum Estadual 

processar e julgar delito decorrente de acidente de trânsito envolvendo viatura de 

Polícia Militar, salvo se o autor e vítima forem policiais militares em situação de 

atividade. 

 

Referindo-se aos crimes dolosos contra a vida de civis praticados por Militares 

Estaduais, Lopes Jr. (2018, p. 259-260) ensina que a nova lei introduziu o parágrafo 1º, no 

inciso II, artigo 9º do Código Penal Militar, e, portanto, este dispositivo estabelece tratamento 

diferenciado para os Militares Estaduais em relação aos Militares Federais, veja-se as palavras 

do doutrinador:  

 

O art. 9º, II, § 1º, do CPM determina que “os crimes de que trata este artigo, quando 

dolosos contra a vida e cometidos por militares contra civil, serão da competência do 
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Tribunal do Júri.” Tal regra se aplica exclusivamente ao militar dos Estados, não aos 

militares das Forças Armadas, por força de expresso mandamento constitucional art. 

125 § 4º CF. 

  

 O dispositivo do parágrafo 1º, inciso II, artigo 9º do Código Penal Militar introduzido 

com a Lei nº 13.491/2017, obedece o disposto no parágrafo 4º, artigo 125 da Constituição da 

República Federativa do Brasil de 1988, e determina que os Militares Estaduais, continuem 

sendo julgados por Júri Popular quando cometerem crimes dolosos contra a vida de civis, 

mesmo no exercício de suas funções.  

Mas, e se eventualmente o Policial Militar estiver sendo julgado no tribunal do Júri por 

homicídio doloso e ocorrer uma desclassificação do crime? Neste caso, o juiz do tribunal do 

Júri não será competente para julga-lo, devendo remeter o processo à Justiça Militar Estadual, 

conforme explica Lopes Jr. (2018, p. 260), veja-se: 

 

Situação interessante pode ocorrer se, no plenário do Júri, operar-se uma 

desclassificação própria, com o afastamento da figura dolosa. Nesse caso, pensamos 

que não poderá o juiz presidente proferir decisão, pois, se o homicídio doloso contra 

a vida de um civil, praticado pelo policial militar (estadual) não é de competência da 

Justiça Militar, o crime culposo permanece sendo. Logo, deverá ele redistribuir o 

processo para a Justiça Militar Estadual, a quem competirá o processo e julgamento 

do militar que pratique um crime culposo contra a vida de um civil (se presente, é 

claro, o interesse militar e demais circunstâncias do art. 9º do CPM). Não há que se 

falar em prorrogação da competência nesse caso, pois se trata de competência 

absoluta, em razão da matéria, logo, improrrogável. 

 

Diante do exposto, é possível concluir que com o advento da Lei nº 13.491/2017, houve 

alterações nas duas esferas de Justiça Militar: Federal e Estadual. Lenza (2018, p. 892) faz um 

apanhado de forma breve explicando como ficou definida a competência para processo e 

julgamento dos Militares, veja-se:  

 

Assim, podemos concluir, de acordo com o prescrito no art. 124 da CF, c/c o art. 9º 

do CPM:  

Crime doloso contra a vida praticado por militar contra militar: Justiça Militar;  

Crime doloso contra a vida praticado por militar das Forças Armadas e a vítima civil 

– regra geral: a competência será da justiça comum, Tribunal do Júri Federal;  

Crime doloso contra a vida cometido por militar das Forças Armadas e a vítima civil, 

se no contexto dos incisos I a III do § 2º do art. 9º do CPP (redação dada pela Lei nº 

13.491/2017) – exceção à regra geral: competência da Justiça Militar da União, 

mesmo se a vítima for civil (havendo dúvida sobre a possibilidade desse afastamento 

da competência do Tribunal do Júri por lei – o Pleno do STF ainda não analisou essa 

questão diretamente!). 

 

Ficou esclarecido, portanto, que e a nova legislação está em vigência, mas ainda não foi 

analisada pela Suprema Corte, mas é possível que se posicione de acordo com a lei, haja vista 
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que a própria Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 prevê a possibilidade de 

legislar-se sobre este tema.  

Segundo Lenza (2018, p. 889), diferentemente da competência da Justiça Estadual que 

está explícita na Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 em seu artigo 125 

parágrafo 4º, dizendo que deverá processar-se e julgar-se os crimes dolosos contra a vida 

cometido por Militares Estaduais através do Tribunal do Júri, quando falar-se em crime 

cometido por Militar das Forças Armadas, o artigo 124 da Constituição da República Federativa 

do Brasil de 1988 permite uma abertura para legislar-se, e possivelmente esse é o motivo dessa 

lei estar em vigor, segundo o autor:  

 

[…] em relação à Justiça Militar da União, não definiu qualquer regra. Apenas 

estabeleceu (art. 124) que a competência será definida na lei, colocando-se em dúvida 

se, de fato, teria o constituinte dando um “cheque em branco” para o legislador. […] 

para a Justiça Militar Estadual, há regras explícitas na Constituição: a competência é 

o Tribunal do Júri se a vítima for civil (art. 125, §4º, da CF/88), lembrando que, a 

hipótese de crime doloso contra a vida praticado por militar contra militar (vítima 

militar), a competência será da Justiça Militar.  

 

Para Lopes Jr. (2018, p. 256), deve ser afastada a competência da Justiça Militar (Federal 

ou Estadual) quando não houver uma conduta característica à função militar, ou uma “situação 

de interesse militar”, relacionada à prática dos crimes. Sendo assim, quando trata-se de um 

crime de violência doméstica, mesmo quando praticado com armamento militar e sujeito à 

jurisdição militar (artigo 9º, II do Código Penal Militar), ou em um caso de acidente de trânsito 

com a viatura militar, praticado pelo militar contra civil no exercício de atividades 

administrativas, são casos que não há que se falar em competência da Justiça Militar. 

Conforme visto acima, as alterações feitas na legislação com o advento da Lei nº 

13.491/2017, além de gerar muitas polêmicas, já possui algumas Ações Diretas de 

Inconstitucionalidade (ADI), mas ainda não foi analisada pelo Superior Tribunal Federal. Para 

alguns doutrinadores, as alterações são consideradas errôneas, para outros, a lei é 

inconstitucional e não deveria existir. Este é o assunto que será debatido no próximo tópico.  

 

4 DA SUSPEITA DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI Nº 13.491/2017 

 

Lenza (2018, p. 1133) ensina que não é atribuição essencial e primordial das Forças 

Armadas cuidar de segurança pública, porque de acordo com o artigo 144 e seus incisos da 

Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, isso é função das forças de segurança 

pública, confira-se na integra o dispositivo: 
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Art. 144. A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, 

é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do 

patrimônio, através dos seguintes órgãos: 

I - polícia federal; 

II - polícia rodoviária federal; 

III - polícia ferroviária federal; 

IV - polícias civis; 

V - polícias militares e corpos de bombeiros militares. 
 

Mas, segundo Lenza (2018, p. 1133), de forma excepcional, eventualmente e 

subsidiariamente, conforme disciplina a parte final do artigo 142 caput da Constituição da 

República Federativa do Brasil de 1988, admite-se o emprego das Forças Armadas para atuar 

na segurança pública, nos casos de Garantia da Lei e da Ordem (GLO). Os requisitos para a 

possibilidade mencionada estão expressos no parágrafo 2º e no caput, ambos do artigo 15 da 

Lei Complementar nº 97 de 09 de junho de 1999 (lei que dispõe sobre as normas gerais para a 

organização, o preparo e o emprego das Forças Armadas), que assim restam descritos:   

 

Art. 15. O emprego das Forças Armadas na defesa da Pátria e na garantia dos poderes 

constitucionais, da lei e da ordem, e na participação em operações de paz, é de 

responsabilidade do Presidente da República, que determinará ao Ministro de Estado 

da Defesa a ativação de órgãos operacionais, observada a seguinte forma de 

subordinação: 

[…] 

§ 2o A atuação das Forças Armadas, na garantia da lei e da ordem, por iniciativa de 

quaisquer dos poderes constitucionais, ocorrerá de acordo com as diretrizes baixadas 

em ato do Presidente da República, após esgotados os instrumentos destinados à 

preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, 

relacionados no art. 144 da Constituição Federal. 

 

Outros exemplos de atuações das Forças Armadas podem ser vistos: na construção civil, 

quando são construídas ou duplicadas rodovias pelo Exército; no cumprimento de mandado de 

prisão (artigo 8º, alínea “c” do Código Penal Militar); com emprego de pessoal, material, e 

meios de transportes nas ações de defesa civil como as de buscas e salvamentos; durante as 

eleições (artigo 23º, XIV, da Lei nº 4.737/65 – Código Eleitoral); e na pacificações de favelas 

como ocorre frequentemente no Estado do Rio de Janeiro. (LENZA, 2018, p. 890) 

  Vale ressaltar que não se deve confundir o emprego das Forças Armadas para a Garantia 

da Lei e da Ordem com o Estado de Defesa, de Sítio e Intervenção Federal, pois são situações 

muito semelhantes.  

Segundo Lenza (2018, p. 889), a ADEPOL (Associação dos Delegados de Polícia) 

ajuizou no dia 26 de outubro de 2017 a ADI (Ação Direta de Inconstitucionalidade) nº 5.804 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art144
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questionando a ampliação da competência da Justiça Militar introduzida pela Lei nº 

13.491/2017, porém ainda não foi analisada.  

Lima (2019, p. 390) afirma que a inconstitucionalidade da Lei nº 13.491/17 já iniciou 

com o projeto de Lei nº 5.768/2016 que deu origem a ela. Tal projeto possuía um artigo 2º onde 

determinava que a mudança de competência perdurasse até o dia 31 de dezembro de 2016, 

devido a excepcionalidade do evento Jogos Olímpicos e Paraolímpicos no Estado do Rio de 

Janeiro. O texto aprovado e posteriormente suprimido, artigo 2º da Lei nº 13.491/17, possuía o 

seguinte teor:  

 

Art. 2º. Esta Lei terá vigência até o dia 31 de dezembro de 2016 e, ao final da vigência 

desta Lei, retomará a ter eficácia a legislação anterior por ela modificada.  

 

Conforme se explica em Lima (2019, p. 390), o dispositivo citado foi vetado pelo 

Presidente da República, e um dos fundamentos para o veto foi que de acordo com o artigo 5º, 

XXXVII da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, tal medida poderia ser 

interpretada como estabelecimento de um Tribunal de Exceção. 

Para Lima (2019, p. 390), a mudança temporal que o então Presidente da República fez 

na lei, mudou completamente seu sentido e pode ter gerado sua inconstitucionalidade, veja-se:  

 

Com a devida vênia, por mais que tenha havido o veto integral de um artigo, não nos 

parece possível concluir pela constitucionalidade da Lei n. 13.491/17, sob pena de se 

admitir que o Presidente da República modifique, por completo, aquilo que fora 

aprovado pelo Congresso Nacional. Bem ou mal - já dissemos que andou muito mal - 

fato é que o Projeto de Lei aprovado pelo Congresso previa uma mudança temporária 

de competência. Ao vetar o Art. 2º, o Presidente da República conferiu a essa mudança 

uma natureza definitiva, permanente, desnaturando integralmente aquilo que fora 

aprovado pelo Poder Legislativo. Como observa Rodrigo Foureaux, “mutatis 

mutandis, é como se tivesse retirado o ‘não’ de um artigo de lei, o que muda 

completamente o sentido do texto”. Admitir tamanha ingerência no processo 

legislativo por parte do Poder Executivo caracteriza, a nosso juízo, evidente violação 

ao princípio da separação dos poderes (CF, Art. 2º). Há de ser reconhecida, portanto, 

a inconstitucionalidade formal da Lei nº. 13.491/17.  

 

Já para Neves (2018, p. 289) a Lei nº 13.491/2017, torna irrelevante o dispositivo do 

parágrafo 2º, artigo 9º do Código Penal Militar, que transfere para a Justiça Militar da União, o 

julgamento dos militares que cometerem crimes dolosos contra a vida de civis no desempenho 

das funções. O dispositivo não é inconstitucional, pois encontra amparo na parte final do artigo 

124 da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Para o autor:     

 

Para quem já defendia, na Justiça Militar da União, a inconstitucionalidade do 

parágrafo único do Art. 9º do Código Penal Militar em cotejo com o Art. 124 da CF 
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[…], o novo § 2º do art. 9º é despiciendo – mas não inconstitucional -, visto que, nas 

condições de seus incisos, os militares estarão em serviço, portanto, em prática de 

crime militar nos termos da alínea C do inciso II do Art. 9º do Código Penal Militar, 

que somente pode ser processado e julgado pela Justiça Militar. 

 

 Lenza (2018, p. 892) explica que a Lei nº 13.491/17 ainda não foi enfrentada pelo 

Supremo Tribunal Federal de forma específica, mas o debate que será travado deve 

proporcionar resultado favorável ao que dispõe a lei nova, em relação ao parágrafo 2º, devendo 

admitir de forma efetiva que os militares das Forças Armadas que pratiquem crimes dolosos 

contra a vida de civis durante atividades por eles desenvolvidas, devem ser julgados pela Justiça 

Militar da União, e não mais pelo tribunal do Júri, baseando-se no “cheque em branco” que 

prescreve a parte final do artigo 124 da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. 

Portanto, como foi possível verificar, existe uma divergência entre o posicionamento 

dos doutrinadores quando referem-se a este assunto, e até o momento, a Lei nº 13.491/2017 não 

foi analisada pelo Supremo Tribunal Federal, que futuramente deve posicionar-se sobre o tema.  

 No próximo tópico far-se-á um apanhado sobre a Lei nº 13.491/2017 e o princípio 

constitucional da isonomia ou igualdade.  

 

4.1 DO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA ISONOMIA 

 

Conforme o que já foi estudado e segundo os ensinamentos de Neves (2018, p. 289), 

amparado pelo parágrafo 4º, artigo 125 da Constituição da República Federativa do Brasil de 

1988, a competência para apurar os crimes militares (que agora abrange os crimes previstos em 

toda a legislação brasileira) e os crimes dolosos praticados por militares contra a vida de civis 

no âmbito estadual, é da Polícia Judiciária Militar e do Tribunal do Júri respectivamente. Por 

outra banda, na esfera federal, agora, de acordo com o artigo 9º do Código Penal Militar, após 

a vigência da Lei nº 13.491/17, os crimes militares (crimes previstos em toda a legislação 

brasileira) continuarão sendo julgados pela Justiça Militar e os crimes dolosos contra a vida de 

civis praticados por militares das Forças Armadas em serviço, serão julgados pela Justiça 

Militar da União. 

De acordo com o caput do artigo 5º da Constituição da República Federativa do Brasil de 

1988 e o princípio constitucional da isonomia, os militares Federais e Estaduais deveriam ter o 

mesmo tratamento, veja-se o que estabelece o dispositivo constitucional:  
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Art. 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-

se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à 

vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade [...] 

 

Lopes Jr. (2018, p. 257) diz que a Lei nº 13.491/2017 continuou estabelecendo tratamentos 

diferenciados para militares das Forças Armadas e Militares Estaduais. Na prática, quando um 

Policial Militar cometer um crime doloso contra a vida de um civil, será julgado no Tribunal 

do Júri, ou seja, não mudou nada para os Militares Estaduais. Enquanto na mesma situação, os 

Militares das Forças Armadas, que estiverem atuando nas “missões de Garantia da Lei e da 

Ordem” e demais casos como os citados anteriormente, vierem a cometer crime doloso contra 

a vida de civis, serão julgados pela Justiça Militar da União, e não mais no Tribunal do Júri, ou 

seja, há uma clara diferenciação no tratamento aos militares (Estaduais e Federais) mesmo 

agindo de forma idêntica. 

Para entender melhor o que já foi citado, basta imaginarmos uma situação hipotética, 

onde durante uma operação conjunta, um membro das Forças Armadas e um Policial Militar 

Estadual, em uma abordagem venham a cometer um crime doloso contra a vida de um civil. 

Neste caso ocorrerá uma cisão em relação ao processo e julgamento, sendo o Militar das Forças 

Armadas julgado na Justiça Militar da União, enquanto o Militar Estadual terá seu julgamento 

no Tribunal do Júri, ou seja, na Justiça Comum Estadual. (LOPES JR., 2018, p. 257)  

Um dos principais objetivos do Júri Popular é o réu ser julgado por pessoas da sociedade, 

por juízes leigos, que julgarão pelas experiências e conhecimentos que possuem da vida, 

acrescido da explanação dos fatos durante de debates pela acusação e pela defesa, formando 

sua opinião e decidindo posteriormente qual resposta será dada para cada pergunta que deve ser 

respondida durante seu voto. 

Seguindo essa linha de raciocínio, seria justo que o militar fosse julgado por seus pares 

quando cometessem crimes dolosos contra a vida de civis, aplicando, portanto, o princípio 

constitucional da isonomia, o que para os militares estaduais constitucionalmente seria 

impossível, como já visto. Porém, se houvesse uma mudança, e os militares estaduais também 

fossem julgados por seus pares, certamente os julgamentos seriam mais justos, e teriam o 

mesmo tratamento que os militares das Forças Armadas tem atualmente, concretizando o 

princípio constitucional da isonomia.      

Levando em consideração a morosidade da justiça no Brasil, as alterações feitas no 

Código Penal Militar com a Lei nº 13.491/2017 trouxeram um importante benefício, porque a 

Justiça Militar da União e dos Estados poderá dar uma resposta mais célere para a sociedade, 

haja vista que possui um efetivo considerável, e com isso pode analisar os processos e proferir 
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seus respectivos julgamentos com mais agilidade, contribuindo, assim, para desafogar o 

judiciário brasileiro. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Foi possível fazer um apanhado e esclarecer que a Constituição da República Federativa 

do Brasil de 1988 e a Lei nº 6.880 de 09 de dezembro de 1980 - Estatuto dos Militares, 

diferenciam as Forças Armadas das Forças de Segurança Estaduais, além de delimitarem suas 

funções.  

As Forças Armadas são compostas pelo Exército, Marinha e Aeronáutica e seus agentes 

são denominados Militares Federais. A função institucional é a defesa da Pátria e dos poderes 

constitucionais, mas esporadicamente intervém na segurança pública, em casos de Garantia da 

Lei e da Ordem, quando os estados não tem condições necessárias para manter a ordem pública 

com o efetivo das Forças de Segurança disponível, além de outras funções que poderão ser 

empregados. 

As Forças de Segurança Estaduais são compostas basicamente pelas Policias Militares 

e Corpos de Bombeiros Militares e seus agentes são denominados Militares Estaduais, e são 

forças auxiliares do Exército. A função institucional é garantir a segurança pública dos estados 

e do Distrito Federal.  

 Assim como existe uma diferença entre as instituições (Forças Armadas e Forças de 

Segurança Estaduais), existe também uma diferença nas esferas e formas de julgamentos dos 

agentes que cometem crimes em serviço ou não. Até pouco tempo, os Militares Federais e 

Estaduais, eram julgados pela Justiça Comum quando cometiam crimes não estabelecidos no 

Código Penal Militar, ou crime doloso contra a vida de civil durante o desempenho de suas 

atividades, e pela Justiça Militar quando cometiam Crime Militar tipificados no artigo 9º do 

Código Penal Militar.  

 Recentemente entrou em vigor a Lei nº 13.491/2017 que fez alterações no artigo 9º do 

Código Penal Militar, e ampliou a competência da Justiça Militar, determinando que os crimes 

previstos nas demais legislações como no Código Penal, Lei de Drogas, Lei Maria da Penha 

etc., se praticados por militares durante o serviço, fossem julgados pela Justiça Militar, tanto da 

União como dos Estados, ou seja, transformou estes crimes em Crimes Militares. Além de 

transferir para a Justiça Militar da União a competência para julgamento dos crimes dolosos 

contra a vida de civis praticados por Militares Federais também durante o serviço. 
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Porém, essa lei, que gerou muita polêmica, tem indícios de inconstitucionalidade e já 

possui algumas Ações Diretas de Inconstitucionalidade – ADI questionando essa ampliação da 

competência, mas ainda não passou por análise do Supremo Tribunal Federal que deve 

posicionar-se futuramente. 

Há divergências nos entendimentos doutrinários sobre esta alteração, para alguns 

doutrinadores ela é inconstitucional e não deveria existir, para outros, a lei não é considerada 

inconstitucional, porque encontra amparo na Constituição da República Federativa do Brasil de 

1988, e como já citado, aguarda-se o posicionamento do Superior Tribunal Federal. 

De acordo com o princípio constitucional da isonomia e os objetivos do julgamento pelo 

Tribunal do Júri, seria justo que os militares fossem julgados por seus pares, ou seja, por 

militares, após o cometimento de todos os crimes, inclusive os dolosos contra a vida de civis, 

devido as peculiaridades das atividades por eles exercidas, que muitas vezes são desconhecidas 

das pessoas que os julgarão.  Porém, a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 

determina que quando cometerem crimes dolosos contra a vida de civis, os Militares Estaduais 

sejam submetidos à Júri Popular.  

Assim, evidencia-se uma diferenciação entre Militares Federais e Estaduais, e 

consequentemente, vai de encontro com o já mencionado princípio constitucional da isonomia.  
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