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RESUMO 

 

INSTITUCIONALIZAÇÃO DA POLÍCIA JUDICIÁRIA MILITAR 

 

AUTOR: Marcus Vinicius Machado Cesário 

Orientador: Cel R1 Fernando Antonio Cury Bassoto 

 

Quando ocorre um crime militar, é de responsabilidade de oficiais de carreira na função de 

autoridade militar a elucidação do crime. O crime é elucidado através do inquérito policial 

militar, que tem sua realização delegada a um oficial da ativa pertencente à organização militar 

em que o crime ocorreu. A atividade de investigação desse crime tem por objetivos reunir 

provas, colher testemunhos, e fornecer à autoridade militar competente todas as informações 

para que essa possa levar ao Ministério Público Militar material suficiente para a realização da 

denúncia à Justiça Militar. A polícia judiciária militar brasileira, apresenta algumas deficiências 

que impedem um resultado de excelência nas investigações. O objetivo deste trabalho é elencar 

algumas dessas deficiências e analisar se a proposta de institucionalização da atividade de 

polícia judiciária militar seria uma solução aos problemas encontrados. A Justiça Militar deve 

garantir à sociedade celeridade e justiça nos assuntos que lhes são cabíveis. Isso só será possível 

se a investigação realizada apresentar a qualidade necessária. Para tanto, o encarregado do 

inquérito policial militar deve ser capacitado na seara investigativa; o perito forense militar, 

além do conhecimento e especialização deve contar com uma estrutura moderna, investida de 

tecnologia; e a autoridade militar deve conhecer o campo do Direito, evitando assim erros que 

possam inviabilizar todo o processo jurídico, causando a nulidade do mesmo e impedindo que 

a Justiça Militar cumpra com aquilo que se propõe. Foi realizado um questionário com membros 

do Ministério Público Militar afim de entender a opinião deles quanto a institucionalização, as 

sugestões para a melhoria do desempenho nas atividades e os problemas que foram 

identificados por eles, valendo de suas experiências profissionais. As respostas mostraram que, 

embora a maioria dos inquéritos policiais militares sejam adequados, muito precisa ser 

melhorado, visando excelência do processo. Problemas como a falta de capacitação do 

encarregado do inquérito, que não tem, normalmente, especialização em direito criminal e nem 

conhece técnicas investigativas; insuficiência dos peritos militares quando ocorrem crimes mais 

complexos; e a mentalidade de alguns oficiais na função de autoridade militar, foram citados 

pelos participantes. Sugestões para melhoria foram levantadas. Entre elas, encontram-se a 

capacitação desses militares, a reestruturação da carreira para aqueles que desempenham esse 

papel, bem como a criação de órgãos centrais que controlem a atividade de polícia investigativa.   

 

Palavras-chave: Justiça Militar. Inquérito policial militar. Polícia judiciária militar.  

 

 

 

  



ABSTRACT 

 

INSTITUTIONALIZATION OF MILITARY JUDICIARY POLICE 

 

AUTHOR: Marcus Vinicius Machado Cesário 

ADVISOR: Cel R1 Fernando Antonio Cury Bassoto 

 

When a military crime happens, the comissioned oficers (C.O) who are military authorities 

have the responsability to investigate the crime. The crime can be resolved by means of 

military police investigation, wich has it's delegated to another comissioned oficer who 

belongs to the military unity where the crime happened. The activity os investigation must get 

evidences, take testimony and give to the military authority all informations needed to bring 

till the promoters and prosecutors, and they can do the complaint to the Justiça Militar. The 

brazilian military police investigation have some problems that prevent a goal of excellence. 

The goal of this article it is show some problems and analyse the proposal of the 

institutionalization of military judiary police as the solution for these problems presented. The 

Justiça Militar must ensure celerity and justice for the society. It will happend, only if  the 

investigation presents the required quality. To make it happens the C.O in charge must be 

specialized in criminal law; the forensic expert, beyond knowledge, also needs a new structure 

and technolgy; the military authority must know the law , preventing mistakes to happens 

wich can cause the nullity of the justice process. That will make the Justiça Militar fails whit 

his goals. A questionnarie was carried out with members os the Military Public Prosecutor's 

Office in order to understand their opinion on institutionalization, their sugsgestions for 

improving performance in the activities, and problems identified by them, based on their 

professional experiences. The responses showed that while most military police inquires are 

adequate, much needs to be done to improve the process, aiming the excellence. Problems 

such as the lack of capacity of the C.O in charge of the investigation, who doesn't, normally, 

have a specialization in criminal law and does not even know investigative techniques; 

insufficiency of military forensics experts when some complex crime occurs; and the 

mentality of some military authorities, were quoted by the participants. Suggestions for 

improvement have been raised. Among them are the training of these military personnel, the 

restructuring of the career for those who play this role, as well as the creation of central 

offices that control the police activity. 

 

Keywords: Military justice. Military police inquiry. Military judiciary police.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

Os oficiais das Forças Armadas e das Forças Auxiliares têm por dever legal conduzir 

investigações de condutas criminosas, apresentando os elementos necessários para a resolução 

de ações penais militares. 

O Art. 144 da Constituição Federal, que trata da segurança pública, descreve quais são 

as polícias e quais são suas atribuições, porém só aborda a polícia federal e polícia civil como 

sendo polícias judiciárias, ou seja, as responsáveis pela elucidação de crimes. No entanto, a 

legislação citada não prevê a quem é dada a função de investigar os crimes que se enquadram 

nos crimes militares. 

Os crimes militares, que são previstos nos artigos nono e dez do Código Penal Militar, 

quando cometidos, assim como qualquer outro, devem ser elucidados por meio da investigação. 

Essa elucidação é de responsabilidade, dentre outros, de oficiais das forças armadas, como 

descrito no Título II do Código de Processo Penal Militar, "a Polícia judiciária militar". 

A polícia judiciária militar se difere das outras polícias judiciárias, principalmente por 

não ser um órgão estruturado. Ela não possui uma unidade de doutrina, o que resulta em uma 

falta de profissionalização daqueles a quem são delegados as elucidações de crimes militares. 

Isso contribui para uma queda na qualidade dos inquéritos policiais, que servem para auxiliar 

na denúncia e podem até ser considerados durante o processo.  

A institucionalização da polícia judiciária militar vem sendo discutida como uma 

possível solução para a pouca qualidade técnica das investigações de crimes militares. De 

maneira a criar uma estrutura para aqueles que desempenham esse papel investigativo se 

apoiarem e fortificar os inquéritos que possibilitam ao Ministério Público Militar  apresentar a 

denúncia à Justiça Militar. Dessa maneira, as decisões da Justiça Militar podem ocorrer de 

maneira célere e acertada, contribuindo assim para elevar ainda mais o conceito da instituição 

perante a sociedade. 

 

1.1 OBJETIVOS 

 

1.1.1 Objetivo Geral 

 

Analisar a suposta necessidade da institucionalização da polícia judiciária militar. 

 

1.1.2 Objetivos Específicos 
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Apresentar a atual estrutura da polícia judiciária militar e suas deficiências. 

Apresentar possíveis soluções para seus problemas. 

Apresentar as vantagens e os impeditivos para a institucionalização da polícia judiciária militar 

no Brasil. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 A POLÍCIA JUDICIÁRIA MILITAR E SUAS DEMANDAS 

 

A Constituição no seu Art. 144, § 4º, delega a elucidação de infrações penais à Polícia 

Civil e Polícia Federal. No entanto, não apresenta de maneira explícita o órgão responsável por 

conduzir a investigação do crime militar, uma vez que a lei exclui do espectro de 

responsabilidade da polícia civil e federal os crimes dessa natureza. Cabendo à legislação 

infraconstitucional -  Código Processual Penal Militar ( CPPM) - delegar tal atribuição. 

No Brasil, segundo reportagem do jornal O Globo, de 29/04/2014, de cada 100 crimes, 

apenas 8 são elucidados e os criminosos punidos. Esse baixo índice de apuração de crimes, não 

traz segurança a sociedade e nem pra os jurisdicionados. Portanto, a polícia judiciária tem 

demasiada importância. Seu exercício não pode ser feito por quem não reúna as capacidades 

necessárias, seja técnica ou jurídica. Segundo FREYESLEBEN (1993, p. 41):  

 

Par da polícia preventiva, ostensiva, que se empenha vigilantemente em proteger a 

sociedade e seus membros, assegurando direitos, evitando prejuízos, prevenindo 

delitos e mantendo a ordem e a paz pública, nasceu uma nova modalidade de polícia 

– a judiciária – com a finalidade de descobrir e perseguir criminosos que não foram 

contidos pelo policiamento ostensivo, colher provas, proceder a perícias, inquirir 

pessoas, tudo concorrendo para que a Justiça possa atuar. 

 

Embora não estabeleça um órgão de polícia judiciária para investigar crimes militares, 

a Constituição   dispõe em seu Art. 124 que " À Justiça Militar compete processar e julgar os 

crimes militares definidos em lei". Ainda que não previsto na Constituição , a investigação de 

crimes militares é normatizada por lei ordinária processual, o Código de Processo Penal Militar 

(CPPM), definindo que: 

 

Art. 8º: Compete [...]: a)apurar crimes militares, bem como os que, por lei especial, 

estão sujeitos à jurisdição militar, e sua autoria; b) prestar aos órgãos e juízes da 

Justiça Militar e aos membros do Ministério Público as informações necessárias à 

instrução e julgamento dos processos, bem como realizar as diligências que por eles 

lhes forem requisitadas; c) cumprir mandados de prisão expedidos pela Justiça Militar; 

d) Representar as autoridades judiciárias militares acerca da prisão preventiva e da 

insanidade mental do indiciado; e) cumprir as determinações da Justiça Militar 

relativas aos presos sob sua guarda e responsabilidade [...]; f) Solicitar das autoridades 

civis as informações e medidas que julgar úteis à elucidação das infrações penais, que 

esteja a seu cargo; g) requisitar da polícia civil e das repartições técnicas civis as 

pesquisas e exames necessários ao complemento e subsídio de inquérito policial 

militar; h) atender, com observância dos regulamentos militares, a pedido de 



13 

 

apresentação de militar ou funcionário de repartição militar à autoridade civil 

competente, desde que legal e fundamentado o pedido. 

A atividade de polícia judiciária militar (PJM) teve seu marco legal em 1895, pelo 

Supremo Tribunal Militar, com o nome de Conselho de Investigação. No entanto, mais de 120 

anos se passaram e a polícia judiciária militar ainda não possui uma estrutura técnica e 

profissional, nos moldes de outras polícias investigativas, como a polícia federal ou civil. De 

acordo com DUARTE e CARVALHO (2015, p. 15), não há organização, tão pouco uma 

direção a ser seguida pela polícia judiciária militar. Como não há objetivos traçados, não é 

possível que ocorra a busca pelo aprimoramento da atividade. 

Nos últimos anos, houve um incremento no número de profissionais formados em 

Direito no âmbito das Forças Armadas. No entanto, muitos desses profissionais são 

direcionados a atuarem em demandas cíveis presentes dentro das Forças, deixando o 

componente criminal em segundo plano, e abdicando da oportunidade de assessorar a atividade 

da polícia judiciária militar 

.  

2.2 DEFICIÊCIAS NA FORMAÇÃO DOS OFICIAIS PARA EXERCEREM O PAPEL DE 

AUTORIDADE DE POLÍCIA JUDICIÁRIA MILITAR  

 

Em descompasso com as exigências atuais para as carreiras das autoridades policiais 

civis, os mesmos requisitos acadêmicos não são exigidos para as autoridades policiais militares 

descritas no Art. 7º do CPPM. A necessidade dessa formação é percebida e a Lei 12.830/13 

dispõe que a carreira de delegado da polícia civil passa a ser uma carreira jurídica. Isso não 

acontece com os delegados da polícia judiciária militar - os próprios comandantes de Unidade 

e outros descritos no artigo supracitado. 

Segundo GORRILHAS e BRITTO (2016, p. 33), como o acesso à carreira das forças 

armadas e forças auxiliares não exigem o bacharel em ciências jurídicas - salvo exceções 

específicas - por vezes, a falta de conhecimento jurídico ou técnicas para investigadores de 

inquéritos policias representa prejuízo considerável ao desenvolvimento dos atos investigativos 

e todas as peculiaridades existentes em tais processos. Uma vez que os oficiais delegados para 

atuarem como encarregados de inquérito policial militar (IPM) detém a mesma formação 

acadêmica - deficiente na área de direito -  das autoridades de polícia judiciária militar. 

Embora o Código de Processo Penal Militar dite ao encarregado do inquérito os 

procedimentos a serem seguidos, esta norma não mostra quais os parâmetros devem ser 
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observados. Ou seja, não informa qual a pergunta certa a se fazer em uma oitiva para que essa 

seja realmente efetiva, não dita qual o momento correto, no decorrer da investigação, para 

solicitar a quebra do sigilo telefônico, entre outros. A falta desses conhecimentos por parte do 

encarregado do IPM pode fazer a diferença na qualidade do inquérito. 

A autoridade policial judiciária militar, na maioria das vezes, o comandante da 

organização militar (OM) além de não ter a mesma formação jurídica, não tem também a mesma 

estrutura que o delegado da Polícia Federal tem à sua disposição, por exemplo. Segundo 

DUARTE e CARVALHO (2015, p.15):  

 

Numa primeira abordagem, observa-se que a estrutura de polícia judiciária delineada 

no CPPM até poderia ter alcance satisfatório, mas dependeria sobretudo de ter uma 

estrutura técnica e profissional, nos moldes de uma Polícia Federal. Da forma como 

se encontra, o que se observa é um modelo sem uma organização fixa, desprovido de 

uma direção e sem qualquer planejamento. Em tal cenário, não há objetivos traçados 

e nem rumos a serem perseguidos, como, por exemplo, um desejável aprimoramento 

ou domínio das técnicas investigativas contemporâneas. 

 

A falta de perícia em operar o Direito, por parte do encarregado do inquérito policial 

militar, pode comprometer o inquérito como, por exemplo, se a coleta de elementos 

informativos for feita ilegalmente. Como relata GORRILHAS e BRITTO (2016, p. 74), 

suspeitava-se que um capitão do Exército mantinha relações amorosas com um soldado da 

unidade e outros jovens da guarnição dentro de sua residência (que estava dentro de uma Vila 

Militar), na década de 90. Na intenção de obter provas contra esse capitão, alguns outros 

soldados invadiram sua residência para coletar material e tirar fotos clandestinamente. Após 

apresentarem esse material, um IPM foi instaurado. No entanto, todas as provas foram retiradas 

dos autos do IPM, uma vez que foram coletadas cometendo vício de ilicitude. Além disso, todos 

os invasores foram denunciados por violação de domicílio. Mesmo que para a época, ainda 

tipificado o crime de pederastia no Art. 235 do CPPM/69: "Praticar, ou permitir o militar que 

com ele se pratique ato libidinoso, homossexual ou não, em lugar sujeito a administração 

militar.", a prova lícita, se tornou ilícita por derivação.  

Muito embora o autor tenha relatado esse exemplo, a jurisprudência reconhece que no 

Próprio Nacional Residencial (PNR), ainda que sob administração militar, tem o morador 

direito a privacidade e intimidade que um domicílio comum tem. Portanto, não existiria nenhum 

problema legal na atitude do capitão citado. Ainda sim, segundo GORRILHAS e BRITTO 

(2016, p. 75) "O reclame por segurança e celeridade jurídica não pode servir de esteio para que 

os direitos fundamentais dos cidadãos sejam conspurcados". 
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Muitas vezes,  de acordo com GORRILHAS E BRITTO (2016, p. 87), a autoridade 

policial militar apresenta certa dificuldade em diferenciar, na conduta do militar, a ocorrência 

de uma transgressão disciplinar ou de um crime militar. Isso decorre das semelhanças que se 

apresentam em certos tipos penais militares e transgressões militares, agravado pelo 

desconhecimento técnico da autoridade militar responsável por aquela Unidade. Na verdade, o 

próprio Regulamento Disciplinar do Exército (RDE), em seu Art. 14, os parágrafos quarto e 

quinto normatizam quanto à similaridade entre transgressões e crimes: "Art. 14 [...] §4º No 

concurso de crime e transgressão disciplinar, quando forem da mesma natureza, esta é absorvida 

por aquele e aplica-se somente a pena relativa ao crime". E caso sejam semelhantes, o parágrafo 

quinto relata que a autoridade deve aguardar o pronunciamento da Justiça, para só então agir.  

De acordo com GORRILHAS e BRITTO (2016, p. 88 ) os equívocos mais recorrentes 

verificados nos boletins militares, estão abandono de posto, luta corporal, posse de 

entorpecentes e extravio de materiais que, embora sejam crimes militares, também aparecem 

nos regulamentos disciplinares militares. 

Segundo caso descrito por GORRILHAS E BRITTO (2016, p. 89), um comandante de 

OM da Marinha, ao surpreender uma praça portando um cigarro de maconha dentro do quartel, 

tomou o cigarro de sua mão e o jogou no vaso sanitário. A praça foi licenciada a bem da 

disciplina. No entanto, isso chegou ao conhecimento da Justiça Militar por intermédio de um 

processo que a própria praça licenciada quis abrir perante a Justiça Federal, para sua 

reintegração. A justiça entendeu que o comandante da OM deveria responder por destruição de 

material probante, previsto no Art. 352 do CPM, visto que a praça cometeu crime militar - Art. 

290 do CPM - e não uma transgressão disciplinar - que seria o correto se houvesse apenas o 

testemunho atestando que o militar estava usando o produto.  

 Alguns dos crimes militares que apresentam similitudes com transgressões disciplinares 

estão listados abaixo:  

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 1 - Similitudes entre crimes militares e transgressões disciplinares 

Transgressões Disciplinares Crimes Militares (CPM) 

RDM - Artigo 7º  
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81- fazer uso indevido de viaturas, embarcações ou 

aeronaves pertencentes à Marinha, desde que o ato 

não constitua crime. 

Art. 241. Se a coisa é subtraída para o fim de uso 

momentâneo e, a seguir, vem a ser imediatamente 

restituída ou reposta no lugar onde achava. 

RDE - ANEXO 1  

5- Deixar de punir subordinado que cometer 

transgressão, salvo na ocorrência das circunstâncias 

de justificação previstas neste Regulamento. 

Art. 322. Deixar de responsabilizar subordinado 

que comete infração no exercício do cargo, ou, 

quando lhe falte competência não levar o fato ao 

conhecimento da autoridade competente. 

17-  Deixar de cumprir ou alterar, sem justo motivo, 

as determinações constantes da missão recebida, ou 

qualquer outra determinação escrita ou verbal. 

Art. 196. Deixar o militar de desempenhar a missão 

que lhe foi confiada. 

22- Não zelar devidamente, danificar ou extraviar 

por negligência ou desobediência das regras e 

normas de serviço, material ou animal da União ou 

documentos oficiais, que estejam ou não sob sua 

responsabilidade direta, ou concorrer para tal. 

Art. 240 Subtrair, para si ou para outrem, coisa 

alheia móvel. 

Art. 265. Fazer desaparecer, consumir ou extraviar 

combustível, armamento, munição, peças de 

equipamento de navio ou de aeronave ou de 

engenho de guerra motomecanizado. 

28- Ausentar-se, sem a devida autorização, da sede 

da organização militar onde serve, do local do 

serviço ou de outro qualquer em que deva 

encontrar-se por força de disposição legal ou 

ordem. 

Art. 195. Abandonar, sem ordem superior, o posto 

ou lugar de serviço que lhe tenha sido designado, ou 

o serviço que lhe cumpria, antes de terminá-lo. 

86- Desconsiderar ou desrespeitar autoridade 

constituída. 

Art. 160. Desrespeitar superior diante de outro 

militar. 

102- Promover ou envolver-se em rixa, inclusive 

luta corporal, com outro militar. 

Art. 211. Participar de rixa, salvo para separar os 

contendores. 

Art. 157. Praticar violência contra superior 

Art. 175. Praticar violência contra inferior. 

110- Comparecer a qualquer ato de serviço em 

estado de visível embriaguez ou nele se embriagar. 

Art. 202. Embriagar-se o militar, quando em 

serviço, ou apresentar-se embriagado para prestá-

lo. 

RDA - ARTIGO 10  

21- dirigir-se ou referir-se a superior de modo 

desrespeitoso. 

Art. 160. Desrespeitar superior diante de outro 

militar. 

24- ofender moralmente ou procurar desacreditar 

outra pessoa quer seja militar ou civil, ou concorrer 

para isso. 

Art. 299. Desacatar militar no exercício de função 

de natureza militar ou em razão dela. 

42- tratar o subordinado hierárquico com injustiça, 

prepotência ou maus-tratos 

Art. 213. Maus-tratos 

59- Fazer uso de psicotrópicos, entorpecentes ou 

similar. 

Art. 290. Receber, preparar, produzir, vender, 

fornecer, ainda que gratuitamente, ter em depósito, 

transportar, trazer consigo, ainda que para uso 

próprio, guardar, ministrar ou entregar de qualquer 

forma a consumo, substância entorpecente, ou que 

determine dependência física ou psíquica, em lugar 

sujeito a administração militar, sem autorização ou 

em desacordo com determinação legal. 

Fonte: GORRILHAS E BRITTO (2016, p. 93) 

Analisando a tabela é perceptível que pequenas diferenças podem determinar se a ação 

do militar se enquadra como transgressão disciplinar ou crime militar. Quando o conflito entre 

normas se apresenta é importante que a autoridade policial da unidade conheça e se faça valer 

do princípio da subsidiariedade, que é utilizada entre normas que dispõem sobre graus de 

violação do mesmo bem jurídico, ou seja, a de menor gravidade é absorvida pela de maior 

gravidade. 
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Outro problema gerado pela falta de entendimento jurídico por parte da autoridade 

policial militar que implica em prejuízo à Justiça Militar é a decisão de utilizar o princípio da 

insignificância. Esse princípio é comumente aplicado aos crimes de lesão corporal levíssima, 

furto atenuado e nos demais crimes patrimoniais. Por exemplo, no Art. 209, § 6º e Art. 240, § 

1º do CPM a decisão de entender como insignificante é apenas do juiz, como mostrado abaixo:  

Art. 240. Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel: § 1º Se o agente é 

primário e é de pequeno valor a coisa furtada, o juiz pode substituir a pena de reclusão 

pela de detenção, diminuí-la de um a dois terços, ou considerar a infração como 

disciplinar. Entende-se pequeno o valor que não exceda a um décimo da quantia 

mensal do mais alto salário mínimo do país. 

Art. 209. Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem: § 6º No caso de lesões 

levíssimas, o juiz pode considerar a infração como disciplinar. (Código Penal Militar, 

1969) 

 

No entanto, existe uma parte da doutrina que entende que a autoridade policial militar 

poderia, "ao invés de instaurar o IPM, adotar de pronto o procedimento administrativo mais 

adequado" (ROTH, p.117, apud COIMBRA, 2014, p.270), quando se tratar de crime de 

bagatela ou insignificante. 

De acordo com GORRILHAS E BRITTO (2016, p. 97) o Superior Tribunal Militar 

(STM) considera que a ideia de "pequeno valor" deve ser contextualizada de acordo com a 

condição social dos militares. Por vezes, podem decidir pela insignificância, ou podem negar o 

princípio de bagatela. No entanto, no caso do furto - um dos crimes mais comuns na caserna - 

o valor do objeto furtado deveria ser desconsiderado, visto que, de qualquer maneira, isso fere 

principalmente a lealdade e a camaradagem militar, valores caros à instituição. Por outro lado,  

Elizabeth Rocha, ministra do Superior Tribunal Militar, julgou apelação pela defesa de um 

militar que havia furtado R$ 120,00 da carteira de um colega, e decidiu que havia ocorrido furto 

de bagatela "imprópria", entendendo que a pena para aquela ocasião seria desproporcional.1 

Observa-se que os próprios órgãos superiores de Justiça apresentam diferentes 

entendimentos sobre o princípio da insignificância. Portanto, ao que parece, permitir que um 

comandante de Unidade - que não necessita de formação jurídica para desempenhar seu papel 

- tenha o poder de decidir pela abertura ou não do IPM, seja algo temerário. Podendo, se assim 

se proceder, lesar o bom funcionamento da Justiça Militar. 

Ainda assim, de acordo com Duarte e Carvalho (2015, p. 34) não se necessita apenas de 

profissionais com formação jurídica para que sejam feitos excelentes inquéritos policiais, mas 

 
1 Fonte: http://www.stm.jus.br/informação/agencia-de-noticias/item/5358-em-votação-historica-
corte-acolhe-tese-de-ministra-e-absolve-ex-soldado-pelo-principio-da-bagatela-impropria 
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faz-se necessário que esses profissionais conheçam boas técnicas investigativas. Isso exige uma 

"capacitação contínua, com realização de cursos e submissão a treinamentos específicos."  

 

2.3 A IMPORTÂNCIA DA PERÍCIA CRIMINAL E AS DEFICIÊNCIAS DAS FORÇAS 

ARMADAS SOBRE O ASSUNTO 

 

2.3.1 A prova pericial  

 

O Estado Democrático de Direito, que vivemos, tem como preceito-garantia o "devido 

processo legal", previsto no Art. 5º, inciso LIV da Constituição. E ligado ao inciso LIV, temos 

o inciso LVII, onde diz que "ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de 

sentença penal condenatória". Isso significa que teremos duas partes  no processo legal, o 

acusado - dispondo de artifícios legais para se defender da acusação - e o acusador - que tem o 

ônus de coletar evidências e produzir provas para a constatação da culpa do acusado, e subsidiar 

a ação punitiva da Justiça. 

Há diferentes tipos de provas. Existe a testemunhal, de grande valor em um processo 

penal, principalmente quando se trata de um testemunho ocular. Também há a prova 

documental. E, também, com extremo valor para o processo, tem-se a prova pericial (com 

diferentes tipo e modus faciendi para cada situação particular). A prova pericial é tão 

importante, que o juiz não pode se opor a ela, salvo se constatado que não há necessidade em 

sua utilização para a elucidação do fato.  

Toda prova deve ser buscada respeitando os princípios constitucionais e as leis vigentes, 

caso contrário, trará danos ao perfeito funcionamento da justiça, pois como afirma  DUARTE 

(2008, p.52) "As provas obtidas de forma ilícita ocasionam nulidade absoluta e contaminam as 

que delas derivarem". Por isso, a atividade de perícia criminal deve ser feita por profissionais 

capacitados. 

 

 

 

2.3.2 A perícia nas Forças Armadas 

 

Dentro das Forças Armadas, somente o Exército e a Marinha possuem serviços que 

visam realizar exames de perícia. O Curso de Perícia e Investigação Criminal Militar (CPICM) 

é o único curso dentro das Forças Armadas com o viés investigativo na área militar.  
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Mesmo tendo um curso voltado para a área pericial, uma pesquisa de campo realizada 

pelo Major do Exército Brasileiro Marcio Renato Alves Barbosa, no período de 20 a 30 de maio 

de 2016, em um universo de 77 militares que concluíram o aludido curso, constatou que "75% 

dos peritos  do Exército trabalham com carências acentuadas de materiais". Ainda na mesma 

pesquisa, foi constatado que a grande maioria dos militares do Exército que realizaram esse 

curso, "não foram aproveitados na função de perito em Inquéritos Policiais Militares." 

(GORRILHAS; MIGUEL; BARBOSA, 2016)  

Outro problema existente na estrutura pericial militar é o pouco tempo que os militares 

empregados nessa área desempenham essa função, principalmente em razão do sistema de 

transferências que existe na Força. Essa movimentação torna-se um problema pois, segundo 

(GORRILHAS; MIGUEL; BARBOSA, 2016) "somente a prática prolongada de militares 

especializados em exames forenses propiciará a expertise necessária neste ramo do 

conhecimento." No Exército, por exemplo, as perícias são realizadas apenas em Organizações 

Militares de Polícia do Exército. Quando o militar é transferido para outro tipo de organização 

militar, ele deixa de desempenhar a função de perito, não mais aplicando seus conhecimentos, 

que acabam desatualizados com o passar do tempo, de acordo com (GORRILHAS; MIGUEL; 

BARBOSA, 2016). 

Além do problema estrutural, a necessidade de em tecnologia é também uma 

adversidade, já que as Forças Armadas vivem sob um contexto de limitação dos recursos 

financeiros. 

Se estivessem em posse de aparelhos modernos, que acompanhem o desenvolvimento 

científico e tecnológico do campo pericial, a polícia investigativa teria em suas mãos um 

fabuloso instrumento para auxiliar na elucidação da verdade. Daí a necessidade de  uma polícia 

judiciária muito bem capacitada e bem emparelhada. 
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3 REFERENCIAL METODOLÓGICO 

 

3.1 TIPO DE PESQUISA 

 

 Trata-se de uma pesquisa de campo realizada com membros do Ministério Público 

Militar do Brasil.  

 Diante da inviabilidade de se realizar uma entrevista presencial, foi encaminhado um 

roteiro de perguntas a promotores e procuradores do MPM. Teve-se o intuito de caracterizar 

uma entrevista virtual, em que os participantes pudessem responder abertamente os pontos 

levantados e expressar suas opiniões de forma livre, apenas uma questão foi objetiva, enquanto 

as demais foram de caráter discursivo. Desse modo, possibilitando uma contribuição positiva 

para o levantamento de dados e informações para a pesquisa. 

 

3.2 METÓDOS 

 

O desenvolvimento desse artigo foi constituído por três fases: revisão teórica; decisões 

quanto ao instrumento, coleta de dados, população e amostragem; e tratamento e análise dos 

dados coletados. 

A primeira fase possibilitou a compreensão do tema, a formação da base teórica do 

artigo e a sustentação da coleta de dados. Nesta fase, foram feitos o levantamento de referências 

bibliográficas, a avaliação da adequação ao estudo e a revisão dos textos selecionados. A 

principal limitação identificada para a constituição do referencial teórico foi a dificuldade de 

encontrar material que abordasse o tema escolhido. Em sua maioria, os trabalhos encontrados 

tratavam da atividade de polícia judiciária militar para Força Auxiliar.  

Na segunda fase, definiu-se que a coleta de dados seria feita a partir de um questionário 

estruturado. Na elaboração do instrumento, estabeleceu-se que este seria composto por 5 

questões, sendo a primeira de múltipla escolha e as demais de cunho discursivo. Notou-se a 

necessidade de que a primeira questão fosse objetiva para que os participantes expressassem de 

forma direta a sua avaliação, enquanto as questões restantes permitiram que os participantes 

fornecessem suas opiniões de maneira livre e ampla. A Tabela 2 apresenta a estrutura do 

questionário, contendo as questões e seus objetivos. 
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Tabela  2 - Estrutura do questionário 

Questões Descrição da questão Tipo Objetivo 

1 

Como o(a) senhor(a) classificaria os 

IPMs realizados pelos oficiais das 

Forças Armadas? 

Múltipla 

escolha/Objetiva 

Verificar como os membros do MPM 

avaliam os IPMs realizados pelos 

oficiais das Forças Armadas. 

2 

Quais as principais deficiências 

encontradas nos Inquéritos Policiais 

Militares? 

Discursiva 

Identificar os possíveis entraves 

presentes nos IPMs a fim de 

compreender suas origens. 

3 

As perícias apresentadas pelos peritos 

militares têm se mostrado adequadas ao 

trabalho do MPM? Caso negativo, 

poderia apontar as principais 

deficiências? 

Discursiva 

Verificar se as perícias realizadas pelos 

peritos militares atendem ao trabalho 

do MPM de forma positiva e/ou 

identificar as limitações, objetivando 

entender por qual motivo tais carências 

existem. 

4 

A institucionalização da Polícia 

judiciária militar, no tocante a 

formação acadêmica dos responsáveis 

pelas investigações, seria uma forma de 

minimizar os problemas? 

Discursiva 

Analisar como os membros do MPM 

enxergam uma possível 

institucionalização da PJM, verificando 

o nível de aceitabilidade e os motivos 

que os posicionam a favor ou contra à 

institucionalização. 

5 

Quais são as suas sugestões para a 

melhoria da atividade de Polícia 

judiciária militar? 

Discursiva 

Permitir que os membros do MPM 

opinassem livremente sobre suas 

sugestões para a melhoria da atividade 

de PMJ, possibilitando a análise de 

possíveis soluções às carências 

identificadas ao longo da pesquisa. 

 

Os dados foram coletados através da aplicação do questionário com membros do 

Ministério Público Militar do Brasil, formado por 41 promotores e 21 procuradores, totalizando 

uma população de 62 membros. Não houve a seleção de uma amostragem, isto é, a definição 

de quanto e quais seriam os participantes, tendo em vista que o questionário foi encaminhado 

para todos os membros do MPM.  

Os questionários foram aplicados entre os dias 22 de maio e 02 de junho de 2019, sendo 

coletados através de formulário eletrônico de pesquisa. De todos os questionários enviados, 

foram obtidas 8 adesões de respostas. Não foi possível mensurar o tempo médio utilizado para 

respondê-los, visto que foram preenchidos de forma virtual. Cada participante foi convidado a 

participar da pesquisa de forma voluntária e anônima. 

Na fase de tratamento e análise dos dados coletados, foi instituída uma abordagem 

descritiva qualitativa. A pesquisa qualitativa não se prende à representatividade numérica, mas 

se dedica à compreensão de um grupo social, de uma organização, entre outros. (GERHARDT; 

SILVEIRA, 2009, p. 31). Nesse aspecto, tem-se como objetivo analisar as informações 
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fornecidas pelos membros do MPM participantes da pesquisa, a fim de compreender como eles 

avaliam o atual processo da atividade de PJM e como avaliam uma possível institucionalização 

dessa atividade. De acordo com Deslauriers (1991, p. 58 apud GERHARDT; SILVEIRA, 2009, 

p. 32), “o objetivo da amostra é de produzir informações aprofundadas e ilustrativas: seja ela 

pequena ou grande, o que importa é que ela seja capaz de produzir novas informações”. 

 

4  RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Tabela 3 - Respostas da questão 1 do questionário 

Questão 1 
Participantes 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Como o(a) 

senhor(a) 

classificari

a os IPMs 

realizados 

pelos 

oficiais das 

Forças 

Armadas? 

Muito 

Bom 
Regular Insuficiente Insuficiente Regular  Bom 

Muito 

Bom 
Regular 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

A primeira questão ("Como o(a) senhor(a) classificaria os IPMs realizados pelos oficiais 

das Forças Armadas?"), não teve uma tendência definida. As respostas variaram entre 

"insuficiente" e "muito bom". Porém, sem atingir o nível de excelente. Cinco, dos oitos 

participantes opinaram que os inquéritos policiais militares não passam de regular. Isso dá 

indícios de que durante a condução dos IPMs, erros acontecem pelos mais variados motivos. 
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Tabela 4 - Respostas do questão 2 do questionário 

Questão 2 
Participantes 

1 2 3 4 

Quais as 

principais 

deficiências 

encontradas 

nos 

Inquéritos 

Policiais 

Militares? 

"Eventuais ausências de 

laudos; eventual 

ausência de 

fundamentação nas 

representações 

formuladas pelos 

Encarregados" 

"Não consideram 

a atividade de 

polícia judiciária 

militar como 

importante, em 

comparação ao 

desempenho 

operacional." 

"São 

superficiais" 

"Amadorismo no uso de técnicas 

investigativas; inexistência de 

analistas de perfis; excesso de 

burocracia inútil; cumulação das 

atividades rotineiras com as de 

polícia judiciária; subordinação 

hierárquica aos respectivos 

Comandos, só para citar algumas 

incongruências." 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Tabela 4 - Continuação 

Questão 2 
Participantes 

5 6 7 8 

Quais as 

principais 

deficiências 

encontradas 

nos 

Inquéritos 

Policiais 

Militares? 

"Falta de um 

corpo 

profissional 

de militares 

especializados 

em 

investigação."  

"investigações 

sobre crimes 

contra a 

Administração 

Militar." 

"Em alguns casos, há 

medidas periciais que 

não são tomadas no 

tempo devido, sendo 

necessário o 

reencaminhamento dos 

autos à autoridade militar 

(ex: laudo de avaliação 

da 'res furtiva' em IPMs 

sobre crimes contra o 

patrimônio, laudo de 

corpo de delito em IPMs 

sobre crimes contra a 

integridade física, etc.)." 

"Na colheita da prova 

testemunhal, ocorre uma 

padronização dos testemunhos 

sobre o caso objeto da Inquisa. 

Deve-se deixar a testemunha 

narrar o que sabe para depois 

formular as perguntas 

necessárias à descobertas dos 

fatos em apuração. Nos crimes 

materiais ou que deixam 

vestígios necessários os Laudos 

de corpo de delito ou de 

avaliação etc." 

Fonte: Dados da pesquisa 
 

 

A segunda questão ("Quais as principais deficiências encontradas nos Inquéritos 

Policiais Militares?"), buscava entender quais eram os erros que ocorriam durante a condução 

do inquérito. Nas respostas dos participantes, pode-se observar que as deficiências ocorrem em 

três frentes: a estruturação da polícia judiciária militar; a formação do oficial encarregado do 

inquérito; e a mentalidade dos oficiais quanto à importância do IPM. 

O participante número 1 atesta que alguns inquéritos apresentam "ausência de laudos", 

tendo como causa o desconhecimento do encarregado ou a pouca importância dada ao processo 

por ele. O participante número 2 diz de maneira direta que a atividade de polícia judiciária 



24 

 

militar não tem sua importância devida, da maneira que a parte operacional tem dentro das 

organizações militares. O participante número 3 aponta algumas causas da deficiência como: a 

falta de conhecimento na área investigativa por parte do encarregado; o excesso de burocracia; 

a falta de dedicação exclusiva do encarregado do IPM, visto a continuidade de suas funções no 

dia a dia das organizações militares; e a subordinação hierárquica.  O participante 4 comenta 

sobre a falta de um corpo profissional especializado em investigações, retratando falha na 

formação daquele que será encarregado do inquérito. O participante 7 discursa sobre problemas 

com as medidas periciais, que geram atrasos por conta de reencaminhamentos dos autos à 

autoridade militar. O participante 8 comenta sobre a falta de técnica investigativa durante as 

oitivas, evidenciando a falta de conhecimento ou deficiência na formação dos encarregados. 

Nos crimes que deixam vestígios, o participante sinaliza problemas nos laudos de corpo de 

delito, evidenciando, também, deficiências na seara da perícia feira por militares. 

 

Tabela 5 - Respostas do questão 2 do questionário 

Questão 3 
Participantes 

1 2 3 4 

As perícias 

apresentadas pelos 
peritos militares 

têm se mostrado 

adequadas ao 

trabalho do MPM? 

Caso negativo, 

poderia apontar as 

principais 

deficiências? 

"Sim." "Não são muitas 

perícias realizadas 
nas Forças. As mais 

complexas, são 

realizadas por 

órgãos oficiais. 

Naquelas que as 

Forças fazem, são 

adequadas." 

"As de insanidade 

mental são frágeis" 

"Não. Primeiro 

porque a polícia 
judiciária não 

produz pericias; em 

quase 100% são 

produzidas por 

órgãos alheios às 

FFAA." 

Fonte: Dados da pesquisa 

Tabela 5 - Continuação 

Questão 3 
Participantes 

5 6 7 8 

As perícias 

apresentadas pelos 

peritos militares 

têm se mostrado 

adequadas ao 

trabalho do MPM? 

Caso negativo, 

poderia apontar as 

principais 

deficiências? 

"Na maioria dos 

casos sim." 

"são regulares, pois 

não há 

conhecimento 

especifico sobre 

criminalística, 

medicina legal e 

demais perícias." 

"Em geral, sim. A 

maior dificuldade 

resulta dos casos em 

que as perícias não 

são feitas. No 

entanto, a criação de 

mais órgãos da 

Polícia Judiciária 

Militar 

especializados em 

perícias ajudaria em 

"Quando o assunto 

foge à Caserna, 

geralmente faz-se 

necessário a 

complementação do 

Laudo." 
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casos mais 

complexos." 

Fonte: Dados da pesquisa 

A terceira questão ("As perícias apresentadas pelos peritos militares têm se mostrado 

adequadas ao trabalho do MPM? Caso negativo, poderia apontar as principais deficiências?") 

buscou, na visão dos participantes, entender as deficiências da perícia feita por militares, caso 

não fossem adequadas.  

O participante número 1 entende que as perícias são adequadas. Ao mesmo tempo, na 

segunda pergunta, ele alertou para a ausência de laudos nos inquéritos. Entende-se, portanto, 

que a deficiência não seja da perícia, mas do encarregado que não solicitou que ela fosse feita. 

O participante número 2 diz que não são todas as perícias que são realizadas por peritos da 

força. Diz ainda que as mais complexas são deixadas para profissionais de órgãos externos às 

Forças Armadas. Isso pode indicar que não há muita confiança na qualidade da perícia feita por 

militares, sendo aproveitados apenas naquelas que tem um menor grau de complexidade. 

Alguns tipos de perícias, realizadas pela medicina legal, só podem ser feitas por médicos que 

seguem uma carreira estadista, por concurso, que independem das instituições como Polícia 

Federal e Polícia Civil. Porém, as perícias que são feitas por militares são adequadas. O 

participante 3 alega que as perícias feitas em caso de crimes que necessitem da determinação 

da sanidade mental do suspeito são frágeis. O participante 4 alega que as perícias não são 

adequadas, pois, segundo ele quase a totalidade de perícias feitas "são produzidas por órgãos 

alheios às FFAA"(sic). O participante número 5 alega a suficiência das perícias feitas por 

militares. O participante 6 as define como regulares. Alega ainda que faltam conhecimentos 

específicos pelos profissionais militares em algumas áreas da criminalística para atingir um 

nível desejado. O participante 7 reconhece que as perícias são adequadas, porém diz que o 

problema é exatamente a não realização de perícias. O participante número 8 diz que o problema 

da perícia feita por militares existe quando é um assunto externo à caserna, necessitando assim 

do apoio de profissionais externos às Forças. 

  

Tabela 6 - Respostas da questão 4 do questionário 

Questão 4 
Participantes 

1 2 3 4 

A institucionalização da Polícia Judiciária Militar, no tocante a 

formação acadêmica dos responsáveis pelas investigações, seria 

uma forma de minimizar os problemas? 

"Com 

certeza." 

Certamente. "Sim" "Certamente" 

Fonte: Dados da pesquisa 
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Tabela 6 - Respostas da questão 4 do questionário 

Questão 4 
Participantes 

5 6 7 8 

A institucionalização da Polícia 

Judiciária Militar, no tocante a formação 

acadêmica dos responsáveis pelas 

investigações, seria uma forma de 

minimizar os problemas? 

"Com 

certeza." 

"sim, pois tornaria 

as investigações 

mais profissionais, 

nos moldes em 

que são feitas na 

Polícias Federal e 

Civis." 

"Sim." "Sim. Quanto mais 

qualificado melhor, pois 

o crime organizado é 

altamente especializado, 

principalmente quanto ao 

crime de Peculato etc." 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

A quarta questão ("A institucionalização da Polícia judiciária militar, no tocante a 

formação acadêmica dos responsáveis pelas investigações, seria uma forma de minimizar os 

problemas?") tinha como objetivo verificar a aceitação desses profissionais quanto à 

institucionalização da PJM. Todos os participantes mostraram-se favoráveis a essa 

institucionalização, alegando que as investigações teriam um maior grau de profissionalismo, 

elevando a polícia judiciária militar a um nível de excelência. 

 

Tabela 7 - Respostas da questão 5 do questionário 

Questão 5 
Participantes 

1 2 3 4 

Quais são suas 

sugestões para 

melhoria da 

atividade de polícia 

judiciária militar? 

"Criação de núcleos 

jurídicos integrados 

exclusivamente por 

bacharéis em Direito com 

especialização em 

Ciências Criminais 

Militares." 

"Criação de um sistema de 

polícia judiciária militar, com 

um órgão gestor central, com 

papel de corregedoria, e a 

fixação de uma função de 

Oficial de Justiça e 

Disciplina, no Estado Maior 

de toda Unidade (nível 

Batalhão), com 

especialização na área. 

"Maior 

capacitação". 

"Criação de uma 

carreira específica 

voltada para os fins, 

carreira estruturada 

e desvinculada das 

outras armas das 

FFAA, devendo 

cada Forca possuir 

sua PJM." 



27 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

 

 

 

Tabela 7 - Continuação 

Questão 5 
Participantes 

5 6 7 8 

Quais são suas 

sugestões para 

melhoria da 

atividade de polícia 

judiciária militar? 

"Criar cargos próprios 

para escrivães, peritos, 

encarregados de IPM, 

Delegacias de Polícia 

Judiciária permanente 

nas Regiões Militares 

e nas Divisões de 

Exército." 

"criar cursos de 

polícias judiciárias 

militares, 

aperfeiçoando a 

forma de investigar." 

"Formação de órgãos 

especializados em perícia e 

qualificação/especialização 

de integrantes das Forças 

Armadas em ciências de 

investigação, medicina 

forense, etc." 

"Que os 

Comandantes 

aceitem essa 

atribuição legal 

como normal e 

procure estruturar 

as suas Equipes 

com pessoas 

qualificadas e 

sabedoras da 

importância da 

tarefa a ser 

executada." 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

A quinta questão ("Quais são suas sugestões para melhoria da atividade de polícia 

judiciária militar?") procurava desvendar as soluções vislumbradas pelos procuradores e 

promotores participantes do questionário para minimizar as deficiência já identificadas na 

atividade de PJM. Quase todos os participantes sugerem uma melhoria na estrutura da PJM, 

bem como na formação do oficial encarregado. 

O participante número 1 defende uma melhor estruturação das atividades de PJM dentro 

das Forças Armadas, como a criação de núcleos jurídicos. Além disso, todos os integrantes 

desses núcleos deveriam ser bacharéis em Direito, especializados na parte criminal militar. O 

participante número 2 também aponta a necessidade de melhorias na estruturação, com a 

criação de um órgão central, para gerir essa atividade. Além disso, sugere a criação de uma 

nova função no Estado Maior das Unidades (nível batalhão), o "Oficial de Justiça e Disciplina". 

Sendo esse oficial, especializado na área criminal do Direito. Porém, essa solução não é 

compatível com a distribuição das Unidades do Exército que estão espalhadas em território 

nacional. As subunidades isoladas, não possuem um Estado Maior completo. Portanto, não seria 

viável, pela quantidade de oficiais que teriam que se graduar em Direito, para então ocupar a 
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função supracitada pelo participante. Ele sugere a intensificação da matéria de Direito nas 

academias militares, o que também se mostra inviável, devido a já completa grade curricular 

do cadete. Não há espaço para aumentar a carga horária do Direito na academia. E, por fim, não 

é o produto final desejado na formação, a prioridade é a melhor capacitação no campo bélico. 

A criação de cursos de especialização para oficiais já formados nas academias militares, 

também é apresentada como uma possível solução (também pelo participante número 6), já que 

como cadete, o militar ainda não conta com as experiências vividas somente por aqueles oficiais 

atuantes no corpo de tropa. O participante número 3 sugere a capacitação do oficial encarregado 

do IPM.  O participante número 4 entende que seria necessário a criação de uma carreira 

paralela, voltada exclusivamente para a PJM. Da mesma maneira, o participante número 5 

defende a criação de cargos próprios para escrivães, peritos e encarregados de IPM. Além disso, 

segundo o participante, uma Delegacia de Polícia Judiciária permanente nas regiões militares. 

A permanência de militares desempenhando os cargos supracitados, contribuiria para resolução 

do problema da experiência necessária para o bom cumprimento da atividade investigativa, 

visto que não sofreriam com as transferências e suas especializações não seriam desperdiçadas, 

ou pouco aproveitadas. O participante número 7 também sugere modificações estruturais - 

como a criação de órgão dedicados a investigações - e a melhoria na formação e especialização 

dos profissionais dedicados a essa atividade, seja o investigador, seja o perito forense. O 

participante número 8, porém, destaca a necessidade de mudança de mentalidade dos oficiais 

comandantes de Unidade. Segundo o participante, é importantíssimo que o comandante dê a 

devida importância para essa atribuição legal, e busque sempre designar militares qualificados 

e cientes dessa importância para desempenhar a atividade de PJM. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Quanto ao objetivo deste trabalho, que foi analisar a suposta necessidade de se iniciar o 

processo de institucionalização da polícia judiciária militar, concluiu-se que realmente existem 

deficiências que impedem a excelência da atividade nas Forças Armadas, e a institucionalização 

seria sim uma maneira de resolver essas deficiências. Porém, é algo inviável por conta da atual 

estruturação das Forças Armadas. 

Núcleos de polícia judiciária militar, como corregedoria seria de grande valia para o 

acompanhamento dos IPMs. Especialmente para o Exército, na parte econômica, isso não seria 

viável. Os militares pertencentes a esse núcleo teriam que estar sempre se deslocando em 

território nacional, visto a quantidade de organizações militares distantes das sedes das brigadas 

ou até mesmo dos comandos militares de área. O deslocamento, quando em serviço, do militar, 

fora de sua guarnição, gera gastos a mais para a Força, como por exemplo, o adicional de 2% 

do seu soldo para cada jornada fora de sua guarnição.  

Quanto à capacitação dos encarregados dos inquéritos policiais militares, a 

disponibilização de um curso voltado para investigação criminal reduziria os erros citados no 

trabalho, causados por falta de conhecimento ou experiência do oficial ao qual foi delegada a 

realização do inquérito policial militar. 

Ainda que a maioria dos participantes do questionário declare a competência dos peritos 

forenses, também mencionam que perícias complexas são destinadas a órgãos externos às 

Forças Armadas. Os peritos forenses militares devem, sempre, buscar a melhoria em sua área. 

A contínua capacitação dos recursos humanos é importantíssima, porém no campo investigativo 

forense, não é suficiente. O investimento no que há de mais moderno em aparelhos e tecnologias 

de investigação forense deve ser incentivado afim de manter a capacidade operacional dos 

peritos militares, pelo menos nas sedes dos comandos militares de área. No entanto, a falta de 

verba investida nas Forças Armadas, inviabiliza, ao menos temporariamente, a solução dessa 

deficiência levantada.  

A capacitação de oficiais e sargentos no campo da perícia criminal, deve sim, ser 

incrementada e valorizada. Porém, é necessário que a permanência desses militares em 

organizações militares que possuem uma estrutura mínima de investigação forense seja 

garantida, para melhor aproveitá-los. E quando transferidos, possam ser aproveitados em suas 

novas organizações militares, sempre que necessário. 
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A criação de cargos próprios de encarregados, peritos e escrivães ajudaria a minimizar 

as deficiências oriundas da inexperiência na função. A rotatividade do militar, que atrapalha na 

aquisição dessa experiência, deveria ser posta de lado neste caso específico, ou pelo menos, 

diminuir a frequência com que esse militar é deslocado. 

No caso da delegação de condução do inquérito policial militar ser feita penas àqueles 

que possuem essa especialização,  pode-se ir de encontro com a legislação - o Art. 7º, § 1º do 

CPPM, que especifica que a delegação deve cair em oficial de posto superior ao indiciado -  e 

contra um dos pilares fundamentais das Força Armadas, a hierarquia. Imagine que um tenente 

é o único na organização militar que possui a especialização em investigação criminal, delegar 

a ele a função de conduzir um IPM em que o indiciado é um superior hierárquico, colocando-o 

em uma posição "inferior", é algo complicado para uma instituição que preza pela hierarquia e 

disciplina. Por isso, deve-se sempre respeitar esse princípio, além de se fazer cumprir  

Embora a formação acadêmica no campo do Direito, com especialização na seara do 

direito criminal, faz-se necessária para o bom desempenho na atividade, apenas ela não é o 

suficiente. A experiência obtida na vivência dentro da caserna, não pode ser substituída nem 

negligenciada no momento de delegar a função investigativa ao oficial. É preciso que a 

experiência da vida castrense seja combinada com a especialização acadêmica. Só assim a 

atividade de polícia judiciária militar pode encontrar um caminho para a excelência. 
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