
Ementa e Acórdão

26/10/2016 SEGUNDA TURMA

HABEAS CORPUS 135.607 AMAZONAS

RELATOR : MIN. RICARDO LEWANDOWSKI

PACTE.(S) :LIDIA DOS SANTOS VASQUE 
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 E  PENAL MILITAR.  DESACATO  COMETIDO POR 
CIVIL EM LUGAR SUJEITO À ADMINISTRAÇÃO MILITAR CONTRA 
MILITAR  EM  SITUAÇÃO  DE  ATIVIDADE.  ART.  299  DO  CÓDIGO 
PENAL MILITAR E ART. 9°, III, b, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL 
MILITAR. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA PENAL MILITAR DA UNIÃO. 
ORDEM DENEGADA.

I - A competência penal da Justiça Castrense não se limita, apenas, 
aos  integrantes  das  Forças  Armadas,  nem se  define,  por  isso  mesmo, 
ratione  personae.  É  aferível,  objetivamente,  a  partir  da  subsunção  do 
comportamento do agente, de qualquer agente, mesmo o civil, ainda que 
em tempo de paz, ao preceito primário incriminador consubstanciado nos 
tipos  penais  definidos  no  Código  Penal  Militar.  (HC 109.544-MC,  Rel. 
Min. Celso de Mello, Segunda Turma).

II - As provas encartadas nos autos revelam que as agressões verbais 
praticadas pela acusada, em lugar sujeito à administração militar, tiveram 
como alvo militares da ativa, que se encontravam no pleno exercício de 
suas funções (art. 9°, III, b, do CPM).

III  -  Competência  da  Justiça  Penal  Militar  da  União  para  o 
julgamento do caso. Precedente.

IV - Ordem de habeas corpus denegada.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros da 
Segunda  Turma  do  Supremo  Tribunal  Federal,  sob  a  Presidência  do 
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Senhor Ministro Gilmar Mendes, na conformidade da ata de julgamentos 
e das notas taquigráficas,  por votação unânime, denegar a ordem, nos 
termos do voto do Relator. Ausente, justificadamente, o Senhor Ministro 
Celso de Mello.

Brasília, 26 de outubro de 2016.

RICARDO LEWANDOWSKI – RELATOR
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Relatório

26/10/2016 SEGUNDA TURMA

HABEAS CORPUS 135.607 AMAZONAS

RELATOR : MIN. RICARDO LEWANDOWSKI

PACTE.(S) :LIDIA DOS SANTOS VASQUE 
IMPTE.(S) :DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO 
PROC.(A/S)(ES) :DEFENSOR PÚBLICO-GERAL FEDERAL 
COATOR(A/S)(ES) :SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR 

R E L A T Ó R I O

O  Senhor  Ministro  Ricardo  Lewandowski (Relator):  Trata-se  de 
habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública da União, em favor de 
Lidia  dos Santos  Vasque,  contra  acórdão do Superior  Tribunal  Militar, 
que proveu o Recurso em Sentido Estrito 30-51.2015.7.12.0012 interposto 
pelo Ministério Público Militar. Eis a ementa desse julgado:

“RECURSO  EM  SENTIDO  ESTRITO.  DESACATO  A 
MILITAR.  OCORRÊNCIA  DO  FATO  EM  VILA  MILITAR. 
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO.

No crime de Desacato a militar, em que pese o seu nomen 
iuris, o sujeito passivo é sempre a Administração Militar – e, por 
extensão,  as  instituições  militares  –  e,  apenas  de  forma 
secundária, o militar de serviço contra quem foram endereçadas 
as ofensas e os insultos verbais ou os atos representativos de 
desprestígio, menosprezo ou mesmo de explícito desacato.

Para a configuração do delito de Desacato a militar não 
importa  que  o  agente  atue  com  o  especial  fim  de  atingir  a 
Administração Militar. Assim, basta que o faça com relação a 
um  dos  seus  agentes  no  exercício  das  suas  funções 
administrativas, resultando, daí, como consectário obrigatório, 
a  afetação negativa do ente público representando,  in  casu,  a 
Administração Militar.

Em que pese o desacato ter ocorrido em uma Vila Militar, 
a competência na espécie é da Justiça Militar: a uma porque os 
militares estavam efetivamente no exercício de uma atividade 
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militar, qual seja, a de integrantes de uma guarda militar e com 
o  encargo  de  prover  a  segurança  de  uma  área  militar, 
regularmente composta na forma da lei, envergando uniformes 
militares e com o encargo de prover a segurança de uma área 
sob administração militar; e, a duas, porque, apesar de ser uma 
vila residencial, essa circunstância em nada influencia no delito 
de Desacato a militar, na medida em que não constitui sequer 
elementar integrativa de sua participação.

Provimento  do  Recurso  para,  cassando  a  decisão 
hostilizada, desacolher a Exceção de Incompetência oposta pela 
Defesa e, desse modo, declarar a competência da Justiça Militar 
na espécie.

Unânime” (pág. 12 do documento eletrônico 2).

A impetrante narra, inicialmente, que

“a paciente foi denunciada como incursa nas sanções do 
art.  299  do  CPM.  Na  sentença,  o  Conselho  de  Justiça  da 
Auditoria da 12ª Circunscrição Judiciária Militar entendeu que 
no presente caso a suposta conduta da paciente não tencionou 
atingir  a  integridade,  a  dignidade  e  a  respeitabilidade  das 
instituições  militares,  decidindo  pela  descaracterização  de 
crime militar.

Foi  interposto recurso pelo  Ministério  Público Militar,  e 
em  07.06.2016,  o  Tribunal  deu  provimento  ao  recurso 
ministerial, para, cassando a Decisão hostilizada, desacolher a 
Exceção  de  Incompetência  oposta  pela  DPU,  declarando  a 
competência  da  Justiça  Militar.  [...]”  (pág.  2  do  documento 
eletrônico 1). 

Sustenta que 

“o  fato  atribuído  a  ora  Paciente  teria  supostamente 
ocorrido na área destinada a moradia de militares, ou seja, em 
Vila  Militar,  local  em  que  residem  famílias  de  militares  e  a 
própria paciente.
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O  local  não  se  encontra  dentro  de  Unidade  Militar, 
tampouco  no  acesso  a  ele,  razão  pela  qual,  diante  das 
circunstâncias,  a  competência  para  apreciar  fatos  envolvendo 
moradores e seguranças destacados é da jurisdição ordinária. 

O delito militar praticado por civil, em tempo de paz, tem 
caráter excepcional.

A sujeição do civil  à  Justiça  Militar  é  sempre polêmica, 
exatamente por ser considerada excepcional, ou seja, somente é 
militar o crime quando praticado nas circunstâncias do artigo 
9°, letra b, da Lei Substantiva Penal Castrense, que estabelece 
ter  sido  o  fato  praticado  por  civil  em  lugar  sujeito  à 
Administração Militar contra militar em situação de atividade” 
(pág. 3 do documento eletrônico 1).

Alega que 

“no  presente  caso,  os  pretensos  ofendidos  foram 
designados  para  atuar  na  segurança  de  verdadeiros 
Condomínios, já que, como visto, a Vila Militar não se situa no 
interior de Unidade Militar, tampouco no acesso, sendo claro 
que a  competência  para  apreciar  o  fato  imputado à  Paciente 
como descrito na denúncia pertence à Justiça Federal, consoante 
à norma prevista no artigo 109, inciso IV, da Constituição da 
República.

Essa  Corte  Suprema  já  decidiu  que  o  delito  militar 
praticado por civil, em tempo de paz, tem caráter excepcional, 
somente sendo admitido o seu julgamento pela Justiça Militar 
quando  atingir  bens  jurídicos  diretamente  relacionados  às 
funções  típicas  das  Forças  Armadas,  previstas  no artigo  142, 
caput, da Constituição da República, o que a toda a evidência 
não é o caso desta ação” (págs. 3-4 do documento eletrônico 1).

Aduz, mais, que, 

“no caso sob exame, tem-se que a conduta atribuída à ora 
paciente,  civil,  não  atinge  as  funções  típicas  das  Forças 
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Armadas,  quais  sejam,  a  defesa  da  Pátria,  a  garantia  dos 
poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da 
lei e da ordem.

A segurança de condomínios de militares não configura 
atividade das forças armadas.

Nesse contexto,  dada a excepcionalidade do julgamento 
de  civis  pela  Justiça  Militar,  tantas  vezes  assentada  pelo 
Supremo Tribunal Federal, tem-se que o processo e julgamento 
da ora paciente pela Justiça Militar constitui contrariedade ao 
artigo  5°,  inciso  LIII,  e  ao  artigo  109,  inciso  III,  ambos  da 
Constituição da República, bem como enseja ofensa ao artigo 8°, 
item  1,  do  Pacto  de  São  José  da  Costa  Rica”  (pág.  4  do 
documento eletrônico 1)

Ao final, a impetrante requer 

“seja  concedido  o  writ,  declarando-se  a  incompetência 
absoluta da Justiça Militar Federal  para processar e julgar os 
fatos constantes dos autos, considerando-se nula a Ação Penal 
n. 30.51.  2015.7.12.0012, a partir do recebimento da denúncia, 
declarando-se  em  consequência  a  competência  da  Justiça 
Federal  para  apreciar  o  feito,  remetendo-se  para  lá  todo  o 
processado” (pág. 17 do documento eletrônico 1).

Em 1°/8/2016, a Ministra Cármen Lúcia, então Relatora, indeferiu a 
medida liminar requerida, solicitou informações ao Juízo da Auditoria da 
12ª Circunscrição Judiciária Militar e deu vista dos autos ao Procurador-
Geral da República. 

As informações foram prestadas (documento eletrônico 14).

Posteriormente,  a  Subprocuradora-Geral  da  República  Cláudia 
Sampaio Marques manifestou-se “pelo não conhecimento do mandamus e, 
se conhecido, pela denegação da ordem” (pág. 6 do documento eletrônico 
16). A ementa do seu parecer é a seguinte:
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“PROCESSUAL  PENAL.  COMPETÊNCIA.  CRIME 
PRATICADO POR CIVIL CONTRA MILITAR EM SITUAÇÃO 
DE ATIVIDADE EM LOCAL SUJEITO À ADMINISTRAÇÃO 
MILITAR.  INCIDÊNCIA  DO  ART.  9°,  III,  b,  DO  CPM. 
PRECEDENTES. PARECER PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM” 
(pág. 1 do documento eletrônico 16).

É o relatório.
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Voto - MIN. RICARDO LEWANDOWSKI

26/10/2016 SEGUNDA TURMA

HABEAS CORPUS 135.607 AMAZONAS

V O T O

O  Senhor  Ministro  Ricardo  Lewandowski (Relator):  Bem 
examinados os autos, entendo que o caso é de denegação da ordem.

O art.  124 da Constituição Federal estabelece que à Justiça Militar 
compete processar e julgar os crimes militares definidos em lei. Por sua 
vez, o art. 9°, III,  b, do Código Penal Militar considera crime militar, em 
tempo de paz, os crimes praticados por militar da reserva, ou reformado, 
ou  por  civil,  contra  as  instituições  militares,  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.

Como se vê, a competência penal da Justiça Castrense não se limita, 
apenas,  aos  integrantes  das  Forças  Armadas,  nem  se  define,  por  isso 
mesmo,  ratione personae. É aferível, objetivamente, a partir da subsunção 
do comportamento do agente – de qualquer agente, mesmo o civil, ainda 
que  em  tempo  de  paz  –  ao  preceito  primário  incriminador 
consubstanciado nos tipos penais definidos no Código Penal Militar (HC 
109.544-MC, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma).

Na espécie, pela análise das provas coligidas aos autos, é possível 
verificar que o suposto crime militar imputado a ora paciente, descrito no 
art.  299 do CPM (desacatar militar no exercício de função de natureza 
militar ou em razão dela) ocorreu no interior da Vila Militar de Humaitá, 
em Manaus/AM (pág. 1 documento eletrônico 2), local, inclusive, em que 
reside a acusada.

Colhe-se da leitura da denúncia que 
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“ao chegar ao pórtico da vila militar para acompanhar a 
visitante Edineuza, a denunciada já se apresentou de maneira 
bastante  alterada,  questionando ‘que palhaçada é  essa,  estou 
sozinha em casa e tenho que deixar meu filho sozinho em casa 
para  vim  buscá-la  aqui’.  Em  seguida,  o  3°  Sgt  Pinheiro 
informou  à  denunciada  que,  tendo  em  vista  que  Edineuza 
estava sem identificação e que a chegada da referida prestadora 
de  serviço  não  foi  informada  antecipadamente  por  Lidia 
[paciente],  a  sua  entrada  na  Vila  se  daria  em  caráter 
excepcional.

Lidia [paciente], por sua vez, em manifesto menosprezo ao 
serviço prestado pelos militares no posto de guarda,  afirmou 
‘que eles ficavam naquele local sem fazer nada, apenas contanto 
os  carros  que  passavam’,  e,  se  já  não  bastasse,  ‘que  eles  só 
estavam  ali  porque  não  tinham  estudado”  (pág.  2  do 
documento eletrônico 2).

Muito bem. Conforme se  verifica,  as provas encartadas nos autos 
revelam  que  as  agressões  verbais  praticadas  pela  acusada,  em  lugar 
sujeito à administração militar, tiveram como alvo militares da ativa, que 
se  encontravam no pleno exercício  de  suas  funções  (art.  9°,  III,  b,  do 
CPM). 

Portanto,  a  competência  para  julgar  o  caso  concreto  é  da  Justiça 
Militar.  Nesse sentido,  decidiu esta Segunda Turma, no julgamento do 
HC 111.663/RJ, Rel. Min. Teori Zavascki. Eis a ementa desse julgado:

“HABEAS  CORPUS.  CONSTITUCIONAL  E  PENAL 
MILITAR.  LESÃO  CORPORAL  LEVE  E  RESISTÊNCIA. 
CRIMES SUJEITOS À COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA PENAL 
MILITAR  DA  UNIÃO  (ART.  9º,  III,  B,  DO  CPM). 
PRECEDENTES. 1. À luz do princípio da legalidade, é militar o 
crime definido na Parte Especial do CPM cometido em local sob 
administração militar  por  civil  contra  militar  em situação de 
atividade (art. 124 da CF c/c art. 9º, III, b, do CPM). Não se pode 
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deixar de acentuar, entretanto, que o Supremo Tribunal Federal 
vem trilhando o entendimento de que a submissão do civil, em 
tempo de paz, à Justiça Militar é excepcional, que só se legitima 
quando a conduta delituosa ofender diretamente bens jurídicos 
de que sejam titulares as Forças Armadas. 2. No caso, a hipótese 
retratada  pela  inicial  acusatória  amolda-se,  em  tese,  à  regra 
prevista  no  art.  9º,  III,  b,  do  CPM,  na  medida  em  que  se 
encontra presente o binômio lugar militarmente administrado e 
vítima  militar  da  ativa  no  exercício  funcional.  Ademais,  as 
circunstâncias  em  que  os  fatos  delituosos  foram  praticados 
colocam em risco o regular funcionamento e a respeitabilidade 
do  Exército,  que  constituem,  em  essência,  ofensa  às  Forças 
Armadas. Precedentes. 3. Ordem denegada. Liminar revogada”.

Isso posto, denego a ordem de habeas corpus.

É como voto.
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Extrato de Ata - 26/10/2016

SEGUNDA TURMA
EXTRATO DE ATA

HABEAS CORPUS 135.607
PROCED. : AMAZONAS
RELATOR : MIN. RICARDO LEWANDOWSKI
PACTE.(S) : LIDIA DOS SANTOS VASQUE
IMPTE.(S) : DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
PROC.(A/S)(ES) : DEFENSOR PÚBLICO-GERAL FEDERAL
COATOR(A/S)(ES) : SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Decisão: A Turma, por votação unânime, denegou a ordem,  nos 
termos do voto do Relator. Falou, pela paciente, o Dr. Gustavo de 
Almeida  Ribeiro,  Defensor  Público  Federal.  Ausente, 
justificadamente, o Senhor Ministro Celso de Mello. Presidência do 
Senhor Ministro Gilmar Mendes. 2a Turma, 26.10.2016.

Presidência do Senhor Ministro Gilmar Mendes. Presentes à 
sessão os Senhores Ministros Ricardo Lewandowski, Dias Toffoli e 
Teori Zavascki. Ausente, justificadamente, o Senhor Ministro Celso 
de Mello.

Subprocuradora-Geral da República, Dra. Ela Wiecko.

Ravena Siqueira
Secretária
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