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Questaoo 1:

Item A:

Os fatos se amoldam ass disposiçooes do artigo 9°, inciso II, alínea “b”, do

Código Penal Militar,  pois foram praticados por militares de serviço e

contra civis. Tambemm, ressalta-se a tipificaçaoo legal das condutas: tortura

(art. 1°, inc. I, alínea “a” e  § 4°, inc. I, da Lei n° 9.455/97) e abuso de

autoridade (art. 13, incs. II  e III,  da  Lei n° 13.869/2019),  motivo por

que,  antes  da  ediçaoo  da  Lei  n°  13.491/2017,  tais  crimes,  por  estarem

previstos  apenas  na  legislaçaoo  penal  ordinamria,  no  caso,  extravagante,

seriam de competenncia da jurisdiçaoo comum. Entretanto, as disposiçooes

trazidas  pela  Lei  n°  13.491/2017 ampliaram  a  competenncia  militar  e

passaram a abranger os chamados delitos militares por extensaoo.

Ássim, a atribuiçaoo de nota (  1,0  ) perfez-se com base nos seguintes fatores

de avaliaçaoo:

a) discorrer sobre as disposiçooes do  art. 9°, inc. II, alínea  “b”, do  CPM,

configuradoras da natureza militar do delito: 0,5;



b) citar e explicar as alteraçooes de competenncia trazidas pelo advento da

Lei n° 13.491/2017: 0,5.

Item B:

Á competenncia para apreciar a matemria em da Justiça Militar, pois, salvo nos

casos de  crimes  dolosos cometidos  contra  a  vida de  civis,  a  jurisdiçaoo

competente para julgar os fatos em a especial castrense, na forma do  art.

125, § 4°,  da  Constituição Federal;  e do  art.  82, inc. I, alínea  “a”,  do

Código de Processo Penal Militar.

Ássim, a aferiçaoo de nota (  1,0  ) perfez-se com base nos seguintes critemrios

avaliativos:

a) citar e explicar os dispositivos constitucionais e legais justificadores da

competenncia militar: 0,5;

b)  explicar  porque  a  Justiça  Castrense  e m a  jurisdiçaoo  competente  para

processar e julgar os fatos: 0,5.

Item C:

Sim, os fatos ainda configurariam crimes militares e tambemm seriam de

competenncia  da  Justiça  Especializada  Castrense.  Contudo,  nesse  caso,

enquadrar-se-iam na  alínea “c” do  art.  9°  (em razão da função),  em

virtude  da  circunstanncia  segundo  a  qual  a  pramtica  das  ilicitudes  foi

possibilitada pela crença dos ofendidos JOÃO e CARLOS de que PEDRO e

JOSÉ  detinham legitimidade para atuar daquela forma, pois a subtraçaoo

do dinheiro seria,  para as vítmtimas,  um ato legal  de apreensaoo  de bens,

decorrente da presunçaoo de legitimidade atribuítmda as funçaoo. Diante disso,



pode-se  dizer  que  PEDRO  e  JOSÉ  se  utilizaram  das  prerrogativas

funcionais para cometer as ilicitudes.

Portanto,  a  concessaoo  de  nota  (  1,0  ) ocorreu  com  base  nos  elementos

abaixo expostos:

a)  citar  e  explicar  os  fundamentos  da  determinaçaoo  de  competenncia

jurisdicional militar: 0,5;

b)  explicar  por  que  a  Justiça  Castrense  continua  a  ser  a  jurisdiçaoo

competente para processar e julgar os fatos: 0,5.

Item D:

Ántes  da  ediçaoo  da  Lei  n°  13.491/2017,  os  crimes  teriam  natureza

comum, pois estaoo previstos em legislaçooes penais extravagantes (Lei n°

9.455/97; e, as empoca, antiga  Lei n° 4.898/65), razaoo por que seriam de

competenncia jurisdicional ordinamria.  Ás disposiçooes trazidas pela  Lei n°

13.491/2017 ampliaram a competenncia militar e passaram a abranger os

delitos tipificados nas leis penais comuns, chamados de delitos militares

por extensaoo, as luz do art. 9°, inc. II, do Estatuto Penal Militar, quando

preenchidas as hipomteses deste dispositivo.

Desse  modo,  a  atribuiçaoo  de  pontos (  1,0  ) perfez-se  com  base  nos

seguintes indicadores:

a) expor as razooes pelas quais os fatos constituiriam crimes de natureza

comum: 0,5;

b)  responder  qual  seria  o  Juítmzo  competente  para  apreciar  a  matemria  e

fundamentar por quen: 0,5.



Questaoo 2:

Item A:

Paulo foi autuado por crimes militares porque se utilizou da condiçaoo de

militar  mais  antigo  para  ofender  seus  colegas  e  o  tenente  MARCOS.

Devido as circunstanncia de se encontrar em horamrio de folga, as condutas se

adequaram  ass  alíneas  “c”  e  “e” do  art.  9°  do  Diploma  Criminal

Castrense,  pois atuou em razaoo  da funçaoo na acepçaoo da qualidade de

militar,  em detrimento da ordem administrativa castrense. Portanto, foi

processado perante a Justiça Castrense, com fulcro nos arts. 125, § 4°, da

CF; e 82, inc. I, alínea “a”, do Código de Processo Penal Militar.

Nesse sentido, o conceito foi concedido por força dos fatores avaliativos

abaixo declinados:

a)  explicar  por  que  PAULO  foi  preso  e  autuado por  crimes  de  caramter

militar: 0,5.

b)  fundamentar,  com base nas disposiçooes  constitucionais e legais,  por

que PAULO foi processado perante a Justiça Castrense: 0,5.

Item B:

Sim. Se  PAULO  fosse policial  da reserva,  responderia na Justiça Militar

Estadual,  mas  taoo  somente  se  os  fatos  fossem  praticados  conforme  os

preceitos  do  art.  9°,  III,  alíneas  “a”  (contra  o  patrimônio  sob  a

administração militar) e  “b”  (contra militar em função de natureza

militar,  ou  no  desempenho  de  serviço  de  vigilância,  garantia  e

preservação da ordem pública), do CPM. PAULO responderia na Justiça

Castrense com base nos arts. 125, § 4°, da CF; e 82, § 1°, do CPPM.



Consequentemente,  a  nota  foi  atribuítmda  a  partir  dos  paranmetros

avaliativos inframencionados:

a) citar e discorrer sobre os preceitos legais ensejadores da competenncia

militar: 0,5;

b)  explicar, fundamentadamente, por que  PAULO  responderia na Justiça

Especializada Castrense: 0,5.

Item C:

Naoo, pois a Justiça Militar Estadual naoo julga civis, nos termos do art. 125,

§  4°,  da  CF,  naoo  obstante  esteja  a  infraçaoo  tipificada  no  CPM.  PAULO

responderia pelo crime de dano ao patrimonnio pumblico, poremm, na forma

da legislaçaoo comum.

Diante disso, com vistas as aferiçaoo da nota, foram adotados os seguintes

paranmetros:

a) responder se PAULO seria processado e julgado no Juítmzo Militar ou no

Comum: 0,5;

b)  explicar,  razoavelmente,  por  que  PAULO  naoo  responderia  perante  a

jurisdiçaoo castrense: 0,5.

Item D:

Se  MARCOS  fosse  um  policial  civil  em  serviço  e  as  condutas  fossem

praticadas em amrea militar, PAULO responderia por desacato a funcionamrio

civil (art. 300 do Estatuto Penal Castrense), ou mesmo, enquadrar-se-ia

no art. 331 do Código Penal Comum, praticado na forma da alínea “b”

do  inc.  II,  do  art.  9°  do CPM (cometido em  lugar  sujeito  à

administração militar e contra civil), e seria processado perante o Juítmzo

Militar, as luz dos arts. 125, § 4°, da CF; e 82, inc. I, alínea “a”, do CPPM.



Dessa maneira,  a  fim de atribuir  o  escore,  observou-se  a  aplicaçaoo  dos critemrios

infracitados:

a)  esclarecer,  com  a  adequada  fundamentaçaoo,  por  qual  crime  PAULO

responderia, ou explicar por que seria de natureza castrense: 0,5;

b) explicar por que PAULO seria processado e julgado na jurisdiçaoo penal

castrense: 0,5.
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