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Curso/Disciplina: Direito Processual Penal Militar 

Aula: Medidas cautelares.   

Professor (a): Marcelo Uzêda  

Monitor (a): Lívia Cardoso Leite  

 

Aula 08 

 

MEDIDAS CAUTELARES 

 

O Direito Processual Penal Militar tem um sistema interessante de medidas cautelares, que é 

um pouquinho diferente da esfera comum. Fazendo-se um resumo rápido para que se possa entrar no texto 

da lei, há prisão em flagrante e prisão preventiva no rol. Há uma medida cautelar chamada menagem. Há 

essas 3 modalidades de medida cautelar: PRISÃO EM FLAGRANTE, PRISÃO PREVENTIVA e MENAGEM. Há 

aquela prisão do art. 18 do CPPM, a prisão temporária da fase de inquérito.  

 

CPPM, art. 18 - Detenção de indiciado 

Independentemente de flagrante delito, o indiciado poderá ficar detido, durante as investigações 

policiais, até trinta dias, comunicando-se a detenção à autoridade judiciária competente. Esse prazo poderá ser 

prorrogado, por mais vinte dias, pelo comandante da Região, Distrito Naval ou Zona Aérea, mediante solicitação 

fundamentada do encarregado do inquérito e por via hierárquica. 

Prisão preventiva e menagem. Solicitação 

Parágrafo único. Se entender necessário, o encarregado do inquérito solicitará, dentro do mesmo prazo 

ou sua prorrogação, justificando-a, a decretação da prisão preventiva ou de menagem, do indiciado. 

 

Essa prisão é exclusiva dos CRIMES PROPRIAMENTE MILITARES. Na opinião do professor, esse 

art. diz que a prisão começa, é decretada pela autoridade militar, mas tem de ser comunicada 

imediatamente ao Juiz-Auditor. Este tem a obrigação de analisar a legalidade e a necessidade da 

manutenção. Então, apesar de ser estabelecido um prazo de 30 dias, prorrogável por mais 20 dias, parece 

que como ela passa por uma avaliação judicial, tem de ser convertida em prisão preventiva, não subsistindo 

por si só como uma prisão decretada pela autoridade militar. Ela tem de, a partir da comunicação, passar 

pelo crivo do Juiz-Auditor, que poderá convertê-la em preventiva. O professor recomenda a aplicação do art. 

310 do CPP.  

 

CPP, art. 310 - Ao receber o auto de prisão em flagrante, o juiz deverá fundamentadamente:   

I - relaxar a prisão ilegal; ou 

II - converter a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 

312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; ou  

III - conceder liberdade provisória, com ou sem fiança.  

Parágrafo único.  Se o juiz verificar, pelo auto de prisão em flagrante, que o agente praticou o fato nas 

condições constantes dos incisos I a III do caput do art. 23 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del3689.htm#art312...
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del3689.htm#art312...
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del2848.htm#art23i
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del2848.htm#art23i
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Código Penal, poderá, fundamentadamente, conceder ao acusado liberdade provisória, mediante termo de 

comparecimento a todos os atos processuais, sob pena de revogação. 

 

Logo, as medidas possíveis são:  

- PRISÃO EM FLAGRANTE; 

- PRISÃO PREVENTIVA; 

- PRISÃO DO ART. 18 DO CPPM – Prisão dos CRIMES PROPRIAMENTE MILITARES; 

- MENAGEM; 

- LIBERDADE PROVISÓRIA.  

 

Obs: na esfera militar NÃO EXISTE FIANÇA. Não há previsão.  

 

As cautelares do CPP, da reforma de 2011, da Lei nº 12403, podem ser aplicadas? 

O professor acredita que sim. As cautelares do art. 319 do CPP são compatíveis com a esfera 

militar, podendo ser aplicadas, dependendo do caso concreto.  

 

CPP, art. 319 - São medidas cautelares diversas da prisão: 

I - comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juiz, para informar e 

justificar atividades; 

II - proibição de acesso ou frequência a determinados lugares quando, por circunstâncias relacionadas 

ao fato, deva o indiciado ou acusado permanecer distante desses locais para evitar o risco de novas infrações;  

III - proibição de manter contato com pessoa determinada quando, por circunstâncias relacionadas ao 

fato, deva o indiciado ou acusado dela permanecer distante; 

IV - proibição de ausentar-se da Comarca quando a permanência seja conveniente ou necessária para a 

investigação ou instrução;    

V - recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga quando o investigado ou acusado 

tenha residência e trabalho fixos;     

VI - suspensão do exercício de função pública ou de atividade de natureza econômica ou financeira 

quando houver justo receio de sua utilização para a prática de infrações penais;    

VII - internação provisória do acusado nas hipóteses de crimes praticados com violência ou grave 

ameaça, quando os peritos concluírem ser inimputável ou semi-imputável (art. 26 do Código Penal) e houver risco de 

reiteração;   

VIII - fiança, nas infrações que a admitem, para assegurar o comparecimento a atos do processo, evitar 

a obstrução do seu andamento ou em caso de resistência injustificada à ordem judicial;  

IX - monitoração eletrônica.  

§1º (Revogado).            

§2º (Revogado).            

§3º (Revogado).            

§4º A fiança será aplicada de acordo com as disposições do Capítulo VI deste Título, podendo ser 

cumulada com outras medidas cautelares.   

 

Ex: o sujeito pode ser mantido em liberdade com comparecimento em juízo, com proibição de 

frequentar determinados lugares, com proibição de contato com determinada pessoa etc. O professor 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del2848.htm#art26
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acredita que essas cautelares são compatíveis com o estado de liberdade. Concedida a liberdade, as 

cautelares podem ser aplicadas, evitando-se uma prisão preventiva. Trazendo toda a estrutura do Processo 

Penal Comum, os princípios da cautelaridade, da proporcionalidade – lembrar do art. 282 do CPP, da prisão 

como ultima ratio, é salutar empregar na esfera militar as outras cautelares, salvo a fiança.  

 

CPP, art. 282 - As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se a:  

I - necessidade para aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos 

expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais;  

II - adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do 

indiciado ou acusado.           

§1º As medidas cautelares poderão ser aplicadas isolada ou cumulativamente. 

§2º As medidas cautelares serão decretadas pelo juiz, de ofício ou a requerimento das partes ou, 

quando no curso da investigação criminal, por representação da autoridade policial ou mediante requerimento do 

Ministério Público.    

§3º Ressalvados os casos de urgência ou de perigo de ineficácia da medida, o juiz, ao receber o pedido 

de medida cautelar, determinará a intimação da parte contrária, acompanhada de cópia do requerimento e das 

peças necessárias, permanecendo os autos em juízo.   

§4º No caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas, o juiz, de ofício ou mediante 

requerimento do Ministério Público, de seu assistente ou do querelante, poderá substituir a medida, impor outra em 

cumulação, ou, em último caso, decretar a prisão preventiva (art. 312, parágrafo único).  

§5º O juiz poderá revogar a medida cautelar ou substituí-la quando verificar a falta de motivo para que 

subsista, bem como voltar a decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem.    

§6º A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida 

cautelar (art. 319). 

 

O legislador militar não previu a fiança. A razão é simples: a fiança serve para pagar prestação 

pecuniária, pena de multa, indenização do dano causado pelo crime e custas processuais. Ela tem essa 

finalidade. Ao fim do processo, se o réu for condenado, ela serve para arcar com essas despesas. Porém, no 

Processo Penal Militar não há pena de multa e nem de prestação pecuniária. Há um esvaziamento da 

necessidade de fiança. Há a menagem em vez da fiança. Então, salvo fiança, o professor acredita que é 

possível a aplicação das outras cautelares à esfera militar. Ex: prisão domiciliar.  É interessante, pois tem 

cunho, caráter humanitário. Ela pode substituir a preventiva, conforme as regras dos arts. 317 e 318 do CPP 

Comum.  

 

CPP, art. 317 - A prisão domiciliar consiste no recolhimento do indiciado ou acusado em sua 

residência, só podendo dela ausentar-se com autorização judicial.    

Art. 318.  Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for:  

I - maior de 80 (oitenta) anos; 

II - extremamente debilitado por motivo de doença grave;    

III - imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com 

deficiência;       

IV - gestante; 

V - mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos; 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del3689.htm#art319.
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VI - homem, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade 

incompletos.     

Parágrafo único.  Para a substituição, o juiz exigirá prova idônea dos requisitos estabelecidos neste 

artigo.   

 

O professor acha esses arts. aplicáveis. Ex: ré, acusada gestante. A prisão domiciliar pode 

substituir a prisão preventiva. Há necessidade da prisão, mas ela pode ficar recolhida em casa, em uma 

prisão domiciliar, que tem caráter humanitário. O professor acha que essas hipóteses podem ser aplicadas.  

 

Obs: mesmo na esfera comum há grande resistência a essas cautelares. Na esfera militar não se 

espera seja diferente. Tudo que foi colocado é uma proposta, uma opinião do professor, pois há grande 

resistência. Para o professor algumas são compatíveis e poderiam ser bem aplicadas no cenário militar, mas 

há grande resistência tanto na esfera comum como na esfera militar, nesta muito mais.  

 

CPPM, art. 220 – Definição 

Prisão provisória é a que ocorre durante o inquérito, ou no curso do processo, antes da condenação 

definitiva. 

 

O legislador estabelece um conceito da prisão cautelar, da prisão provisória. É a que ocorre na 

fase pré-processual, no inquérito, na fase investigatória, e durante o processo antes do trânsito em julgado. 

Depois do trânsito em julgado a prisão é pena, não é mais cautelar.  

 

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADC 43, no segundo semestre de 2016 – o tema não 

era do Processo Penal Militar, mas do art. 283 do CPP Comum – disse que o art. 283 do CPP Comum não 

excluiu outras formas de prisão. A outra forma de prisão a que se referiu o Supremo Tribunal Federal foi a 

prisão decorrente da confirmação da condenação em 2ª instância.  

 

CPP, art. 283 - Ninguém poderá ser preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e 

fundamentada da autoridade judiciária competente, em decorrência de sentença condenatória transitada em 

julgado ou, no curso da investigação ou do processo, em virtude de prisão temporária ou prisão preventiva. 

§1º As medidas cautelares previstas neste Título não se aplicam à infração a que não for isolada, 

cumulativa ou alternativamente cominada pena privativa de liberdade.    

§2º A prisão poderá ser efetuada em qualquer dia e a qualquer hora, respeitadas as restrições relativas 

à inviolabilidade do domicílio.  

 

O Supremo, em 2016, em fevereiro, decidiu em Habeas Corpus que com a confirmação da 

condenação em 2ª instância, o princípio da presunção de inocência cai definitivamente, cede para a 

efetividade da decisão judicial. O Supremo autorizou a execução da pena com a confirmação da 

condenação em 2ª instância, uma vez que os Recursos Especial e Extraordinário não têm efeito suspensivo 

e não se prestam à discussão de matéria fático-probatória. Em resumo, essa é a tese do Supremo.  
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Trazendo a ponderação para o Processo Penal Militar, se o entendimento do Supremo é esse, 

pode-se aplicar a mesma lógica para a esfera militar. O professor acha que o Supremo cometeu um grande 

equívoco nessa decisão porque ressuscitou a prisão decorrente de acórdão condenatório recorrível. O 

argumento do Supremo é: para o acórdão que mantém a condenação o recurso cabível é o Especial e/ou o 

Extraordinário, que são recursos que não discutem matéria fática. O princípio da presunção de inocência já 

teria morrido aí, de vez. Além disso, os referidos recursos não têm efeito suspensivo. Assim, o acórdão pode 

ser executado.  

Segundo o professor, ele não é contra a execução provisória e acredita que ela é interessante 

quando é decretada a preventiva. O problema é que o Supremo dispensa o Tribunal do trabalho de 

fundamentar uma prisão preventiva, autorizando desde logo a execução. Imaginemos que alguém tenha 

tido o direito de recorrer em liberdade e na 2ª instância perde o recurso, este não é provido. 

Automaticamente se iniciará a execução, sem que o Tribunal se dê ao trabalho de decretar a preventiva, 

que não fora decretada antes. Quando alguém já está com a preventiva decretada, ótimo. Há a guia de 

recolhimento provisório. Isso já é feito há muito tempo. Não há problema nenhum. Não há nada contra isso. 

O problema é que o Supremo abriu uma brecha na interpretação para que se possa imediatamente executar 

pena sem necessidade do trabalho de fundamentação da prisão preventiva.  

A prisão preventiva vai até o trânsito em julgado, como o art. 220 do CPPM diz: antes da 

sentença definitiva, da condenação definitiva, ou seja, antes do trânsito em julgado.  

O professor acha que o entendimento pode ser aplicado na esfera militar, mas lamenta que o 

Supremo tenha tomado uma decisão tão odiosa, radical. Defende-se a aplicação da lei, o cumprimento da 

pena. Mas isso é quando há necessidade, quando a preventiva é decretada fundamentadamente.  

O professor não é contrário à execução provisória desde que tenha sido decretada a preventiva 

fundamentadamente. O problema, a restrição com o posicionamento do Supremo, é a permissão da prisão 

sem fundamentação. A fundamentação seria automática, com a confirmação da condenação. Após, a pena 

será executada provisoriamente automaticamente. Esse seria o equívoco do Supremo, mas é o 

posicionamento atual dele.  

 

Para o art. 220 do CPPM, prisão provisória é a que ocorre durante o inquérito ou no curso da 

ação penal antes do trânsito em julgado. Toda prisão antes do trânsito em julgado é cautelar.  

 

CPPM, art. 221 - Legalidade da prisão 

Ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita de autoridade competente. 

 

O art. não fala autoridade judiciária. Pode ser judiciária ou militar.  

 

CF, art. 5º - Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos 

brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à 

segurança e à propriedade, nos termos seguintes: 

LXI - ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de 

autoridade judiciária competente, salvo nos casos de transgressão militar ou crime propriamente militar, definidos 

em lei; 
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A própria Constituição permite essa prisão do art. 221 do CPPM, já estudada no art. 18 do 

mesmo diploma legal, mencionado no estudo do inquérito. Nele, de qualquer maneira a autoridade militar 

tem de representar ao juiz pela decretação da preventiva. Para o professor, apesar de o prazo, pela letra da 

lei, o que cai em prova, ser de detenção por 30 dias, com prorrogação por mais 20 dias por autoridades 

militares superiores, ele não se aplica a partir do momento em que é comunicada imediatamente a prisão à 

autoridade judiciária. O Juiz-Auditor tem de avaliar a necessidade e a legalidade dessa prisão. O Juiz-Auditor, 

se quiser manter essa prisão, se a entender fundamentada, deve convertê-la em preventiva, ou então deve 

conceder a liberdade por entender que ela é desnecessária. O art. 18 do CPPM se refere aos crimes 

propriamente militares.  

 

CPPM, art. 223 - Prisão de militar 

A prisão de militar (por mandado ou por ordem de autoridade militar) deverá ser feita por outro 

militar de posto ou graduação superior; ou, se igual, mais antigo. 

 

Essa regra do art. 223 do CPPM só se aplica quando for feita prisão por ordem de autoridade 

militar ou em cumprimento de mandado judicial. O flagrante não se limita à hipótese do art. A prisão em 

flagrante é a que ocorre quando o sujeito está cometendo o crime. Imaginemos que um Soldado encontre 

um Oficial cometendo um crime de estupro dentro do quartel. O Oficial está praticando um estupro. O 

Soldado não vai correr para procurar um Capitão para prendê-lo. Ele faz a captura, faz a prisão em flagrante 

no momento. O flagrante não precisa ser executado por alguém de posto superior, eis que acontece de 

inopino. A prisão por mandado e por ordem de autoridade militar tem de ser feita com respeito à hierarquia 

– aplicação do art. 223 do CPPM. No flagrante, o Soldado faz a captura, restaura a ordem jurídica e 

apresenta o preso em flagrante à autoridade superior. E se o flagrado for um Tenente? O Soldado usará dos 

meios necessários para a prisão em flagrante.  

 

No flagrante qualquer pessoa PODE e os militares DEVEM prender quem quer que seja 

encontrado em flagrante delito.  

 

CPPM, art. 234 - Emprego de força 

O emprego de força só é permitido quando indispensável, no caso de desobediência, resistência ou 

tentativa de fuga. Se houver resistência da parte de terceiros, poderão ser usados os meios necessários para vencê-la 

ou para defesa do executor e auxiliares seus, inclusive a prisão do ofensor. De tudo se lavrará auto subscrito pelo 

executor e por duas testemunhas. 

Emprego de algemas 

§1º O emprego de algemas deve ser evitado, desde que não haja perigo de fuga ou de agressão da 

parte do preso, e de modo algum será permitido, nos presos a que se refere o art. 242. 

Uso de armas 

§2º O recurso ao uso de armas só se justifica quando absolutamente necessário para vencer a 

resistência ou proteger a incolumidade do executor da prisão ou a de auxiliar seu. 

 

O CPP Militar, apesar de antigo, já tinha uma referência ao princípio da proporcionalidade. A 

força, o emprego de força, inclusive algemas, é só no caso realmente de ultima ratio. Isso já era consolidado.  
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STF, SV 11 - Só é lícito o uso de algemas em casos de resistência e de fundado receio de fuga ou de 

perigo à integridade física própria ou alheia, por parte do preso ou de terceiros, justificada a excepcionalidade por 

escrito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade da prisão ou 

do ato processual a que se refere, sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado. 

 

A súmula fala dos casos em que se pode utilizar as algemas. 

 

Recentemente, em 2017, houve a publicação de uma lei alterando o art. 292 do CPP Comum no 

tocante ao uso de algemas.  

 

CPP, art. 292 - Se houver, ainda que por parte de terceiros, resistência à prisão em flagrante ou à 

determinada por autoridade competente, o executor e as pessoas que o auxiliarem poderão usar dos meios 

necessários para defender-se ou para vencer a resistência, do que tudo se lavrará auto subscrito também por duas 

testemunhas. 

Parágrafo único.  É vedado o uso de algemas em mulheres grávidas durante os atos médico-

hospitalares preparatórios para a realização do parto e durante o trabalho de parto, bem como em mulheres durante 

o período de puerpério imediato. (Redação dada pela Lei nº 13.434, de 2017) 

 

Essa lei estabelece que é proibido usar algemas na mulher gestante durante a realização de 

algum exame ou tratamento. Imaginemos uma mulher presa gestante fazendo tratamento e sendo 

algemada. É um absurdo. A situação é tão absurda que tem de haver uma lei para dizer que isso não pode. A 

situação é tão bizarra, absurda, desumana, que tem de haver uma lei proibindo porque alguém na prática 

deve fazer essa atrocidade.  

 

O uso de armas só se justifica quando necessário para vencer resistência ou quando houver o 

uso de violência.  

 

- Flagrante: 

 

CPPM, art. 243 - Pessoas que efetuam prisão em flagrante 

Qualquer pessoa poderá e os militares deverão prender quem for insubmisso ou desertor, ou seja 

encontrado em flagrante delito. 

 

Flagrante facultativo – qualquer pessoa PODE. O não militar da ativa ou o ex-militar quando 

fazem prisão em flagrante.  

Flagrante compulsório - O professor conta um caso em que durante um serviço seu, quando era 

militar, fez uma prisão em flagrante. Durante um serviço houve um furto no rancho e os envolvidos foram 

presos em flagrante. Os militares DEVEM prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito. Eles 

têm o DEVER de prender. É ESTRITO CUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL. Para o militar a prisão é DEVER.  

Para o não militar a prisão é EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. Pode prender um militar ou 

qualquer pessoa que esteja praticando crime militar. Qualquer pessoa pode prender quem está em flagrante 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Lei/L13434.htm
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delito. Pode prender o desertor e o insubmisso. Esses são crimes permanentes. Pode prender em outros 

delitos quaisquer também.  

Nos crimes permanentes, enquanto não cessa a permanência há flagrante. Insubmissão e 

deserção são crimes permanentes.  

Com relação a quem está em flagrante delito, qualquer pessoa do povo PODE prender – 

EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO; e os militares DEVEM prender – ESTRITO CUMPRIMENTO DO DEVER 

LEGAL.  

 

CPPM, art. 251 - Remessa do auto de flagrante ao juiz 

O auto de prisão em flagrante deve ser remetido imediatamente ao juiz competente, se não tiver sido 

lavrado por autoridade judiciária (Esquecer isso! Autoridade judiciária não lavra flagrante.); e, no máximo, 

dentro em cinco dias, se depender de diligência prevista no art. 246. 

Passagem do preso à disposição do juiz 

Parágrafo único. Lavrado o auto de flagrante delito, o preso passará imediatamente à disposição da 

autoridade judiciária competente para conhecer do processo. 

 

A autoridade judiciária é comunicada do flagrante. O auto de prisão em flagrante será remetido 

ao juiz competente. O art. 251 do CPPM fala que é IMEDIATAMENTE. O CPP fala que é em até 24 horas.  

 

CPP, art. 306 - A prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontre serão comunicados 

imediatamente ao juiz competente, ao Ministério Público e à família do preso ou à pessoa por ele indicada. 

§1º Em até 24 (vinte e quatro) horas após a realização da prisão, será encaminhado ao juiz competente 

o auto de prisão em flagrante e, caso o autuado não informe o nome de seu advogado, cópia integral para a 

Defensoria Pública.       

§2º No mesmo prazo, será entregue ao preso, mediante recibo, a nota de culpa, assinada pela 

autoridade, com o motivo da prisão, o nome do condutor e os das testemunhas.   

 

Esse art. da esfera comum diz que a remessa do APF (auto de prisão em flagrante) ao juiz 

competente deve ser feita em até 24 horas.  

A Constituição e o próprio CPP Comum falam que a prisão de qualquer pessoa tem de ser 

comunicada imediatamente. A comunicação é imediata. O encaminhamento do APF é em até 24 horas.  

O art. 251 do CPP Militar diz que o encaminhamento do flagrante é imediato.  

 

Obs: a ressalva de 5 dias não existe. O flagrante não será remetido em 5 dias. A comunicação e 

o auto de prisão em flagrante têm de ser remetidos, usando-se o prazo do CPP Comum, em até 24 horas, 

pois este é um prazo razoável. A comunicação é imediata. A remessa é em até 24 horas. Nesse prazo tem 

de ser dada a nota de culpa ao preso – prazo para a entrega da nota de culpa. É um prazo razoável para a 

formalização do flagrante – em até 24 horas.  

 

CPPM, art. 246 - Recolhimento a prisão. Diligências 
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Se das respostas resultarem fundadas suspeitas contra a pessoa conduzida, a autoridade mandará 

recolhê-la à prisão, procedendo-se, imediatamente, se for o caso, a exame de corpo de delito, à busca e apreensão 

dos instrumentos do crime e a qualquer outra diligência necessária ao seu esclarecimento. 

 

As diligências do art. são perícias, requisições, exames etc. Fazendo-se uma releitura do art. 251 

do CPPM, deve-se encaminhar o auto de prisão em flagrante e se houver alguma diligência pendente, 

alguma perícia, algum laudo pendente, em até 5 dias ele será encaminhado. O flagrante é imediatamente 

encaminhado ou em até 24 horas. Essa prisão tem de ser levada à consideração do juiz.  

 

CPPM, art. 253 - Concessão de liberdade provisória 

Quando o juiz verificar pelo auto de prisão em flagrante que o agente praticou o fato nas condições dos 

arts. 35, 38, observado o disposto no art. 40, e dos arts. 39 e 42, do Código Penal Militar, poderá conceder ao 

indiciado liberdade provisória, mediante termo de comparecimento a todos os atos do processo, sob pena de 

revogar a concessão. 

 

CPM, art. 35 - Erro de direito 

A pena pode ser atenuada ou substituída por outra menos grave quando o agente, salvo em se 

tratando de crime que atente contra o dever militar, supõe lícito o fato, por ignorância ou erro de interpretação da 

lei, se escusáveis. 

 

CPM, art. 38 – Casos de inexigibilidade de conduta diversa.  

 

Art. 38. Não é culpado quem comete o crime: 

Coação irresistível 

a) sob coação irresistível ou que lhe suprima a faculdade de agir segundo a própria vontade; 

Obediência hierárquica 

b) em estrita obediência a ordem direta de superior hierárquico, em matéria de serviços. 

§1° Responde pelo crime o autor da coação ou da ordem. 

§2° Se a ordem do superior tem por objeto a prática de ato manifestamente criminoso, ou há excesso 

nos atos ou na forma da execução, é punível também o inferior. 

 

Ressalva do art. 40 do CPM – Não cabe alegar coação irresistível nos crimes contra o dever 

militar.  

 

CPM, art. 40 - Coação física ou material 

Nos crimes em que há violação do dever militar, o agente não pode invocar coação irresistível senão 

quando física ou material. 

 

CPM, art. 39 – Estado de necessidade exculpante.   

 

CPM, art. 39 - Estado de necessidade, com excludente de culpabilidade 

Não é igualmente culpado quem, para proteger direito próprio ou de pessoa a quem está ligado por 

estreitas relações de parentesco ou afeição, contra perigo certo e atual, que não provocou, nem podia de outro 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del1001.htm#art40
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del1001.htm#art39
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del1001.htm#art42
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modo evitar, sacrifica direito alheio, ainda quando superior ao direito protegido, desde que não lhe era 

razoavelmente exigível conduta diversa. 

 

CPM, art. 42 - Exclusão de crime 

Não há crime quando o agente pratica o fato: 

I - em estado de necessidade; 

II - em legítima defesa; 

III - em estrito cumprimento do dever legal; 

IV - em exercício regular de direito. 

Parágrafo único. Não há igualmente crime quando o comandante de navio, aeronave ou praça de 

guerra, na iminência de perigo ou grave calamidade, compele os subalternos, por meios violentos, a executar 

serviços e manobras urgentes, para salvar a unidade ou vidas, ou evitar o desânimo, o terror, a desordem, a 

rendição, a revolta ou o saque. 

 

O art. 42 trata das excludentes de ilicitude.  

 

No art. 43 do CPM há o estado de necessidade justificante, citado no art. 42 do mesmo diploma 

legal.  

 

CPM, art. 43 - Estado de necessidade, como excludente do crime 

Considera-se em estado de necessidade quem pratica o fato para preservar direito seu ou alheio, de 

perigo certo e atual, que não provocou, nem podia de outro modo evitar, desde que o mal causado, por sua natureza 

e importância, é consideravelmente inferior ao mal evitado, e o agente não era legalmente obrigado a arrostar o 

perigo. 

 

Erro de direito, inexigibilidade de conduta diversa (coação moral irresistível e estrita 

obediência hierárquica), estado de necessidade exculpante (também é inexigibilidade de conduta diversa) 

e excludentes de ilicitude autorizam a concessão de liberdade provisória.  

 

O art. 310, parágrafo único do CPP Comum diz que se no flagrante o juiz verificar que o sujeito 

praticou o fato dentro das condições do art. 23 do Código Penal, as excludentes de ilicitude, pode ser 

concedida a liberdade mediante termo de compromisso.  

 

CP, art. 23 - Exclusão de ilicitude 

Não há crime quando o agente pratica o fato:  

I - em estado de necessidade;  

II - em legítima defesa; 

III - em estrito cumprimento de dever legal ou no exercício regular de direito. 

Excesso punível  

Parágrafo único - O agente, em qualquer das hipóteses deste artigo, responderá pelo excesso doloso ou 

culposo. 

 

Há concessão de liberdade com compromisso.  
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O CPP Militar, no art. 253, é muito mais abrangente. Além das excludentes de ilicitude ele traz 

a inexigibilidade de conduta diversa (arts. 38 e 39 do CPM) e o erro de direito.  

 

Obs: erro de direito é um conceito ultrapassado. Na esfera comum seria o erro de proibição. 

Mas o CPPM faz referência.  

 

O CPP Militar é muito mais abrangente. O entendimento da doutrina e do STM, mesmo com 

essa regra, com a possibilidade do art. 253 do CPPM, é o seguinte: não estando presentes os pressupostos 

da prisão preventiva, concede-se liberdade. O sujeito foi flagrado e preso em flagrante. Não estando 

presentes os pressupostos da preventiva, tal qual no inciso II do art. 310 do CPP, concede-se liberdade. Sem 

prejuízo da especialidade do Processo Penal Militar, usa-se como referência a prisão ilegal, a prisão 

preventiva ou outra cautelar e a liberdade provisória do art. 310 do CPP. Sempre que não estiverem 

presentes os pressupostos da preventiva e outra medida cautelar for mais interessante sob o prisma da 

proporcionalidade e da adequação, esta será usada. A prisão preventiva é ultima ratio.  

 

O art. 253 do CPPM é mais abrangente que o parágrafo único do art. 310 do CPP Comum, mas a 

doutrina e a jurisprudência remetem a análise ao caput e seus incisos do art. 310 do CPP. É tranquilamente, 

plenamente aplicável a dinâmica do art. 310 do CPP à esfera militar.  

 

Obs: há aplicação de audiências de custódia na esfera militar. O Conselho Nacional de Justiça 

editou um termo de cooperação que foi assinado, aderido pelos Tribunais da esfera federal e estadual, para 

a implementação das audiências de custódia. Estas também devem ser realizadas na esfera militar, diante de 

uma prisão. Na prisão em flagrante, o flagrante lavrado é encaminhado ao Juiz-Auditor e este analisa se é 

caso de relaxamento. Na esfera militar, o art. 224 do CPPM fala do relaxamento.  

 

CPPM, art. 224 - Relaxamento da prisão 

Se, ao tomar conhecimento da comunicação, a autoridade judiciária verificar que a prisão não é legal, 

deverá relaxá-la imediatamente. 

 

Prisão ILEGAL tem de ser RELAXADA. À luz da própria Constituição também.  

 

Não estando presentes os pressupostos da preventiva, concede-se liberdade provisória. Na 

esfera militar não há fiança. Pode-se aplicar outra cautelar, salvo a fiança.  

 

- Preventiva:  

 

CPPM, art. 254 - Competência e requisitos para a decretação 

A prisão preventiva pode ser decretada pelo auditor ou pelo Conselho de Justiça, de ofício (se no curso 

da ação penal), a requerimento do Ministério Público ou mediante representação da autoridade encarregada do 

inquérito policial-militar, em qualquer fase deste ou do processo, concorrendo os requisitos seguintes: 

a) prova do fato delituoso; 
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b) indícios suficientes de autoria. 

No Superior Tribunal Militar 

Parágrafo único. Durante a instrução de processo originário do Superior Tribunal Militar, a decretação 

compete ao relator. 

 

Prisão preventiva decretada pelo Auditor – antes da formação do Conselho. Depois que o 

Conselho é instalado, as decisões são do Colegiado. Antes da instalação do Colegiado são do Auditor. Depois, 

as decisões são tomadas em conjunto.  

 

A prisão preventiva pode ser decretada pelo auditor ou pelo Conselho de Justiça, de ofício – se 

no curso da ação penal. Na leitura correta do art. 254 do CPPM, a prisão preventiva só pode ser decretada 

de ofício se no curso da ação penal. O Conselho só existe durante a ação.  

A requerimento do MP – no curso da ação ou na fase investigatória.  

Representação da autoridade de polícia judiciária militar – na fase investigatória, durante o 

inquérito, em qualquer fase da investigação.  

Durante o processo não existe representação. Pode haver encaminhamento para o Ministério 

Público. Durante a ação penal a provocação tem de passar pelo MP.  

 

O art. 254 do CPPM fala do fumus commissi delicti – indícios de autoria e prova do fato 

delituoso. Esse art. é o paralelo do art. 312 do CPP Comum.  

 

CPP, art. 312 - A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem 

econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova 

da existência do crime e indício suficiente de autoria.             

Parágrafo único.  A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de 

qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares (art. 282, §4º).  

 

CPPM, art. 255 - Casos de decretação 

A prisão preventiva, além dos requisitos do artigo anterior, deverá fundar-se em um dos seguintes 

casos: 

a) garantia da ordem pública; 

b) conveniência da instrução criminal; 

c) periculosidade do indiciado ou acusado; 

d) segurança da aplicação da lei penal militar; 

e) exigência da manutenção das normas ou princípios de hierarquia e disciplina militares, quando 

ficarem ameaçados ou atingidos com a liberdade do indiciado ou acusado. 

 

Esse art. trata das hipóteses de periculum libertatis. Na esfera comum o art. 312 do CPP 

concentra o fumus commissi delicti e o periculum libertatis. No CPPM, o fumus está no art. 254 e o periculum 

no art. 255. O legislador fez essa separação mas dá no mesmo porque a estrutura é idêntica. Há algumas 

peculiaridades mas a estrutura é a mesma.  

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del3689.htm#art282.
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Obs: periculosidade do indiciado ou acusado nada mais é do que garantia da ordem pública . A 

alínea c é desdobramento da alínea a do art. 255 do CPPM. O que é periculosidade? É o risco de reiteração. 

Pode-se fazer um paralelo de periculosidade com a necessidade de garantia da ordem pública porque em 

liberdade o agente vai reiterar. Há risco de reiteração concreto. É um desdobramento.  

 

Obs: no CPPM não há como fundamento a garantia da ordem econômica. A ordem econômica 

não tem nada a ver com a atividade militar. Garantia da ordem econômica não tem nada a ver com a esfera 

militar. Não há necessidade de garantia da ordem econômica. Não há crime militar contra a economia 

popular. É crime comum. O Código Penal Militar não contempla esse tipo de criminalidade. Há crimes 

patrimoniais, mas não há crime contra a ordem econômica e contra o sistema financeiro. Isso é tratado em 

lei especial. Se eventualmente algum militar praticar delitos dessa natureza, por essas atividades ele 

responderá na esfera comum, mas não como crime militar. Não existe garantia da ordem econômica na 

esfera militar porque não há pertinência temática com a esfera castrense.  

 

Os 4 primeiros fundamentos do art. 255 do CPPM não são diferentes dos já conhecidos da 

esfera comum: garantia da ordem pública, que engloba periculosidade; não há ordem econômica; garantia 

da investigação e da instrução criminal; garantia de aplicação da lei penal militar. O que há de diferente? A 

necessidade para a disciplina e para a manutenção da ordem interna militar. Se não há ordem econômica, 

que não tem nada a ver com os militares, especialmente há a ordem interna militar.  

 

“Quando ficarem ameaçados ou atingidos com a liberdade do indiciado ou acusado” – 

periculum da alínea e do art. 255 do CPPM.  

 

Essa última hipótese é especial em relação ao Direito Processual Penal Comum e diz respeito à 

ordem interna, à questão da manutenção da disciplina militar.  

 

CPPM, art. 257 - Desnecessidade da prisão 

O juiz deixará de decretar a prisão preventiva, quando, por qualquer circunstância evidente dos autos, 

ou pela profissão, condições de vida ou interesse do indiciado ou acusado, presumir que este não fuja, nem exerça 

influência em testemunha ou perito, nem impeça ou perturbe, de qualquer modo, a ação da justiça. 

Modificação de condições 

Parágrafo único. Essa decisão poderá ser revogada a todo o tempo, desde que se modifique qualquer 

das condições previstas neste artigo. 

 

Esse art. fala da desnecessidade da preventiva.  

 

“Presumir que este não fuja” – Garantia de aplicação da lei penal militar.  

“Nem exerça influência em testemunha ou perito” – Garantia da instrução.  
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O art. 257 do CPPM traz as hipóteses em que não cabe a preventiva por ausência de periculum. 

Não há risco de reiteração, de fuga e nem para a instrução criminal. Não se decreta a preventiva. O art. 257 

do CPPM, na verdade, traz a ausência do pressuposto periculum libertatis para a decretação da prisão.  

 

CPPM, art. 258 – Proibição 

A prisão preventiva em nenhum caso será decretada se o juiz verificar, pelas provas constantes dos 

autos, ter o agente praticado o fato nas condições dos arts. 35, 38, observado o disposto no art. 40, e dos 

arts. 39 e 42, do Código Penal Militar. 

 

Esses arts. foram falados quando do estudo do art. 253 do CPPM, acima. O art. 258 do CPPM 

praticamente reitera o que já foi visto no art. 253 do mesmo codex, só que agora com mais veemência.  

 

CPP CPP Militar 

Art. 310, parágrafo único.  Art. 253.  

Art. 314.  Art. 258.  

 

CPP, art. 314 - A prisão preventiva em nenhum caso será decretada se o juiz verificar pelas provas 

constantes dos autos ter o agente praticado o fato nas condições previstas nos incisos I, II e III do caput do art. 23 do 

Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal. – A prisão preventiva não será decretada se 

houver excludente de ilicitude.  

 

Na esfera militar o rol é ampliado, não trazendo só as excludentes de ilicitude, mas também a 

inexigibilidade de conduta diversa. Não se decreta a preventiva e concede-se a liberdade provisória no 

flagrante quando uma das hipóteses (arts. 35, 38, 39 e 42 do CPM) está presente.  

Em nenhum caso será decretada a preventiva quando o juiz perceber da prova dos autos, ou 

seja, a prova é mais robusta, que houve uma dessas mesmas hipóteses. Não se decreta a preventiva se já se 

avizinha, se há um indicativo nas provas de uma futura absolvição.  

 

CPPM, art. 259 - Revogação e nova decretação 

O juiz poderá revogar a prisão preventiva se, no curso do processo, verificar a falta de motivos para que 

subsista, bem como de novo decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem. 

Parágrafo único. A prorrogação da prisão preventiva dependerá de prévia audiência do Ministério 

Público. 

 

Esse art. tem o mesmo teor do art. 316 do CPP.  

 

CPP, art. 316 - O juiz poderá revogar a prisão preventiva se, no correr do processo, verificar a falta de 

motivo para que subsista, bem como de novo decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem.    

 

Os arts. tratam da precariedade da prisão preventiva. Prisão preventiva não tem prazo. Ela é 

rebus sic stantibus, ou seja, enquanto as coisas permanecerem assim. Ela será revogada se desaparecerem 

as razões e pode ser novamente decretada se sobrevierem razões que justifiquem.  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del1001.htm#art40
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del1001.htm#art39
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del1001.htm#art42
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del2848.htm#art23i
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del2848.htm#art23i
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O art. 259 do CPP Militar equivale ao art. 316 da esfera comum. A estrutura é muito 

semelhante. Dentro desse cenário trabalha-se os mesmos princípios da esfera comum, respeitada a questão 

da hierarquia, a especificidade da esfera militar, há a mesma lógica. O art. 282 do CPP Comum, que trata de 

princípios, da ordem de colocar a prisão como último caso, de adotar o princípio da proporcionalidade na 

decretação de uma medida cautelar, tem todas as suas lógicas seguidas. Isso não é apenas restrito à esfera 

comum, mas aplicável à esfera militar também, já que há essa semelhança estrutural.  

 

- Menagem: 

 

É uma corruptela da expressão, da palavra homenagem, do juramento prestado por alguém. É 

uma medida cautelar que evita o recolhimento provisório, a prisão cautelar. Substitui a prisão cautelar. 

Em homenagem à palavra de honra do militar ele fica em liberdade, não é encarcerado. É uma medida 

cautelar restritiva de liberdade. Evita o aprisionamento em homenagem ao compromisso, à palavra de 

honra. É restrita aos crimes menos graves. O objetivo é evitar o encarceramento em homenagem à palavra 

de honra.  

Na esfera militar não há fiança, que é uma garantia. Na esfera comum a fiança é uma garantia 

para que o agente fique em liberdade. Para isso paga-se fiança. Na verdade ela é uma caução. A fiança, no 

Processo Penal Comum, nada mais é do que uma caução, uma garantia. O agente fica em liberdade, 

comparece aos atos judiciais, aos atos do processo, mas deposita um valor que garante a sua liberdade. Se o 

agente descumpre suas obrigações, perde metade do valor; se não se apresenta, perde a totalidade do valor 

prestado em fiança. Isso ocorre na esfera comum. Na esfera militar não existe fiança, mas existe menagem. 

Não há garantia com pagamento, depósito, caução. Não tem esse tipo de garantia. A garantia é a palavra do 

militar. Em homenagem à palavra de honra o militar fica em liberdade com alguns compromissos, algumas 

restrições, mas não tem de ficar encarcerado.  

 

CPPM, art. 263 - Competência e requisitos para a concessão 

A menagem poderá ser concedida pelo juiz, nos crimes cujo máximo da pena privativa da liberdade não 

exceda a quatro anos, tendo-se, porém, em atenção a natureza do crime e os antecedentes do acusado. 

 

Menagem para crimes com pena máxima não superior a 4 anos.  

 

3 critérios, basicamente, para a menagem:  

- Pena máxima até 4 anos – Trata-se de infrações consideradas menos graves;  

- Natureza do crime – A jurisprudência do STM diz que não cabe menagem para a deserção. É 

vedada a menagem no caso de deserção. Não cabe. Deserção não admite menagem. A jurisprudência do 

STM resiste muito quanto à aplicação da menagem para o desertor; 

- Antecedentes do acusado – O reincidente não faz jus à menagem. Quanto aos maus 

antecedentes, tem de ser avaliado no caso concreto se é recomendável. O reincidente não tem direito à 

menagem.  

 

Esses são os 3 critérios considerados para a aplicação da menagem.  
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CPPM, art. 269 – Reincidência 

Ao reincidente não se concederá menagem. 

 

O reincidente não tem direito à menagem. Quando aos maus antecedentes, dependendo de 

quais são, deve-se avaliar. A reincidência impede a menagem. Como permitir que o militar fique em 

menagem, em homenagem à palavra de honra, se ele é reincidente? Se ele cometeu um crime e depois 

outro nos últimos 5 anos, é reincidente. Não tem como homenagear o compromisso, a palavra de honra. Ele 

não vale. Não há menagem para o reincidente.  

 

Quanto à natureza do crime, no caso da deserção o STM não admite menagem, pela natureza 

do delito.  

 

Lugar da menagem:  

 

CPPM, art. 264 - Lugar da menagem 

A menagem a militar poderá efetuar-se no lugar em que residia quando ocorreu o crime ou seja sede 

do juízo que o estiver apurando, ou, atendido o seu posto ou graduação, em quartel, navio, acampamento, ou em 

estabelecimento ou sede de órgão militar. A menagem a civil será no lugar da sede do juízo, ou em lugar sujeito à 

administração militar, se assim o entender necessário a autoridade que a conceder (Isso não tem aplicação). 

Audiência do Ministério Público 

§1º O Ministério Público será ouvido, previamente, sobre a concessão da menagem, devendo emitir 

parecer dentro do prazo de três dias. 

Pedido de informação 

§2º Para a menagem em lugar sujeito à administração militar, será pedida informação, a respeito da 

sua conveniência, à autoridade responsável pelo respectivo comando ou direção. 

 

O militar pode ter menagem em residência ou em quartel. Há 2 modalidades, formas de 

menagem para o militar: 

- Menagem-liberdade – é a menagem em residência; 

- Menagem-prisão – é a menagem em quartel.  
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Obs: A menagem em residência para militar não é prisão domiciliar.  

 

CPPM, art. 96 - Lugar de serviço 

Para o militar em situação de atividade ou assemelhado na mesma situação, 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. 

 

Esse art. fala de competência. Em alguns casos prevalece a regra especial da sede do serviço. 

Essa é a hipótese do art. 96 do CPPM – prevalência da sede do serviço. Se o agente não reside na localidade 

mas lá é a sede do seu serviço e esta determinou a competência da Auditoria, ele fica em menagem nesta 

localidade, que a lei chama de sede do serviço.  

Ex: o militar tinha residência no Rio de Janeiro, mas a sede do serviço é em São Paulo e 

determinou a competência. A Auditoria é a de São Paulo. A menagem será em São Paulo, o lugar da sede do 

serviço, mas sem ficar no quartel.  

Pode haver a menagem em quartel, navio, acampamento, no estabelecimento.  

 

Como funciona a menagem? 

O militar tem liberdade de locomoção dentro do local. Se ele tiver em menagem na cidade, 

pode sair para trabalhar, para ir ao quartel e voltar, mas há a limitação territorial.  

 

O civil pode ter menagem? 

Pode. A menagem a civil será no lugar da sede do juízo. O civil não pode ficar em lugar sujeito à 

administração militar, no quartel. O militar tem instrução, expediente, e por isso fica em quartel. Se o militar 

está em menagem em quartel, terminando o expediente ele fica no quartel, no alojamento. O que fazer com 

MENAGEM 

Liberdade  

Em residência para 
militar 

Em cidade para civil 

 Prisão 

Em quartel para militar 

Em lugar sujeito à 
administração militar 

para civil  



 

 

 

Todos os direitos reservados ao Master Juris.                                                                           www.masterjuris.com.br 

P
ág

in
a1

8
 

o civil no quartel? Não existe mais isso. O Código é de 69, do período ditatorial. Na época civis eram presos 

em quartéis, no tempo da ditadura. Não existe mais isso a partir da Constituição de 88. O civil não fica em 

menagem em quartel porque não é conveniente, não é compatível com a realidade.  

 

CPPM, art. 264, §2º - Qual comandante, qual diretor de organização militar achará conveniente 

ter um civil em seu quartel? Ninguém! Esse §2º inviabiliza a menagem para o civil em quartel, em lugar 

sujeito à administração militar porque não há compatibilidade. Essa conveniência não existe. Quando a 

autoridade militar for ouvida, ela nunca reputará conveniente ter um civil no seu quartel. Como 

consequência, a menagem para o civil é em cidade – menagem na sede do juízo, chamada menagem em 

cidade. Para o civil só se aplica a menagem-liberdade, a menagem em cidade, na sede do juízo.  

 

O militar tem menagem em cidade, em residência, a menagem-liberdade. Tem também a 

menagem em quartel. O civil não. É incompatível colocar um civil em quartel em situação de menagem.  

 

O Ministério Público sempre será ouvido acerca da concessão da menagem. Ele deve emitir o 

seu parecer no prazo de 3 dias. É muito tempo mas é o prazo que a lei estabelece.  

 

CPPM, art. 266 - Menagem do insubmisso 

O insubmisso terá o quartel por menagem, independentemente de decisão judicial, podendo, 

entretanto, ser cassada pela autoridade militar, por conveniência de disciplina. 

 

O insubmisso é o jovem que comete, que pratica o crime do art. 183 do CPM.  

 

CPM, art. 183 – Insubmissão 

Deixar de apresentar-se o convocado à incorporação, dentro do prazo que lhe foi marcado, ou, 

apresentando-se, ausentar-se antes do ato oficial de incorporação: 

Pena - impedimento, de três meses a um ano. 

Caso assimilado 

§1º Na mesma pena incorre quem, dispensado temporariamente da incorporação, deixa de se 

apresentar, decorrido o prazo de licenciamento. 

Diminuição da pena 

§2º A pena é diminuída de um terço: 

a) pela ignorância ou a errada compreensão dos atos da convocação militar, quando escusáveis; 

b) pela apresentação voluntária dentro do prazo de um ano, contado do último dia marcado para a 

apresentação. 

 

O jovem, ao completar 18 anos, tem de se alistar, se apresentar ao serviço militar. Faz-se o 

alistamento. Se ele for selecionado e não se apresentar para a incorporação, ele é insubmisso. Se ele se 

ausentar antes do ato oficial de incorporação, ele é insubmisso. O insubmisso é um civil. O civil não tem 

quartel por menagem. O insubmisso tem de ser incluído no serviço. O insubmisso é um civil, que é 

insubmisso porque não foi incorporado. Quando ele é capturado ou se apresenta, passa por uma inspeção 

de saúde e se é apto é incluído no serviço, incorporado, tornando-se militar. Adquirir a condição de militar é 
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condição de procedibilidade para o insubmisso. O insubmisso é um civil que quando é capturado ou se 

apresenta voluntariamente passa por uma inspeção de saúde e se for considerado apto é incluído no 

serviço, passando a ser militar, o que é condição de procedibilidade para a ação, o processo por 

insubmissão.  

O insubmisso capturado ou que se apresentou voluntariamente passa pelo exame e se for apto 

é incluído, ficando em quartel, em menagem em quartel, durante o processamento do seu caso, do seu 

delito.  

 

Obs: pode ser cassada a menagem por conveniência da disciplina. O agente começa a dar 

problema no quartel, a praticar atos de indisciplina. Por que a menagem será cassada? Porque ele receberá 

uma punição disciplinar. Naturalmente ele será punido disciplinarmente. A menagem pode ser cassada 

nessa hipótese.  

 

CPPM, art. 265 - Cassação da menagem 

Será cassada a menagem àquele que se retirar do lugar para o qual foi ela concedida, ou faltar, sem 

causa justificada, a qualquer ato judicial para que tenha sido intimado ou a que deva comparecer 

independentemente de intimação especial. 

 

O art. fala do agente que está com menagem em cidade, em residência, e se ausenta da cidade 

sem autorização, ou do quartel, ou falta sem causa justificada a qualquer ato judicial a que deva 

comparecer. Fazendo um paralelo, parece com a fiança. A fiança é cassada, revogada, se o agente faltar, se 

ausentar. Isso parece um pouco com o instituto da fiança, só que no caso do militar ele não paga nada. 

Nesse caso há a palavra de honra e a homenagem a ela. A menagem é cassada quando descumpridas as 

condições, quando ele se ausenta sem autorização do lugar onde deve permanecer, quando falta ao ato 

processual injustificadamente. Cassa-se a menagem. Cassada a menagem tem de ser verificado se no caso 

concreto é necessária a prisão preventiva. Pode ser decretada a preventiva. Para o caso do insubmisso a 

preventiva não é recomendada, é proibida, porque na insubmissão a pena é de impedimento. Não há pena 

privativa de liberdade.  

 

O insubmisso terá o quartel por menagem. A pena do insubmisso é impedimento. A menagem é 

a medida cautelar indicada para o insubmisso. Pode ser cassada se o agente for punido disciplinarmente. Se 

houver algum desvio de conduta há a punição disciplinar. Por isso a menagem é cassada. A autoridade 

militar cassa a menagem por conta da disciplina. A menagem é comunicada ao juiz competente porque o 

termo de insubmissão é encaminhado à Auditoria. Assim, o juiz terá ciência da menagem também.  

 

CPPM, art. 268 - Contagem para a pena 

A menagem concedida em residência ou cidade não será levada em conta no cumprimento da pena. 

 

Menagem-liberdade não gera detração. Menagem-prisão sim. Se houve menagem em quartel, 

menagem-prisão, haverá detração tanto do impedimento, no caso do insubmisso, quanto da pena privativa 

de liberdade nos outros delitos. O tempo de menagem é computado para efeito de detração.  
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- Liberdade provisória: 

 

CPPM, art. 270 - Casos de liberdade provisória 

O indiciado ou acusado livrar-se-á solto no caso de infração a que não for cominada pena privativa de 

liberdade. 

Parágrafo único. Poderá livrar-se solto: 

a) no caso de infração culposa, salvo se compreendida entre as previstas no Livro I, Título I, da Parte 

Especial, do Código Penal Militar; 

b) no caso de infração punida com pena de detenção não superior a dois anos, salvo as previstas 

nos arts. 157, 160, 161, 162, 163, 164, 166, 173, 176, 177, 178, 187, 192, 235, 299 e 302, do Código Penal Militar. 

 

Se o crime não tem pena privativa de liberdade, como por exemplo o crime do art. 204 do CPM, 

crime de exercício de comércio por Oficial, que tem como penas a suspensão e a reforma, como prender 

preventivamente ou manter a custódia cautelar do autor do fato? Não pode.  

 

CPM, art. 204 - Exercício de comércio por oficial 

Comerciar o oficial da ativa, ou tomar parte na administração ou gerência de sociedade comercial, ou 

dela ser sócio ou participar, exceto como acionista ou cotista em sociedade anônima, ou por cotas de 

responsabilidade limitada: 

Pena - suspensão do exercício do posto, de seis meses a dois anos, ou reforma. 

 

A expressão “livrar-se solto” diz respeito aos crimes em que não há pena privativa de liberdade 

cominada. No Direito Processual Penal Comum essa expressão é muito criticada. Nestor Távora entende que 

“livrar-se solto” foi revogado, não existe mais. O CPP Comum fala de “livrar-se solto” no art. 309, mas o 

autor entende que isso está tacitamente revogado porque quando o legislador fala de liberdade obrigatória, 

ele fala de quando não é cominada pena privativa de liberdade, como no art. 283 do CPP Comum – não se 

impõe nenhuma cautelar quando não é cominada pena privativa de liberdade.  

 

CPP, art. 309 - Se o réu se livrar solto, deverá ser posto em liberdade, depois de lavrado o auto de 

prisão em flagrante. 

 

Na esfera militar, para o art. 270 do CPPM, não se aplica medida cautelar quando não é 

cominada pena privativa de liberdade. Qual a consequência lógica? A liberdade obrigatória, plena, já que 

não há pena privativa de liberdade cominada. A antecipação da tutela não pode ser pior que a tutela final. 

Essa é a 1ª lição.  

 

CPPM, art. 270, parágrafo único – Liberdade permitida. Casos em que poderá “livrar-se solto”, 

ser concedida a liberdade.  

- Crimes culposos, salvo crimes culposos contra a segurança externa do país, onde não cabe 

liberdade provisória, está vedada. 

- Cabe liberdade provisória nos casos em que a pena de detenção não for superior a 2 anos, 

pena de até 2 anos de detenção. O Código equivocadamente manteve esse padrão. Há um rol de delitos em 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del1001.htm#art157
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del1001.htm#art160
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del1001.htm#art161
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del1001.htm#art162
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del1001.htm#art163
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del1001.htm#art164
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del1001.htm#art166
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del1001.htm#art173
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del1001.htm#art176
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del1001.htm#art177
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del1001.htm#art178
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del1001.htm#art187
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del1001.htm#art192
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del1001.htm#art235
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del1001.htm#art299
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del1001.htm#art302
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que não cabe a liberdade, mesmo com a pena até 2 anos. Esse rol tem de ser guardado! Ex: art. 187 do CPM 

– deserção.  

 

CPM, art. 187 – Deserção 

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 Superior Tribunal Militar não admite liberdade provisória na deserção. Há súmula do STM 

dizendo que não cabe liberdade provisória.  

 

STM, S. 10 - Não se concede liberdade provisória a preso por deserção antes de decorrido o prazo 

previsto no art. 453 do CPPM.  

 

CPPM, art. 453 - O desertor que não for julgado dentro de sessenta dias, a contar do dia de sua 

apresentação voluntária ou captura, será posto em liberdade, salvo se tiver dado causa ao retardamento do 

processo. 

 

Esse art. fala em 60 dias. O processo por deserção tem de ser concluído em 60 dias. Se o 

processo passa de 60 dias, o desertor tem de ser colocado em liberdade. O STM pegou o art. 453 do CPPM e 

o interpretou de forma odiosa, dizendo que não se concede liberdade provisória antes do prazo previsto no 

art. O professor acha um absurdo total.  

O Supremo Tribunal Federal, por sua vez, contrariando a súmula do STM diz:  

 

STF, Informativo 667 – 2ª Turma  

Art. 453 do CPPM e deserção 

A justiça militar deve justificar, em cada situação, a imprescindibilidade da adoção de medida 

constritiva do status libertatis do indiciado ou do réu, sob pena de caracterização de ilegalidade ou de abuso 

de poder na decretação de prisão meramente processual. Com base nesse entendimento, a 2ª Turma 

proveu recurso ordinário em habeas corpus para assegurar a processado pela suposta prática do crime de 

deserção o direito de não ser preso, cautelarmente, em decorrência apenas de invocação do art. 453 do 

CPPM (“O desertor que não for julgado dentro de sessenta dias, a contar do dia de sua apresentação 

voluntária ou captura, será posto em liberdade, salvo se tiver dado causa ao retardamento do processo”), 

garantindo-se-lhe, em consequência, até o trânsito em julgado de eventual condenação e se outro motivo 

não existir, o direito de aguardar em liberdade a conclusão do procedimento penal. Inicialmente, acentuou-

se que a matéria envolveria posição do STM no sentido de não ser possível a concessão de liberdade 

provisória a preso por deserção antes de decorrido o prazo previsto no mencionado dispositivo. Em seguida, 

salientou-se que a Corte castrense limitara-se, ao fundamentar sua decisão, a referir-se às palavras da lei. 

Desse modo, sublinhou-se que lhe impenderia indicar razões concretas a demonstrar a excepcional 

necessidade de adoção dessa medida. Reportou-se, no ponto, à jurisprudência da Turma segundo a qual a 

decretação da custódia cautelar deveria, inclusive na justiça militar, atender aos requisitos previstos para a 
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prisão preventiva (CPP, art. 312). Precedente citado: HC 89645/PA, DJe de 28.9.2007. 

RHC 105776/PA, rel. Min. Celso de Mello, 22.5.2012. (RHC-105776) 

 

Cabe liberdade. O Supremo autorizou a liberdade em deserção antes do prazo de 60 dias. O 

Supremo, contrariando a súmula 10 do STM, tem admitido liberdade antes de 60 dias para a deserção.  

Para o professor a súmula é absurda e defende a prisão ex lege, prisão automática por força de lei. O 

Supremo não admite isso.  

 

Independente das vedações, a visão moderna é a visão constitucional do Supremo, que é: 

ausentes os pressupostos da preventiva, concede-se liberdade provisória. Em resumo, ausentes os 

pressupostos da preventiva, concede-se liberdade provisória. É o que está no art. 271 do CPPM, contrario 

sensu.  

 

CPPM, art. 271 – Suspensão 

A superveniência de qualquer dos motivos referidos no art. 255 (pressupostos da prisão preventiva) 

poderá determinar a suspensão da liberdade provisória, por despacho da autoridade que a concedeu, de ofício ou a 

requerimento do Ministério Público. 

 

Ausentes os pressupostos da preventiva, concede-se liberdade provisória.  

 

A prisão preventiva, a prisão cautelar, é antagônica à liberdade provisória. Se os pressupostos 

da preventiva não estão presentes, a liberdade tem de ser fundamentadamente concedida, assim como se 

houver uma alteração no cenário fático, se sobrevierem razões, revoga-se a liberdade e decreta-se a 

preventiva. A situação que vigorar é rebus sic stantibus, até que transite em julgado eventual sentença 

condenatória. Essas são as considerações.  

Modernamente, à luz da Constituição, tem de ser trabalhado esse critério apesar do rol odioso 

que veda liberdade provisória para alguns crimes. O Supremo tem mitigado esse rigor quebrando um pouco 

o engessamento feito pela lei militar.  
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