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Curso/Disciplina: Direito Processual Penal Militar 

Aula: Competência.   
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Monitor (a): Lívia Cardoso Leite  

 

Aula 07 

 

COMPETÊNCIA 

 

CF, art. 124 - À Justiça Militar compete processar e julgar os crimes militares definidos em lei. 

Parágrafo único. A lei disporá sobre a organização, o funcionamento e a competência da Justiça Militar. 

 

Esse art. trata da competência da Justiça Militar da União. À luz da Constituição, compete à 

Justiça Militar processar e julgar os crimes militares definidos em lei.  

Fazendo-se um paralelo com o estudo do Direito Penal Militar, deve-se lembrar da definição do 

crime militar e dos critérios legais para defini-lo.  

 

CPM, art. 9º - Crimes militares em tempo de paz 

Consideram-se crimes militares, em tempo de paz: 

I - os crimes de que trata este Código, quando definidos de modo diverso na lei penal comum, ou nela 

não previstos, qualquer que seja o agente, salvo disposição especial; 

II - os crimes previstos neste Código, embora também o sejam com igual definição na lei penal comum, 

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. (Vide Lei nº 9.299, de 8.8.1996) 

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) contra o patrimônio sob a administração militar, ou contra a ordem administrativa militar; 

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; 

c) contra militar em formatura, ou durante o período de prontidão, vigilância, observação, exploração, 

exercício, acampamento, acantonamento ou manobras; 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9299.htm#art1
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d) ainda que fora do lugar sujeito à administração militar, contra militar em função de natureza militar, 

ou no desempenho de serviço de vigilância, garantia e preservação da ordem pública, administrativa ou judiciária, 

quando legalmente requisitado para aquele fim, ou em obediência a determinação legal superior. 

Parágrafo único.  Os crimes de que trata este artigo quando dolosos contra a vida e cometidos contra 

civil serão da competência da justiça comum, salvo quando praticados no contexto de ação militar realizada na 

forma do art. 303 da Lei no 7.565, de 19 de dezembro de 1986 - Código Brasileiro de Aeronáutica.  

 

CPM, art. 10 - Crimes militares em tempo de guerra 

Consideram-se crimes militares, em tempo de guerra: 

I - os especialmente previstos neste Código para o tempo de guerra; 

II - os crimes militares previstos para o tempo de paz; 

III - os crimes previstos neste Código, embora também o sejam com igual definição na lei penal comum 

ou especial, quando praticados, qualquer que seja o agente: 

a) em território nacional, ou estrangeiro, militarmente ocupado; 

b) em qualquer lugar, se comprometem ou podem comprometer a preparação, a eficiência ou as 

operações militares ou, de qualquer outra forma, atentam contra a segurança externa do País ou podem expô-la a 

perigo; 

IV - os crimes definidos na lei penal comum ou especial, embora não previstos neste Código, quando 

praticados em zona de efetivas operações militares ou em território estrangeiro, militarmente ocupado. 

 

São órgãos da Justiça Militar da União:  

- o Superior Tribunal Militar; 

- as Auditorias Militares.  

 

Dentro dessa estrutura da Justiça Militar da União, a competência é para o julgamento dos 

crimes militares definidos em lei. Adota-se um critério legal. O crime militar é aquele que está definido na lei 

penal militar. A competência da Justiça Militar da União é ratione materiae, é para o julgamento dos crimes 

militares definidos em lei.  

A competência da JMU é EXCLUSIVAMENTE CRIMINAL. Ela não tem outra atividade.  

 

Obs: o Superior Tribunal Militar tem outras competências e atribuições como a declaração de 

perda de posto e patente quando o Oficial é considerado indigno do Oficialato ou incompatível com ele. Essa 

possibilidade pode decorrer da esfera administrativa, quando o Oficial passa pelo Conselho de Justificação e 

é condenado administrativamente. Essa condenação sobe ao STM para a declaração da perda de posto e 

patente diante da declaração de indignidade para o Oficialato ou de incompatibilidade com o Oficialato. É 

uma atribuição do Tribunal. Mas em termos de competência, a competência da Justiça Militar da União é 

criminal, é somente para os crimes militares definidos em lei.  

 

Por outro lado, há a competência da Justiça Militar estadual, que é um pouco diversificada em 

relação à federal.  

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L7565.htm#art303
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CF, 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.  

 

A norma constitucional diz que a Justiça Militar estadual tem a competência delimitada 

ratione materiae e ratione personae. Compete a ela processar OS MILITARES DOS ESTADOS nos crimes 

militares definidos em lei - policiais militares e bombeiros dos Corpos de Bombeiros Militares e, onde 

houver, policiais da Polícia Rodoviária Militar (algum Estado pode ter dentro da sua estrutura). A 

competência é para o julgamento dos MILITARES DOS ESTADOS nos crimes militares definidos em lei. Nesse 

ponto a competência da Justiça Militar estadual é mais restrita porque é delimitada também pela pessoa – 

MILITARES DOS ESTADOS. A Justiça Militar estadual não julga militares federais e civis. Ela é restrita no 

tocante a quem será processado. A matéria são os crimes definidos na lei militar. Assim, a competência é 

ratione materiae e ratione personae. Há esse diferencial em relação à Justiça Militar da União.  

 

A Justiça Militar da União julga militares dos Estados, civis e militares federais. Ela não é restrita 

em razão da pessoa, mas sim em razão da matéria. Pode qualquer pessoa, civil ou militar, cometer crime 

militar impróprio.  

 

Na esfera estadual, é ressalvada a competência do Júri nos crimes dolosos contra a vida de 

civis. É uma questão ainda muito polêmica. Também consta a regra do parágrafo único do art. 9º do Código 

Penal Militar, e há a discussão nas aulas de Direito Penal Militar. O tema é polêmico. O Superior Tribunal 

Militar não reconhece na esfera federal, na JMU, a exclusão da competência militar nos crimes dolosos 

contra a vida de civis. O Superior Tribunal Militar tem posição até hoje entendendo que a norma só se aplica 

à esfera estadual. Isso parece ficar bem claro com a Emenda Constitucional nº 45, uma vez que ela não 

modifica o art. 124, mas altera o art. 125, ambos da Constituição Federal, fazendo a ressalva do §4º do art. 

125 no tocante aos crimes dolosos contra a vida de civis. Parece que o Superior Tribunal Militar na sua 

interpretação da Emenda nº 45 tem um posicionamento correto.  

O Supremo não declarou inconstitucional a ressalva do art. 9º, parágrafo único do CP Militar, 

que diz respeito à competência. Há alguns julgados do Supremo Tribunal Federal sinalizando que o crime 

seria de competência do Júri. A Corte Militar continua mantendo o seu posicionamento.  

Em doutrina há essa divergência também. Em provas de concurso há questões do CESPE, da 

DPU, que mantiveram como resposta a competência da Justiça Militar federal, da JMU, estando o militar em 

serviço e sendo a vítima civil. A competência é da Justiça Militar porque a prática do crime se deu em 

atividade, em serviço. Assim, o crime é militar. O tema é bem polêmico, mas a orientação do Superior 

Tribunal Militar é firme mantendo a competência da Justiça Militar para o julgamento do crime, ainda que 

contra a vida de civil.  
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Na esfera estadual, o art. 125, §4º, da Constituição Federal ressalva os crimes dolosos contra a 

vida de civis e atribui à Justiça Militar estadual a competência para as ações contra atos, sanções 

disciplinares militares. Isso não existe na esfera federal. A JMU não tem essa competência. Mas a esfera 

estadual tem competência para julgar punições disciplinares militares, ou seja, ações contra punições 

disciplinares militares. Ex: ação para cancelar sanção disciplinar. A competência é da JME. Isso não existe na 

esfera da JMU. Eventual ação envolvendo questões administrativas militares será proposta na Justiça 

Federal comum. A atribuição, a competência, é da Justiça Federal comum nessa matéria.  

 

CF, art. 125, §5º - Compete aos juízes de direito do juízo militar processar e julgar, singularmente, os 

crimes militares cometidos contra civis e as ações judiciais contra atos disciplinares militares, cabendo ao Conselho 

de Justiça, sob a presidência de juiz de direito, processar e julgar os demais crimes militares. 

 

O dispositivo diz que na esfera militar o Juiz de Direito do Juízo Militar julgará 

monocraticamente alguns crimes militares. Isso é para evitar a influência do corporativismo. O Juiz julgará 

monocraticamente os crimes militares praticados contra civis. Monocraticamente o Juiz fará esses 

julgamentos e o das ações contra punições disciplinares militares. Nos outros crimes militares há formação 

de Conselho. Nos outros crimes militares haverá composição de Conselho de Justiça, formado por 4 

militares e o Juiz de carreira.  

 

Obs: na esfera federal isso não irá acontecer. Todo julgamento é pelo colegiado.  

 

A partir do início do processo com o recebimento da denúncia é instalado o Conselho, sendo 

sorteado o Conselho Especial, se o réu for Oficial, e convocado o Conselho Permanente, se o réu for Praça 

ou civil.  

 

Obs: o Conselho Permanente é convocado.  

 

A partir da formação do colegiado há competência para que ele julgue o réu no crime militar 

imputado.  

 

Na esfera estadual há diferença. Há determinados crimes que serão julgados pelo juiz 

individualmente, monocraticamente. Outros crimes que não sejam contra civis serão julgados pelo 

colegiado.  

 

Essas são algumas peculiaridades extraídas do texto constitucional.  

 

Na esfera federal há a Lei nº 8457/92, que é a Lei de Organização da Justiça Militar da União. 

Algumas normas do CPP Militar não têm aplicação. Ex: o CPP Militar fala de Auditorias Especializadas. À luz 

da Lei nº 8457/92, hoje não existem Auditorias Especializadas. Dentro da circunscrição há a Auditoria 

Militar, mas não existe Auditoria Especializada da Marinha, do Exército ou da Aeronáutica. A formação do 

Conselho pode ser de acordo com a Força. Não existe a Auditoria Especializada como havia em tempos 
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antigos. Essa é a referência que o Código de Processo Penal Militar tem, do tempo em que as Auditorias 

eram especializadas. Hoje elas não são mais.  

 

Essas são as 1ªs considerações. Encontram-se no nível constitucional e fazem a distinção de 

competência da Justiça Militar da União e da Justiça Militar estadual.  

 

Já em relação à letra do CPP Militar, aproveitam-se algumas estruturas já conhecidas do 

Processo Penal Comum. Há semelhanças. Serão pinçados os temas peculiares, que se destacam da esfera 

comum.  

 

Na esfera militar há desaforamento. Desaforamento é um tema muito cobrado nas provas de 

concurso de Processo Penal Militar. Há hipóteses de desaforamento na jurisprudência do STM, há casos. 

Pode-se pesquisar na jurisprudência mais recente para a visualização da aplicação dessas regras. O que irá se 

buscar é destacar as diferenças da esfera comum sem prejuízo do que já é conhecido da estrutura do 

Processo Penal Comum, que será muito útil no estudo da competência.  

 

CPPM, art. 85 - Determinação da competência 

A competência do foro militar será determinada: 

I - de modo geral: 

a) pelo lugar da infração; 

b) pela residência ou domicílio do acusado; 

c) pela prevenção; 

II - de modo especial, pela sede do lugar de serviço. 

 

Existem 2 formas de determinação da competência do Juízo Militar: 

- De modo geral; - Nenhuma novidade.  

- De modo especial. – Regra especial de competência – sede do lugar de serviço. Não há 

correspondência na esfera comum. Boa questão para ser cobrada em prova.  

 

CPPM, art. 86 - Na Circunscrição Judiciária 

Dentro de cada Circunscrição Judiciária Militar, a competência será determinada: 

a) pela especialização das Auditorias; - Hoje não existem Auditorias Especializadas. O Código é de 

69 e naquela época havia.  

b) pela distribuição; 

c) por disposição especial deste Código. 

 

Ex: no Rio de Janeiro, na 1ª Circunscrição Judiciária Militar, há 4 Auditorias. Elas funcionam na 

Ilha do Governador. São Auditorias Militares federais. Defensores Públicos Federais são designados para 

atuar lá, são lotados em Auditoria Militar. É normal que Defensor Público Federal atue em Auditoria Militar. 

No Rio de Janeiro são 4 Auditorias e elas funcionam na Ilha do Governador.  
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As Auditorias não são especializadas e a competência é fixada pela distribuição. Não existem 

hoje Auditorias Especializadas. A regra que irá prevalecer é a distribuição. Haverá distribuição entre as 4 

Auditorias. Haverá distribuição quando na localidade, na circunscrição, houver mais de 1 Auditoria.  

 

Por disposição especial do Código – pode haver, não só do Código mas também da Lei de 

Organização da JMU. Pode haver alguma regra própria, especial, que defina a atribuição da Auditoria, sua 

competência.  

 

CPPM, art. 87 - Modificação da competência 

Não prevalecem os critérios de competência indicados nos artigos anteriores, em caso de: 

a) conexão ou continência; - São as mesmas regras da esfera comum.  

b) prerrogativa de posto ou função;   

c) desaforamento. 

 

Esses são os critérios de modificação da competência.  

 

Na esfera militar federal o Tribunal é o STM. Os Oficiais-Generais são julgados por ele. Os 

comandantes das Forças, Marinha, Exército e Aeronáutica, tem foro no Supremo Tribunal Federal, 

ressalvados os crimes de responsabilidade, que têm foro no Senado.  

Na esfera do Supremo Tribunal Federal há competência para o julgamento dos comandantes da 

Marinha, do Exército e da Aeronáutica. Eles possuem foro por prerrogativa no Supremo.  

Os Oficiais-Generais têm a prerrogativa no Superior Tribunal Militar. Ele é o Tribunal para a 

ação originária para quem tem foro por prerrogativa. Isso é uma forma de modificação de competência.  

 

Desaforamento – forma de modificação da competência. Há o deslocamento para outra 

Auditoria. O pedido é feito para o STM e ele decide pelo deslocamento ou não e para onde será deslocado 

o julgamento.  

 

CPPM, art. 88 - Lugar da infração 

A competência será, de regra, determinada pelo lugar da infração; e, no caso de tentativa, pelo lugar 

em que for praticado o último ato de execução. 

 

Esse art. traz a regra geral do lugar da infração. No CPP Comum a definição é pela consumação 

do crime.  

 

CPP, art. 70 - A competência será, de regra, determinada pelo lugar em que se consumar a infração, 

ou, no caso de tentativa, pelo lugar em que for praticado o último ato de execução. 

§1º Se, iniciada a execução no território nacional, a infração se consumar fora dele, a competência será 

determinada pelo lugar em que tiver sido praticado, no Brasil, o último ato de execução. 

§2º Quando o último ato de execução for praticado fora do território nacional, será competente o juiz 

do lugar em que o crime, embora parcialmente, tenha produzido ou devia produzir seu resultado. 
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§3º Quando incerto o limite territorial entre duas ou mais jurisdições, ou quando incerta a jurisdição 

por ter sido a infração consumada ou tentada nas divisas de duas ou mais jurisdições, a competência firmar-se-á pela 

prevenção. 

 

Esse art. usa o critério da consumação.  

 

- CPP, art. 70 – CONSUMAÇÃO. Alguns equivocadamente dizem que se trata da Teoria do 

Resultado. O professor discorda, pois depende da natureza do crime, se material, formal ou de mera 

conduta. Para o crime material, é a Teoria do Resultado. Para o crime formal e o de mera conduta, é a Teoria 

da Atividade. No caso de tentativa, a fixação é pelo último ato executório. Também é Teoria da Atividade.  

 

Logo, na esfera comum o critério depende da natureza do crime:  

MATERIAL = TEORIA DO RESULTADO.  

FORMAL e DE MERA CONDUTA = TEORIA DA ATIVIDADE.  

TENTATIVA – critério do ÚLTIMO ATO EXECUTÓRIO = TEORIA DA ATIVIDADE.  

 

- CPPM, art. 88 – O art. não fala em consumação. Fala do LUGAR DA INFRAÇÃO.  

Na esfera militar, como se define o lugar do crime? 

 

À luz do Código Penal Militar, o lugar do crime é definido: 

Se o crime é COMISSIVO = TEORIA DA UBIQUIDADE – Lugar da conduta e lugar do resultado.  

Se o crime é OMISSIVO = TEORIA DA ATIVIDADE – Lugar onde deveria ter sido praticado o ato 

que foi omitido.  

 

Esse tema foi cobrado em prova. Visualize-se que o conceito deve ser buscado no Código Penal 

Militar.  

 

DPU/2001 – Um Capitão de Fragata encontrava-se a serviço fora do território nacional, quando, 

findo o prazo de trânsito, deixou de comparecer ao local designado: o comando de pessoal de Fuzileiros 

Navais, sediado na cidade do Rio de Janeiro – RJ. Nesse caso, decorrido o prazo de graça, competirá à 

Auditoria da 1ª Circunscrição Judiciária Militar (estados do Rio de Janeiro e Espírito Santo) processar e julgar 

o crime de deserção.  

 

O Oficial estava fora do território nacional. Como definir a competência nesse caso? O crime de 

deserção nesse caso é por omissão, pois ele não se apresentou no lugar designado.  

 

Obs: período de graça no crime de deserção = 8 dias.  

 

É diferente a deserção em que o agente se ausenta.  

 

CPM, art. 187 – Deserção 
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Ausentar-se o militar, sem licença, da unidade em que serve, ou do lugar em que deve permanecer, por 

mais de oito dias: 

Pena - detenção, de seis meses a dois anos; se oficial, a pena é agravada. 

 

O militar se ausenta por mais de 8 dias. Na questão, o militar não se apresenta expirado o 

período de graça. Trata-se de uma deserção praticada por omissão, por não apresentação. Se o crime é 

omissivo, não importa onde está o Capitão de Fragata, se está fora do território nacional. Se o crime é 

omissivo, o lugar do crime é onde deveria ter sido praticada a ação omitida. Qual o Juízo competente? O 

do LUGAR DA INFRAÇÃO. De acordo com a regra de determinação da competência é o do lugar da infração. 

Como no caso o crime é omissivo, pois o agente deixou de se apresentar, a competência é da 1ª 

Circunscrição, pois ele tinha de se apresentar no Rio de Janeiro, no Comando de Pessoal dos Fuzileiros 

Navais. A assertiva da questão da DPU de 2001 está certa, correta à luz do art. 88 do CPP Militar. A 

competência em regra é determinada pelo LUGAR DA INFRAÇÃO.  

O Código Penal Militar diz que se o crime é COMISSIVO, é de fazer, a teoria é a da 

UBIQUIDADE. O lugar da infração, do crime, é O DA CONDUTA OU O DO RESULTADO. Se o crime é 

OMISSIVO, a teoria é a da ATIVIDADE. O lugar da infração é onde deveria ter sido praticado o ato que foi 

omitido. Portanto, a competência é de uma das Auditorias da 1ª Circunscrição. São 4. Uma dessas Auditorias 

é competente para o julgamento desse Oficial desertor. A questão aplica o art. 88 do CPPM.  

 

CPPM, art. 89 - A bordo de navio 

Os crimes cometidos a bordo de navio ou embarcação sob comando militar ou militarmente ocupado 

em porto nacional, nos lagos e rios fronteiriços ou em águas territoriais brasileiras, serão, nos dois primeiros casos, 

processados na Auditoria da Circunscrição Judiciária correspondente a cada um daqueles lugares; e, no último caso, 

na 1ª Auditoria da Marinha, com sede na Capital do Estado da Guanabara. 

 

Obs: esquecer a parte final do art. Essa Auditoria da Marinha do Estado da Guanabara não 

existe mais.  

 

Dentro do território nacional, em águas territoriais brasileiras, como por exemplo em caso de 

crime ocorrido a bordo de navio na Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro, a competência é de uma das 

Auditorias da 1ª Circunscrição.  

Se o crime aconteceu a bordo de uma embarcação na Amazônia, há uma Auditoria Militar que 

tem jurisdição sobre o local. Assim será definida a competência com relação ao crime praticado a bordo.  

 

CPPM, art. 90 - A bordo de aeronave 

Os crimes cometidos a bordo de aeronave militar ou militarmente ocupada, dentro do espaço aéreo 

correspondente ao território nacional, serão processados pela Auditoria da Circunscrição em cujo território se 

verificar o pouso após o crime; e se este se efetuar em lugar remoto ou em tal distância que torne difíceis as 

diligências, a competência será da Auditoria da Circunscrição de onde houver partido a aeronave, salvo se ocorrerem 

os mesmos óbices, caso em que a competência será da Auditoria mais próxima da 1ª, se na Circunscrição houver 

mais de uma. 
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Se o crime foi cometido durante o voo, a competência será da Auditoria onde houver o pouso 

da aeronave.  

A lógica no caso da aeronave é buscar 1º a Auditoria do pouso, do lugar onde pousar o avião, se 

o crime aconteceu durante o voo. Havendo dificuldade, se for um lugar remoto, que não tem como formar 

um Conselho, por exemplo, desloca para o local de onde partiu a aeronave. Se também houver dificuldade, 

será a Auditoria mais próxima à 1ª, preferencialmente.  

 

Crimes praticados fora do território nacional:  

 

CPPM, art. 91 - Crimes fora do território nacional 

Os crimes militares cometidos fora do território nacional serão, de regra, processados em Auditoria da 

Capital da União, observado, entretanto, o disposto no artigo seguinte. 

 

Esse art. já caiu em prova. Ele se refere aos crimes que são praticados totalmente fora do 

território nacional. É hipótese de extraterritorialidade, crime cometido totalmente fora do território 

nacional. O art. 91 faz referência ao art. 92, também do CPPM.  

 

CPPM, art. 92 - Crimes praticados em parte no território nacional 

No caso de crime militar somente em parte cometido no território nacional, a competência do foro 

militar se determina de acordo com as seguintes regras: 

a) se, iniciada a execução em território estrangeiro, o crime se consumar no Brasil, será competente a 

Auditoria da Circunscrição em que o crime tenha produzido ou devia produzir o resultado; - Nada de novo.  

b) se, iniciada a execução no território nacional, o crime se consumar fora dele, será competente a 

Auditoria da Circunscrição em que se houver praticado o último ato ou execução. 

Diversidade de Auditorias ou de sedes 

Parágrafo único. Na Circunscrição onde houver mais de uma Auditoria na mesma sede, obedecer-se-á à 

distribuição e, se for o caso, à especialização de cada uma. Se as sedes forem diferentes, atender-se-á ao lugar da 

infração. 

 

O art. 92 trata dos crimes à distância. O art. 91 do CPP Militar traz hipótese de 

extraterritorialidade. O art. 92 do CPPM traz hipótese de crime à distância, já conhecido do Código de 

Processo Penal Comum.  

Se o crime é cometido no Haiti, é caso do art. 91 do CPPM. Mas se a conduta é realizada fora do 

território brasileiro e o resultado ocorre ou deveria ter ocorrido no Brasil, aplica-se a Teoria do Resultado. A 

competência é do local onde ocorreu ou deveria ter ocorrido o resultado. Se for o contrário e o resultado 

ocorrer fora do Brasil, usa-se a Teoria da Atividade. A competência é do local onde foram praticados os 

últimos atos executórios. Teoria da Atividade – local do último ato executório.  

 

Obs: a especialização de Auditorias não existe. Faz-se a distribuição se houver mais de 1 

Auditoria.  
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No caso de extraterritorialidade, a Auditoria será a da Capital. No caso de crime à distância, 

verifica-se a Teoria do Resultado se o resultado ocorreu ou deveria ter ocorrido no Brasil, ou a Teoria da 

Atividade, se a conduta foi praticada no Brasil e o resultado ocorreu ou deveria ter ocorrido fora do Brasil. 

Essa regra é velha conhecida do Processo Penal Comum nos crimes à distância.  

 

Obs: para o crime cometido fora do território nacional o foro, o juízo, a Auditoria competente, é 

a da Capital federal.  

 

DPU/2010 – Considere a situação hipotética em que um grupo de 20 militares integrantes das 

Forças Armadas brasileiras, em missão junto às forças de paz da ONU, no Haiti, em concurso de pessoas com 

diversos outros militares pertencentes às Forças Armadas da Itália e da França, tenha cometido diversos 

crimes militares no Haiti. Nessa situação, a competência para conhecer, processar e julgar os militares 

brasileiros pelas infrações penais militares é da Justiça Militar da União, cujo exercício jurisdicional é o da 

Auditoria da Capital da União.  

 

20 militares brasileiros cometeram crimes militares no Haiti, fora do território brasileiro. Regra 

do art. 91 do CPPM. A questão está correta.  

 

CPPM, art. 93 - Residência ou domicílio do acusado 

Se não for conhecido o lugar da infração, a competência regular-se-á pela residência ou domicílio do 

acusado, salvo o disposto no art. 96. 

 

Não há nenhuma novidade. Essa hipótese já é conhecida no CPP Comum.  

 

CPPM, art. 96 - Lugar de serviço 

Para o militar em situação de atividade ou assemelhado na mesma situação (este não existe mais), ou 

para o funcionário lotado em repartição militar, o lugar da infração, quando este não puder ser determinado, será o 

da unidade, navio, força ou órgão onde estiver servindo, não lhe sendo aplicável o critério da prevenção, salvo entre 

Auditorias da mesma sede e atendida a respectiva especialização (hoje não há mais especialização). 

 

O art. trata da competência pelo lugar, pela sede do serviço. Se não é conhecido o lugar da 

infração, a regra é o domicílio do réu. Isso quando não se sabe o lugar do crime, como no art. 72 do CPP 

Comum.  

 

CPP, art. 72 - Não sendo conhecido o lugar da infração, a competência regular-se-á pelo domicílio ou 

residência do réu. 

§1º Se o réu tiver mais de uma residência, a competência firmar-se-á pela prevenção. 

§2º Se o réu não tiver residência certa ou for ignorado o seu paradeiro, será competente o juiz que 

primeiro tomar conhecimento do fato. 
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Na esfera militar essa regra é tratada no art. 93 do CPPM. A competência, quando não se sabe o 

lugar da infração, é definida pelo domicílio do réu. Nada de novo.  

Porém, há a ressalva em relação ao art. 96 do CPPM. Este fala da sede do serviço, do lugar do 

serviço.  

Quando não se sabe o lugar do crime, a competência é definida pela residência ou domicílio do 

acusado, ressalvado o disposto no art. 96 do CPPM. Este fala da sede do serviço e afasta o critério da 

prevenção. Por que seria usada a prevenção? Ela é usada quando o réu não tem domicílio ou tem mais de 

um. Quando não se sabe o lugar do crime e o réu tem mais de um domicílio, sendo a fixação da competência 

determinada pelo seu domicílio, a regra será a prevenção. Esta irá prevalecer. Quando o réu for militar ou 

funcionário público lotado em repartição militar não se aplica a regra da prevenção. Segue-se a regra da 

sede do serviço.  

 

CPPM, art. 95 - Casos em que pode ocorrer 

A competência pela prevenção pode ocorrer: 

a) quando incerto o lugar da infração, por ter sido praticado na divisa de duas ou mais jurisdições; - 

Dúvida quanto ao lugar da infração.  

b) quando incerto o limite territorial entre duas ou mais jurisdições; - Já conhecido do CPP Comum. 

Dúvida quanto ao limite. O lugar é contestado, tem seu limite discutido.  

c) quando se tratar de infração continuada ou permanente, praticada em território de duas ou mais 

jurisdições; - Há prevenção nos crimes continuados e permanentes plurilocais.  

d) quando o acusado tiver mais de uma residência ou não tiver nenhuma, ou forem vários os acusados 

e com diferentes residências. 

 

O art. 93 do CPP Militar traz a regra da residência ou do domicílio do acusado. Essa regra é 

aplicada quando não é conhecido o lugar do crime. O art. ressalva o art. 96, também do CPPM, que trata da 

regra da sede do serviço. A competência é definida pela sede do serviço. Quando o art. 93 faz a ressalva, ele 

quer excluir a questão da prevenção do art. 95, d, do CPPM. O texto não é tão preciso. Tem de ser feita essa 

ligação para que se entenda a ressalva.  

Quando o acusado tem mais de um domicílio, a regra seria a prevenção, à luz do art. 95, d, do 

CPPM. Se ele não tem domicílio, a regra também seria a da prevenção. Não se sabe o lugar do crime e a 

regra seria o domicílio do acusado, mas se ele não o tem, aplicar-se-ia a prevenção. Quem tomasse 

conhecimento primeiro do fato seria o juízo competente, a Auditoria competente.  

Quando o autor for militar, se o acusado é militar ou funcionário público lotado em repartição 

militar, conforme o art. 96 do CPPM, a competência será definida pela sede do serviço.  

Ex: um militar tem casa, um sítio em Juiz de Fora, Minas Gerais, e no Rio de Janeiro, em Duque 

de Caxias. Ele passa dias em Juiz de Fora, tem uma sede de suas atividades lá, e passa dias em sua casa em 

Caxias. Ele serve no estado de São Paulo. Logo, ele serve em São Paulo, tem residência no Rio de Janeiro, em 

Caxias, e tem residência em Minas Gerais. Ele comete um crime militar e não se sabe o lugar do crime. O 

militar cometeu um crime militar e não se sabe o lugar do crime. Ele tem 2 domicílios. Nesse caso não 

prevalecem os domicílios. Se assim fosse, o critério seria o da prevenção. Porém, não se aplica prevenção 

quando o militar da ativa comete um crime. Aplica-se a regra da sede do serviço.  
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Se não se sabe o lugar do crime, a regra é o DOMICÍLIO DO RÉU. Se o réu tem mais de um 

domicílio ou não tem nenhum, aplicar-se-ia a regra da PREVENÇÃO. Se o acusado for militar da ativa não se 

aplica a prevenção, mas a regra da SEDE DO SERVIÇO. Boa pegadinha de prova! É um critério bem diferente 

dos conhecidos na esfera comum. Esse é um caso especial.  

 

O art. 96 do CPPM tem de ser interpretado com os arts. 93 e 95, também do CPPM.  

 

REGRA: DOMICÍLIO DO RÉU, quando não conhecido o lugar da infração.  

Se o réu tem mais de um domicílio ou não tem nenhum: seria PREVENÇÃO, mas para militar em 

atividade ou funcionário público lotado em repartição militar, é a SEDE DO SERVIÇO.  

 

No exemplo dado, a competência será de uma das Auditorias de São Paulo. Uma delas será 

competente para processar o militar.  

 

Prevenção é antecipação. É uma forma de definição da competência do juízo que se antecipa 

quando há juízes igualmente competentes.  

 

CPPM, art. 94 - Prevenção. Regra 

A competência firmar-se-á por prevenção, sempre que, concorrendo dois ou mais juízes igualmente 

competentes ou com competência cumulativa, um deles tiver antecedido aos outros na prática de algum ato do 

processo ou de medida a este relativa, ainda que anterior ao oferecimento da denúncia. 

 

Nada de novo. Há 4 Auditorias no Rio de Janeiro, na 1ª Circunscrição Judiciária Militar. Se uma 

dessas Auditorias igualmente competentes se antecipa em algum ato decisório ou em alguma medida 

cautelar, salvo o caso de plantão, que não gera prevenção, se há antecipação de medida cautelar ou de 

algum ato decisório do processo, a Auditoria que saiu na frente é competente por prevenção. Há a definição 

da competência por prevenção diante da antecipação. O juízo prevento é aquele que se antecipa aos demais 

igualmente competentes ou com competência concorrente. O conceito não é novo e também é do Processo 

Penal Comum. É aplicável à esfera militar.  

 

CPPM, art. 95, a – O caso não é de não saber o lugar da infração. Quando não se sabe o lugar da 

infração, a regra é o domicílio do réu. Trata-se de quando não há certeza do lugar da infração, quando 

existe dúvida, quando incerto o lugar da infração porque ocorreu em uma divisa. Ex: Rio de Janeiro X São 

Paulo. O crime foi na divisa de 2 ou mais jurisdições. Há dúvida. Foi exatamente na divisa. Imaginemos que 

um rio faça a divisa e o crime ocorreu no meio do rio, na divisa. Há dúvida. Quem chegar na frente é 

competente por prevenção. O caso é de quando é incerto o lugar da infração não porque não se sabe onde 

ocorreu o crime, mas porque é duvidoso por conta da divisa.  

 

CPPM, art. 95, b – Quando incerto o limite jurisdicional. O terreno tem algum tipo de polêmica, 

de disputa. Imaginemos que esteja sendo discutida a demarcação de uma divisa de 2 Estados. O problema é 
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alvo de discussão judicial. O tema gera conflito. É incerto o limite. Há dúvida quanto à questão geográfica 

do limite entre as 2 jurisdições. Há a prevenção. Quem chegar na frente é competente.  

 

CPPM, art. 95, c – Crime permanente ou crime continuado. Crimes plurilocais. Ex: deserção. Há 

consumação do crime de deserção no momento em que o agente se ausenta por mais de 8 dias. Haverá um 

procedimento de deserção. O crime é permanente. Se o agente se desloca para outro local, para outra 

localidade, pode-se aplicar a regra da prevenção. Normalmente como o termo de deserção é instruído e 

encaminhado à Auditoria desde logo, essa antecipação se dará pela Auditoria do lugar da consumação, que é 

onde foi lavrado o termo de deserção. Normalmente acontece isso. O crime de deserção é permanente e se 

o desertor se deslocar para outro local e nessa localidade for capturado; imaginemos que ele servia no Rio 

de Janeiro, em um batalhão do Exército, e foi encontrado em Porto Alegre. Se lá ele é capturado e o juízo da 

Auditoria do Rio de Janeiro já autuou o termo de deserção, a IPD – instrução provisória de deserção, ele já se 

antecipou, ainda que a ação não tivesse sido iniciada. O capturado será apresentado a essa Auditoria porque 

houve prevenção em caso de crime permanente ou continuado – sequência de crimes praticados nas 

mesmas condições, hipótese de continuidade. Nos crimes plurilocais a regra é a prevenção.  

 

Obs: no caso especial da deserção normalmente a competência será da Auditoria para a qual foi 

encaminhado o termo de deserção para autuação. O juiz autua e dá vista ao MP. Assim, fica prevento, 

embora seja permanente o delito de deserção.  

 

CPPM, art. 97 - Auditorias Especializadas 

Nas Circunscrições onde existirem Auditorias Especializadas, a competência de cada uma decorre de 

pertencerem os oficiais e praças sujeitos a processo perante elas aos quadros da Marinha, do Exército ou da 

Aeronáutica. Como oficiais, para os efeitos deste artigo, se compreendem os da ativa, os da reserva, remunerada ou 

não, e os reformados. 

Militares de corporações diferentes 

Parágrafo único. No processo em que forem acusados militares de corporações diferentes, a 

competência da Auditoria especializada se regulará pela prevenção. Mas esta não poderá prevalecer em detrimento 

de oficial da ativa, se os corréus forem praças ou oficiais da reserva ou reformados, ainda que superiores, nem em 

detrimento destes, se os corréus forem praças. 

 

Hoje, atualmente, não existem Auditorias Especializadas por conta da Lei nº 8457/92. O 

examinador não está nem aí e esse tema já foi cobrado em prova.  

 

DPU/2004 – Com relação à competência da Justiça Militar federal, julgue os itens a seguir.  

Em circunscrições que envolvam Auditorias Especializadas, havendo denúncia contra um 

Soldado do Exército e um cabo da Marinha, em coautoria, a competência será firmada de acordo com o 

maior grau hierárquico dos envolvidos, cabendo o julgamento, na hipótese em comento, ao Conselho 

Permanente de Justiça da Marinha.  
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A questão fala de Auditorias Especializadas. Quem fez essa questão não estava preocupado com 

a prática, com a realidade. Foi pego o texto que hoje não tem aplicação. Não houve revogação, mas o texto 

não tem aplicação porque a lei que organiza a Justiça Militar da União não prevê Auditorias Especializadas 

hoje. Se houver uma mudança da lei, ou seja, se vier uma nova lei de organização da JMU prevendo isso, o 

texto volta a ter aplicação. Hoje ele está sem destinatário, sem aplicação, porque não existem Auditorias 

Especializadas. A banca examinadora não está nem aí, não está preocupada com isso. Quem fez essa 

questão da DPU/2004, que não foi anulada, quis testar a letra do art. 97 do CPPM, que é totalmente sem 

aplicação.  

Hoje não existem Auditorias Especializadas. Antigamente havia a Auditoria da Marinha, a do 

Exército e a da Aeronáutica. Não há na estrutura da Justiça Militar da União hoje a especialização. Pode 

haver no futuro, embora não seja muito crível. Porém, se quiserem alterar, pode haver especialização 

novamente.  

O importante está no parágrafo único do art. 97 do CPPM. Foi isso que caiu em prova. Quando 

há militares de corporações diferentes como fica a Auditoria Especializada? Há uma Auditoria Mista? Não. 

Nem quando havia especialização podia misturar. A competência da Auditoria Especializada se regulará pela 

prevenção. Se há militares de corporações diferentes, se houver um dia novamente Auditoria Especializada, 

a regra será a da prevenção.  

Ex: um Cabo da Marinha e um Sargento da Aeronáutica cometeram um crime em concurso. 

Como definir a Auditoria? Prevenção.  

 

Obs: não se aplica a regra da prevenção quando houver um Oficial envolvido. A prevenção não 

prevalece.  

 

Regra geral: prevenção.  

Se há Oficial e Praça, um Tenente da Marinha e um Sargento do Exército, pelo parágrafo único 

do art. 97 do CPPM a Auditoria seria a da Marinha, se houvesse ou voltasse a existir especialização.  

Se há um Tenente da Marinha na ativa e um Capitão do Exército na reserva a Auditoria da 

Marinha prevalece. Prevalece a Auditoria de quem está na ativa.  

Se há um Tenente da reserva da FAB, Força Aérea, e um Sargento da Marinha na ativa, 

prevalece a Auditoria da FAB, da Força Aérea, se houver especialização, eis que tem um Tenente como réu.  

A regra é: o Oficial sempre prevalece. Entre Oficiais prevalece Oficial da ativa, se houver 

especialização. Isso não tem aplicação na prática, mas a banca examinadora não quer saber se tem ou não 

aplicação e cobrou isso em prova. Tem aplicação em concurso.  

 

A questão da DPU/2004 está incorreta. Se houvesse Auditoria Especializada, a regra seria a da 

prevenção. Há um Cabo da Marinha e um Soldado do Exército. A hierarquia não prevalece nesse caso. A 

hierarquia prevalece no caso de Oficial. Se houver Oficial prevalece a Auditoria deste. Como há um Cabo e 

um Soldado, a regra é a da prevenção – 1ª parte do parágrafo único do art. 97 do CPPM.  
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Isso não tem aplicação prática, mas a banca cobrou o tema e a questão não foi anulada, foi 

válida. A questão foi à luz do Código de Processo Penal Militar. A lei de organização da JMU não prevê hoje 

Auditorias Especializadas.  

 

Desaforamento:  

 

CPPM, art. 109 - Caso de desaforamento 

O desaforamento do processo poderá ocorrer: 

a) no interesse da ordem pública, da Justiça ou da disciplina militar; 

b) em benefício da segurança pessoal do acusado; 

c) pela impossibilidade de se constituir o Conselho de Justiça ou quando a dificuldade de constituí-lo ou 

mantê-lo retarde demasiadamente o curso do processo. 

Competência do Superior Tribunal Militar 

§1º O pedido de desaforamento poderá ser feito ao Superior Tribunal Militar: 

Autoridades que podem pedir 

a) pelos Ministros da Marinha, do Exército ou da Aeronáutica; 

b) pelos comandantes de Região Militar, Distrito Naval ou Zona Aérea, ou autoridades que lhe forem 

superiores, conforme a respectiva jurisdição; 

c) pelos Conselhos de Justiça ou pelo auditor; 

d) mediante representação do Ministério Público ou do acusado. 

Justificação do pedido e audiência do procurador-geral 

§2º Em qualquer dos casos, o pedido deverá ser justificado e sobre ele ouvido o procurador-geral, se 

não provier de representação deste. 

Audiência a autoridades 

§3º Nos casos das alíneas c e d, o Superior Tribunal Militar, antes da audiência ao procurador-geral ou a 

pedido deste, poderá ouvir autoridades a que se refere a alínea b. 

Auditoria onde correrá o processo 

§4º Se deferir o pedido, o Superior Tribunal Militar designará a Auditoria onde deva ter curso o 

processo. 

 

Há 3 hipóteses de cabimento do pedido de desaforamento. Isso cai em prova. É questão 

recorrente de prova.  

 

- No interesse da ordem pública, da Justiça ou da disciplina militar: o processo tramitando 

naquela localidade está criando um tumulto, uma situação de insegurança, de balbúrdia, está afetando a 

ordem pública ou a disciplina militar. Imaginemos que o militar naquela localidade é uma liderança negativa. 

Ele exerce uma influência nos militares. Por conta da ordem e da disciplina militar é necessário o 

desaforamento. Naquela localidade a manutenção do julgamento está criando tumulto, instabilidade para a 

segurança, para a ordem pública, para a disciplina militar, para o andamento da Justiça etc.  

 

- Segurança pessoal do acusado: em seu benefício. Vivemos hoje no país da delação. Ao ligar o 

jornal de manhã tomamos ciência da delação do dia. Imaginemos um réu da esfera militar que seja delator. 
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Por isso, pode ser que a vida dele esteja em risco naquela localidade. Pede-se o desaforamento para que em 

outra localidade ele tenha maior segurança, maior tranquilidade.  

 

- Caso muito visto na jurisprudência do STM – Quando pela localidade for impossível formar 

um Conselho ou há dificuldade de constituí-lo ou de mantê-lo. Imaginemos que o crime foi cometido em 

uma localidade mais isolada. Há Auditoria Militar competente para a localidade, mas o autor do fato é um 

Coronel. Para se formar o Conselho Especial de Justiça precisa-se de 4 Oficiais mais antigos do que ele. Na 

localidade não há Oficiais com graduação, com posto superior, ou mais antigos do que esse Coronel. Logo, 

há impossibilidade de se constituir o Conselho. Não há os Oficiais. Precisa-se de 4 Oficiais superiores ao 

Coronel, o que não existe nessa localidade.   

Se há dificuldade de constituir ou manter o Conselho, isso causa o retardamento demasiado do 

processo. O Processo Penal Militar é célere. O procedimento ordinário tem várias etapas, diversas 

audiências. Essa dinâmica foi mantida. Mas o rito tem celeridade. O julgamento é rápido. O procedimento na 

esfera militar, na média, dura mais ou menos de 50 a 60 dias. É rápido mesmo. A índole do Processo Penal 

Militar é de celeridade. Quando a dificuldade de constituir ou de manter o Conselho prejudica o 

prosseguimento do processo, pede-se o desaforamento. Imaginemos que nessa localidade há alguns 

Coronéis, mas que estão sempre em missão, empenhados, em alguma viagem. Não há como manter o 

Conselho. Isso acaba retardando o processo porque tem de haver redesignações de audiências. Então, há 

alguns Oficiais, mas há dificuldade de constituir ou de manter o Conselho. É hipótese de desaforamento.  

 

Quem é competente para apreciar o pedido, para decidir acerca do desaforamento? 

O STM – Superior Tribunal Militar.  

 

Quem são os legitimados?  

- Os Comandantes da Marinha, do Exército ou da Aeronáutica. Ex: no interesse da disciplina 

militar o Comandante da Marinha pede o desaforamento.  

- Os Comandantes de Região Militar, Distrito Naval e Comando Aéreo Regional ou autoridades 

superiores, conforme a jurisdição. Zona Aérea não existe mais. Dentro da estrutura da Força Militar olha-se 

qual a autoridade superior e vê-se se ela tem jurisdição sobre o Distrito ou a Região. Assim identifica-se 

quem pode pedir o desaforamento.  

- Conselhos de Justiça e Auditor. O próprio Conselho ou o Juiz-Auditor também podem pedir o 

desaforamento, por interesse da Justiça ou pela impossibilidade de manter o Conselho, por exemplo.  

- Representação do MP ou do acusado. O Ministério Público pode pedir desaforamento e o 

acusado também.  

 

O pedido tem de ser justificado, fundamentado. A lei já traz as causas de pedir, as hipóteses de 

cabimento. No caso concreto tem de ser explicado porquê. O Procurador-Geral da Justiça Militar será ouvido 

se não for dele o pedido.  

 

CPPM, art. 109, §3º - As autoridades serão ouvidas acerca da conveniência de deslocar o 

julgamento, o processo, para outra localidade. Quando o Auditor, o Conselho, o MP ou o acusado pedirem o 
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desaforamento serão ouvidas as autoridades tanto de onde sai para onde vai – Comandante do Distrito 

Naval, da Região Militar, do Comando Aéreo Regional – acerca do desaforamento, para que se veja se é 

conveniente deslocar o sujeito, o processo, para tal local. Às vezes há um tumulto que irá piorar em outro 

local para o qual venha a ser deslocado. Então, serão ouvidas as autoridades.  

 

CPPM, art. 109, §4º - A competência é do Superior Tribunal Militar. Será levado o pedido e ele 

decide para onde vai.  

 

Pode ser renovado o pedido? Pode.  

 

CPPM, art. 110 - Renovação do pedido 

O pedido de desaforamento, embora denegado, poderá ser renovado se o justificar motivo 

superveniente. 

 

Se houver razão nova pode ser renovado, pode ser feito novo pedido de desaforamento.  

 

DPU/2004 – Quando a manutenção da disciplina militar assim o exigir (1ª parte do art. 109, do 

CPPM), o comandante da região Militar será parte legítima para pedir ao STM o desaforamento de processo 

em curso na 1ª instância da Justiça Militar.  

A questão está certa, à luz do art. 109 do CPPM.  

 

Obs: o professor não falou de conexão e de continência porque não acha necessário, eis que se 

trata de repetição do encontrado no Processo Penal Comum. Deve-se aplicar o que já se conhece da esfera 

comum. As regras são idênticas.  


