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O TJM/MG 
comemora
aniversário,
09/11/2016.
Ao centro Fernando Galvão, Juiz 
Presidente TJM/MG e demais Juízes.

Sessão de entrega da 
medalha “Mérito da

Justiça e Disciplina”, 
honraria da Corregedoria

da Polícia Militar de
São Paulo, 13/12/16.

Silvio H. Oyama, Pres. TJM/
SP, segundo da dir. para a 
esq. e demais agraciados.

Sessão inaugural do TJM/RS, 25/01/2017.

Sérgio A. Berni de Brum, Juiz do TJM/RS. Alunos do Curso Básico de Formação de 
Bombeiros Militar/RS.
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Os conceitos em trabalhos 
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autores. A matéria deste Jornal 
pode ser livremente transcrita, 
observada a ética autoral que 

determina a indicação da fonte.

O ministro José Coêlho Fer-
reira foi eleito, na tarde do dia 
15/02/17, para presidir o Su-
perior Tribunal Militar (STM) no 
período 2017-2019.

O magistrado, que é o de-
cano da Corte, é civil e ocupa 
uma das três cadeiras, na com-
posição do STM, destinadas a 
advogados, o chamado quinto 
constitucional.

Atualmente exercendo o car-
go de Ouvidor da Justiça Mili-
tar da União, o ministro eleito 
declarou ser a transparência 
sua maior preocupação na ad-
ministração que se inicia em 
março, com sua posse.

Para o magistrado, a nova 
realidade do país exige uma 
gestão transparente, o que 
continuará sendo buscada nes-
sa Justiça bicentenária. O mi-
nistro José Coêlho citou como 
exemplo dessa necessidade, a 
decisão recente do Conselho 
Nacional de Justiça (CNJ) em 
que a ministra Carmén Lúcia 
defendeu o princípio da publici-
dade total na vida pública.

O magistrado finalizou sua 
fala, logo após a eleição, 
agradecendo a confiança de 
seus pares, prometendo fazer 
o melhor para a Justiça Militar 
da União, “com a certeza de 
que posso contar com os ma-
gistrados, juízes e  servidores 

da JMU”.
A posse da nova presidência 

tem data marcada para o dia 
16 de março.

Na mesma eleição secre-
ta, foi eleito o vice-presiden-
te da Corte para o período 
2017/2019. Será o ministro 
Lúcio Mário de Barros Góes, 
magistrado oriundo do Exército 
Brasileiro. 

Escabinato - O Superior Tri-
bunal Militar é composto por 
15 magistrados. Desses, dez 
são militares e cinco são ci-
vis, assim distribuídos: três 
almirantes da Marinha, quatro 
generais do Exército, três bri-
gadeiros da Aeronáutica, todos 
do último posto da carreira mi-
litar, três advogados, um inte-
grante do Ministério Público 
Militar e um juiz-auditor.  

A cada dois anos, há um ro-
dízio para a assunção à Presi-
dência do STM, oportunizando 
que ministros togados e oriun-
dos das Forças possam exer-
cer o cargo maior de direção 
do Tribunal e da Justiça Militar 
da União.

Pelo Regimento Interno do 
STM, no rodizio, quando um 
ministro militar é o presiden-
te da Corte, o vice-presidente, 
obrigatoriamente, deverá ser 
um civil e vice-versa. 

Fonte: www.stm.jus.br

STM elege novo presidente, que 
promete intensificar a transparência 
na Justiça Militar da União.



Nº 125 | Janeiro e Fevereiro de 2017 Jornal da AMAJME | 3

Dando continuidade à agenda 
do Diálogo entre Ministério Pú-
blico Militar, Ministério das Re-
lações Exteriores e Ministério da 
Defesa sobre missões de paz, 
ocorrida no dia 15/02/2017, o 
procurador-geral de Justiça Mi-
litar, Jaime de Cassio Miranda, 
recebeu, na Procuradoria Geral 
de Justiça Militar, o major Flávio 
Henrique Pinheiro da Costa, re-
presentando o Centro Conjunto 
de Operações de Paz do Brasil 
(CCOPAB), localizado na Vila Mi-
litar do Rio de Janeiro.

Na PGJM, o major participou 
de reunião com os promotores 
e procuradores lotados na Pro-
curadoria de Justiça Militar em 
Brasília/DF, que têm a atribui-
ção de investigar e processar 
eventuais crimes cometidos por 

militares brasileiros integrantes 
de missões de paz no exterior 
(peacekeepers). Entre outros, o 
encontro teve o objetivo de pro-
mover a interação entre duas 
instituições que possuem uma 
questão em comum, a partici-
pação de contingentes militares 
brasileiros em missões no exte-
rior.

O Centro Conjunto de Opera-
ções de Paz do Brasil – Centro 
Sergio Vieira de Mello (CCOPAB) 
tem por missão a preparação e a 
formações de militares (Exército, 
Marinha e Aeronáutica), policiais 
militares e civis que irão compor 
as missões de paz da Organiza-
ção das Nações Unidas.

O MPM participa da formação 
dos peacekeepers brasileiros, 
ministrando regularmente pa-

lestras no CCOPAB sobre “Di-
reito Internacional aplicável às 
missões de paz” e “Desafios da 
investigação criminal em áreas 
instáveis” para militares que in-
tegrarão a Missão da ONU para 
a estabilização do Haiti (MINUS-
TAH) e a Força Tarefa Marítima 
da Missão da ONU no Líbano 
(FTM/UNIFIL).

Participaram da reunião com 
o CCOPAB: a chefe de gabinete 
da PGJM, Ana Carolina Scultori 
Teles Leiro; a promotora Najla 
Nassif Palma, responsável pe-
las palestras no Centro; e os 
membros da PJM Brasília, a pro-
curadora Cláudia Márcia Rama-
lho Moreira Luz e os promotores 
Angela Montenegro Taveira, Jor-
ge Augusto Caetano de Farias e 
Caroline de Paula Piloni.

A Universidade de Mogi das 
Cruzes (UMC) realizou, nos dias 
20, 21 e 22 de fevereiro, o Sim-
pósio de Direito em seu teatro 
“Manoel Bezerra de Melo”. O 
evento é destinado aos estu-
dantes de Direito e advogados 
e conta com temas como Direito 
Penal, Psicologia, Lei de Impro-
bidade Administrativa, Corrup-
ção, Reforma da Previdência e 
Normas Trabalhistas.

O evento contou com a parti-
cipação de mais de 700 alunos 
do curso de direito e teve, no 
primeiro dia do evento, um “Jul-

gamento Simulado” nos moldes 
como ocorre na Justiça Militar 
paulista, tendo o magistrado 
Ronaldo João Roth, da 1ª Audi-
toria da Justiça Militar, presidi-
do o Conselho de Justiça. Re-
presentando um acontecimento 
importantíssimo para divulga-
ção desse ramo do direito pou-
co explorado na faculdade de 
direito, mas que expressa uma 
realidade para aqueles que en-
veredam nessa área.

A coordenadora do curso de 
Direito da UMC, Maria de Lour-
des Colacique, falou sobre a im-

portância do Simpósio: “Vamos 
abrir a universidade para rece-
ber especialistas renomados e 
discutir temas atuais e relevan-
tes para a comunidade.”

Na terça, 21/02, as pales-
tras foram sobre “Análise da 
Lei de Improbidade Administra-
tiva: Eficiência, Princípios e Pro-
cedimentos” e “Dez Medidas 
Contra a Corrupção”. No últi-
mo dia do Simpósio de Direito, 
22/02, aconteceram as pales-
tras “Reforma da Previdência” 
e a “Flexibilização das Normas 
Trabalhistas

Formação de Contingentes foi tema de Encontro entre
o MPM e o Centro Conjunto de Operações de Paz

Universidade de Mogi das Cruzes/SP realizou Simpósio de Direito
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Em comemoração aos 28 anos 
de sua criação, o Tribunal de Con-
tas do Estado do Tocantins (TCE/
TO) prestou uma homenagem a 
personalidades que contribuíram 
para o desenvolvimento econô-
mico, social ou administrativo do 
Estado. O juiz-auditor Fernando 
Pessôa da Silveira Mello, titular 
da 2ª Auditoria da 3ª CJM - em 
Bajé (RS) e associado da AMAJ-
ME,  foi um dos agraciados pelo 
Tribunal.

Juntamente com outros 25 ho-
menageados, Pessôa recebeu 
o colar do Mérito Governador Si-
queira Campos. A cerimônia foi 

realizada durante Sessão Espe-
cial, realizada no próprio TCE/TO. 
Fernando Pessôa atua na Justiça 
Militar da União desde 2015 e foi 
procurador de Tocantins por qua-
se oito anos.

O juiz declarou sentir-se honra-
do com a comenda. “Recebo este 
prêmio como um reconhecimento 
por ter sido procurador-chefe do 
estado e por este ser um prêmio 
destinado às pessoas que lutam 
pela transparência. E recebê-lo ao 
lado de várias autoridades, de de-
putados estaduais e do governa-
dor foi muito gratificante”, afirmou 
o magistrado.

Terá início no dia 11/03/2017, 
o primeiro Curso de Pós-Graduação 
em Direito Militar, na modalidade 
presencial, em Salvador/BA. O cur-
so é promovido pelo Núcleo 7 Pós 
Graduações e Faculdade Batista 
Brasileira - FBB.

A Coordenação é composta pelo 
Prof. Joilson Barros (Coordenador 
Geral); Fabrício Pichite (Coordenador 
do Curso); e Jianine Pichite (Coorde-
nação Acadêmica) e o Corpo Docen-
te formado por  renomados Profes-
sores, dentre eles Paulo Roberto 
dos Santos Oliveira - Juiz Auditor da 
Vara de Auditoria Militar do Estado 
da Bahia e Gerson Santos Pereira - 
Advogado e Oficial PMBA RR.

No último dia 18/02/17, ocor-
reu o lançamento do Curso, oca-
sião em que foi procedida a apre-
sentação dos Professores, bem 
como a palestra sobre “Os Aspec-
tos Jurídicos do Emprego da Tropa 
Federal nas Operações de Garan-
tia da Lei e da Ordem-Glo”, proferi-
da pelo Cel EB Rubem Mendes da 
Costa Neto, Comandante do 6º Ba-
talhão de Polícia do Exército e pelo 
Cap EB André Esteves de Lima, As-
sessor Jurídico do Comando da 6ª 
Região Militar do Exército.

Informações através dos te-
lefones 71 – 99220-3713 e 
993274886 e pelo e-mail
nucleo7posmilitar@gmail.com .

Solenidade 
de outorga do 
Calor “Dom 
João VI”, da 2ª 
Circunscrição 
Judiciária Militar 
da União.

Na tarde de quarta-
-feira, 14/12, a 2ª Cir-
cunscrição Judiciária 
Militar, localizada no 
centro da Capital, home-
nageou personalidades 
civis e militares com o 
“Colar Dom João VI”, 
como parte das come-
morações do Dia da Jus-
tiça. A Juíza-Auditora da 
2ª Auditoria da 2ª CJM, 
Dra. Vera Lucia da Silva 
Conceição, fez a entrega 
das honrarias.

O Presidente do Tribu-
nal de Justiça Militar de 
São Paulo, Silvio H. Oya-
ma foi agraciado com o 
colar ao lado de outras 
personalidades. Duran-
te a solenidade também 
foram entregues diplo-
mas e medalhas.

As outorgas são con-
cedidas a personalida-
des que tenham pres-
tados bons serviços no 
desempenho de suas 
atribuições. As Circuns-
crições Judiciárias Mi-
litares constituem a 
Primeira Instância da 
Justiça Militar da União 
e sediam os Conselhos 
de Justiça que julgam 
crimes militares previs-
tos em lei.

Colar do Mérito “Governador Siqueira Campos”, 
do Tribunal de Contas de Tocantins.

Curso de Pós-Graduação em Direito Militar
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JURISPRUDÊNCIA
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

RHC 137074 / SP – SÃO PAULO

Relator:  Min. RICARDO LEWANDOWSKI 

Ementa: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. 
PROCESSO PENAL MILITAR. DENÚNCIA. REQUISITOS 
DO ART. 77 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR. 
ALEGAÇÃO DE INÉPCIA IMPROCEDENTE. QUEBRA DE SIGILO 
BANCÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. COMPETÊNCIA 
DA JUSTIÇA CASTRENSE PARA JULGAMENTO DE CIVIL EM 
TEMPO DE PAZ. POSSIBILIDADE. ART. 9°, III, a, DO CÓDIGO 
PENAL MILITAR. PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. 
IMPOSSIBILIDADE NA VIA DO HABEAS CORPUS. RECURSO 
IMPROVIDO. I – O art. 77 do Código de Processo Penal Militar 
determina que a denúncia conterá: (i) a designação do juiz a que 
se dirigir; (ii) o nome, idade, profissão e residência do acusado, ou 
esclarecimentos pelos quais possa ser qualificado; (iii) o tempo e 
o lugar do crime; (iv) a qualificação do ofendido e a designação 
da pessoa jurídica ou instituição prejudicada ou atingida, sempre 
que possível; (v) a exposição do fato criminoso, com todas as 
suas circunstâncias; vi) as razões de convicção ou presunção 
da delinquência; (vii) a classificação do crime; (viii) o rol das 
testemunhas, em número não superior a seis, com a indicação 
da sua profissão e residência; e o das informantes com a mesma 

indicação. Preenchidos tais requisitos, não há que falar em inépcia 
da inicial. II – A garantia à inviolabilidade do sigilo bancário não é 
absoluta, admitindo a obtenção de tais dados por meio de ordem 
judicial fundamentada. III – Compete à Justiça Militar processar 
e julgar os crimes militares, mesmo aqueles ocorridos em tempo 
de paz. Consideram-se estes, os delitos praticados por militar 
da reserva, ou reformado, ou por civil, contra o patrimônio sob 
a administração militar ou contra a ordem administrativa militar. 
Inteligência do art. 9° e incisos, do Código Penal Militar. IV - O 
trancamento da ação penal, em habeas corpus, constitui medida 
excepcional que só deve ser aplicada nos casos de manifesta 
atipicidade da conduta, de presença de causa de extinção da 
punibilidade do paciente ou de ausência de indícios mínimos de 
autoria e materialidade delitivas, o que não ocorre na situação sob 
exame. Precedentes. V – Recurso Ordinário em habeas corpus ao 
qual se nega provimento.
Decisão
A Turma, por votação unânime, negou provimento ao recurso 
ordinário, nos termos do voto do Relator. Ausente, justificadamente, 
o Senhor Ministro Gilmar Mendes. Presidência do Senhor Ministro 
Celso de Mello. 2ª Turma, 6.12.2016.
DJe-267  DIVULG 15-12-2016  PUBLIC 16-12-2016.

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIçA
AgInt no REsp 1631207 / RR

Relator: Ministro Felix Fischer

Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. 
PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRAZO. 
ARTS. 538 E 540 DO CPPM. PREVISÃO. SUPERIOR TRIBUNAL 
MILITAR. ART. 619 DO CPP. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA. ART. 3º 
DO CPPM.
I - Muito embora não haja na legislação castrense a previsão de 
oposição de embargos declaratórios contra v. acórdão proferido em 
sede de apelação por Tribunal de Justiça no exercício de jurisdição 
militar, é pacífico seu cabimento, tanto pela doutrina, como pela 
jurisprudência, observado, contudo, quanto ao prazo, o disposto 
no art. 619 do Código de Processo Penal, tendo em vista o que 
estabelece o art. 3º, “a” do CPPM, desde que não regulamentado 
de forma diversa pelo respectivo regimento interno do Tribunal 
(precedentes).

II - Inaplicável, de outro lado, o disposto no art. 538 do Código de 
Processo Penal Militar, que prevê o prazo de cinco dias (ou art. 540 
do mesmo diploma) para oposição de embargos de declaração, 
tendo em vista que a hipótese narrada naquele dispositivo se refere 
a embargos de declaração opostos unicamente contra decisum 
proferido pelo Superior Tribunal Militar.
Agravo interno desprovido.

Acordão
Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes as acima 
indicadas, acordam os Ministros da Quinta Turma do Superior 
Tribunal de Justiça,  por unanimidade, negar provimento ao agravo 
regimental. Os Srs. Ministros Jorge Mussi, Reynaldo Soares da 
Fonseca, Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. 
Ministro Relator.
DJe 14/02/2017

AgInt no REsp 1636963 / SP

Relator: Ministro Mauro Campbell Marques

Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. 
ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3 DO STJ.  REINTEGRAÇÃO  
DE  POLICIAL.  NEGATIVA  DE AUTORIA DE HOMICÍDIO 
DECLARADA  EM  JUÍZO  PENAL.  PUNIÇÃO ADMINISTRATIVA 
INDEPENDENTE DA MORTE  DA  VÍTIMA,  MAS SIM PELA 
CONDUTA DO POLICIAL QUANDO A VÍTIMA FOI  AGREDIDA.  
ANÁLISE  DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR 
PARA VERIFICAÇÃO  DE  EXCLUSÃO  DECORRENTE  DE  
HOMICÍDIO  OU  POR OUTRAS CONDUTAS  DO  POLICIAL.  
IMPOSSIBILIDADE.  SÚM.  N. 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO 

NÃO PROVIDO.
1. No caso dos autos, o recorrente defende que não pode ser demitido 
por  uma  conduta  cuja  autoria  foi  negada expressamente em 
juízo criminal.  De  fato,  o  sistema jurídico brasileiro, por disposição 
legal   e   por  entendimento  jurisprudencial,  impossibilitam  que 
eventual   análise   cível  ou  administrativa  declare  autoria  ou 
existência de um fato refutados em juízo penal.
2.  Porém, nos termos da jurisprudência do STF e do STJ, “pela falta 
residual,  não  compreendida  na  absolvição  pelo juízo criminal, 
é admissível a punição administrativa do servidor público” (Súm. 
n. 18 do STF).
3.  Com  efeito,  o  Tribunal  de  origem declarou a regularidade da 



6 | Jornal da AMAJME Nº 125 | Janeiro e Fevereiro de 2017

AgRg no HC 373795 / RJ

AgRg no RHC 69110 / ES

HC 368161 / RJ

exclusão  do ora recorrente da Polícia Militar de São Paulo a partir 
de faltas administrativas independentes do falecimento da vítima.
4.  Logo,  não  é  possível  acolher  a tese do recurso especial sem 
examinar  o procedimento administrativo disciplinar e verificar qual 
foi  o  real  motivo  da  demissão do policial militar (se um evento 
alheio ao homicídio ou se alguma conduta paralela do recorrente). 
Ocorre  que  a  atividade  instrutória  não é permitida no âmbito do 
recurso especial nos termos da Súm. n. 7 do STJ.
5. Agravo interno não provido.
Acórdão

Vistos, relatados  e  discutidos  esses  autos em que são partes 
as acima  indicadas,  acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA 
do Superior Tribunal   de  Justiça,  na  conformidade  dos  votos  e  
das  notas taquigráficas,  o  seguinte  resultado  de julgamento: “A 
Turma, por unanimidade,  negou provimento ao agravo interno, nos 
termos do voto do(a) Sr(a). Ministro(a)-Relator(a).” A  Sra.  Ministra 
Assusete Magalhães (Presidente), os Srs. Ministros Francisco  
Falcão,  Herman Benjamin e Og Fernandes votaram com o Sr. 
Ministro Relator.
DJe 19/12/2016

Relator: Ministra Maria Thereza de Assis Moura

Ementa: PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO 
HABEAS CORPUS. CRIME MILITAR. EXTORSÃO MEDIANTE 
SEQUESTRO EM CONCURSO DE AGENTES. APELAÇÃO 
JULGADA. EXPEDIÇÃO DE MANDADOS DE PRISÃO. AUSÊNCIA 
DE TRÂNSITO EM JULGADO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA 
DAS PENAS. OFENSA À PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. 
INOCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS
FUNDAMENTOS. ILEGALIDADES ADICIONAIS. INOVAÇÃO. 
IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA 
PROVIMENTO.
1. O Pleno do Supremo Tribunal Federal, em 5.10.2016, no 
julgamento das medidas cautelares nas ações diretas de 
constitucionalidade 43 e 44, por maioria de votos, confirmou 
entendimento antes adotado no julgamento do HC 126292, no 
sentido de que a execução provisória da pena não afronta o 
princípio constitucional da presunção de inocência, de modo que, 
confirmada a condenação por colegiado em segundo grau, e ainda 
que pendentes de julgamento recursos de natureza extraordinária 
(recurso especial e/ou extraordinário), a pena poderá, desde já, ser 
executada. Ressalva do entendimento da Relatora.

2. Esse posicionamento foi reafirmado no Plenário Virtual do 
Supremo Tribunal Federal, por ocasião da análise do ARE 964246, 
que teve repercussão geral reconhecida. Assim, a tese firmada pelo 
Pretório Excelso deve ser aplicada nos processos em curso nas 
demais instâncias.
3. Mantidos os fundamentos da decisão agravada, porquanto não 
infirmados por razões eficientes, é de ser negada simples pretensão 
de reforma.
4. É inviável a apreciação de matérias que não foram alegadas 
no momento processual adequado, pois é vedado à parte inovar 
quando da interposição de agravo regimental.
5. Agravo regimental a que se nega provimento.

Acórdão
Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes as acima 
indicadas, acordam os Ministros da Sexta Turma do Superior 
Tribunal de Justiça:  A Sexta Turma, por unanimidade, negou 
provimento ao agravo regimental, nos termos do voto da Sra. 
Ministra Relatora. Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio 
Schietti Cruz, Nefi Cordeiro e Antonio Saldanha Palheiro votaram 
com a Sra. Ministra Relatora.
DJe 02/02/2017

Relator: Ministro Antonio Saldanha Palheiro

Ementa: AGRAVO  REGIMENTAL  NO  RECURSO  ORDINÁRIO  
EM  HABEAS CORPUS. CRIME MILITAR.  ART.  155  C/C  ART.  166,  
AMBOS  DO CPM. INTERROGATÓRIO. MOMENTO  PROCESSUAL. 
PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. PRECEDENTES DO STJ. 
MÁXIMA  EFETIVIDADE AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS 
DA AMPLA DEFESA E DO  CONTRADITÓRIO.  JURISPRUDÊNCIA  
DO STF. INSTRUÇÃO NÃO ENCERRADA. APLICABILIDADE DO 
ART. 400 DO CPP AO PROCEDIMENTO CASTRENSE.
1.   Esta   Corte  Superior  possui  jurisprudência  consolidada  na 
compreensão   de   que   o  princípio  da  especialidade  permite  
o afastamento  das regras do procedimento comum ordinário do 
Código de Processo  Penal, em havendo regramento específico 
para a apuração de delitos previstos nas legislações especiais 
(Precedentes).
2.  Outro,  contudo, é o posicionamento recente do Pretório Excelso, 
segundo  o  qual  se  compreende aplicável o disposto no art. 
400 do Código  de  Processo Penal ao procedimento instrutório 
das infrações militares,  em  observância  à  máxima  efetividade  
dos  princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa 
(Precedentes).
3.  Em  conformidade  com o direcionamento atual do Supremo 

Tribunal Federal,  se  a  nova  redação  do art. 400 da legislação 
processual penal ordinária possibilita ao réu o exercício de sua 
defesa de modo mais  eficaz,  certo  é  que  tal  dispositivo haverá 
de suplantar o estatuído  na norma castrense, como meio de se 
garantir ao acusado a plenitude  de  valores  próprios  do  Estado 
Democrático de Direito, mormente em se tratando de hipótese em 
que os atos processuais ainda não se findaram.
4.  Agravo  regimental  a que se dá provimento, a fim de retificar a 
decisão  terminativa  de  e-STJ  fls.  446/449  e  prover  o recurso 
ordinário em habeas corpus, com o intuito de assegurar ao 
recorrente o  direito  de  somente  ser  ouvido  em  interrogatório 
ao final da instrução processual na ação penal militar.
Acórdão
Vistos,  relatados  e discutidos os autos em que são partes as 
acima indicadas,  acordam os Ministros da Sexta Turma do Superior 
Tribunal de  Justiça, por unanimidade, dar provimento ao agravo 
para prover o recurso  ordinário  nos  termos  do voto do Sr. Ministro 
Relator. Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Sebastião 
Reis Júnior e Nefi Cordeiro votaram com o Sr. Ministro Relator. 
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz. 
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Nefi Cordeiro.
DJe 09/02/2017

Relator: Ministro Joel Ilan Paciornik

Ementa:  HABEAS   CORPUS.   CRIME   MILITAR.   EXTORSÃO  
MEDIANTE  SEQUESTRO. ABSOLVIÇÃO  EM  PRIMEIRA  

INSTÂNCIA.  APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDA. 
ACÓRDÃO CONDENATÓRIO.   EXECUÇÃO PROVISÓRIA 
DA PENA. POSSIBILIDADE. NOVA ORIENTAÇÃO DO STF. 
ILEGALIDADE. AUSÊNCIA. ORDEM NÃO CONHECIDA.
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RHC 76776 / RJ

Relator: Ministro Sebastião Reis Júnior

Ementa: RECURSO  EM  HABEAS  CORPUS. PRISÃO 
PREVENTIVA. CRIME MILITAR. LESÃO GRAVE.  ROUBO 
QUALIFICADO. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. 
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.  CONVENIÊNCIA  DA  INSTRUÇÃO  
CRIMINAL.  GARANTIA  DA  ORDEM PÚBLICA.  INEXISTÊNCIA  
DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. EXCESSO DE PRAZO. 
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ORDEM CONCEDIDA PELO 
TRIBUNAL LOCAL EM OUTRA IMPETRAÇÃO. EXTENSÃO DOS 
EFEITOS. INVIABILIDADE. PARECER ACOLHIDO.
1.  O  alegado  excesso  de  prazo  para a formação da culpa não 
foi objeto  de  impugnação  nem de decisão no Tribunal estadual, 
daí ser inviável a pretendida supressão de instância.
2.  É  legítima  a  manutenção da prisão preventiva para garantia 
da ordem  pública  e  por  conveniência da instrução criminal, tendo 
em vista expressa referência a relato de ameaças a testemunhas 
e dada a gravidade  concreta  dos  delitos  sob apuração, revelada 
pelo modus operandi  adotado  (lesão  grave causada no rosto de 
uma das vítimas por  disparo  de  arma  de  fogo, vários roubos 
praticados, mediante socos,  tapas,  chutes,  emprego  de  arma e 
em concurso de até oito agentes, além de causarem queimaduras 
em algumas vítimas fazendo uso de  uma faca aquecida com um 
isqueiro tipo maçarico, constrangimento de  duas  pessoas,  entre  as  
quais, um menor, para prática de sexo oral),   elementos   suficientes  

para  justificar  a  imposição  da segregação cautelar, não havendo 
espaço para a substituição dela por medidas menos gravosa.
3.  Recurso  em  habeas  corpus  conhecido  em parte e, nessa 
parte, improvido.
Acórdão
Vistos,  relatados  e discutidos os autos em que são partes as 
acima indicadas,  acordam os Ministros da Sexta Turma do Superior 
Tribunal de  Justiça,  por  unanimidade,  conhecer parcialmente 
do recurso e, nessa parte, negar-lhe provimento nos termos do 
voto do Sr. Ministro Relator.  Os  Srs.  Ministros  Rogerio Schietti 
Cruz e Nefi Cordeiro votaram com o Sr. Ministro Relator. Ausentes, 
justificadamente, os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura 
e Antonio Saldanha Palheiro. 
Informações Adicionais
Não  é  possível  estender  os  efeitos de acórdão que concedeu 
ordem  de  habeas  corpus  em ação penal ajuizada na Justiça 
Comum a feito  ajuizado  na  Justiça  Militar  contra o mesmo 
paciente. Isso porque,  quando  se  trata de concorrência entre 
a Justiça Comum e a Militar,  não há unidade nem de processo, 
tampouco de julgamento. Se a  motivação  adotada  pelo Juízo 
Criminal foi rechaçada pela Câmara Julgadora,  isso  não  impõe  
que ocorra o mesmo quanto à decisão do Juízo  da  Auditoria  Militar.  
Assim,  não  há  falar  em possíveis provimentos contraditórios e 
não isonômicos.
DJe 14/12/2016

RMS 49057 / PR

Relator: Ministro Humberto Martins

Ementa: ADMINISTRATIVO.  POLICIAL  MILITAR.  INTERMEDIAÇÃO 
DE ATOS ILÍCITOS. “JOGO  DO   BICHO”.  CONDUTA  
IRREGULAR.  PROCESSO  ADMINISTRATIVO. EXCLUSÃO  DA  
CORPORAÇÃO.  ALEGAÇÕES  INERENTES  AO  MÉRITO  DO  
ATO ADMINISTRATIVO.  IMPOSSIBILIDADE  DE  EXAME  PELO 
JUDICIÁRIO. OITIVA PESSOAL  PELA  AUTORIDADE.  DIREITO  
DE  PERMANECER  CALADO.  DEFESA EXERCIDA. AUSÊNCIA 
DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RECURSO IMPROVIDO.
1.  Impetração  voltada  contra  ato  que  culminou  na  exclusão 
do policial  militar  recorrente  da  Corporação,  após  instauração 
de processo  administrativo  no qual se apurou, de forma regular, 
que o recorrente  teria  praticado  conduta  incompatível  com  os 
valores castrenses,  ao  aceitar  favores  de pessoa relacionada ao 
“jogo do bicho”, atividade por ele exercida na qualidade de policial.
2. Descabida a análise de alegação do recorrente relativa ao próprio 
mérito  do  ato  administrativo,  pois, consoante firme entendimento 
jurisprudencial,   em  se  tratando  de  controle  jurisdicional  do 
processo administrativo, a atuação do Poder Judiciário está limitada 
ao   exame  da  regularidade  do  procedimento,  sob  o  enfoque  da 

observância   aos   respectivos  princípios  constitucionais,  sendo 
necessária a efetiva demonstração de prejuízo à defesa.
3.  O  recorrente  valeu-se  do direito constitucional de permanecer 
calado,  não  podendo,  assim, invocar tal situação em seu benefício 
sob  a  alegação  de que lhe teria sido negada a oitiva pessoal pela 
autoridade  competente  para  a  aplicação da penalidade. Direito 
de defesa legal e regularmente exercido.
4. Ausência do alegado direito líquido e certo.
Recurso ordinário improvido.
Acórdão
Vistos,  relatados  e discutidos os autos em que são partes as 
acima indicadas,  acordam  os  Ministros  da  Segunda  Turma  
do  Superior Tribunal  de  Justiça “A Turma, por unanimidade, 
negou provimento ao recurso ordinário, nos termos do voto do(a) 
Sr(a). Ministro(a)-Relator(a).” Os Srs. Ministros Herman Benjamin, 
Assusete Magalhães (Presidente) e Diva Malerbi (Desembargadora 
convocada do TRF da 3a. Região) votaram com o Sr. Ministro 
Relator. Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Mauro Campbell 
Marques. Dr(a).   FLAVIO  PANSIERI,  pela  parte  RECORRENTE:  
DIOGO  ANDRADE FERREIRA DOS SANTOS
DJe 02/02/2017

1.  De  acordo  com a nova orientação do Supremo Tribunal Federal 
no julgamento  do HC n. 126.292/MG e nas ADPFs 43 e 44, na 
pendência de recursos   especial   ou   extraordinário  sem  efeitos  
suspensivos concedidos,   não  há  que  se  falar  em  ilegalidade  
da  execução provisória da pena.
2.  O  fato  do  paciente ter sido absolvido em primeira instância 
e condenado  em sede de recurso de apelação interposto pelo 
Ministério Público  não  distingue  o  presente caso dos precedentes 
do Supremo Tribunal Federal a ponto de afastar a execução 
provisória da pena. Isso   porque   o  acórdão  condenatório  tem  
efeito  substitutivo, superando  os  fundamentos  da  sentença  
absolutória  proferida  em primeiro  grau e constituindo título 
executivo penal suficiente para o início do cumprimento da pena. 
Ademais, o entendimento desta Corte Superior e do Supremo 

Tribunal Federal decorrem do fato de ocorrer o exaurimento  das  
instâncias  ordinárias  e  não em razão do grau de jurisdição em 
que o acusado foi condenado.
Ordem não conhecida.

Acórdão
Vistos,  relatados  e discutidos os autos em que são partes as acima 
indicadas, acordam os Ministros da Quinta Turma do Superior 
Tribunal de Justiça, por unanimidade, não conhecer do pedido. Os  
Srs.  Ministros  Felix  Fischer, Jorge Mussi, Reynaldo Soares da 
Fonseca  e  Ribeiro  Dantas  votaram  com  o  Sr.  Ministro Relator. 
SUSTENTARAM  ORALMENTE:  DRA.  AMANDA  MOREIRA  DA 
SILVA (P/PACTE) E MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
DJe 10/02/2017
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Justiça Militar mineira comemora 
seus 79 anos, 09/11/2016.

Rúbio Paulino Coelho, Juiz TJM/MG em seu discurso.

O auditório da Justiça Militar recebeu o nome do juiz Cel Eurico 
Paschoal, que tomou posse como juiz militar suplente em 
15/03/1955, então, Ten Cel PM Eurico Paschoal. Foi  efetivado 
como juiz em 1964. Foi presidente nos biênios 1974-1975, 1980-81 
e no ano de 1983. Na foto, a senhora Margareth Teixeira Paschoal, 
viúva do juiz Cel Eurico Paschoal.

Solenidade de entrega de comendas 
da Ordem do Mérito Ministério 
Público Militar – 09/11/2016

Rodrigo Janot, Procurador Geral da República, recebendo a co-
menda de Jaime de Cassio Miranda, Procurador Geral do Minis-
tério Público Militar da União.

Superior Tribunal Militar 
faz primeira sessão do 
ano, com homenagem ao 
ministro Teori Zavascki, 
01/02/2017.

A primeira sessão do ano foi aberta 
pelo Ministro-Presidente do STM 
William de Oliveira Barros.

Julgamento simulado para 700 alunos do 
Curso de Direito, na Universidade de Mogi 

das Cruzes (UMC)/SP, 20/02/2017.

Ao centro Ronaldo João Roth, Juiz da 1ª AJM/SP ladeado por 
professores e autoridades civis e militares. 


