
 

 
 
 
 

 
POSSIBILIDADE DA ANTECIPAÇÃO DA PROVA NO PROCESSO PENAL 

MILITAR COM BASE NO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 
 

CÍCERO ROBSON COIMBRA NEVES1 
 

1 INTRODUÇÃO 

 

Desde há muito, identifica-se uma crise no processo penal brasileiro, marcada 

por avanços e retrocessos próprios de uma reformulação fatiada, de reformas 

pontuais que, por melhor intenção que tenham, perdem a visão de conjunto, não 

sendo raras mudanças que emendem uma situação específica e, ao mesmo passo, 

desarranjem outra não vislumbrada. 

Há uma incessante busca pelo alinhamento das leis processuais penais, em 

sua relevante maioria anteriores a 1988 – a exemplo do Código de Processo Penal 

(CPP), de 1941, e do Código de Processo Penal Militar (CPPM), de 1969 –, à 

Constituição Federal, com a intenção de se criar um processo penal constitucional. 

O ideal, bem verdade, seria a representação de novos códigos de processo 

penal comum e militar ou, talvez, um único código aplicável à Justiça Comum e à 

Justiça Militar, com capítulos específicos para esta, mas a morosa movimentação 

legislativa – não apenas por culpa do Poder Legislativo, frise-se – impede que essa 

tarefa seja executada em tempo razoável, de sorte que a solução por uma reforma 

fatiada, com leis que alterem pontos específicos, tem sido a resposta encontrada. 

Essa realidade, deve-se notar, possui um fator complicador no processo penal 

militar, vez que as alterações do CPP, com muita frequência, não alcançam o CPPM, 

gerando um descompasso evidente, muitas vezes sem nenhum pressuposto lógico 

para a distinção. 
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Em alguns casos, a compreensão diversa do processo surge sem nem 

mesmo haver a alteração legislativa, apenas por uma interpretação da regra diante 

de princípios constitucionais que indicam a prevalência de determinado 

entendimento. 

A verdade é que, cada vez mais, o processo penal torna-se poroso, suscetível 

às alterações legislativas pontuais ou a interpretações constitucionais que podem 

afastar a literalidade da regra, em um movimento para alguns pernicioso e para 

outros indicador do caráter dinâmico e histórico do Direito. 

Muito comum, então, é o fato de o processo penal “beber de outras fontes”, 

buscar em outras cercanias a solução mais adequada ao caso concreto na 

integração da norma processual penal, a iniciar, claro, por um cotejo constitucional, 

mas também permitindo-se que haja o traslado de regras aplicáveis no processo 

penal comum para o processo penal militar – vice-versa, embora haja resistência 

maior –, ou mesmo do processo civil, malgrado alguns sejam avessos a uma teoria 

geral do processo brasileiro. 

Nessa linha, enxerga-se possível adotar no processo penal militar regramento 

próprio do processo civil para a produção antecipada de prova, guardadas algumas 

cautelas fundamentais, como proposta racional de bem conduzir a persecução 

criminal ou mesmo, em casos específicos, evitar a inauguração de uma ação penal 

militar, em respeito à economia e eficiência do processo penal e também, claro, à 

razoável duração do processo.  

 

2 A ANALOGIA COMO REGRA DE INTEGRAÇÃO DA NORMA 
PROCESSUAL PENAL MILITAR 

 
Embora haja, por vezes, a referência a tudo como interpretação (em sentido 

lato), a aplicação da lei ao caso concreto pode dar-se com apoio da interpretação 

(em sentido estrito) ou da integração da lei processual penal militar. 

Em concepção genérica, ao lado dos princípios gerais do Direito e dos 

costumes, a analogia é enumerada pelo art. 4º da Lei de Introdução às Normas do 

Direito Brasileiro, antiga Lei de Introdução ao Código Civil (Lei n. 4.657, de 4 de 

setembro de 1942, com a ementa alterada pela Lei n. 12.376, de 30 de dezembro de 

2010) como forma de integração da lei brasileira, fenômeno que ocorre também, 

claro, no Direito Processual Penal Militar. 



Em nome do princípio da indeclinabilidade da jurisdição (ou inafastabilidade 

da jurisdição ou ainda non liquet), no Brasil, o juiz não pode furtar-se a decidir uma 

questão prática colocada ao seu jugo, ainda que não haja na legislação vigente 

norma expressa que tutele a pretensão, qualquer que seja ela, afeta à jurisdição 

penal ou civil. 

Acerca do assunto, muito bem discorreu Flúvio Cardinelle ao consignar que 

esse princípio, em primeiro lugar, encontra guarida constitucional expressa no art. 5º, 

XXXV, prevendo-se que “a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão 

ou ameaça a direito”. Por ele, condensa o autor, a Lei Maior não só garante o 

acesso ao Poder Judiciário a todos aqueles que tiverem seu direito violado ou 

ameaçado, mas impõe ao Estado-juiz a impossibilidade de “eximir-se de prover a 

tutela jurisdicional àqueles que o procurem para pedir uma solução baseada em uma 

pretensão amparada pelo direito”2. 

Pois bem, uma vez impedida a abstenção do julgador, deve ele, em face da 

previsão lacunosa ou omissão da lei em um caso concreto, integrar a norma jurídica, 

aplicando o direito de acordo com os costumes, os princípios gerais do Direito e a 

analogia, que são, exatamente pelo caráter inovador, compreendidos como fontes 

formais mediatas do Direito Penal como um todo. 

No Direito Processual Penal Militar, no entanto, além dos mecanismos 

postulados pela Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (usos e costumes, 

princípios gerais do Direito e analogia), há dois outros a serem considerados: a 

aplicação suplementar da lei processual penal comum e a jurisprudência. É o que 

dispõe o art. 3º do CPPM, verbis: 

 
Art. 3º. Os casos omissos neste Código serão supridos: 
a) pela legislação de processo penal comum, quando aplicável ao caso 
concreto e sem prejuízo da índole do processo penal militar; 
b) pela jurisprudência; 
c) pelos usos e costumes militares; 
d) pelos princípios gerais de Direito; 
e) pela analogia. 
 

Interessa à construção que se segue, particularmente, a analogia, que 

consiste em um processo de integração em que há a criação de uma norma 
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processual penal que, originariamente, não existe, isso com base em uma previsão 

análoga do próprio sistema em curso, ou de um sistema exógeno, podendo até 

mesmo ser estrangeiro. 

Firma-se, portanto, que no processo penal militar é possível inovar, 

buscando em outra fonte norma que bem contemporize uma situação colocada à 

apreciação. Por vezes, essa tarefa significará não a criação, mas a ampliação de 

uma norma já existente, para alcançar situações não representadas pelo legislador, 

como será proposto adiante.  

 

3 ECONOMIA, CELERIDADE E EFICIÊNCIA DO PROCESSO PENAL E SUA 
COMPATIBILIDADE COM O DIREITO FUNDAMENTAL À RAZOÁVEL 
DURAÇÃO DO PROCESSO 

 

No Estado Contemporâneo, não mais se admitem desmandos e malversação, 

sendo cada vez mais presente, ao menos pelos corretos, a busca da atividade 

estatal mais eficiente, embora os exemplos práticos em sentido oposto tenham 

ganhado as páginas dos noticiários. 

No Direito Administrativo, mais ligado à faceta administrativa do Estado 

(Estado-administração) desenvolvida pelo Poder Executivo, costuma-se, com muita 

ênfase, defender o princípio da eficiência, positivado no caput do art. 37 da 

Constituição Federal, postulando-se que ele deriva de um dever de eficiência, que é 

o que se impõe a todo agente público de realizar suas atribuições com presteza, 

perfeição e rendimento funcional. Como o Estado tem como elemento final 

constituidor a promoção do bem comum, é inconcebível a aceitação de uma 

Administração Pública ineficiente. 

Mas a busca pela eficiência deve, em verdade, transcender a função 

administrativa do Poder, contaminando, em sentido positivo, toda a atividade estatal, 

portanto, aqui se incluindo o exercício da jurisdição pela marcha processual. Em 

suma, quer-se também um processo – instrumento público de pacificação de 

conflitos – eficiente, que não se perca em meandros burocráticos, que de fato 

pacifique a bom termo o conflito social apresentado. 

Por essa razão, sustenta-se haver princípios processuais que negam o 

dispêndio desnecessário de energia e meios, o que se alcança, por exemplo, pela 

condensação de atos processuais e pela unicidade de processos e de 



procedimentos, quando isso for possível sem afetar a justeza e a justiça das 

decisões. Surge, então, o princípio da economia processual, muito bem torneado por 

Cintra, Grinover e Dinamarco: 

 
Se o processo é um instrumento, não pode exigir um dispêndio exagerado 
com relação aos bens que estão em disputa. E mesmo quando não se trata 
de bens materiais, deve haver uma necessária proporção entre fins e meios, 
para equilíbrio do binômio custo-benefício. É o que recomenda o 
denominado princípio da economia, o qual preconiza o máximo resultado na 
atuação do direito com o mínimo emprego possível de atividades 
processuais. Típica aplicação desse princípio encontra-se em institutos 
como a reunião de processos em casos de conexidade ou continência 
(CPC, art. 105), a própria reconvenção, ação declaratória incidente, 
litisconsórcio etc.3 
 

No processo penal militar, com efeito, o reconhecimento da conexão e da 

continência (arts. 102 e seguintes do CPPM) é exemplo claro de manifestação 

promovedora do princípio da economia processual, mas, frise-se, a própria 

delimitação legal de todas as regras de competência é impulsionada por esse 

princípio, justamente com o escopo de que, primeiro, se evite a duplicidade de 

demandas que seria inevitável sem claras regras de competência e, segundo, se 

evite a discussão desnecessária dos conflitos de competência que, por si sós, já 

significam a prática de novas atividades processuais que irão gastar energia e 

meios.  

Mas há outros exemplos no processo penal militar que possuem ligação 

umbilical com o tema em comento, como o caso da exaltação da instrumentalidade 

relativa das formas, grafada no art. 499 do CPPM. Segundo esse dispositivo, 

“Nenhum ato judicial será declarado nulo se da nulidade não resultar prejuízo para a 

acusação ou para a defesa”. Ao se evitar o reconhecimento da nulidade quando o 

direito amplo de defesa restar protegido, o CPPM nada mais quer que evitar a 

repetição desmedida de atos processuais, portanto com foco na economia 

processual. 

Se pelo princípio da economia processual busca-se a condensação de atos 

ou evitar a repetição desnecessária deles, pelo princípio da celeridade processual, 

outra face da mesma moeda, busca-se a eficiência, ou seja, que os atos processuais 

praticados, já considerados necessários por atenderem à economia, também se 
                                                
3 CINTRA, Antonio Carlos de Araújo; GRINOVER, Ada Pellegrini; DINAMARCO, Cândido Rangel. 
Teoria geral do processo. São Paulo: Malheiros, 2009, p. 79. Corresponde ao art. 105 do antigo 
CPC o art. 54 da Lei n. 13.105, de 16 de março de 2015. 



desencadeiem em tempo célere, sem o exagero temporal e atingindo o seu escopo.  

No processo penal militar constitucional vários são os exemplos de normas 

positivadas que se alinham a essa premissa de celeridade processual, por exemplo, 

o comando de que a atividade jurisdicional deve ser ininterrupta, sendo vedadas 

férias coletivas nos juízos e tribunais de segundo grau, funcionando, nos dias em 

que não houver expediente forense normal, juízes em plantão permanente (inciso XII 

do art. 93 da CF), a previsão de que o número de juízes na unidade jurisdicional 

será proporcional à efetiva demanda judicial e à respectiva população (inciso XIII do 

art. 93 da CF) e a previsão de imediata distribuição de processos em todos os graus 

de jurisdição (inciso XV do art. 93 da CF). 

No plano infraconstitucional, o princípio é prestigiado pela lei processual penal 

militar, limitando o prazo da instrução criminal, por exemplo, no “processo” ordinário, 

de cinquenta dias, estando o acusado preso, e de noventa, quando solto, contados 

do recebimento da denúncia (art. 390 do CPPM). 

É de se reconhecer que os princípios da celeridade processual e da economia 

processual estão tão ligados à ideia de eficiência que se pode mesmo pensar no 

surgimento de um princípio que os condense, o princípio da eficiência do processo 

penal, caracterizado pela busca de um processo penal militar econômico, célere e 

que atinja seu objetivo de pacificação social pela solução do conflito. 

Mas a sedimentação de um processo penal eficiente – compreendendo-se, 

claro, toda a persecução criminal, desde o inquérito policial militar até a decisão com 

trânsito em julgado – pode parecer bandeira muito agressiva ao indivíduo, em que se 

busque uma solução célere e eficiente para a questão em contenda, sem se importar 

com o indivíduo em si, em uma coisificação indesejada. 

Não é essa a melhor compreensão. 

Em verdade, um processo penal militar eficiente depõe em favor de outros 

princípios ligados à tutela da dignidade do jurisdicionado, a exemplo da segurança 

jurídica e, ao que mais interessa ao raciocínio, do direito a um processo penal militar 

que se encerre em um razoável prazo. 

A razoável duração do processo como direito fundamental foi acrescida à 

Constituição Federal pela Emenda Constitucional n. 45/04, conhecendo expressa 

previsão hoje no inciso LXXVIII do art. 5º da Lei Maior. 

Todavia, essa foi apenas uma inovação formal, posto que esse direito já 

estava materialmente garantido no ordenamento brasileiro, por força do § 2º do art. 



5º da CF, já que previsto em norma internacional de Direitos Humanos, a saber, 

Convenção Americana sobre Direitos Humanos, no art, 7º, § 5º e no art. 8º, n. 1. 

Doutrinariamente, é possível esmiuçar a razoável duração do processo 

também como princípio, impregnado por três critérios de aferição. Nesse sentido, 

dispõe Guilherme Madeira Dezem, bebendo do Tribunal Europeu de Direitos 

Humanos: 

 
Foi o caso Wemhoff (com sentença datada de 27.06.1968) que se iniciou a 
definição de certos critérios sobre o que seria considerado como duração 
indevida do processo. Estabeleceu-se, então, a chamada doutrina dos três 
critérios sobre o tema. Há três critérios que devem ser considerados para a 
verificação da indevida duração do processo: 
1) complexidade do caso; 
2) conduta processual do acusado; 
3) conduta das autoridades judiciárias. 
Assim, para que se avalie se determinado processo encontra-se com sua 
duração fora de razoabilidade, deve-se perquirir através destes três critérios 
e, a depender das respostas, haverá ou não falta de razoabilidade na 
duração do processo (estes critérios têm sido tradicionalmente invocados 
pela Corte Interamericana de Direitos Humanos e pelo Tribunal Europeu de 
Direitos Humanos). 4 

 

O que se extrai do estudo desse princípio é que há uma necessidade de 

busca de uma condução do processo de maneira a possibilitar seu encerramento em 

um prazo razoável, cuja definição dependerá de fatores como a complexidade do 

caso e o comportamento de atores nesse mesmo processo. 

Esse desenho, frise-se, não se choca com eficiência do processo (economia e 

celeridade processuais), muito ao contrário, coloca a razoável duração do processo 

como um princípio (além de direito fundamental do jurisdicionado) fomentador da 

condução eficiente de um processo penal militar, e até, indo além do que já se 

postulou, comandando a ideia de que, se for mais eficiente aos seus propósitos, que 

o processo penal (em sentido estrito) nem se inaugure, ou seja, que não se instale, 

por promoção do Parquet de arquivamento ou por decisão judicial de não 

recebimento da denúncia, a própria ação penal militar.  

Ainda nessa senda, uma interpretação e integração da norma processual 

penal militar que prestigiem esses aspectos devem ser assimiladas, incentivadas, 

valendo dizer que é possível buscar a extensão de um regra processual de modo a 

garantir uma eficiente condução do processo, prestigiando sua razoável duração.  
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4 PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA NO CÓDIGO DE PROCESSO 

PENAL MILITAR 
 

Produção antecipada de prova significa a produção extemporânea de uma 

prova, ou seja, fora de seu tempo regular, corriqueiro, natural, devendo, claro, ser 

estratégia adotada à exceção.  

No processo penal, como regra, significa a produção de uma prova antes do 

início da ação penal – embora possa ocorrer já no curso da instrução criminal –, com 

o intuito de que ela não se perca e seja aproveitada em eventual instrução criminal, 

razão pela qual deve ser produzida com os cuidados necessários, como a instalação 

do contraditório e sob a determinação do Poder Judiciário. Como muito bem ilumina 

Renato Brasileiro, as provas antecipadas “são aquelas produzidas com a 

observância do contraditório real, perante a autoridade judicial, em momento 

processual distinto daquele legalmente previsto, ou até mesmo antes do início do 

processo, em virtude de situação de urgência e relevância. Tais provas podem ser 

produzidas na fase investigatória e em juízo, sendo indispensável prévia autorização 

judicial”5. 

Em se tratando de processo penal militar, a produção antecipada de medida 

judicial não é ignorada, havendo alguns dispositivos que a permitem, a exemplo da 

possibilidade de algumas medidas  cautelares assecuratórias no curso do inquérito 

policial militar (v.g. arts. 184, 201 e 215, § 2º, todos do CPPM). Especificamente 

sobre a produção antecipada de prova, ainda que não tenha expressamente essa 

designação, pode-se enumerar a perícia para aferir a imputabilidade do indiciado, 

instalando-se o incidente de insanidade mental no curso inquérito policial militar (art. 

162, § 2º, do CPPM).  

Sob o signo expresso de uma produção antecipada de prova, no entanto, há 

apenas a previsão de antecipação de depoimento pessoal da testemunha, 

especificamente no art. 363 do CPPM, verbis: 

 
Art. 363. Se qualquer testemunha tiver de ausentar-se ou, por enfermidade 
ou idade avançada, inspirar receio de que, ao tempo da instrução criminal, 
esteja impossibilitado de depor, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento 
de qualquer das partes, tomar-lhe antecipadamente o depoimento. 

 

                                                
5 LIMA, Renato Brasileiro de. Curso de processo penal. Salvador: Jus Podivm, 2014, p. 552. 



Torneando essa estrita previsão legal, importantes as lições de Guilherme 

Nucci: 
 
[…] é um procedimento incidente, de natureza cautelar, determinado de 
ofício pelo juiz, quando entender indispensável a produção de provas, 
consideradas urgentes e relevantes, antes de iniciada a ação penal, 
pautando-se pelos critérios de necessidade, adequação e 
proporcionalidade. Deve-se adotar, por analogia, o disposto nos arts. 846 e 
seguintes do CPC, no que for aplicável. De todo modo, autua-se à parte o 
procedimento de colheita antecipada de provas, intimando-se as partes 
interessadas (Ministério Público e defensor) para acompanhar seu trâmite. 
Não tendo sido iniciada a ação penal, pode até mesmo não ter ocorrido, 
ainda, o formal indiciamento. Por isso, parece-nos fundamental que o juiz 
indique um defensor público para acompanhar a produção da prova. Se 
houver alguém indiciado, deve ser intimado para a produção cautelar da 
prova, devendo comparecer acompanhado de advogado. Trata-se de uma 
prova determinada pelo juiz e, como já se frisou, de natureza cautelar, razão 
pela qual as partes podem participar ativamente. Cuidando-se da oitiva de 
testemunhas, tem elas o direito de fazer reperguntas6. 

 

É possível, assim, destacar alguns vetores importantes para a discussão. 

Trata-se de procedimento incidente de natureza cautelar, com autuação em 

apartado, determinado pelo juiz, cabível mesmo antes da ação penal – mas também 

nela – e sem indiciamento em inquérito, com intimação das partes interessadas e 

com participação ativa delas. 

Em se tratando de um procedimento cautelar autuado em apartado, após a 

produção da prova testemunhal, aguarda-se a propositura da ação penal militar, se 

houver, para que essa prova seja também avaliada na instrução criminal, posto que, 

com a intimação e efetiva participação das partes, garante-se o contraditório e ampla 

defesa. Sempre, então, haverá o acompanhamento do Ministério Público e da 

Defesa, seja constituída, seja por defensor público, por exemplo, quando ainda não 

houver alguém indiciado no inquérito policial militar que investiga o fato. 

A determinação para a produção antecipada poderá ser do juiz ou do 

Conselho de Justiça, conforme a fase em que é definida ou o crime investigado, no 

caso das Justiças Militares Estaduais. Antes do recebimento da denúncia será 

competente o Juiz-Auditor ou Juiz de Direito do Juízo Militar (Justiças Militares 

Estaduais). Após o início da ação penal militar, na Justiça Militar da União, deverá 

haver decisão do escabinato, com arrimo nos incisos III ou V do art.28 da Lei n. 

8.457, de 4 de setembro de 1992. No caso das Justiças Militares Estaduais, após o 

                                                
6 NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Militar Comentado. Rio de Janeiro: 
Forense, 2014, p. 410. 



recebimento da denúncia, a decisão será do Conselho de Justiça ou do Juiz de 

Direito do Juízo Militar, em casos de crimes militares processados e julgados 

monocraticamente. 

Embora não haja expressa previsão, obviamente, a decisão do Órgão do 

Poder Judiciário Militar sobre a produção antecipada dessa prova poderá ocorrer a 

requerimento das partes. Assim, pode o Ministério Público ou a Defesa provocar o 

juízo para que produza antecipadamente o depoimento da testemunha, mesmo 

porque podem ser elas, as partes, os primeiros a conhecer o fato que importe na 

urgência e necessidade de produção imediata da prova. Entende-se, inclusive, ser 

possível a antecipação da produção da prova por representação do Encarregado do 

Inquérito Policial Militar, desde que bem fundamentada a demonstrar a urgência e 

necessidade. 

Enxerga-se, pelas características apontadas (vetores), uma semelhança com 

a disciplina de algumas medidas preventivas e assecuratórias, como o caso do 

sequestro, disciplinado a partir do art. 199 do CPPM, de maneira que a provocação 

da parte, quando indeferida, será atacável por apelação, nos termos da alínea “b” do 

art. 526 do CPPM, porquanto a decisão judicial negando a produção antecipada 

colocará termo em um procedimento incidente, sendo definitiva nesses autos 

apartados, mas não se tratando de sentença absolutória ou condenatória de que 

trata a alínea “a” do mesmo artigo7. 

Delineada a antecipação de prova testemunhal do art. 363 do CPPM, cabe, 

agora, lançar a crítica sobre a timidez de sua previsão. 

O artigo em foco é insuficiente para a resolução de problemas que se 

apresentam quotidianamente, já que foi limitado à testemunha, sem prever a 

possibilidade de que se antecipe o depoimento pessoal de outro ator. 

Pode ser necessário, por exemplo, que se antecipe o depoimento do 

ofendido, o que não é previsto na literal disposição, embora seu depoimento pessoal 

tenha uma valoração próxima ao da testemunha não compromissada. 

Também não foi prevista a antecipação do interrogatório de um indiciado, 

                                                
7 Nesse sentido, pode-se acolher raciocínio de Guilherme Nucci ao tratar do recurso cabível contra a 
decisão que indefira o sequestro. NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Militar 
Comentado. Rio de Janeiro: Forense, 2014, p. 252. Também nessa linha, para o processo penal 
comum e ainda tratando do sequestro, vide LIMA, Renato Brasileiro de. Curso de processo penal. 
Salvador: Jus Podivm, 2014, p. 1638-9. Em sentido contrário ao cabimento de Apelação, após 
recebimento da denúncia, tome-se, no STM, a Apelação n. 41-77.2014.7.10.0010, julgada em 11 de 
novembro de 2014, sob relatoria do Ministro José Américo dos Santos. 



possível acusado em eventual ação penal militar proposta. Deve-se notar que é 

possível haver interesse do indiciado em trazer sua versão, sob o crivo do 

contraditório, na fase pré-processual, quando impossível na instrução criminal (por 

doença, por exemplo), postulando sua inocência que poderia influenciar questões 

diversas da relação de direito material discutida naquele feito. 

Não se olvide que, por vezes, a pessoa a depor, dependendo do andamento 

de uma investigação, poderá ainda não estar rotulada como testemunha, ofendido 

ou indiciado, também não permitindo o dispositivo em foco que seja antecipado seu 

depoimento, ao menos à literalidade. 

Para além dos sujeitos não previstos, o artigo fecha questão ao permitir a 

produção antecipada apenas quando houver necessidade de a testemunha se 

ausentar ou, por enfermidade ou idade avançada, haver o receio de que, ao tempo 

da instrução criminal, esteja impossibilitada de depor, marcando o binômio 

urgência/necessidade. Não permite, a rigor, que a antecipação ocorra, por exemplo, 

para se buscar uma maior eficiência do processo penal militar ou para que se 

respeite a razoável duração do processo, direito fundamental do indiciado/acusado. 

É necessário, diante dessas limitações, sustentar uma ampliação da produção 

antecipada de prova, permitindo-se o alcance de outros atores e com fundamentos 

diversos. 

Note-se que as hipóteses aventadas aqui significam omissão do CPPM, 

possibilitando a integração da norma, v.g. pela analogia, acima delineada, tendo-se 

como bom parâmetro inaugural a disciplina sobre a produção antecipada de prova 

no Código de Processo Civil (CPC). 

 

5 PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA NO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 
 

Como se infere do trecho doutrinário acima transcrito, é possível suprir 

omissões do art. 363 do CPPM pelo CPC. Hoje, a produção antecipada de prova 

está disciplinada no art. 381 do CPC (Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015) – no 

CPC anterior estava disciplinada a partir do art. 846 –, na seguinte conformidade: 

 
Art. 381. A produção antecipada da prova será admitida nos casos em que: 
I - haja fundado receio de que venha a tornar-se impossível ou muito difícil a 
verificação de certos fatos na pendência da ação; 
II - a prova a ser produzida seja suscetível de viabilizar a autocomposição 
ou outro meio adequado de solução de conflito; 



III - o prévio conhecimento dos fatos possa justificar ou evitar o ajuizamento 
de ação. 

 

Destaca-se do dispositivo transcrito que não há restrição para a antecipação 

da prova apenas no que concerne à prova testemunhal, de maneira que, se aplicado 

ao processo penal militar por analogia, seriam alcançados os depoimentos pessoais 

de toda ordem, e até mesmo provas não subjetivas que, por alguma razão, o CPPM 

não previu antecipação da produção. Mais ainda, os pressupostos ou requisitos para 

a produção antecipada conhecem outras hipóteses interessantes, que poderiam 

alargar as possibilidades do art. 363 do CPPM. 

À guisa de exemplo, seria possível o requerimento do Ministério Público para 

que se antecipe o depoimento pessoal de um ator ainda não rotulado no inquérito 

policial militar como ofendido, indiciado ou testemunha, em razão de sua oitiva poder 

ser relevante para a formação de convicção e evitar a propositura da ação penal 

militar, à luz do inciso III do art. 381 do CPC, conforme se exemplificará no caso 

concreto abaixo descrito. 

Quanto à natureza da antecipação da prova no CPC, sustenta-se também ser 

típica medida cautelar. Nesse sentido, muito bem dispõe Elpídio Donizetti: 

 
A medida cautelar típica de produção antecipada de provas – prevista no 
art. 846 do CPC/1973 – passa a integrar o processo de conhecimento. No 
entanto, a sentença produzida neste procedimento permanece com a 
mesma natureza assecuratória, uma vez que não há julgamento de mérito 
(art. 382, § 2º). 
[…]. 
A produção antecipada de provas é cabível antes da propositura da ação 
principal, quando, em razão da natural demora em se chegar à fase 
probatória, houver fundado receio de que venha a tornar-se impossível ou 
muito difícil a verificação de determinados fatos no curso da ação (art. 381, 
I). […]. 
Há ainda outras duas possibilidades de produção antecipada de provas 
previstas no novo CPC. Uma delas tem relação com a possibilidade de 
solução consensual do conflito (art. 381, II) e a outra com a possibilidade de 
se evitar o litígio caso determinada prova seja antecipadamente produzida 
(art. 381, III). 
[…]. 
Na segunda hipótese, a produção antecipada de prova tende a prevenir o 
litígio, evitando a propositura da ação principal. Essa regra tem como 
objetivo prevenir que demandas sem fundamento sejam 
desnecessariamente ajuizadas8. 

 

Verifica-se que a produção antecipada de prova, como medida cautelar, 

constitui-se em procedimento apartado, que ganha curso autônomo, embora 
                                                
8 DONIZETTI, Elpídio. Curso Didático de Direito Processual Civil. São Paulo: Atlas, 2016, p. 570-1. 



vinculado a uma ação principal.  

Ratifica-se, nesses termos, que, se aplicada ao processo penal militar a 

disciplina do CPC, uma eventual decisão de indeferimento nesse procedimento não 

coloca termo, não é definitiva e nem tem essa força, no “processo principal”, mas, 

inequivocamente, coloca termo no feito cautelar, de maneira que ela, a decisão de 

indeferimento, poderá, como já destacado, ser atacada por apelação nos termos da 

alínea “b” do art. 526 do CPPM. 

Discutida a disciplina da antecipação de prova no CPPM e no CPC, resta 

agora unir os conceitos, sustentando com mais ênfase – já que essa possibilidade 

está subentendida no curso das construções acima –, a possibilidade de ampliação 

dos casos no processo penal militar, por aplicação analógica do CPC, utilizando-se, 

nesse propósito, de um caso concreto. 

 

6 PRODUÇÃO ANTECIPADA NO PROCESSO PENAL MILITAR PELA 
ADOÇÃO DO REGRAMENTO DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: UM 
CASO PRÁTICO 

 

Repita-se, como aporte inaugural, a evidente lacuna deixada pelo CPPM ao 

não prever a possibilidade de que seja antecipado o depoimento de pessoas não 

caracterizadas como testemunhas e a restrição às peculiares situações de 

impossibilidade de produção da prova no momento adequado apenas em função de 

ausência, doença grave ou idade avançada. 

Verificada a lacuna, qualquer situação não abarcada pela lei processual penal 

militar poderá, se colocada à apreciação do juízo militar, ser decidida com arrimo em 

regra de integração, indicando-se especificamente a analogia. 

Evidentemente mais abrangente, o CPC melhor conduziu a matéria, sendo 

perfeitamente possível a aplicação do art. 381 ao processo penal militar, buscando a 

condução eficiente do processo penal militar e, em alguns casos, tendo como foco 

até mesmo o direito fundamental à razoável duração do processo. 

Não se pode negar que ao definir a necessidade de uma duração razoável do 

processo como um direito individual, a Constituição Federal não se reporta apenas à 

célere condução de uma ação penal militar, por exemplo, mas também exige que se 

evite inaugurá-la quando for possível, sem sacrificar, obviamente, princípios outros já 

assentados, a exemplo da obrigatoriedade da ação penal pública. 



Assim, perfeitamente possível a aplicação do CPC, buscando-se a 

antecipação de depoimento pessoal de outro ator, que não seja testemunha, para 

que se conheça, exemplificativamente, questão fulcral que evite a propositura da 

ação penal, quando houver impossibilidade de que essa mesma prova seja colhida 

no curso da ação penal militar. 

Para melhor tornear o que aqui se dispõe, tome-se um caso concreto, uma 

situação em que a tese advogada foi levada ao Poder Judiciário Castrense, embora 

não tenha sido assimilada pelos Magistrados que nele atuaram. 

Uma pessoa foi até o Ministério Público Militar desejando prestar declarações 

sobre uma possível coação de testemunha. Relatava que um determinado militar da 

reserva a teria procurado, em ambiente público, mandando mensagens 

intimidadoras a ela e a um parente. 

Diante do depoimento, instaurou-se procedimento próprio do Ministério 

Público, uma Notícia de Fato e, no curso desse procedimento, o suposto autor da 

coação, ao ser procurado para prestar suas declarações, consignou apenas que 

somente falaria em juízo. Note-se, o suposto autor não disse que se calaria, mas 

que apenas em juízo traria sua versão dos fatos ao conhecimento. 

Diante dessa recalcitrância, com o fito de apurar melhor a questão, o Parquet 

requisitou instauração de inquérito policial militar, para buscar melhores elementos 

de convicção e verificar se o suposto autor traria sua versão (IPM n. 34-

17.2016.7.10.0010). Novamente, agora perante a Polícia Judiciária Militar, o suposto 

autor da coação consignou que somente falaria em juízo, praticamente estagnando a 

persecução do fato. 

Mais uma vez, há que se ressaltar, não houve o exercício do direito à não 

produção de prova incriminatória, versado, além da Constituição Federal, 

expressamente pelo § 2º do art. 296 do CPPM, mas uma decisão, uma estratégia, 

talvez, de somente falar perante a solenidade própria de uma sessão do Poder 

Judiciário Castrense. 

Assim, havia uma chance de se obter a versão do suposto autor, se fosse ele 

ouvido em juízo. No entanto, não era possível, há que se frisar, oferecer denúncia, 

diante da fragilidade de elementos, de maneira que seu depoimento em juízo não 

ocorreria, senão pela produção antecipada dessa prova.  

Ocorre que, à luz do art. 363 do CPPM, somente seria viável essa produção 

no caso de testemunha e em situações bem específicas, não havendo 



enquadramento do caso apresentado, em que se desejava antecipar o depoimento 

de um ator não rotulado – que não estava indiciado, não era ofendido e, com 

absoluta certeza, não era testemunha – em uma situação peculiar em que não havia 

as situações de urgência dadas pelo CPPM para a produção antecipada de prova, 

embora evidente a necessidade, já que o suposto autor, ao menos em suas 

manifestações, afirmou que em juízo traria sua versão do episódio investigado. 

Diante dessa situação, o Ministério Público Militar requereu ao juízo a 

produção antecipada do depoimento pessoal do suposto autor, buscando a 

ampliação do art. 363 do CPPM, aplicando-se, por analogia, o art. 381 do CPC. 

Resumidamente, a Juíza-Auditora competente indeferiu o pedido, sob o 

fundamento de que o suposto autor teria o direito ao silêncio, mas não refutou a 

aplicação analógica do CPC. Inconformado, o Ministério Público Militar manejou 

apelação, para a qual foi negado seguimento pelo Juiz-Auditor que assumiu a 

titularidade da Auditoria Militar, sob o argumento de que a decisão precedente não 

se enquadrava no caso expresso pela alínea “b” do art. 526 do CPPM, posto tratar-

se de diligência indeferida em IPM. 

Com o devido respeito aos magistrados que decidiram, discorda-se da 

compreensão fixada.  

Não há que se falar, de início, em se garantir o direito de silenciar do suposto 

autor, já que em nenhum momento havia dito ele que permaneceria em silêncio, mas 

que apenas falaria em juízo. Seria bem possível que ele chegasse em juízo e, ali 

sim, fizesse a opção pelo silêncio, mas isso não foi por ele aventado, de sorte que se 

deveria permitir a continuidade da persecução do fato, levando-o a juízo para depor. 

Na sequência, o Magistrado que negou seguimento à apelação, compreendeu 

o pedido do MPM como mera requisição de diligência em IPM que, se indeferida 

pelo juízo caberia outro remédio, a exemplo do mandado de segurança.  

Não foi essa a natureza jurídica da postulação ministerial.  

Primeiro, as requisições de diligências em inquérito policial militar, na correta 

compreensão constitucional do art. 129, VIII, são endereçadas diretamente à Polícia 

Judiciária Militar e não ao juiz da causa. Aliás, essa compreensão é corrente na 

Auditoria da 10ª Circunscrição Judiciária Militar, competente para apreciar o caso, 

por força de ato normativo do próprio Poder Judiciário, a Portaria n. Portaria nº 

26/2014 – 10ª CJM. Por fim, anote-se que   não se poderia requisitar diretamente a 

diligência à Autoridade Militar, posto não ter ela como realizar um ato judicial, como o 



é a produção antecipada de prova. 

Segundo, o pedido do Ministério Público Militar de produção antecipada de 

prova não pode compor o inquérito policial militar por se tratar de procedimento 

incidente, de natureza cautelar, que deveria ser autuado em apartado, portanto, a 

decisão indeferindo o pedido não se tratou de mero indeferimento de diligência em 

IPM, mas de decisão definitiva, que colocou fim em procedimento específico, cujo 

ataque, não sendo prestigiado pelas hipóteses de Recurso em Sentido Estrito, deve 

ser feito por apelação subsidiária. 

Deve-se lembrar que, conforme dispõe a letra “b” do art. 526 do CPPM, 

caberá apelação de sentença definitiva ou com força de definitiva, nos casos não 

previstos no capítulo anterior, ou seja, não atacável por Recurso em Sentido Estrito. 

Esmiuçando essa disposição, tenha-se que a palavra “sentença”, no texto 

legal, deve ter a compreensão em sentido lato, ou seja, abrangendo toda e qualquer 

decisão definitiva ou com força de definitiva. 

Em continuação, urge frisar que não é necessário que a decisão atacável 

discuta o mérito principal, podendo muito bem ser aquela que coloque termo em 

questão incidental ou cautelar. Nesse aspecto, retomem-se lições de Renato 

Brasileiro, em relação a dispositivo correlato no Código de Processo Penal (comum): 

 
As decisões definitivas a que faz menção o art. 593, II, do CPP, são as 
chamadas decisões definitivas lato sensu: encerram a relação processual, 
julgam o mérito, mas não se encaixam na moldura das sentenças 
absolutórias ou condenatórias de que tratam os arts. 386 e 387 do CPP. 
Caso não haja previsão legal de RESE contra tais decisões, a apelação 
será o recurso adequado. […]. Outros exemplos podem ser lembrados: 
decisão que julga o pedido de restituição, nos termos do art. 120, § 1º, do 
CPP; decisão que ordena ou não o sequestro, nos termos do art. 127 do 
CPP; decisão que autoriza (ou não) o levantamento do sequestro (CPP, art. 
131) […]. 
As decisões com força de definitivas, também denominadas decisões 
interlocutórias mistas, são aquelas que não decidem o mérito, mas põem fim 
à relação processual (terminativas) ou põem termo a uma etapa do 
procedimento (não terminativas)[...]9. 

 

Tem-se, assim, que a interpretação para a apelação subsidiária deve ser 

ampla no sentido de não haver óbices à vontade recursal. Em outros termos, não 

havendo amparo por Recurso em Sentido Estrito – e nem por Recurso Inominado, 

no caso do Processo Penal Militar –, a Apelação da alínea “b” do art. 526 do CPPM é 

recurso cabível, inclusive em casos de procedimentos cautelares assecuratórios, 
                                                
9 LIMA, Renato Brasileiro de. Curso de Processo Penal. Salvador: Jus Podivm, 2014, p. 1638-9. 



como no caso do sequestro citado por Renato Brasileiro, ou no caso de um 

procedimento cautelar de antecipação de prova. 

Combatendo o não recebimento da apelação, o MPM recorreu em sentido 

estrito, com arrimo na alínea “q” do art. 516 do CPPM (RSE n. 34-

17.2016.7.10.0010), que está sob relatoria do Eminente Ministro Péricles Aurélio 

Lima de Queiroz, mas ainda sem julgamento pelo Superior Tribunal Militar. 

Enfim, para os que não conseguiam idealizar uma situação em que o art. 363 

do CPPM fosse insuficiente, eis um exemplo concreto da necessidade de ampliação 

desse dispositivo, exemplo esse que, malgrado ter importado em uma temporária 

“derrota”, aguça o raciocínio do estudioso do Direito Processual Penal Militar para 

que reflita sobre a questão.  

 
7 CONCLUSÃO 

 

O processo penal militar constitucional exige constante aperfeiçoamento da 

aplicação da norma processual, tendo como atividade principal o cotejo dos 

dispositivos com os princípios enumerados na Lei Maior. 

Essa tarefa demanda a busca de um equilíbrio entre eficiência da 

investigação e do processo, da persecução como um todo, e tutela de direitos e 

garantias individuais. 

Entretanto, por vezes, a eficiência da persecução e a tutela de direitos e 

garantias do indivíduo caminharão irmanadas, de maneira que a exaltação daquela 

implica no reconhecimento destes. Isso ocorre, principalmente, quando se busca dar 

à persecução uma celeridade, uma eficiência tal que possibilite que a questão afeta 

à relação jurídica de direito material seja resolvida no processo em um espaço de 

tempo razoável, assegurando-se ao indivíduo a razoável duração do processo. 

Entende-se que flexibilizar a hipótese de produção antecipada da prova 

testemunhal (art. 363 do CPPM) para outros atores e em outras situações, 

aplicando-se por analogia o CPC, preenche exatamente essa moldura, 

possibilitando, por exemplo, que uma prova seja colhida antes da instauração da 

ação penal militar, para evitar instauração desnecessária. 

O que aqui se versou, obviamente, não tem a pretensão de marcar posição 

intransigente, mas de inaugurar uma discussão no campo doutrinário, com a 

esperança de que o estudioso do Direito Processual Penal Militar possa transcender 



o elementar, o trivial, desvencilhando-se de amarras próprias de quem atua em um 

processo em espécie. 
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