
Ementa e Acórdão

02/04/2013 PRIMEIRA TURMA

HABEAS CORPUS 113.430 SÃO PAULO

RELATOR : MIN. DIAS TOFFOLI

PACTE.(S) :ANTONIA LOURDES DE SOUZA 
IMPTE.(S) :DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO 
PROC.(A/S)(ES) :DEFENSOR PÚBLICO-GERAL FEDERAL 
COATOR(A/S)(ES) :SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR 

EMENTA

Habeas corpus. Constitucional. Processual penal militar. Crime de 
desacato praticado por civil contra militar em situação de atividade em 
lugar sujeito à administração militar. Circunstância que atrai o art. 9º, 
inciso III, alínea b, do Código Penal Militar. Conduta que se enquadra 
no art. 299 do Código Penal Militar. Competência da Justiça castrense 
para processar e julgar. Incidência do art. 124 da Constituição Federal. 
Precedente. Ordem denegada.

1.  Cuida-se,  na  espécie,  de  crime de  desacato  praticado  por  civil 
contra militar em situação de atividade em lugar sujeito à administração 
militar, uma vez que praticado na enfermaria do 5º Batalhão de Infantaria 
Leve, localizado em Lorena/SP, atraindo, na espécie, a forma prevista no 
art. 9º, inciso III, alínea b, do Código Penal Militar.

2. À luz das circunstâncias, considerando que a conduta da paciente 
se enquadra no art. 299 do Código de Penal Militar, a competência para 
processá-la  e  julgá-la  é  da  Justiça  castrense,  por  força  do  art.  124  da 
Constituição Federal.

3. Ordem denegada.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros da 
Primeira  Turma  do  Supremo  Tribunal  Federal,  sob  a  Presidência  do 
Senhor Ministro Luiz Fux, na conformidade da ata do julgamento e das 
notas taquigráficas, por unanimidade de votos, em denegar a ordem de 
habeas corpus, nos termos do voto do Relator.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 3683225.

Supremo Tribunal FederalSupremo Tribunal Federal
Inteiro Teor do Acórdão - Página 1 de 12



Ementa e Acórdão

HC 113430 / SP 

Brasília, 2 de abril de 2013.

MINISTRO DIAS TOFFOLI
Relator

2 

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 3683225.

Supremo Tribunal Federal

HC 113430 / SP 

Brasília, 2 de abril de 2013.

MINISTRO DIAS TOFFOLI
Relator

2 

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 3683225.

Inteiro Teor do Acórdão - Página 2 de 12



Relatório

02/04/2013 PRIMEIRA TURMA

HABEAS CORPUS 113.430 SÃO PAULO

RELATOR : MIN. DIAS TOFFOLI

PACTE.(S) :ANTONIA LOURDES DE SOUZA 
IMPTE.(S) :DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO 
PROC.(A/S)(ES) :DEFENSOR PÚBLICO-GERAL FEDERAL 
COATOR(A/S)(ES) :SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR 

RELATÓRIO

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI (RELATOR):
Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria 

Pública  da  União  em favor  de  Antônia  Lourdes  de  Souza,  apontando 
como  autoridade  coatora  o  Superior  Tribunal  Militar,  que  negou 
provimento ao recurso de apelação interposto pela defesa da paciente.

Sustenta  a  impetrante,  em linhas gerais,  o  constrangimento  ilegal 
imposto à paciente, tendo em vista a incompetência absoluta da Justiça 
Militar para processar e julgar a ação penal à qual responde. Aduz, para 
tanto, que

“(...)  a  conduta  narrada  na  denúncia  não  encontra 
tipicidade no  artigo  299  do  Código  Penal  Militar,  porquanto 
ausente circunstância elementar do delito ‘função de  natureza 
militar’.

Efetivamente,  conforme  consta  da  própria  exordial 
acusatória, os fatos teriam ocorrido em uma enfermaria em face 
de  servidor  militar  no  exercício  da  função  de  médico,  de 
natureza eminentemente civil.

Como bem assinalou o Juiz-Auditor que havia declarado a 
incompetência  da  Justiça  Militar,  o  correto  é  que  ‘o  tipo  do 
artigo 299 exige que o militar desacatado esteja  em função de 
natureza  militar,  o  que  não  se  confunde  com  militar  em 
serviço, no caso, o ofendido estava realizando um atendimento 
clínico  na  qualidade  de  oficial  médico’  (cópia  em  anexo  – 
grifou-se)” (fls. 3/5 da inicial – grifos da autora).
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Aduz,  ainda,  que  “o  suposto  ofendido  não  se  encontrava  no 
exercício de função de natureza militar (artigo 142 da Constituição da 
República).  Ao  revés,  estava  no  desempenho  de  função  de  natureza 
tipicamente civil  (médico)”. Por essa razão,  entende que “o processo e 
julgamento da ora paciente pela Justiça Militar constituiu contrariedade 
ao artigo 5º, inciso LIII, e ao artigo 109, inciso IV, ambos da Constituição 
da República” (fl. 6 da inicial).

Requer o deferimento da liminar para suspender

“[os] efeitos da condenação criminal imposta à paciente no 
bojo da ação penal militar 0000005-05.2010.7.02.0202 (…) com o 
sobrestamento  de  sua  execução  até  o  julgamento  final  desta 
impetração”  e,  no  mérito,  pede  a  concessão  da  ordem  para 
“reconhecer a incompetência da Justiça Militar para processar e 
julgar  os  fatos  versados  na  ação  penal  militar  0000005-
05.2010.7.02.0202, decretar a nulidade do processo, desde o seu 
início, e determinar o declínio da competência   em favor da 
Justiça Federal comum, restabelecendo a decisão proferida pelo 
Órgão Julgador de primeiro grau nesse sentido” (fl. 7 da inicial 
– grifos da autora).

Indeferi o pedido de liminar e, por estar a impetração devidamente 
instruída  com  as  peças  necessárias  à  perfeita  compreensão  da 
controvérsia, dispensei o pedido de  informações.

O  Ministério  Público  Federal,  em  parecer  de  lavra  do  ilustre 
Subprocurador-Geral  da  República  Dr.  Mário  José  Gisi,  opinou  pela 
denegação da ordem.

É o relatório.
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Voto - MIN. DIAS TOFFOLI

02/04/2013 PRIMEIRA TURMA

HABEAS CORPUS 113.430 SÃO PAULO

VOTO

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI (RELATOR):
Conforme relatado, volta-se esta impetração contra ato do Superior 

Tribunal Militar, que negou provimento ao recurso de apelação interposto 
pela defesa da paciente.

Narra a impetrante, na inicial, que,

“(...)  [n]o  mês  de  janeiro  de  2010,  a  civil  ANTÔNIA 
LOURDES DE SOUZA,  ora paciente, foi denunciada, no bojo da 

ação  penal  militar 0000005-05.2010.7.02.0202,  perante  a  2.a 

Auditoria da 2ª Circunscrição Judiciária Militar, sediada em São 
Paulo-SP, pela suposta prática do crime de desacato, previsto no 
artigo 299 do Código Penal Militar, sob a seguinte imputação 
(grifou-se):

‘Segundo consta dos autos, em data de 26 de agosto 
de 2009, por volta de 15h e 25min, a acusada, beneficiária 
do  Fundo  de  Saúde  do  Exército,  encontrava-se  na 
enfermaria do 5º Batalhão de Infantaria Leve, localizado 
em Lorena/SP,  quando teve contato  com o Ten.  Ricardo 
Corrêa Ferreira, médico do Exército Brasileiro.

Pretendia  a  acusada  obter  autorização  para  a 
realização de um procedimento médico dermatológico a 
ser realizado em clínica particular conveniada ao Fundo 
de Saúde do Exército,  sendo que o Ten. Ricardo Corrêa 
Ferreira era, à época, o militar responsável pela concessão 
de tais autorizações.

Em  virtude  da  negativa  de  concessão  da  referida 
autorização pelo Médico Militar, por estar a solicitação em 
desacordo  com  as  especificações  de  caráter  estético 
conforme normas do FUSEX (IR 30-38), a acusada passou 
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a  proferir  as  seguintes  expressões:  ‘você,  tenente,  é  um 
medíocre!  Um  médico  idiota,  um  imbecil’,  tendo 
afirmado,  ademais,  que  entraria  em  contato  com 
superiores do Exército Brasileiro em Brasília  para que o 
prejudicassem  na  sua  função  de  médico  oficial 
temporário’.

Ademais, depois de dizer que ligaria para um tio em 
Brasília para que o Ten. Ricardo Corrêa fosse prejudicado, 
afirmou  que,  se  ficasse  sabendo  que  o  médico  tinha 
assinado qualquer guia igual à dela, iria se ‘ver com ela’, 
pois ela não era ‘ping pong para ficar indo e vindo  atrás 
de médico’.

Ao proferir tais expressões, sobretudo ao chamar o 
médico militar de ‘medíocre, idiota e imbecil’, fazendo-o 
na  presença  do  Ten.  Ferreira,  teve  a  acusada  a  nítida 
intenção de submetê-lo à humilhação, desprezando-o, com 
nítida ofensa ao exercício de sua função militar, incidindo, 
pois, nas iras do crime que define o delito de desacato a 
militar.’

Por  meio  de  decisão  datada  de  29/01/2010,  o  Órgão 
Julgador  de  primeiro  grau  deixou  de  receber  a  denúncia, 
reconheceu a incompetência da Justiça Militar e determinou a 
remessa do feito à Justiça Federal comum (cópia em anexo).

Em  face  dessa  decisão,  a  acusação  interpôs  recurso  em 
sentido  estrito,  o  qual  foi  provido  pela  Corte  de  Apelação 
Militar,  na data de 29/04/2010,  para declarar a Justiça Militar 
competente para processar e julgar os fatos.

Finda  a  instrução  do  processo,  a  ora  paciente  foi 
condenada  pelo  Conselho  ‘Permanente’  de  Justiça  para  o 
Exército, por maioria de votos (3 x 2), à pena de 06 (seis) meses 
de detenção. A sentença foi publicada no dia 31/05/2011.

Diante  de  tal  decisão  condenatória,  esta  Instituição 
Defensoria  interpôs  recurso  de  apelação  em  favor  da  ora 
paciente,  ao  qual  foi  negado  provimento  pela  Corte  de 
Apelação Militar,  na data de 29/02/2012” (fls.  2/3 da inicial  – 
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grifos da autora).

Transcrevo o teor do julgado proferido por aquela Corte Militar:

“Apelação.  Desacato  a  militar.  Preliminar  de 
incompetência da Justiça Militar. Inocorrência. Presença de dolo 
específico. Excludente de ilicitude. Inexistência. 

Preliminar  de  incompetência  da  Justiça  Militar  para 
conhecer e julgar o presente processo suscitada pela Defensoria 
Pública da União.

Reputa-se como incabível a arguição de incompetência da 
Justiça Castrense quando o crime é praticado por civil contra 
militar em situação de atividade, no exercício de função militar, 
nos termos do art. 9º, inciso III, alínea b, do CPM. 

Preliminar rejeitada. 
Decisão unânime. 
Autos atestam a vontade livre e consciente do Agente em 

ofender  o  bem  jurídico  tutelado,  in  casu,  a  dignidade  da 
Administração  Militar,  caracterizando  o  dolo  específico, 
consoante o ilícito descrito no art. 299 do CPM. 

O  Apelante  em  momento  algum,  durante  a  instrução 
processual,  declarou  que  as  ofensas  dirigidas  ao  Ofendido 
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“(...)  [o]  pleito da defesa constitui  matéria sob a qual já 
incidiu  o  instituto  da  preclusão  lógica,  a  partir  do  Acórdão 
desta Corte exarado nos autos do Recurso em Sentido Estrito nº 
5-05.2010.7.02.0202, interposto contra a Decisão do Juízo a quo 
que não recebeu a denúncia, sob o argumento de não ser crime 
da competência da Justiça Castrense. 

O  médico  militar  ofendido  exercia,  no  momento  do 
desacato, função de natureza militar, atendendo a elementar do 
tipo penal em questão, pois a conduta se enquadra no art. 299, 
c/c o art. 9º, inciso III, alínea b, tudo do CPM. (…)

(…)
Logo, será incabível nova manifestação a respeito do tema, 

mormente  porque  a  decisão  foi  unânime  e  deu  origem  ao 
recebimento da denúncia no presente processo. Os argumentos 
já  foram  todos  expostos  naquela  oportunidade  (fls.  130/142), 
sendo despicienda sua reprodução.

Ante o exposto, rejeito a preliminar de incompetência da 
Justiça  Militar  da  União  para  conhecer  e  julgar  o  presente 
processo, suscitada pela Defensoria Pública da União” (fl. 93 do 
anexo 3).

Pois  bem,  destacado esses  aspectos,  tenho que se  cuida  de  crime 
praticado  por  civil  contra  militar  em  situação  de  atividade  em  lugar 
sujeito à administração militar, uma vez que praticado na enfermaria do 
5º Batalhão de Infantaria Leve, localizado em Lorena/SP. Portanto, incide, 
na espécie, a forma prevista no art. 9º, inciso III, alínea b, do Código Penal 
Militar, in verbis:

“Art. 9º Consideram-se crimes militares, em tempo de paz: 
(...)
III  -  os  crimes  praticados  por  militar  da  reserva,  ou 

reformado,  ou  por  civil,  contra  as  instituições  militares, 
considerando-se como tais não só os compreendidos no inciso I, 
como os do inciso II, nos seguintes casos: 

(…)
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b) em lugar sujeito à administração militar contra militar 
em  situação  de  atividade  ou  assemelhado,  ou  contra 
funcionário  de  Ministério  militar  ou  da  Justiça  Militar,  no 
exercício de função inerente ao seu cargo.”

Por  isso  mesmo,  considerando  que  a  conduta  da  paciente  se 
enquadra no art.  299 do  Código  de  Penal  Militar,  a  competência  para 
processá-la  e  julgá-la  é  da  Justiça  castrense,  por  força  do  art.  124  da 
Constituição Federal, in verbis:

“Art. 124. À Justiça Militar compete processar e julgar os 
crimes militares definidos em lei.”

Aliás,  esta  Suprema  Corte,  em  caso  que  muito  se  assemelha  ao 
presente, entendeu ser da competência da justiça militar a competência 
para processar e julgar acusado da prática de crime descrito no art. 299 do 
Código Penal Militar. Confira-se:

“HABEAS  CORPUS.  COMPETÊNCIA.  JUSTIÇA 
MILITAR.  CRIME  DE  DESACATO  (ART.  299  DO  CÓDIGO 
PENAL  MILITAR).  AGENTE  CIVIL.  VÍTIMA  MILITAR. 
LOCAL  SOB  ADMINISTRAÇÃO  MILITAR.  ART.  9º  DO 
CÓDIGO  PENAL  MILITAR.  COMPETÊNCIA  DA  JUSTIÇA 
CASTRENSE.  PRECEDENTES.  ORDEM  DENEGADA.  1.  É 
excepcional  a  competência  da  Justiça  castrense  para  o 
julgamento de civis, em tempo de paz. A tipificação da conduta 
de agente civil como crime militar está a depender do ‘intuito 
de atingir, de qualquer modo, a Força, no sentido de impedir, 
frustrar, fazer malograr, desmoralizar ou ofender o militar ou o 
evento ou situação em que este esteja empenhado’ (Conflito de 
Competência 7.040, da relatoria do ministro Carlos Velloso). 2. 
Na concreta situação dos autos, a conduta protagonizada pela 
paciente configura, em tese, infração penal militar. Para além da 
consideração de que os fatos se deram em prejuízo da ‘ordem 
administrativa  militar’ (alínea  ‘a’ do  inciso  III  do  art.  9º  do 
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CPM), as provas encartadas nos autos revelam que as agressões 
praticadas  pela  acusada,  em  local  sujeito  à  administração 
militar, tiveram como alvo militar da ativa que se encontrava no 
pleno exercício de suas funções. Tudo a preencher os requisitos 
descritos na alínea ‘b’ do inciso III do art. 9º do Código Penal 
Militar.  Demonstrado,  portanto,  o  ingrediente  psicológico  ou 
subjetivo de aversão ou propósito anticastrense, sem o qual não 
é  possível  atrair  a  competência  da  Justiça  Militar.  3.  Ordem 
denegada”  (HC  nº  96.949/RS,  Segunda  Turma,  Relator  o 
Ministro Ayres Britto, DJe de 3/10/11).

Outro não foi o entendimento da Procuradoria-Geral da República. 
Lê-se no parecer:

“(...)  não há como deixar de reconhecer que a atividade 
exercida  pelo  Tenente  vitimado  pelas  ofensas  da  paciente 
ajusta-se ao conceito de função de natureza militar, vez que o 
oficial,  devidamente  fardado,  encontrava-se  no  desempenho 
regular  de  suas  atribuições  funcionais,  sujeito  à  disciplina 
militar, em local sob administração militar.

No  ponto,  o  Tribunal  castrense  ao  julgar  o  recurso  em 
sentido estrito, acertadamente concluiu, com espeque no art. 23 
do  Estatuto  dos  Militares,  que  ‘não  há  como  negar  que  os 
militares  que  exercem  funções  médicas  nas  forças  exercem 
funções de natureza militar, não sendo simples serviço’.

Não  fosse  isso,  a  tese  da  impetração,  de  que  apenas  a 
atividade militar stricto sensu caracterizaria função de natureza 
militar, não encontra amparo legal, sendo fruto, em verdade, de 
uma  interpretação  excessivamente  restritiva  da  elementar 
normativa em questão.

(…) 
Inexistindo,  pois,  suporte  legal  à  tese  da  impetração,  e 

preenchidos os requisitos para a configuração típica do crime 
militar previsto no artigo 299 do Código Penal Militar, correta a 
definição  de  competência  da  Justiça  Militar  para  processar  e 
julgar  o  feito,  nos  exatos  termos  do  artigo  124  da  Carta  da 
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República, restando destituída de fundamento a pretensão de 
invalidação do processo criminal.”

Anoto,  por  fim,  que  o  caso  em  apreço  difere-se  completamente 
daqueles julgados da Corte em que ela entende ser da Justiça Federal a 
competência  para  processar  e  julgar  civil  denunciado  pelos  crimes  de 
falsificação  de  documento  ou  de  uso  de  documento  falso  (HC  nº 
104.619/BA, Primeira Turma, Relatora a Ministra  Cármen Lúcia, DJe de 
14/3/11;  HC nº  104.617/BA,  Segunda  Turma,  Relator  o  Ministro  Ayres 
Britto,  DJe  de  8/10/10;  HC  nº  104.837/SP,  Primeira  Turma,  Relator  o 
Ministro  Ricardo  Lewandowski,  DJe  de  22/10/10;  HC  nº  96.561/PA, 
Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 5/6/09; e HC nº 
90.451/SP,  Primeira  Turma,  Relator  o  Ministro  Marco  Aurélio,  DJe  de 
3/10/08).

Com essas considerações, denego a ordem.
É como voto.
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Decisão de Julgamento

PRIMEIRA TURMA
EXTRATO DE ATA

HABEAS CORPUS 113.430
PROCED. : SÃO PAULO
RELATOR : MIN. DIAS TOFFOLI
PACTE.(S) : ANTONIA LOURDES DE SOUZA
IMPTE.(S) : DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
PROC.(A/S)(ES) : DEFENSOR PÚBLICO-GERAL FEDERAL
COATOR(A/S)(ES) : SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Decisão: A Turma denegou a ordem de habeas corpus, nos termos 
do voto do Relator. Unânime. Presidência do Senhor Ministro Luiz 
Fux. 1ª Turma, 2.4.2013.

 
Presidência do Senhor Ministro Luiz Fux. Presentes à Sessão os 

Senhores  Ministros  Marco  Aurélio,  Dias  Toffoli  e  Rosa  Weber. 
Compareceu o Senhor Ministro Teori Zavascki para julgar processos 
a ele vinculados.

Subprocuradora-Geral  da  República,  Dra.  Cláudia  Sampaio 
Marques.

Carmen Lilian Oliveira de Souza
Secretária da Primeira Turma

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o número 3642248

Supremo Tribunal Federal

PRIMEIRA TURMA
EXTRATO DE ATA

HABEAS CORPUS 113.430
PROCED. : SÃO PAULO
RELATOR : MIN. DIAS TOFFOLI
PACTE.(S) : ANTONIA LOURDES DE SOUZA
IMPTE.(S) : DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
PROC.(A/S)(ES) : DEFENSOR PÚBLICO-GERAL FEDERAL
COATOR(A/S)(ES) : SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Decisão: A Turma denegou a ordem de habeas corpus, nos termos 
do voto do Relator. Unânime. Presidência do Senhor Ministro Luiz 
Fux. 1ª Turma, 2.4.2013.

 
Presidência do Senhor Ministro Luiz Fux. Presentes à Sessão os 

Senhores  Ministros  Marco  Aurélio,  Dias  Toffoli  e  Rosa  Weber. 
Compareceu o Senhor Ministro Teori Zavascki para julgar processos 
a ele vinculados.

Subprocuradora-Geral  da  República,  Dra.  Cláudia  Sampaio 
Marques.

Carmen Lilian Oliveira de Souza
Secretária da Primeira Turma

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o número 3642248
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