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CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊNCIA. JUSTIÇA MILITAR E JUSTIÇA COMUM. CRIME DOLOSO CONTRA 
A VIDA. MILITAR EM SERVIÇO. VÍTIMA CIVIL. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. PRECEDENTES. 1. 
O art. 9º, parágrafo único, do Código Penal Militar, com redação dada pela Lei n. 9.299/1996, determina 
que as condutas dolosas contra a vida praticadas por militares, em tempo de paz, são de competência da 
justiça comum. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, bem como deste Superior Tribunal de 
Justiça, em que pesem posições doutrinárias divergentes, firmou-se pela constitucionalidade do disposto 
no parágrafo único do art. 9º do CPM, atribuindo ao Tribunal do Júri a competência para processar e 
julgar os crimes dolosos contra a vida cometidos por militares contra civis. Precedentes. 3. O § 2º do art. 
82 do Código de Processo Penal Militar determina que, "nos crimes dolosos contra a vida, praticados 
contra civil, a Justiça Militar encaminhará os autos do inquérito policial militar à justiça comum". 4. 
Conflito conhecido para declarar competente o JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DE 
SÃO PAULO - SP, ora suscitante, e determinar o desarquivamento do inquérito policial e a remessa dos 
autos ao Juízo declarado competente. 

 
 
  O presente texto trata de comentar o CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 

131.899 - SP (2013/0414268-0). Ao discorrer sobre o caso, será possível observar a 

interpretação que o Superior Tribunal de Justiça tem tido acerca dos crimes dolosos contra a 

vida cometidos por militares em serviço contra civis em tempo de paz. 

  Por ocasião do CC Nº 131.899 - SP (2013/0414268-0), o Superior Tribunal de 

Justiça defrontou-se com a seguinte ordem dos fatos: o suscitante (JUÍZO DE DIREITO DA 

1ª VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DE SÃO PAULO – SP) entendia ser sua a competência 

de analisar o mérito de uma situação em concreto ocorrida na capital envolvendo policial 

militar suspeito de cometer crime doloso contra a vida de Marco Antônio de Souza Pereira. A 

notícia era de que os ocupantes do automóvel Chevette cinza placa CTO - 3861/SP não 

atenderam ao sinal de parada, entrando em fuga. Até que, ante o surgimento de um obstáculo 

físico, os ocupantes desembarcaram, sendo que um deles logrou êxito na fuga e o segundo, 

tendo disparado contra os agentes legais, foi atingido por disparos em função de revide dos 

policiais. 

  Diante desses fatos, entendeu o Juiz Auditor da 1ª Auditoria da Justiça Militar 

do Estado de São Paulo ser sua a competência sobre o caso. Após analisar o Inquérito Policial 

Militar produzido pela Polícia Judiciária Militar sobre a ocasião, determinou, baseado nas 

provas geradas no seio desse documento, o arquivamento desse procedimento administrativo. 

Alegou-se estar o fato acobertado pela excludente de ilicitude da legítima defesa, sendo 

inexistente o crime. 

  O Superior Tribunal de Justiça reconheceu o conflito de competência entre o 

suscitante (Juízo de Direito da 1ª Vara do Tribunal do Júri de São Paulo – SP) e o suscitado 

(Juízo Auditor da 1ª Auditoria da Justiça Militar do Estado de São Paulo) 

  Toda a questão orbitou sobre as alterações trazidas à efeito pela lei nº 

9.299/96, de iniciativa do Deputado Federal Hélio Bicudo, a qual, dentre outras alterações, 
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transferiu a competência sobre os crimes dolosos contra a vida cometidos por militares contra 

civis da justiça militar para a justiça comum ao acrescentar um parágrafo único ao art. 9º do 

Código Penal Militar. Além disso, estabeleceu a obrigatoriedade da Justiça Militar remeter os 

autos do Inquérito Policial Militar (IPM) à Justiça Comum ao acrescentar o parágrafo 2º ao 

art. 82 do Código Processual Penal Militar. 

  O posicionamento do Superior Tribunal de Justiça foi no sentido de reconhecer 

a competência da Justiça Comum nos seguintes termos: 
"Conflito conhecido para declarar competente o JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA 
DO TRIBUNAL DO JÚRI DE SÃO PAULO - SP, ora suscitante, e determinar o 
desarquivamento do inquérito policial e a remessa dos autos ao Juízo declarado 
competente.” 
 

  Encerrando a análise do STJ apresentada em face do caso concreto, restou 

claro o entendimento não só do cabimento da lei ao fato, mas também da sua 

constitucionalidade. 

  Passando para uma análise doutrinária dessas hipóteses de conflito de 

competência, é possível encontrar significativa divergência nas opiniões dentro da doutrina 

especializada mostrando ser um assunto intrincado e não pacífico. 

  Como exemplo de oposição ao entendimento estabelecido tanto pelo STJ 

quanto pelo STF, é possível citar o autor Célio Lobão: 
“A lei nº 9.299/96 não retirou os crimes dolosos contra a vida da categoria de crime 
militar, como consequência não podem ser julgados pela justiça comum, sem 
violação da Lei Fundamental. Se não houvesse o açodamento de fazer-se uma lei 
para dar satisfação às ONGs internacionais, para satisfazer interesses eleitoreiros, a 
redação do parágrafo único seria outra: “Não se consideram militares, os crimes 
dolosos contra a vida, cometidos nas circunstancias das alíneas b, c, e d, do inciso 
II”. Nessa hipótese, a lei declara (e pode fazê-lo) que estes deixam de ser militares.” 

 

  Portanto, a alteração legislativa promovida pela lei nº 9.299/96 ao Código de 

Processo Penal Militar não tratou os crimes dolosos contra a vida cometidos por militares 

contra civis como crime comum. Manteve, assim, a classificação de crime militar mas 

deslocou seu julgamento para a justiça comum, criando uma figura bastante sui generis no 

ordenamento jurídico brasileiro. 

  Importante citar que o regime jurídico especial a que é submetido o militar na 

vida na caserna não deve ser visto como um privilégio funcional. Em verdade, as condições 

específicas que cercam a profissão castrense exigem tratamento normativo adequado, os quais 

têm por objetivo tratar de forma justa aqueles que se diferenciam pela natureza de seu labor. 

Para ser justo, há que se tratar de forma diferente aqueles de quem se exige deveres diferentes 

dos demais e direitos mitigados para o bem da coletividade (como exemplo os direitos de 
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greve e sindicalização, entre outros, que são vedados aos militares). Nessa sentido, adota-se a 

máxima de tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais na medida em que eles se 

desigualam. 

  Conclui-se que as transformações legislativas ocasionadas pela lei nº 9.299/96 

que foram aplicadas pelo STJ ao caso concreto em tela são na verdade prejudiciais a uma 

prestação coerente e justa do serviço jurisprudencial. A inteligência desenvolvida pelo STJ do 

parágrafo único acrescido ao art. 9º do CPM cria a confusa figura do tipo penal militar 

julgado pelo tribunal do júri (justiça comum). Ao tentar atender a um apelo social por maior 

controle da atividade policial que ganhou força no meio da década de 90 do século passado, o 

legislador criou uma solução “simbólica” sem efeitos reais sobre a realidade. Seu único efeito 

foi produzir confusão sobre o ordenamento jurídico brasileiro criando um ambiente de 

insegurança jurídica principalmente para aqueles que arriscam suas vidas no trabalho 

cotidiano de proteger os cidadãos. 
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