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Justiça Militar 

- A Justiça Militar é a terceira “justiça especializada” de âmbito federal.  

- Sua estrutura compreende o Superior Tribunal Militar e os Tribunais e 

Juízes Militares, instituídos por lei (art. 122, CF/88).  

- Lei n. 8.457/92: organiza a Justiça Militar da União e indica como 

órgãos também a Auditoria de Correição e os Conselhos de Justiça. 

 

 

 

 

 



Justiça Militar 

- Em tempos de paz, o território nacional é dividido em doze 

Circunscrições Judiciárias Militares.  

- Observe que não há, na CF/88, a previsão de um Tribunal Militar - nos 

termos do art. 6º, II, “d” da Lei n. 8.457/92, cabe ao próprio STM julgar 

“apelações e recursos de decisões dos juízes de primeiro grau”. 

 

 

 

 

 



Justiça Militar 

- Em tempos de guerra, há a criação de outros órgãos (Conselho 

Superior de Justiça Militar, Conselhos de Justiça Militar e Juízes 

Auditores), cabendo ao Conselho Superior de Justiça a atuação como 

órgão de segunda instância (art. 89, Lei n. 8.457/92).  

- O art. 142, §3º, VI da CF/88 menciona, também, um tribunal militar 

especial, a ser criado em tempos de guerra. 

 

 

 

 



Justiça Militar 

- Composição do Superior Tribunal Militar (art. 123, CF/88): 

“O Superior Tribunal Militar compor-se-á de quinze Ministros vitalícios, 

nomeados pelo Presidente da República, depois de aprovada a indicação 

pelo Senado Federal, sendo três dentre oficiais-generais da Marinha, quatro 

dentre oficiais-generais do Exército, três dentre oficiais-generais da 

Aeronáutica, todos da ativa e do posto mais elevado da carreira, e cinco 

dentre civis”. 

 

 



Justiça Militar 

Parágrafo único: “Os Ministros civis serão escolhidos pelo Presidente da 

República dentre brasileiros maiores de trinta e cinco anos, sendo: 

I - três dentre advogados de notório saber jurídico e conduta ilibada, com 

mais de dez anos de efetiva atividade profissional; 

II - dois, por escolha paritária, dentre juízes auditores e membros do 

Ministério Público da Justiça Militar”. 

 

 

 

 



Justiça Militar 

- Cuidado: o STM não segue a regra do quinto constitucional e os 

Ministros são vitalícios.  

- Observe, também, que não se aplica a norma do art. 93, IV, CF/88, 

que estabelece a idade máxima de 65 anos para o nomeado (MS n. 

20.930). 

- A Justiça Militar é melhor detalhada na Lei de Organização Judiciária 

Militar (Lei n. 8.457/92). 

 

 

 



Justiça Militar 

- Competência: processar e julgar os crimes militares definidos em lei. 

- Como regra geral, a Justiça Militar da União julga crimes militares 

previstos no Código Penal Militar.  

- Jurisdicionados: principalmente os militares das Forças Armadas.  

 

 

 

 

 


