
  
 
 
 
 
 
 
  

 

 

COMISSÃO DO SISTEMA PRISIONAL, CONTROLE EXTERNO DA ATIVIDADE POLICIAL E SEGURANÇA 

PÚBLICA 

 

DIA 20 DE NOVEMBRO DE 2017: 

  O workshop, promovido pelo Conselho Nacional do Ministério Público, por meio da Comissão do Sistema 

Prisional, Controle Externo da Atividade Policial e Segurança Pública, com apoio do Ministério Público Militar, visa 

promover o diálogo entre os membros do Ministério Público acerca das repercussões processuais, 

procedimentais e penais trazidas pela Lei nº 13.491, de 2017, e subsidiar a atuação mais eficaz dos atores do 

sistema de Justiça Militar diante dos desafios criados pelo novel diploma.  

  O evento teve início às 14h35 do dia 20 de novembro de 2017. Fizeram parte da mesa de abertura o 

Conselheiro Nacional do Ministério Público e Presidente da Comissão do Sistema Prisional, Controle Externo da 

Atividade Policial e Segurança Pública, Dermeval Farias Gomes Filho; o Presidente do Tribunal de Justiça Militar 

do Estado de Minas Gerais, Fernando Antônio Nogueira Galvão da Rocha; o Procurador-Geral de Justiça Militar, 

Jaime de Cássio Miranda; o Conselheiro Nacional do Ministério Público, Marcelo Weitzel Rabello de Souza; e o 

Promotor de Justiça do Distrito Federal e Territórios e membro auxiliar da Comissão do Sistema Prisional, 

Controle Externo da Atividade Policial e Segurança Pública, Antonio Henrique Graciano Suxberger. Foi registrada 

e agradecida a presença do Conselheiro Nacional Luiz Fernando Bandeira de Mello Filho e do ex-conselheiro e 

Presidente da Associação Nacional do Ministério Público Militar, Antônio Pereira Duarte.  

Dada a palavra ao Conselheiro Marcelo Weitzel Rabello de Souza, que parabenizou a iniciativa da 

comissão e a oportunidade de diálogo entre os membros diante da alteração legislativa. Após, fora passada a 

palavra ao Procurador-Geral de Justiça Militar, Jaime de Cássio Miranda, que teceu comentários sobre a grande 

importância da nova lei nas atribuições da Justiça Militar, do profícuo espaço de diálogo proporcionado em 

parceria com o CNMP e do entendimento defendido pelo Ministério Público Militar de constitucionalidade da 

novel norma. E, para encerrar a abertura, fora ouvido o Dr. Dermeval Farias Gomes Filho. Dr. Dermeval 

cumprimentou os presentes e falou da importante parceria com o MPM na realização deste evento, da finalidade 

do workshop, que não tem por objetivo expedição de carta orientativa por parte do CNMP sobre o assunto, mas 



  
 
 
 
 
 
 
  

 

tão somente oferecer espaço de diálogo e debate jurídico, com objetivo de minimizar as dúvidas de ordem 

prática dos membros com atuação na área, fortalecendo a atuação do MP.  

Após, passou-se à palestra “Nova Competência da Justiça Militar”, do professor Renato Brasileiro de Lima, 

graduado em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais (2000), exercendo atualmente a função de 

Promotor da Justiça Militar da União em São Paulo e de professor do G7 Jurídico. Para mediar os trabalhos, foi 

convidado o Promotor de Justiça do Distrito Federal e Territórios e membro auxiliar da Comissão do Sistema 

Prisional, Controle Externo da Atividade Policial e Segurança Pública, Antonio Henrique Graciano Suxberger, 

Doutor e Mestre em Direito, professor do Programa de Mestrado e Doutorado do Centro Universitário de Brasília 

– UniCEUB e da Fundação Escola Superior do MPDFT, Promotor de Justiça no Distrito Federal, membro auxiliar 

do Conselho Nacional do Ministério Público designado para a Comissão do Sistema Prisional.  

Na palestra, Dr. Renato Brasileiro trouxe os seguintes aspectos para discussão e sobre eles teceu 

comentários: 1. Previsão constitucional da Competência da Justiça Militar da União e dos Estados; 2. Nova 

competência da Justiça Militar (Lei nº 13.491/2017), 2.1. Crimes previstos no Código Penal Militar e os previstos na 

legislação penal, 2.2. Crimes dolosos contra a vida praticados por militares contra civis; 3. Lei nº 13.491/2017 e o 

princípio do juiz natural; 4. Lei nº 13.491/2017 e o Direito Intertemporal; 5. (In) Constitucionalidade da Lei nº 

13.491/2017, 5.1. Processos ora em tramitação no STF acerca da competência da Justiça Militar, 5.2. Suposta 

inconstitucionalidade formal da nova redação do inciso II do art. 9º do CPM, porquanto a Lei n. 13.491/2017, 

nesse ponto, não teria sido discutida no Congresso Nacional, 5.3. (In) constitucionalidade do veto do Presidente 

da República ao art. 2º da Lei n. 13.491/2017 e transformação de uma lei temporária em permanente.  

Falou das repercussões na conceituação de crimes militares, agora também previstos nas leis 

extravagantes, trazendo como exemplos a Lei de abuso de autoridade (Lei nº 4.898/65), Estatuto da Criança e 

Adolescente (Lei nº 8.069/90), Lei de Licitações (Lei nº 8.666/93), Lei de Crimes Ambientais (Lei nº 9.605/98), 

Código de Trânsito Brasileiro (Lei nº 9.503/97), e da necessidade de superação de algumas súmulas do STJ que 

tratavam de competência. Suscitou a discussão sobre a possibilidade de caracterização da hediondez de crimes 

militares (art. 121, VIII e parágrafo único, do CP, em caso de militar em serviço). Falou da alteração de 

competência em relação aos crimes dolosos contra a vida praticados por militares contra civis, da derrogação 

tácita do art. 82 do CPPM, da competência do Tribunal do Júri da Justiça Comum Estadual, da 

constitucionalidade da norma infraconstitucional que alarga a previsão de crimes militares, e da inexistência de 



  
 
 
 
 
 
 
  

 

Tribunal do Júri Militar na atualidade. Teceu comentários sobre seu entendimento pela não violação do princípio 

do juiz natural, em razão da nova lei, e da natureza processual do novo diploma (heterotopia: norma de 

competência/processual prevista no Código Penal Militar), com aplicação imediata aos processos em andamento 

e consequente mudança de competência, salvo se já houver sentença de mérito. Teceu breves comentários 

sobre a (in)constitucionalidade da Lei nº 13.491/2017, o veto do Presidente da República ao art. 2º da lei e a 

transformação de uma lei temporária em permanente.  

Após a palestra do Dr. Renato Brasileiro, passaram-se às perguntas e aos comentários formulados pelos 

participantes. Dr. Marcelo Weitzel usou da palavra e falou do procedimento de aprovação da lei em questão. Dr. 

Flávio Milhomen perguntou mais profundamente sobre a heterotopia da norma ora debatida. Várias perguntas 

foram feitas de forma escrita e respondidas pelo palestrante, entre elas questionamentos sobre qual 

procedimento deve ser seguido (se da lei especial ou CPPM), competência para estabelecimento de fiança, se a 

ação penal em crimes militares continuará sempre pública incondicionada mesmo diante dos novos crimes nas 

leis penais extravagantes, sobre a continuidade da distinção entre crimes propriamente e impropriamente 

militares. Dr. Fernando Galvão discorreu sobre o veto ao art. 2º da Lei nº 13.491/2017. Em seguida, às 16h25, fora 

feito um breve intervalo de coffee break.  

Dando continuidade ao workshop, às 16h50, deu-se início à palestra “Novos Crimes Militares – Desafios”, 

proferida pelo Presidente do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, Fernando Antônio Nogueira 

Galvão da Rocha, Juiz Presidente do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, professor Associado da 

Faculdade de Direito da UFMG e professor convidado nos cursos de pós-graduação Lato Sensu da Universidade 

FUMEC e Faculdade Milton Campos, bacharel em Direito pela Faculdade de Direito Cândido Mendes, Mestre em 

Direito Penal pela Universidade Gama Filho, Doutor em Ciências Jurídicas e Sociais pela Universidade do Museu 

Social Argentino, Doutor pela Faculdade de Direito da Universidade Federal de Minas Gerais. Para mediar os 

trabalhos, convidou-se o Promotor de Justiça do Distrito Federal e Territórios e membro auxiliar da Comissão do 

Sistema Prisional, Controle Externo da Atividade Policial e Segurança Pública, Antonio Henrique Graciano 

Suxberger.  

Dr. Fernando Galvão iniciou discorrendo sobre sua experiência também como membro do Ministério 

Público. Falou sobre a necessidade de mudar o paradigma da argumentação que relaciona o Direito Penal Militar 

à preservação de hierarquia e disciplina, agora que a quantidade de bens jurídicos protegidos fora amplamente 



  
 
 
 
 
 
 
  

 

alargado na previsão de novos crimes militares. Falou dos crimes de lavagem de dinheiro e contra o sistema 

financeiro, quando praticados por militares. Discorreu sobre a súmula 90 do STJ, que entendeu não estar 

totalmente esvaziada. Falou da polêmica travada entre Policiais Civis e Militares na investigação de crimes dolosos 

contra a vida de civis.  

Tratou, ainda, da distinção das teorias do crime previstas no Código Penal Comum e no Código Penal 

Militar (modelo causalista e culpabilidade psicológico-normativa dos arts. 33 e 69, do CPM) e defendeu uma 

única teoria do crime, em razão da dignidade e isonomia, sendo aplicável para todos os crimes, militares ou não. 

Discorreu sobre princípio da insignificância. Defendeu que aos novos crimes militares devem ser aplicados o CPM 

e discordou do Dr. Renato Brasileiro no quesito referente a crimes hediondos. Falou sobre ação penal pública 

condicionada à representação no âmbito militar e sobre a prescrição, regulamentada de forma diversa no CP e 

CPM.  

Mencionou, ainda, sobre concurso aparente de normas incriminadoras e acerca das premissas de que: 

agora todos os crimes são militares; os crimes previstos de maneira idêntica no CPM e na legislação penal, com 

idêntica pena, não sofrem inovação; os novos crimes militares revogam os antigos crimes militares; somente 

haverá retroatividade quando a nova previsão for mais benéfica. Ponderou sobre os crimes de tortura da Lei nº 

9.455/97 e do art. 222 do CPM, bem como sobre a possibilidade de aplicação de transação penal no Processo 

Penal Militar.  

Após palestra do Dr. Fernando Antônio Nogueira Galvão da Rocha, iniciou-se o painel de perguntas 

sobre variados temas, entre eles: retroatividade da lei; hediondez em crimes militares; delitos de tortura e 

concurso aparente de normas incriminadoras.  

Finalizados os debates, agradeceu-se aos participantes. Encerrados os trabalhos desse primeiro dia às 

18h10. Retorno dia 21 de novembro de 2017, a partir das oito horas, conforme a programação. 

  

DIA 21 DE NOVEMBRO DE 2017: 

Para o segundo dia do Workshop sobre a Atuação do Ministério Público na Justiça Militar, iniciaram-se os 

trabalhos às 8h20 com a Mesa Redonda: a atuação do Ministério Público na Justiça Militar: as alterações 



  
 
 
 
 
 
 
  

 

promovidas pela Lei nº 13.491/2017. Como mediador, atuou Nisio Edmundo Tostes Ribeiro Filho, Promotor de 

Justiça do Distrito Federal e Territórios.  

Foram convidados a compor a mesa o Subprocurador-geral de Justiça Militar, Carlos Frederico de 

Oliveira Pereira, graduado em Direito pela Universidade de Brasília, Mestre e Doutor em Direito pela Universidade 

de Brasília, Professor Adjunto da Faculdade de Direito da Universidade de Brasília, autor dos livros Gangues 

Territoriais e Direito Internacional dos Conflitos Armados, e Direito Internacional Penal – A responsabilidade de 

comando no Estatuto de Roma e sua implementação no Código Penal Militar, 2010 – ambos pela Editora Juruá; o 

Subprocurador-geral de Justiça Militar aposentado, José Carlos Couto de Carvalho, bacharel em Direito pela 

Faculdade de Ciências Jurídicas do Rio de Janeiro em 1971, licenciado em Direito e Legislação pela Faculdade de 

Educação da UERJ em 1973, diplomado pela Escola Superior de Guerra em 1992, Vice-Presidente da Associação 

Nacional do Ministério Público Militar, professor de Direito Penal e Processo Penal Militar; o Promotor de Justiça 

Militar, Cícero Robson Coimbra Neves, que exerce suas atividades na Procuradoria de Justiça Militar em Santa 

Maria, Rio Grande do Sul, Mestre em Direito Penal pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo – PUCSP e 

Mestre em Ciências Policiais de Segurança e Ordem Pública pelo Centro de Altos Estudos de Segurança (CAES) 

da Polícia Militar do Estado de São Paulo, especialista em Direito Penal pela Escola Superior do Ministério Público 

(ESMP) de São Paulo, especialista em Direito Penal Econômico e Europeu pela Universidade de Coimbra, 

diplomado Internacional em Direitos Humanos pela Universität Heidelberg e pelo Max Planck Institute for 

Comparative Public Law and International Law, professor de Cursos na Escola Superior do Ministério Público da 

União e dos cursos de pós-graduação em Direito Militar na Universidade Cruzeiro do Sul, na Escola Paulista de 

Direito, no Centro Brasileiro de Estudos e Pesquisa Jurídicas e na FADISP; e o Promotor de Justiça Militar, Adriano 

Alves Marreiros, graduado em Direito pela UERJ, coordenador do Manual Nacional do Controle Externo da 

Atividade Policial do CNPG, responsável pela página Direito Penal Militar do Facebook, coautor do livro “Direito 

Penal Militar-Teoria Crítica & Prática” (Ed. Método), especialista em Dir. Penal Militar e Processo Penal Militar.  

As exposições dos debatedores se iniciaram com Dr. Carlos Frederico de Oliveira Pereira, que falou do 

impacto da nova lei em relação aos crimes hediondos e da necessária aproximação da legislação penal geral e da 

legislação penal militar. Defendeu a unificação do CP e CPM, com capítulo específico para os crimes militares. 

Chamou atenção para a questão da sucessão de leis e concurso aparente de normas. Falou que a nova lei criou 

uma cláusula geral que previu novos crimes militares impróprios, previstos agora na legislação penal como um 

todo. Defendeu que o CPM não previu a proteção de todos os bens jurídicos, de modo que a alteração 



  
 
 
 
 
 
 
  

 

legislativa foi bem-vinda, pois era necessária a atualização da legislação penal militar e simples reforma do CPM 

não seria suficiente. Aduz que a desatualização da norma seria um convite à corrupção no meio militar. 

Argumentou que a ampliação dos crimes impropriamente militares veio ao encontro da atual estrutura da Justiça 

Militar e discorreu sobre os demais reflexos da alteração legislativa (natureza penal e processual da nova norma, 

ultratividade da lei penal mais benéfica, alteração imediata da competência para a Justiça Militar em relação a 

crimes inexistentes no CPM, revogação tácita de restrição da aplicação da lei nº 9.099/95 aos crimes militares - 

com exceção da previsão do art. 9, I, CPM, etc). Por fim, defendeu a realização de júri na Justiça Militar e a 

aplicação da parte geral do CP nos novos delitos militares.  

Após, o mediador passou a palavra ao Dr. José Carlos Couto de Carvalho, que cumprimentou as 

autoridades presentes, fez um breve relato de sua carreira na Justiça Militar da União e parabenizou a 

organização do evento por abrir espaço ao debate do tema. Fez uma retrospectiva das alterações da legislação 

penal militar e da competência da Justiça Militar ao longo dos últimos anos, e da nova situação que a Lei nº 

13.491/2017 trouxe. Pontuou sobre a novel possibilidade de ação penal privada subsidiária da pública na Justiça 

Militar e da natureza híbrida da nova lei (penal e processual). Por fim, falou do art. 90-A da Lei nº 9.099/95, da 

sua natureza híbrida, e da decisão do STF que entendeu pela aplicabilidade da legislação mais favorável ao réu, e 

que a vedação de incidência da lei de juizados especiais na Justiça Militar não alcançaria os institutos de direito 

material, em casos de crimes praticados antes de sua vigência (suspensão condicional do processo, necessidade 

de representação em relação aos crimes de lesão corporal leve e culposa, por exemplo). Após, passou-se a 

palavra ao Dr. Adriano Alves Marreiro, que começou sua exposição fazendo alguns questionamentos inquietantes 

sobre a nova lei e falando da inicial repercussão negativa dela na imprensa em razão de suposto corporativismo 

em que redundaria. Entre os questionamentos que trouxe, está a possibilidade de prática de crimes militares por 

civis, defendendo seu posicionamento favorável sobre o assunto. Discordou da aplicação da parte geral do CP ao 

militar, admitindo ser discutível apenas sua aplicação em relação ao civil. Lançou pergunta sobre a revogação dos 

crimes militares que não são propriamente militares. Defendeu que não foram revogados os crimes da parte 

especial do CPM. Questionou se as medidas despenalizadoras (previstas na lei de juizados especiais e de drogas, 

por exemplo) passariam a ser aplicáveis na Justiça Militar, defendendo posicionamento pela negativa, por serem 

incompatíveis com a Justiça Militar. Falou sobre a hierarquia e disciplina, base da estrutura militar, elemento de 

controle do braço armado do Estado. Teceu comentários sobre a ação penal pública em crimes militares e 

ausência de previsão de penas pecuniárias no CPM. Defendeu que entre os delitos previstos na parte especial do 



  
 
 
 
 
 
 
  

 

CPM e os tipos penais da legislação comum, deve prevalecer o CPM. Falou sobre a aplicação da lei mais 

benéfica, fez a diferenciação da aplicação das normas a depender do caso e do elemento especializante. Como 

principal ponto de discórdia, questionou qual norma deveria ser aplicada em casos de crimes praticados antes da 

nova lei, e a possibilidade de se prejudicar o réu remetendo-se o processo à Justiça Militar, por inaplicabilidade 

de medidas despenalizadoras, por exemplo. Lançou reflexão sobre se a nova lei estabeleceu o Tribunal do Júri na 

Justiça Militar. Fez retrospectiva das leis sobre o assunto e defendeu a possibilidade de instituição do júri na 

Justiça Militar, mas que atualmente isso não existe. 

 Empós, o mediador passou a palavra ao Dr. Cícero Robson Coimbra Neves, que iniciou falando da 

premissa de que a Polícia Judiciária Militar precisa ser profissionalizada, para maior eficiência da investigação. 

Falou da identificação do crime militar com base na nova lei e dos reflexos nos incisos II e III do art. 9º do CPM, 

denominando-os de crimes militares extravagantes (fora do CPM). Defendeu a possibilidade de existência de 

crimes militares hediondos. Falou sobre a ratificação da competência da Justiça Militar da União em caso de 

crime doloso contra civil, por entendê-lo crime militar. Questionou sobre a aplicação do CP ou CPM, em casos de 

prescrição e outros institutos previstos de forma diversa nesses diplomas (multa, penas alternativas). Sobre o 

tema, defendeu a observância do art. 12 do CP, ou seja, aplicação do CPM. Em relação à ação penal, entendeu 

que deve ser aplicada a literalidade da lei, assim todos os crimes militares continuam sendo de ação penal 

pública incondicionada, mesmo tratando-se de delitos de ação privada personalíssima ou pública condicionada a 

representação na legislação penal comum. Em relação à Lei de Juizados Especiais, defende sua não aplicação aos 

crimes militares (nem para civis - por entender tratar-se de direito penal do inimigo -, mas admitiu discutir sua 

eventual aplicação a crimes impropriamente militares, independentemente do autor). Discorreu sobre fiança, 

crimes hediondos, prisão temporária, Lei Maria da Penha, Lei de Organizações Criminosas e sua aplicação no 

âmbito da Justiça Militar.  

Encerradas as explanações, passou-se aos debates com os participantes e expositores do workshop 

sobre: implicações de índole processual da nova lei, sua natureza, conflito de normas e prescrição; competência 

para processar e julgar civis, infiltração de agentes, inexistência de Polícia Judiciária Militar da União especializada; 

novos crimes militares extravagantes e lei anterior mais benéfica, aplicabilidade da lei de juizados especiais e 

prisão em flagrante, criação de juizados especiais na Justiça Militar; crimes de abuso de autoridade e diferença do 

prazo prescricional da lei penal comum e militar; competência do Tribunal do Júri e sua criação na Justiça Militar; 

atribuição do Ministério Público com atuação em direitos humanos e controle externo da atividade policial em 



  
 
 
 
 
 
 
  

 

crimes de tortura praticados por policiais contra civis; competência em casos de crimes cometidos antes da Lei nº 

13.491/2017, lei anterior mais benéfica, deslocamento imediato de competência, possibilidade ação penal privada 

em crimes militares; aplicação ou não da parte geral do Código Penal aos crimes militares extravagantes; controle 

externo da atividade policial; e retificação de informações sobre o veto do art. 2º da Lei nº 13.491/2017.  

Encerrados os debates, o mediador agradeceu e parabenizou a organização do evento e compôs mesa 

de encerramento com o membro auxiliar Dr. Antonio Suxberguer, o Conselheiro Nacional Marcelo Weitzel e o 

Procurador-geral de Justiça Militar Jaime de Cássio Miranda. Dr. Marcelo falou dos aspectos positivos da nova lei, 

dos profícuos debates travados em torno dela nessa oportunidade, agradeceu a presença dos colegas do MP de 

todo o país e a organização do evento e colocou o CNMP à disposição para pacificação dos eventuais conflitos 

que se apresentem, como casa parceira do Ministério Público. 

 Dr. Jaime agradeceu a organização do evento, a contribuição dos palestrantes e a presença dos colegas 

do MP, falou da oportunidade boa que a lei nova traz e da necessidade de se continuarem e amadurecerem os 

debates em novo evento em 2018 (março ou abril).  

Dr. Antonio agradeceu a todos os expositores, mediadores, ao Procurador-geral de Justiça Militar e a 

presença maciça dos membros do MP. Falou da necessidade de aprimoramento institucional e, 

consequentemente, do sistema de Justiça, com promoção de cidadania e formação continuada dos membros do 

Ministério Público. Evento finalizado às 11h50. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


