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TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

EMENTA: PENAL E PROCESSO PENAL MILITAR.  HABEAS CORPUS.  
LESÃO CORPORAL E DESACATO – ARTIGOS  209 E 299 DO CÓDIGO PENAL 
MILITAR.  CRIMES PRATICADOS POR CIVIL EM LUGAR SUJEITO À 
ADMINISTRAÇÃO MILITAR CONTRA MILITAR EM SITUAÇÃO DE ATIVIDADE. 
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR.  CONFLITO DE COMPETÊNCIA 
DIRIMIDO POR DECISÃO MONOCRÁTICA NO TRIBUNAL A QUO.  AUSÊNCIA 
DE AGRAVO REGIMENTAL E,  POR CONSEGUINTE,  DE EXAURIMENTO DA 
JURISDIÇÃO. WRIT EXTINTO.

1.  O artigo 9º,  inciso III,  alínea  b, do Código Penal Militar dispõe 
sobre a competência da Justiça Militar para processar e julgar os crimes 
praticados por civil, em tempo de paz, em lugar sujeito à administração 
militar contra militar em situação de atividade ou assemelhado.

2. In casu, os crimes de lesão corporal e de desacato, tipificados nos 
artigos  209  e  299  do  Código  Penal  Militar,  foram praticados  em local 
sujeito à administração militar e contra militar em situação de atividade, 
porquanto a vítima fiscalizava concurso para ingresso na escola militar 
que  se  realizava  no  interior  do  Centro  de  Instrução  Almirante 
Alexandrino  quando  foi  agredida  e  desacatada  pela  mãe  de  um 
concursando que fora impedido de fazer a prova de matemática por ter 
chegado atrasado, o que atrai a competência da justiça castrense para o 
processo  e  julgamento  do  feito,  consoante  pacífica  jurisprudência  de 
ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal (HC 96.949/RS, Rel. Min. 
Ayres Britto, DJ de 30.9.2011;  HC 113.430/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJ de 
29.4.2013 e  HC nº 113.128/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, DJ de 19.2.2014).

3. A decisão monocrática que dirimiu o conflito de competência não 
foi  impugnada  em  sede  de  agravo  regimental,  o  que  inviabiliza  o 
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conhecimento do writ.
4. Habeas corpus extinto, por inadequação da via.

A C Ó R D Ã O

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

Brasília, 27 de maio de 2014. 
LUIZ FUX – Relator 
Documento assinado digitalmente
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IMPTE.(S) :BRENO BASTOS CEACARU 
COATOR(A/S)(ES) :RELATOR DO CC Nº130150  DO SUPERIOR 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

R E L A T Ó R I O

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX (RELATOR): Trata-se de habeas corpus,  
com pedido de liminar, impetrado contra decisão de Relator, do STJ, que 
ostenta o seguinte teor:

“trata-se de conflito de competência estabelecido entre o 
JUÍZO  FEDERAL  DA  6ª  VARA  CRIMINAL  DA  SEÇÃO 
JUDICIÁRIA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, o suscitante, 
e  o  JUÍZO  AUDITOR  DA  3ª  AUDITORIA  DA  1ª 
CIRCUNSCRIÇÃO  JUDICIÁRIA MILITAR DO  ESTADO  DO 
RIO DE JANEIRO, o suscitado, nos autos da ação penal movida 
contra Aline Tex Barbosa Franco em razão da prática dos delitos 
dos arts. 209 e 299, c.c. 79, todos do Código Penal Militar.

Noticiam os autos que a acusada agrediu militares física e 
verbalmente dentro do CIAA – Centro de Instrução Almirante 
Alexandrino  porque  não  teriam  permitido  que  seu  filho 
realizasse a prova de matemática do concurso para ingresso no 
Colégio Naval,  já que não portava documento de identidade, 
como exigido no edital do certame. Por isso, ela auxiliada pelo 
seu filho, o candidato Lucas, aplicou uma ‘gravata’ no Oficial de 
Segurança CC Lima, além de ter proferido palavras ofensivas 
aos  demais  militares  que  faziam  parte  da  organização  do 
processo seletivo em questão.

O  Juízo  suscitado  alegou  ser  incompetente  para  o 
processamento do feito ao fundamento de que a situação em 
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análise não se amolda a nenhuma das hipóteses previstas no 
art. 9º, do Código Penal Militar, pois as vítimas não estavam no 
exercício de função militar (fls. 424/427).

O Juízo suscitante, por sua vez, acolhendo a manifestação 
ministerial,  sustentou  que  em razão  dos  delitos  descritos  na 
peça  acusatória  serem  ‘crimes  militares  descritos  em lei’,  terem 
sido  praticados  por  civil  ‘dentro  de  instituição  sujeita  à  
administração militar’  e  ‘contra militares em situação de atividade’,  
implica competência da Justiça Militar para o caso (fls. 440/442).

O Ministério Público Federal opinou pela competência do 
Juízo suscitado (fls. 450/456).

É o breve relatório.
DECIDO.
O art. 9º, do Código Penal Militar dispõe:

9º Consideram-se crimes militares, em tempo de paz:
I - …
…
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:

a) …
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;

No caso dos autos, os alegados crimes ocorreram dentro 
de estabelecimento sob administração militar e contra militar 
em serviço. Dessa forma, a jurisprudência desta Corte firmou 
orientação  no  sentido  de  que  compete  à  justiça  castrense 
processar  e  julgar  os  crimes  praticados  por  civis,  quando 
configurada quaisquer das hipóteses previstas no art.  9º  ,  do 
Código Penal Militar.

Neste  sentido,  eis  alguns  precedentes  que  merecem 
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destaque:

CONFLITO  DE  COMPETÊNCIA.  PENAL.  
DEFINIÇÃO DE PESSOA CONSIDERADA MILITAR. ART.  
22  DO  CPM.  ATIRADOR  DO  TIRO-DE-GUERRA  EM  
SERVIÇO DE SENTINELA.  HIPÓTESE CONFIGURADA.  
CRIME PRATICADO POR CIVIL CONTRA MILITAR EM  
SERVIÇO.  DESACATO.  CRIME  MILITAR.  
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR.

1. É considerada militar ‘qualquer pessoa que, em tempo  
de paz ou de guerra, seja incorporada às forças armadas, para  
nelas servir em posto, graduação, ou sujeito à disciplina militar’  
(Art. 22 do CPM).

2.  Constitui  crime  militar  o  praticado  contra  as  
instituições militares, em lugar sujeito à administração militar e  
contra militar em situação de atividade ou assemelhado (Art. 9º,  
III, b, do CPM).

3. Conflito conhecido para declarar a competência do Juízo  
Militar da 2ª Auditoria da 1ª CJM, ora suscitante.

(CC  56.674/RJ,  Rel.  Ministro  ARNALDO  ESTEVES 
LIMA,  Terceira  Seção,  julgado  em  28/03/2007,  DJ 
16/04/2007, p. 166)

CONFLITO  DE  COMPETÊNCIA.  PENAL.  CRIME  
PRATICADO POR CIVIL CONTRA MILITAR. DESACATO.  
LUGAR  SUJEITO  À  ADMINISTRAÇÃO  MILITAR.  
MILITAR  EM  SITUAÇÃO  DE  ATIVIDADE.  
CARACTERIZAÇÃO DA HIPÓTESE DE CRIME MILITAR.  
ARTIGO 9º, INCISO III, ALÍNEA ‘B’, DO CÓDIGO PENAL  
MILITAR.

1. Em se tratando de crime de desacato praticado por civil  
em lugar  sujeito  à  administração  militar  e  contra  militar  no  
regular exercício de suas funções, impõe-se o reconhecimento da  
Justiça Castrense para processar e julgar o feito.

2. Hipótese de incidência do artigo 9º, inciso III, alínea ‘b’  
do Código Penal Militar.
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3.  Conflito  conhecido  para  declarar  competente  o  Juízo  
Auditor da 4ª Auditoria da 1ª Circunscrição Judiciária Militar  
do Rio de Janeiro, suscitante.

(CC  32.135/RJ,  Rel.  Ministro  HAMILTON 
CARVALHIDO, Terceira Seção, julgado em 13/12/2001, DJ 
04/08/2003, p. 220)

Ante  o  exposto,  CONHEÇO DO CONFLITO  e  declaro 
competente  o  Juízo  Auditor  da  Auditoria  da  3ª  Auditoria 
Judiciária Militar do Estado do Rio de Janeiro, o suscitado.”

Colhe-se da inicial que a paciente foi denunciada perante a Justiça 
Militar da União, em dezembro de 2012, “por ter, supostamente em outubro  
do  mesmo  ano,  lesionado  e  desacatado  um  oficial  da  Marinha,  durante  a  
realização da prova de matemática do Concurso Público de Admissão ao Colégio  
NAVAL,  que  seu filho  realizaria”,  tendo a  denúncia  por  lesão  corporal  e 
desacato sido recebida em junho de 2013. 

Antes do interrogatório, a defesa suscitou a incompetência da Justiça 
Militar, tendo o Conselho Permanente da Justiça da 3ª Auditoria acolhido 
o pedido, por unanimidade, nos seguintes termos:

“Numa melhor análise, verifica-se que o fato não se amolda a  
nenhuma das hipóteses previstas no artigo 9º do Código Penal Militar,  
isto porque os ofendidos não estavam exercendo função militar, pois  
estavam envolvidos na aplicação da prova do concurso para admissão  
no Colégio Naval, de acordo com a jurisprudência recente do Supremo  
Tribunal Federal:

‘Ementa:  HABEAS  CORPUS.  DIREITO  PROCESSUAL  
PENAL E PROCESSUAL PENAL MILITAR. INJÚRIA CONTRA 
MILITAR  DA  UNIÃO.  NÃO-ATINGIMENTO  DE  
INSTITUIÇÕES  MILITARES.  COMPETÊNCIA  DA  JUSTIÇA 
FEDERAL COMUM. LEGITIMIDADE CONCORRENTE. WRIT  
CONCEDIDO.  1.  O  presente  habeas  corpus  versa  sobre  a  
competência para o julgamento de crime de injúria praticado por civil  
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CONCEDIDO.  1.  O  presente  habeas  corpus  versa  sobre  a  
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contra militar. 2.  A conduta imputada à paciente não possui a  
capacidade  de  atingir  as  Forças  Armadas,  necessária  para  
firmar a competência da Justiça castrense para o julgamento  
do feito. 3. É concorrente a legitimidade do ofendido mediante queixa  
e  do Ministério  Público,  condicionada à  representação do ofendido,  
para a ação penal por crime contra a honra de servidor público em  
razão do exercício de suas funções. Súm. 714/STF. 4. Cabe ao Juízo  
competente aferir a existência de manifestação de vontade da ofendida  
no  sentido  de  autorizar  a  persecutio  criminis.  E,  sendo  a  suposta  
ofendida da União, compete ao Juízo Federal comum o julgamento do  
feito.  5.  Ordem  concedida.  (Habeas  Corpus  nº  100.588,  Relatora  
Ministra ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 14/09/2010,  
DJe 01/10/2010).

ISTO POSTO,  resolve  o  Conselho  Permanente  de  Justiça,  à  
unanimidade  de  votos,  declarar  a  incompetência  deste  Juízo,  com  
fundamento  no  artigo  147  do  Código  de  Processo  Penal  Militar,  
determino a remessa dos autos à Justiça Federal comum.” [grifos do 
original]

A decisão  transitou  em julgado  e  os  autos  foram distribuídos  ao 
Juízo da 6ª Vara Federal do Rio de Janeiro, que suscitou conflito negativo 
de competência dirimido pelo Superior Tribunal de Justiça na decisão ora 
impugnada.

O  impetrante  alega  “...  que  tal  decisão  encontra-se  contrária  ao  
entendimento do Supremo Tribunal Federal, que já se manifestou diversas vezes  
no  sentido  de  que  a  conduta  praticada  por  civil,  para  que  possa  fixar  a  
competência  da  Justiça  Militar,  deve  atingir,  de  forma  gravosa,  as  forças  
armadas”, conforme se infere dos seguintes julgados:

“não se tem por configurada a competência da justiça Militar  
da União,  em tempo de  paz,  tratando-se de  réus  civis,  se a  ação  
eventualmente delituosa, por eles praticada, não afetar, de modo real  
ou  potencial,  a  integridade,  a  dignidade,  o  funcionamento  e  a  
respeitabilidade  das  instituições  militares,  que  constituem, em 
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essência, os bens jurídicos penalmente tutelados.”
(HC 112.936 MC/RJ, Min. Ayres Britto, 29.07.2012 – grifos 

originais)

“Em  casos  assemelhados  ao  do  presente  habeas  corpus,  este  
Supremo Tribunal tem adotado a entendimento de que ‘o cometimento  
de delito militar por agente civil em tempo de paz se dá em caráter  
excepcional,  isto  é,  apenas  quando tal  cometimento  se  traduz em  
ofensa  àqueles  bens  jurídicos  tipicamente  associados  à  função  de  
natureza  militar:  defesa  da  Pátria,  garantia  dos  poderes  
constitucionais,  da  lei  e  da  ordem  (art.  142  da  Constituição  
Federal”  (HC  105.348/RS  Rel.  Min.  Ayres  Britto,  DJe  nº  28, 
publicado em 11.02.2011)

Assevera que “...  no presente caso, […] a conduta praticada pela paciente  
não  possuiu  o  condão  de  atentar  (de  forma  gravosa)  contras  as  instituições  
militares, não se vislumbrando, na presente hipótese, nem o dolo específico da  
agente, de ofender, ‘agredir’ a Marinha do Brasil, nem tampouco que a conduta  
perpetrada possuiria capacidade de atingir tal fim”,  porquanto  “Tratou-se de  
um comportamento que, em tese, embora reprovável, muito mais relaciona-se à  
fatores externos do que à atuação da Marinha propriamente dita”,   a  fortiori  
porque “o militar supostamente ofendido se encontrava na função de fiscal de  
concurso  público,  função  esta  que  não pode  ser  considerada típica  das  forças  
armadas,  sendo  mais  um  argumento  favorável  à  incompetência  da  Justiça  
castrense, uma vez ser pacífica na jurisprudência, que o militar deve estar em  
função típica de militar para que se configure a competência da JMU, como no  
caso  dos  profissionais  de  saúde,  onde  resta  pacífica  a  competência  da  Justiça  
Federal”.

Requer,  liminarmente,  a  suspensão  do  processo  nº  0000230-
75.2012.7.01.0301, em curso da Auditoria da 1ª CJM, e, no mérito, que se 
declare competente o Juízo da 6ª Vara Federal do Rio de Janeiro.

A liminar foi indeferida.
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O  Ministério  Público  manifestou-se  preliminarmente  pelo  não 
conhecimento da impetração, face ao não exaurimento da jurisdição no 
âmbito do Tribunal  a quo,  por ausência de agravo regimental da decisão 
monocrática que decidiu o conflito  de competência,  e,  no mérito,  pela 
denegação da ordem, in verbis:

“[...]
6.  Segundo  consta  dos  autos,  a  paciente  teria  agredido 

verbal  e  fisicamente  militares  que  estavam  no  Centro  de 
Instrução Almirante Alexandrino – CIAA, porque não teriam 
permitido que se filho  realizasse uma prova do concurso  de 
ingresso  para  o  Colégio  Naval,  em  razão  de  não  portar 
documento  de  identidade,  exigência  contida  no  edital  do 
certame.  A agressão  física  consistiu  em  uma ‘gravata’ que  a 
paciente  aplicou  no  Oficial  de  Segurança  CC Lima,  além de 
ofensas verbais que atingiram também aos demais militares que 
participavam da organização do processo seletivo.

7.  Apresentada  a  denúncia,  a  paciente  arguiu  a 
incompetência da Justiça Militar, o que foi aceito pelo Conselho 
Permanente da 3ª Auditoria da 1ª CJM. Encaminhado os autos à 
Justiça Federal,  o Juízo da 6ª  Vara Federal  do Rio de Janeiro 
suscitou o conflito de competência ao fundamento de que os 
crimes  objeto  da  denúncia  teriam  sido  praticados  dentro  de 
instituição sujeita à administração militar e contra militares em 
situação de atividade, o que impunha a competência da Justiça 
Militar para processar e julgar a ação penal.

8.  No  julgamento  do  conflito  de  competência  (nº 
130.150/RJ), decidiu o eminente Relator que a competência é da 
Justiça Militar. […].”

[…]
9.  A  decisão  assim  tomada  está  em  harmonia  com  a 

jurisprudência  dessa  Corte  que  tem  afirmado  ser  da  Justiça 
Militar a competência para processar e julgar crimes cometidos 
por civil  contra militar em situação de atividade,  consumado 
em local sujeito à administração militar.

10. Nesse sentido, confira-se os seguintes julgados:
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‘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 militasr 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  
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 96.949/RS,  Rel.  Min.  Ayres  Britto,  DJ  de 
30.9.2011)

“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.  
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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 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.”  (HC 
113430/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJ de 29.4.2013)

“HABEAS  CORPUS  IMPETRADO  EM  
SUBSTITUIÇÃO  A  RECURSO  ORDINÁRIO.  CIVIL  
ACUSADO  DE  CRIME  MILITAR.  COMPETÊNCIA  DA 
JUSTIÇA  MILITAR.  INAPLICABILIDADE  DA  LEI  DOS  
JUIZADOS  ESPECIAIS.  CONSTITUCIONALIDADE.  1.  
Compete à Justiça Militar processar e  julgar civil  acusado de  
desacato  e  desobediência  praticados  contra  militar  das  Forças  
Armadas no ‘desempenho de  serviço de  vigilância,  garantia  e  
preservação  da  ordem  pública’  (art.  9º,  III,  d,  C.P.M).  
Precedente  da  Primeira  Turma:  HC 115.671,  Redator  para  o  
acórdão o Ministro Marco Aurélio. 2. O Plenário do Supremo  
Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do art. 90-A 
da Lei nº 9.099/95, com a redação dada pela Lei nº 9.839/99.  
Inaplicabilidade  da  Lei  dos  Juizados  Especiais  Cíveis  e  
Criminais  no  âmbito  da  Justiça  Militar.  3.  Habeas  Corpus  
extinto  sem  resolução  de  mérito  por  inadequação  da  via  
processual (HC nº 113128/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, DJ 
de 19.2.2014)

11.  É  certo  que  no  julgamento  do  HC  nº  112.848/RJ,  o 
Relator,  Ministro  Ricardo  Lewandowski,  proferiu  voto 
afirmando a incompetência da Justiça Militar para julgar civil 
em tempo de paz. E, após o voto do Ministro Gilmar Mendes 
em  sentido  contrário,  pela  competência  da  Justiça  Militar, 
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decidiu a Turma afetar o feito ao Pleno para decidir a questão, 
que é indiscutivelmente de grande relevância.

12. No entanto, até que o Pleno decida o tema, persiste o 
entendimento  já  consolidado  na  jurisprudência,  de  que  a 
competência, no caso, é da Justiça Militar.

13. O argumento de que o crime cometido pela paciente 
não ofendeu gravemente às instituições militares, não pode ser 
acolhido, pois o crime de agressão física e desacato cometido 
contra militar em atividade, dentro do ambiente militar, atinge 
inegavelmente a instituição militar como um todo.

14.  Ante  o  exposto,  manifesta-se  o  Ministério  Público 
Federal pelo não conhecimento do habeas corpus e, se conhecido, 
pela denegação da ordem.”

É o relatório.
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Voto - MIN. LUIZ FUX

27/05/2014 PRIMEIRA TURMA

HABEAS CORPUS 121.083 RIO DE JANEIRO

V O T O

O  SENHOR MINISTRO LUIZ FUX (RELATOR): A  quaestio  deve  ser 
elucidada à luz do art.  9º,  inciso III,  alínea  b,  do Código Penal Militar, 
litteris:

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:

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; [grifei]

In casu,  os crimes de lesão corporal e de desacato,  tipificados nos 
artigos  209  e  299  do  Código  Penal  Militar,  foram praticados  em local 
sujeito à administração militar e contra militar em situação de atividade, 
porquanto a vítima fiscalizava concurso para ingresso na escola militar 
que  se  realizava  no  interior  do  Centro  de  Instrução  Almirante 
Alexandrino  quando  foi  agredida  e  desacatada  pela  mãe  de  um 
concursando que fora impedido de fazer a prova de matemática por ter 
chegado atrasado, o que atrai a competência da justiça castrense para o 
processo  e  julgamento  do  feito,  consoante  pacífica  jurisprudência  de 
ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal, in verbis:

‘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  
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Voto - MIN. LUIZ FUX

HC 121083 / RJ 

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 militasr 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  
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 96.949/RS,  Rel.  Min.  Ayres  Britto,  DJ  de 
30.9.2011)

“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  
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enquadra no art. 299 do Código 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.”  (HC 
113430/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJ de 29.4.2013)

“HABEAS  CORPUS  IMPETRADO  EM  
SUBSTITUIÇÃO  A  RECURSO  ORDINÁRIO.  CIVIL  
ACUSADO  DE  CRIME  MILITAR.  COMPETÊNCIA  DA 
JUSTIÇA  MILITAR.  INAPLICABILIDADE  DA  LEI  DOS  
JUIZADOS  ESPECIAIS.  CONSTITUCIONALIDADE.  1.  
Compete à Justiça Militar processar e  julgar civil  acusado de  
desacato  e  desobediência  praticados  contra  militar  das  Forças  
Armadas no ‘desempenho de  serviço de  vigilância,  garantia  e  
preservação  da  ordem  pública’  (art.  9º,  III,  d,  C.P.M).  
Precedente  da  Primeira  Turma:  HC 115.671,  Redator  para  o  
acórdão o Ministro Marco Aurélio. 2. O Plenário do Supremo  
Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do art. 90-A 
da Lei nº 9.099/95, com a redação dada pela Lei nº 9.839/99.  
Inaplicabilidade  da  Lei  dos  Juizados  Especiais  Cíveis  e  
Criminais  no  âmbito  da  Justiça  Militar.  3.  Habeas  Corpus  
extinto  sem  resolução  de  mérito  por  inadequação  da  via  
processual (HC nº 113128/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, DJ 
de 19.2.2014).

É certo que há uma tendência mundial  no sentido de subtrair  da 
competência da Justiça Militar os crimes praticados por civis em tempo 
de paz, daí a observação do Ministério Público Federal no sentido de que 
“...no  julgamento  do  HC  nº  112.848/RJ,  o  Relator,  Ministro  Ricardo  
Lewandowski, proferiu voto afirmando a incompetência da Justiça Militar para  
julgar civil em tempo de paz. E, após o voto do Ministro Gilmar Mendes em  
sentido contrário, pela competência da Justiça Militar, decidiu a Turma afetar o  
feito  ao  Pleno  para  decidir  a  questão,  que  é  indiscutivelmente  de  grande  
relevância.  […]. E prossegue o  Parquet: “.... até que o Pleno decida o tema,  
persiste o entendimento já consolidado na jurisprudência, de que a competência,  
no caso, é da Justiça Militar”.
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sentido contrário, pela competência da Justiça Militar, decidiu a Turma afetar o  
feito  ao  Pleno  para  decidir  a  questão,  que  é  indiscutivelmente  de  grande  
relevância.  […]. E prossegue o  Parquet: “.... até que o Pleno decida o tema,  
persiste o entendimento já consolidado na jurisprudência, de que a competência,  
no caso, é da Justiça Militar”.
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HC 121083 / RJ 

Anoto, ademais, que o impetrante não se desincumbiu do ônus de 
impugnar a decisão monocrática que dirimiu o conflito de competência, 
preferindo  impetrar  habeas  corpus  nesta  Corte  sem  o  exaurimento  da 
jurisdição no âmbito do Tribunal a quo, o que inviabiliza o conhecimento 
do writ.

Ex positis, ordem extinta, por inadequação da via.
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Extrato de Ata - 27/05/2014

PRIMEIRA TURMA
EXTRATO DE ATA

HABEAS CORPUS 121.083
PROCED. : RIO DE JANEIRO
RELATOR : MIN. LUIZ FUX
PACTE.(S) : ALINE TEX BARBOSA FRANCO
IMPTE.(S) : BRENO BASTOS CEACARU
COATOR(A/S)(ES) : RELATOR DO CC Nº130150 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE 
JUSTIÇA

Decisão: A Turma julgou extinta a ordem de habeas corpus, sem 
apreciação  do  mérito,  nos  termos  do  voto  do  relator.  Unânime. 
Presidência  do  Senhor  Ministro  Marco  Aurélio.  Primeira  Turma, 
27.5.2014.

 
Presidência  do  Senhor  Ministro  Marco  Aurélio.  Presentes  à 

Sessão os Senhores Ministros Dias Toffoli, Luiz Fux, Rosa Weber e 
Roberto Barroso. 

Subprocurador-Geral  da  República,  Dr.  Edson  Oliveira  de 
Almeida.

Carmen Lilian Oliveira de Souza
Secretária da Primeira Turma
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