
O § 2º DO ART. 16-A DO CPPM E SUA IMPLICAÇÃO PRÁTICA 

Jefferson Augusto de Paula1 

Por conta da “Lei Anticrime” (Lei nº 13.964, de 24 de dezembro de 2019), 

incluiu-se o art. 16-A no CPPM2, com a seguinte redação: 

Art. 16-A. Nos casos em que servidores das polícias militares e dos corpos de 

bombeiros militares figurarem como investigados em inquéritos policiais militares e demais 

procedimentos extrajudiciais, cujo objeto for a investigação de fatos relacionados ao uso da 

força letal praticados no exercício profissional, de forma consumada ou tentada, incluindo as 

situações dispostas nos arts. 42 a 47 do Decreto-Lei nº 1.001, de 21 de outubro de 1969 

(Código Penal Militar), o indiciado poderá constituir defensor. (Incluído pela Lei nº 13.964, de 

2019) 

§ 1º Para os casos previstos no caput deste artigo, o investigado deverá ser citado da 

instauração do procedimento investigatório, podendo constituir defensor no prazo de até 48 

(quarenta e oito) horas a contar do recebimento da citação. (Incluído pela Lei nº 13.964, de 

2019) 

§ 2º Esgotado o prazo disposto no § 1º com ausência de nomeação de defensor pelo 

investigado, a autoridade responsável pela investigação deverá intimar a instituição a que 

estava vinculado o investigado à época da ocorrência dos fatos, para que esta, no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas, indique defensor para a representação do investigado. (Incluído pela 

Lei nº 13.964, de 2019) 

§ 3º (VETADO). (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) 

§ 4º (VETADO). (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) 

§ 5º (VETADO). (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) 

§ 6º As disposições constantes deste artigo aplicam-se aos servidores militares 

vinculados às instituições dispostas no art. 142 da Constituição Federal, desde que os fatos 

investigados digam respeito a missões para a Garantia da Lei e da Ordem. (Incluído pela Lei 

nº 13.964, de 2019) 

                                                           
1 Mestre em Direito. Presidente da Comissão de Direito Militar da OAB/PR. Advogado atuante em direito 

militar. 

2 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del1002.htm. Acessado em 20/04/20. 
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 Apesar de existirem muitas questões, a serem debatidas sobre a norma acima 

e seus parágrafos, inclusive sobre a (in)constitucionalidade da mesma, para o 

presente estudo, interessa-nos apenas o § 2º.3 

 Pois bem, diz o texto do art. 16-A do CPPM, que o militar estadual que pratique 

“uso da força letal” no exercício profissional e for submetido a investigação preliminar, 

terá direito a constituir defensor. 

 O fato do militar, poder constituir um defensor numa investigação preliminar, 

não é novidade, como diz Cícero Coimbra em seu “Manual de Direito Processual 

Penal Militar”, 4ª edição, p. 374, pois, a CRFB/88, consagra tal direito no art. 5º, inciso 

LV: “aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral 

são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela 

inerentes”.4 

 O texto constitucional, deixa expresso que os “acusados em geral”, também, 

possuem o direito ao contraditório e a ampla defesa. Ou seja, não só os litigantes em 

processo judicial ou administrativo, mas, também, os acusados em geral. 

 O uso da letra “e”, indica a qualidade de adição5, diferente da palavra “ou”, que 

significa alternância ou exclusão6. 

Portanto, o texto constitucional é muito claro: os litigantes em processo judicial 

ou administrativo tem garantias processuais constitucionais, e “aos acusados em 

geral”, também tem, as mesmas garantias. 

                                                           
3 Como material para leitura, recomendo: Jorge Cesar de Assis, no Código de Processo Penal Militar 

Anotado, 5ª edição; e, Cícero Robson Coimbra Neves, no Manual de Direito Processual Penal Militar, 

4ª edição. 

4 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. 

5 https://dicionario.priberam.org/%C3%A9 

6https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEA_enBR761BR761&sxsrf=ACYBGNSsfhT6T-

Cc8AbMij5a3B6Zg9E5uw%3A1572198794782&ei=itm1XeOsL4LF5OUP1u-

_sA0&q=ou+significado&oq=ou+sig&gs_l=psy-

ab.3.0.0i70i249j0l3j0i22i30l2j0i22i10i30j0i22i30l3.4464.6501..9542...1.0..0.120.571.0j5......0....1..gws-

wiz.......0i10j0i67j0i67i70i249.U3rGt8gQnN8 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm
https://dicionario.priberam.org/%C3%A9
https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEA_enBR761BR761&sxsrf=ACYBGNSsfhT6T-Cc8AbMij5a3B6Zg9E5uw%3A1572198794782&ei=itm1XeOsL4LF5OUP1u-_sA0&q=ou+significado&oq=ou+sig&gs_l=psy-ab.3.0.0i70i249j0l3j0i22i30l2j0i22i10i30j0i22i30l3.4464.6501..9542...1.0..0.120.571.0j5......0....1..gws-wiz.......0i10j0i67j0i67i70i249.U3rGt8gQnN8
https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEA_enBR761BR761&sxsrf=ACYBGNSsfhT6T-Cc8AbMij5a3B6Zg9E5uw%3A1572198794782&ei=itm1XeOsL4LF5OUP1u-_sA0&q=ou+significado&oq=ou+sig&gs_l=psy-ab.3.0.0i70i249j0l3j0i22i30l2j0i22i10i30j0i22i30l3.4464.6501..9542...1.0..0.120.571.0j5......0....1..gws-wiz.......0i10j0i67j0i67i70i249.U3rGt8gQnN8
https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEA_enBR761BR761&sxsrf=ACYBGNSsfhT6T-Cc8AbMij5a3B6Zg9E5uw%3A1572198794782&ei=itm1XeOsL4LF5OUP1u-_sA0&q=ou+significado&oq=ou+sig&gs_l=psy-ab.3.0.0i70i249j0l3j0i22i30l2j0i22i10i30j0i22i30l3.4464.6501..9542...1.0..0.120.571.0j5......0....1..gws-wiz.......0i10j0i67j0i67i70i249.U3rGt8gQnN8
https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEA_enBR761BR761&sxsrf=ACYBGNSsfhT6T-Cc8AbMij5a3B6Zg9E5uw%3A1572198794782&ei=itm1XeOsL4LF5OUP1u-_sA0&q=ou+significado&oq=ou+sig&gs_l=psy-ab.3.0.0i70i249j0l3j0i22i30l2j0i22i10i30j0i22i30l3.4464.6501..9542...1.0..0.120.571.0j5......0....1..gws-wiz.......0i10j0i67j0i67i70i249.U3rGt8gQnN8
https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEA_enBR761BR761&sxsrf=ACYBGNSsfhT6T-Cc8AbMij5a3B6Zg9E5uw%3A1572198794782&ei=itm1XeOsL4LF5OUP1u-_sA0&q=ou+significado&oq=ou+sig&gs_l=psy-ab.3.0.0i70i249j0l3j0i22i30l2j0i22i10i30j0i22i30l3.4464.6501..9542...1.0..0.120.571.0j5......0....1..gws-wiz.......0i10j0i67j0i67i70i249.U3rGt8gQnN8


Aí se questiona: se o substantivo masculino “acusado” é possível de ser 

aplicado aos indiciados ou sindicados?7 A resposta, nos parece clara, pois, se indaga 

ao investigado (indiciados ou sindicados) se teriam praticado determinada conduta – 

em tese – ilícita.  

Ora, alguém que se encontra na condição de indiciado ou sindicado, é antes 

de tudo, advertido que não é obrigado a responder perguntas que lhe possam 

incriminar, e, uma vez cientes disto, podem se calar, confessar a prática do ilícito ou 

contarem alguma versão que melhor lhe convém. 

Mas fato é, que diferente de uma testemunha que fala sobre fatos e pessoas, 

mas não de seus atos necessariamente, o indiciado ou sindicado é acusado de uma 

(ou mais) determinada(s) conduta(s) e por isto, é tratado diferentemente, com as 

garantias que lhe são concedidas, pela condição em que se encontra. 

Logo, não nos resta dúvida, que tais cidadãos-militares estaduais, possam sim, 

a seu critério, exercerem a ampla defesa e do contraditório, perante os procedimentos 

militares estaduais. 

Feitas as ponderações acima, e, deixando claro, que não vamos tratar da 

inconstitucionalidade em se aplicar tal direito do art. 16-A do CPPM, somente nos 

casos de uso da força letal8, passaremos a tratar especificamente do § 2º. 

Fica clara pela dicção do art. 16-A e do § 1º, que o primeiro passo é o 

responsável pela investigação (sendo IPM ou Sindicância, o respectivo Encarregado; 

sendo PIC o Promotor de Justiça; ou, eventualmente, em caso – ilegal diga-se de 

passagem de inquérito policial comum, o Delegado de Polícia), comunicar 

oficialmente9 o militar de que contra ele, pesa uma investigação. 

                                                           
7 https://www.dicio.com.br/acusado/ 

8 Vide texto de Jorge Cesar de Assis em: https://www.migalhas.com.br/depeso/320000/a-lei-anticrime-

e-a-insercao-do-art-16-a-no-codigo-de-processo-penal-militar. 

9 Do mesmo modo, não vamos tratar do errôneo termo empregado no texto legal, de “citar” o militar. 

Para isto, vide os textos de Jorge Cesar de Assis e Cícero Robson Coimbra Neves, constantes nas 

notas de roda-pé acima. 
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Uma vez realizada a comunicação oficial do militar e esgotado o prazo de 48 

(quarenta e oito) horas, para indicação do defensor constituído, surge o problema: o 

que fazer? 

Lendo o § 2º do art. 16-A do CPPM, se exprime o seguinte: “Esgotado o prazo 

disposto no § 1º com ausência de nomeação de defensor pelo investigado, a 

autoridade responsável pela investigação deverá intimar a instituição a que 

estava vinculado o investigado à época da ocorrência dos fatos, para que esta, 

no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, indique defensor para a representação 

do investigado. (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)”. (grifo nosso). 

Quais instituições (Policiais Militares, Corpos de Bombeiros, Forças Armadas, 

Ministérios Públicos, Policiais Civis, etc), possuem em seu quadro, um defensor para 

indicar, nestes casos? Pelo que sabemos – e podemos estar enganados – nenhuma! 

Portanto, surge o problema, de qual atitude deve tomar o responsável pela 

investigação, diante de uma situação desta. 

A primeira hipótese que nos vem a mente, é oficiar a Defensoria Pública. 

Inclusive a Defensoria Pública, constava no § 3ª que foi vetado e tinha a 

seguinte redação10: 

“Havendo necessidade de indicação de defensor nos termos do § 2º deste artigo, a 

defesa caberá preferencialmente à Defensoria Pública e, nos locais em que ela não estiver 

instalada, a União ou a Unidade da Federação correspondente à respectiva competência 

territorial do procedimento instaurado deverá disponibilizar profissional para acompanhamento 

e realização de todos os atos relacionados à defesa administrativa do investigado.” (grifo nosso) 

Na justificativa do veto consta assim: 

“A propositura legislativa, ao prever que os agentes investigados em inquéritos policiais 

por fatos relacionados ao uso da força letal praticados no exercício profissional serão 

defendidos prioritariamente pela Defensoria Pública e, nos locais em que ela não tiver instalada, 

a União ou a Unidade da Federação correspondente deverá disponibilizar profissional, viola o 

disposto no art. 5º, inciso LXXIV, combinado com o art. 134, bem como os arts. 131 e 

132, todos da Constituição da República, que confere à Advocacia-Geral da União e às 

                                                           
10 https://www.congressonacional.leg.br/materias/vetos/-/veto/detalhe/12945 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Lei/L13964.htm#art18
https://www.congressonacional.leg.br/materias/vetos/-/veto/detalhe/12945


Procuradorias dos Estados e do Distrito Federal, também Função Essencial à Justiça, a 

representação judicial das respectivas unidades federadas, e destas competências 

constitucionais deriva a competência de representar judicialmente seus agentes 

públicos, em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal (v.g. ADI 3.022, rel. 

min. Joaquim Barbosa, j. 2-8-2004, P, DJ de 4-3-2005).” Ouvida a Advocacia-Geral da União11.” 

(grifo nosso) 

Não resta dúvida que as Procuradorias do Estado e do Distrito Federal e os 

Advogados da União, possuem funções – constitucionais – específicas, e, portanto, 

não cabem aos mesmos, exercer o mister do § 2º do art. 16-A do CPPM. 

E quanto a Defensoria Pública? 

A Defensoria Pública possui suas atribuições, no art. 134 da CRFB/8812: 

“A Defensoria Pública é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, 

incumbindo-lhe, como expressão e instrumento do regime democrático, fundamentalmente, a 

orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa, em todos os graus, judicial e 

extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, aos necessitados, 

na forma do inciso LXXIV do art. 5º desta Constituição Federal. (Redação dada pela Emenda 

Constitucional nº 80, de 2014)” (grifo nosso) 

 A atuação de “forma integral”, compreende sem dúvida a fase de investigação 

policial, o Auto de Prisão em Flagrante Delito, Procedimento Investigatório Criminal, 

etc., e, trata-se de direito fundamental de todo cidadão (incluindo-se o militar), 

conforme dicção do art. 5º, LXXIV da CRFB/88: “o Estado prestará assistência jurídica 

integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.13  

 A Lei Complementar nº 80/9414, estatui quais são as funções institucionais dos 

Defensores Públicos: 

                                                           
11 https://legis.senado.leg.br/sdleg-

getter/documento?dm=8060620&ts=1586185340550&disposition=inline. A justificativa do veto do § 3º, 

é a mesma para os §§ 4º e 5º. 

12 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm94 

13 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm#art5lxxiv 

14 https://www2.camara.leg.br/legin/fed/leicom/1994/leicomplementar-80-12-janeiro-1994-363035-

publicacaooriginal-1-pl.html 
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Art. 4º São funções institucionais da Defensoria Pública, dentre outras: 

I - promover, extrajudicialmente, a conciliação entre as partes em conflito de interesses; 

II - patrocinar ação penal privada e a subsidiária da pública; 

III - patrocinar ação civil; 

IV - patrocinar defesa em ação penal; 

V - patrocinar defesa em ação civil e reconvir; 

VI - atuar como Curador Especial, nos casos previstos em lei; 

VII - exercer a defesa da criança e do adolescente; 

VIII - atuar junto aos estabelecimentos policiais e penitenciários, visando a assegurar à pessoa, 

sob quaisquer circunstâncias, o exercício dos direitos e garantias individuais; 

IX - assegurar aos seus assistidos, em processo judicial ou administrativo, e aos 

acusados em geral, o contraditório e a ampla defesa, com recursos e meios a ela 

inerentes; 

X - atuar junto aos Juizados Especiais de Pequenas Causas; 

XI - patrocinar os direitos e interesses do consumidor lesado; 

XII - (VETADO); 

XIII - (VETADO); 

 A repetição do art. 5º, LV da CRFB/88 no art. 4º, inciso IX da LC nº 80/94, nos 

simboliza que a Defensoria Pública é o órgão que tem atribuição de defender os 

militares na hipótese do § 2º do art. 16-A do CPPM. 

 Algo que nos chama a atenção na referida lei complementar é o art. 138 e seus 

parágrafos15: 

“Os atuais cargos de Advogado de Ofício e de Advogado de Ofício Substituto da Justiça 

Militar e de Advogado de Ofício da Procuradoria Especial da Marinha, cujos ocupantes tenham 

                                                           
15 https://www2.camara.leg.br/legin/fed/leicom/1994/leicomplementar-80-12-janeiro-1994-363035-

publicacaooriginal-1-pl.html 
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sido aprovados em concurso público de provas ou de provas e títulos e optem pela carreira, 

são transformados em cargos de Defensor Público da União.” 

Antes de explicarmos tais cargos, é imprescindível ler o § 5º art. 72 do Código 

de Processo Penal Militar16: “As praças serão defendidas pelo advogado de ofício, 

cujo patrocínio é obrigatório, devendo preferir a qualquer outro.” 

No site do STM – Superior Tribunal Militar17, consta uma singela – mas útil – 

explicação: 

“A história da DPU está intimamente ligada à Justiça Militar da União (JMU). A instituição 

Defensoria Pública nunca existiu num texto constitucional brasileiro anterior a 1988. As 

constituições anteriores que trataram da matéria de assistência judiciária gratuita não 

oficializaram, no plano constitucional, o órgão responsável por esse atendimento. 

Entretanto, foi na JMU que nasceu o embrião da assistência judiciária federal. O Decreto 

14.450, de 30 de outubro de 1920, que tratava da organização judiciária e do processo 

militar em todo o país, trouxe a previsão da assistência judiciária gratuita militar com 

atuação exclusiva no plano federal. 

Esses advogados, chamados “advogados de ofício”, atuavam na defesa das praças - os 

"praças de pret" (soldados), nos processos penais militares, com remuneração fixada em lei, 

pagos pela União. Esses advogados não pertenciam à carreira militar. O quadro era 

essencialmente composto por civis que integravam a Justiça Militar. 

Foi na Constituição de 1988 que a Defensoria Pública passou a existir como órgão responsável 

pela assistência judicial gratuita, sendo reconhecida no artigo 134 como função essencial à 

Justiça.” (grifo nosso) 

 Pois bem, desde 1920, até a presente data – excepcionalmente – existe(m) 

advogados de oficio, como é o caso do estado de Santa Catarina, que possui um 

advogado de oficio, atuando em prol das praças militares estaduais. 

                                                           
16 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del1002.htm 

17 https://www.stm.jus.br/informacao/agencia-de-noticias/item/8548-stm-prestara-homenagem-a-

defensoria-publica-da-uniao-em-solenidade 
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 Em plano federal, os Advogados de Oficio, tornaram-se Defensores Públicos 

Federais18, e, nos demais estados da federação, em sua maioria, foram incorporados 

a Defensoria Pública Estadual19. 

 Portanto, se o ‘embrião’ da defensoria pública, de algum modo, foram os 

advogados de oficio, antes da CRFB/88, e, hoje, tais profissionais, são defensores 

públicos (federais ou estaduais), mais um motivo vemos, para que a Defensoria 

Pública atue nas hipóteses do art. 16-A do CPPM, especificamente, para as praças 

da corporação. 

 Sabemos de todas as dificuldades enfrentadas pelas Defensorias Públicas, 

seja pela falta de defensores suficientes para uma atuação adequada, seja pela falta 

de estrutura e material de apoio, o que faz com que em muitas ocasiões, outras 

instituições públicas ou privadas (faculdades de direito, através dos Núcleos de 

Prática Jurídica; OAB, através dos Defensores Dativos; Associações de Classe), 

acabem ajudando os que necessitam de assistência judiciária gratuita. 

Poder-se-ia até dizer, que tal atuação, poderia ser realizada pelos advogados 

dativos, porém, o grande problema é quanto a remuneração destes profissionais, que 

                                                           
18 LC nº 80/94 - Art. 138 - ... 

§ 1º Os cargos a que se refere este artigo passam a integrar o Quadro Permanente da Defensoria 

Pública da União, nos seguintes termos: 

I - os cargos de Advogado de Ofício Substituto da Justiça Militar passam a denominar-se Defensor 

Público da União de 1ª Categoria; 

II - os cargos de Advogado de Ofício da Justiça Militar passam a denominar-se Defensor Público da 

União de Categoria Especial; 

III - os cargos de Advogado de Ofício da Procuradoria Especial da Marinha passam a denominar-se 

Defensor Público da União de 1ª Categoria. 

§ 2º Os cargos de Defensor Público cujos ocupantes optarem pela carreira são transformados em 

cargos integrantes do Quadro Permanente da Defensoria Pública da União, respeitadas as diferenças 

existentes entre eles, de conformidade com o disposto na Lei nº 7.384, de 18 de outubro de 1985, que 

reestruturou em carreira a Defensoria de Ofício da Justiça Militar Federal.  

19 LC nº 80/94: Art. 142. Os Estados adaptarão a organização de suas Defensorias Públicas aos 

preceitos desta Lei Complementar, no prazo de cento e oitenta dias. 

https://legislacao.planalto.gov.br/LEGISLA/Legislacao.nsf/viwTodos/85F75162A9DC6E04032569FA0067466B?OpenDocument&HIGHLIGHT=1,


acabam não recebendo por se tratar de investigação preliminar (fase pré-processual), 

e, os convênios com o Estado, através das Procuradorias Gerais e as OAB´s, é que o 

pagamento só se realize em atuação na fase processual. 

Não desconhecemos que a Defensoria Pública (Federal e Estadual), atende os 

necessitados/hipossuficientes, e, que existem requisitos sócio/econômicos para que 

se realizem a assistência de tais pessoas. 

Sabemos também que muitas praças da corporação, recebem salários 

defasados, e, que não possuem condições financeiras para contratar uma defesa 

criminal digna, por conta de suas obrigações ordinárias, com moradia, alimentação, 

educação dos filhos, etc. 

Porém, mesmo com todas estas dificuldades enfrentadas pelas Defensorias, 

entendemos, que quem deve defender aqueles que nos defendem (militares) é a 

Defensoria Pública, excetuada é claro, a hipótese do militar, indicar um defensor 

constituído. 


