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XVI Congresso Nacional das Justiças 
Militares, 19 e 20/10/17, Goiânia/GO.

Mesa de 
abertura do 

evento.

Osmar D. Marcelino, Juiz TJM/MG; Marlon J. Teza, Cel 
PMSC Pres. Feneme; Alvaro L. Pinto, Min. STM; Paulo César 

Alves das Neves, Vice-Pres. da AMB; Walter Carlos Lemes, 
Corregedor Geral TJ/Goiás; Gustavo A. Garcia; Getúlio Corrêa, 
Des. TJ/SC e Pres. AMAJME; Rúbio P. Coelho, Juiz TJM/MG.

Gustavo A. Garcia; Getúlio Corrêa; João Otavio de Noronha, Min 
Corregedor Nacional CNJ; Alvaro L. Pinto; e Wilton Muller Salomão - 
Pres. da ASMEGO. Público prestigiando o evento.
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Nos dias 19 e 20 de outubro de 2017, 
foi realizado na cidade de Goiânia-GO 
o XVI Congresso Nacional das Justi-
ças Militares, evento organizado pela 
AMAJME – Associação dos Magistra-
dos das Justiças Militares Estaduais, e 
que congregou estudiosos do Direito 
Militar, magistrados, membros do Mi-
nistério Público, advogados, militares 
e acadêmicos, em torno de discussões 
de temas atuais da Justiça Militar e do 
Direito em geral.

O conclave foi realizado no auditó-
rio da ASMEGO – Associação dos Ma-
gistrados do Estado de Goiás, e em sua 
abertura contou com a participação de 
diversas autoridades. A mesa diretiva 
foi presidida pelo Presidente da AMAJ-
ME, Desembargador do TJ/SC Getúlio 
Corrêa, e composta ainda pelo Presi-
dente do Tribunal de Justiça de Goi-
ás, Desembargador Gilberto Marques 
Filho; pelo Secretário de Segurança 
Pública de Goiás, Dr. Ricardo Brisolla 
Balestreri; pelo Ministro Álvaro Luiz 
Pinto, do STM – Superior Tribunal Mi-
litar; pelo Desembargador Walter Car-
los Lemes, Corregedor-Geral da Justi-
ça de Goiás; pelo Dr. Jaime de Cássio 
Miranda, Procurador-Geral da Justiça 
Militar da União; pelo Dr. Marcelo 
Weitzel Rabello de Souza, Conselheiro 
do CNMP – Conselho Nacional do Mi-
nistério Público, pelo Dr. Jayme Mar-
tins de Oliveira, Presidente da AMB 
– Associação dos Magistrados Brasilei-
ros, pelo Juiz Gustavo Assis Garcia, da 
Justiça Militar de Goiás, pelo Coronel 
Divino Alves de Oliveira, Comandan-
te-Geral da Polícia Militar de Goiás, e 
pelo Coronel Carlos Helbingen Júnior, 
Comandante-Geral do Corpo de Bom-
beiros Militar de Goiás.

Antecedendo a conferência de aber-
tura, ocorreu a solenidade de entrega do 
“Colar do Mérito Judiciário das Justiças 
Militares Estaduais”, agraciando diversas 

autoridades pelos relevantes serviços 
em prol da Justiça e, em especial, da 
Justiça Militar estadual dentre elas: 
Álvaro Luiz Pinto – Ministro do STM; 
Antonio Pereira Duarte – Procurador 
do Ministério Público Militar da União; 
Clauro Roberto de Bortolli – Sub-
procurador Geral da Justiça Militar e 
Presidente da Associação Nacional do 
Ministério Público Militar (ANMPM); 
Jaime de Cassio Miranda - Procurador 
Geral da Justiça Militar da União (MPM 
da União); João Otávio de Noronha 
– Ministro Corregedor Nacional do 
Conselho Nacional de Justiça (CNJ); 
Marlon Jorge Teza – Coronel PMSC 
e Presidente da Federação Nacional de 
Entidades de Oficiais Militares Estadu-
ais (FENEME); e Nelson Missias De 
Morais – Desembargador do TJ/MG.

Com o auditório lotado, a confe-
rência de abertura ficou a cargo do Mi-
nistro aposentado Gilson Dipp, do STJ 
– Superior Tribunal de Justiça, com 
o tema “Colaboração Premiada”. No 
mesmo dia à tarde, foram ministradas 
as palestras “Questões atuais da Justiça 
Militar”, pelos juízes Alexandre Antu-
nes da Silva, da Justiça Militar do Esta-
do de Mato Grosso do Sul, e Frederico 
Magno Melo Veras, da Justiça Militar 
da União; e “Propostas de atualização 
da legislação penal e processual penal 
militar”, pelo Juiz Presidente do Tri-
bunal de Justiça Militar de São Paulo, 
Sílvio Hiroshi Oyama, e pelo Coronel 
PMSC Marlon Jorge Teza, Presidente 
da FENEME. O primeiro dia do evento 
foi encerrado com a palestra “Direito 
Operacional”, proferida pelo Ministro 
Péricles Aurélio Lima de Queiroz, do 
STM – Superior Tribunal Militar.

Durante os coffee breaks oferecidos 
nos intervalos de palestras, o público foi 
brindado com diversas apresentações 
musicais da banda “PM Show”, integra-
da por policiais militares goianos, que 

XVI Congresso Nacional das Justiças 
Militares, 19 e 20/10/2017, Goiânia/GO.



Nº 129 | Setembro a Dezembro de 2017 Jornal da AMAJME | 3

cantou músicas tipicamente goianas, 
além de sucessos da MPB e bossa nova.

O segundo dia do congresso foi ini-
ciado com a palestra “A modernização 
da Justiça Militar da União”, ministra-
da pelo Ten Brig Ar Francisco Joseli 
Parente Camelo, Ministro do STM– 
Superior Tribunal Militar. Ainda pela 
manhã houve a palestra “A previdência 
dos militares”, ministrada pelo Coronel 
PMSP Elias Miler da Silva, Presidente 
da DEFENDA PM.

À tarde, a primeira atividade do 
evento foi a palestra “Discussão sobre 
a federalização do julgamento dos cri-
mes militares praticados por Oficiais 
no movimento paredista de 2017 no 
Espírito Santo”, proferida em conjunto 
pelo Dr. Getúlio Marcos Pereira Neves, 
Juiz de Direito da Justiça Militar do Es-
tado do Espírito Santo, e pelo Dr. Jorge 

Cesar de Assis, Advogado e Promotor 
da Justiça Militar da União aposentado. 
Em seguida, o Dr. Dalton Abranches 
Safi, Juiz de Direito da 6ª Auditoria Mi-
litar do Estado de São Paulo, ministrou 
a palestra “Controle jurisdicional dos 
atos administrativos disciplinares”.

A conferência de encerramento foi 
proferida pelo Ministro João Otávio de 
Noronha, do STJ – Superior Tribunal 
de Justiça, e Corregedor Nacional de 
Justiça, com o tema “A atuação da Cor-
regedoria Nacional de Justiça”.

A solenidade de encerramento con-
tou com a participação de inúmeras 
autoridades. A mesa foi presidida pelo 
Desembargador Getúlio Corrêa, Presi-
dente da AMAJME, e composta ainda 
pelos Ministros João Otávio de Noro-
nha, do STJ, Álvaro Luiz Pinto e Péri-
cles Aurélio Lima de Queiroz, do STM; 

pelo Desembargador Walter Carlos 
Lemes, Corregedor-Geral da Justiça de 
Goiás; pelo Juiz Wilton Mulller Salo-
mão, Presidente da ASMEGO; pelo Juiz 
Gustavo Assis Garcia, da Justiça Militar 
de Goiás, pelos representantes dos três 
Tribunais de Justiça Militares: Dr. Sílvio 
Hiroshi Oyama, Presidente do TJM/SP, 
Juiz Coronel Rúbio Paulino Coelho, do 
TJM/MG e Juiz Coronel Sérgio Antô-
nio Berni de Brum, do TJM/RS; e ainda 
pelos Coronéis Carlos Antônio Borges, 
da PM/GO e Leonardo Rodrigues de 
Afonseca, do CBM/GO.

A maciça participação dos congres-
sistas, com o auditório sempre cheio, 
respaldou a brilhante performance dos 
palestrantes, gerando positiva reper-
cussão do evento entre os participantes, 
que elogiaram o alto nível das palestras 
e das discussões travadas.

O Tribunal de Justiça Militar 
do Estado de São Paulo realizou 
na terça-feira, 24/10/17, a eleição 
dos cargos diretivos da Corte 
para o biênio 2018/2019.

O Magistrado Paulo Prazak 
foi eleito o próximo Presidente 
do Tribunal castrense de São 
Paulo. A Vice-Presidência  terá 
o Magistrado Orlando Eduardo 
Geraldi e a Corregedoria-Geral 
o Decano Avivaldi Nogueira 
Júnior. O Magistrado Clóvis 
Santinon ocupará a diretoria da 
Escola Judiciária Militar.

Paulo Prazak já presidiu o 
TJM/SP nos anos de 2004/2005 
e esteve à frente da Vice-Presi-
dência nos biênios 2006/2007 e 
2010/2011.

TRAJeTóRiA DO
PResiDeNTe

Formou-se com notável dis-
tinção em 1977 – “Turma do 

Sesquicentenário”, na Faculda-
de de Direito da Universidade 
de São Paulo do Largo de São 
Francisco. Em junho de 1978 ob-
teve a 2ª colocação em concurso 
público de provas e títulos para 
Procurador do Estado, sendo 
lotado, desde logo, na Justiça 
Militar. Foi professor assistente 
junto à Faculdade de Direito da 
Pontifícia Universidade Católica 
de São Paulo, ministrando aulas 
de Direito Comercial, junto à 
cadeira do Prof. Dr. Carlos Al-
berto Bittar. Sua história como 
magistrado começou em 1986, 
quando foi 1º colocado em 
concurso público para o cargo 
de Juiz-Auditor, assumindo a 1ª 
Auditoria Militar, onde perma-
neceu por 16 anos. Foi também 
o 1º magistrado de carreira a ser 
promovido para o cargo de Juiz 
do Tribunal de Justiça Militar do 
Estado de São Paulo.

Eleitos novos Gestores do TJM/SP 
para o biênio 2018/2019. Nova Diretoria da AMAJME

Com 100% dos votos válidos, foram eleitos para o 
biênio 2018/2019, os novos integrantes da Diretoria da 
AMAJME, composta pelos seguintes Magistrados(as):

DiReTORiA
Presidente: Getúlio Corrêa (SC)
Centro-Oeste: Alexandre Antunes da Silva (MS)
Nordeste: Paulo Roberto Santos de Oliveira (BA)
Norte: José Roberto Maia Pinheiro Bezerra Junior (PA)
sudeste: Osmar Duarte Marcelino (MG)
sul: Fábio Duarte Fernandes (RS)

CONseLHO DeLiBeRATiVO
Clovis Santinon (SP)
Davi Pinto de Almeida (PR)
Francisco José de Moura Muller (RS)
Frederico Magno de Melo Veras (JMU)
Valdenia Moura Marques de Sá (PI)

sUPLeNTes: 
Ricardo Vital de Almeida (PB)
Ronaldo João Roth (SP)

CONseLHO FisCAL
Decio José Santos Rufino (AP)
Getulio Marcos Pereira Neves (ES)
Gustavo Assis Garcia (GO)

sUPLeNTes:
Ana Paula Monte Figueiredo Pena Barros (RJ)
Lauro Ribeiro Escobar Junior (SP)
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Justiça Militar mineira comemora 80 anos de sua criação.
A Justiça Militar de Minas 

Gerais celebrou seus 80 anos 
de existência em sessão sole-
ne do Órgão Pleno, realizada 
na tarde do dia 9 de novem-
bro de 2017, no auditório do 
Tribunal de Justiça de Minas 
Gerais.

O evento foi prestigiado 
por autoridades dos três 
Poderes, momento em que 
foram agraciados com o Co-
lar e a Medalha do Mérito Ju-
diciário Militar, autoridades, 
pessoas físicas e entidades 
que prestaram relevantes 
serviços à Justiça Militar 
estadual ou à sociedade. A 
outorga dessas comendas 
ocorre a cada biênio, durante 
a solenidade em comemora-
ção ao aniversário da Justiça 
Militar mineira.

Em nome dos agraciados, 
o Ministro do Superior Tri-
bunal de Justiça e corregedor 
Nacional de Justiça, Dr. João 
Otávio de Noronha, agra-
deceu e enalteceu a atuação 
desta Justiça especializada.

Em seu pronunciamento, 
o presidente do TJMMG, 
juiz Fernando Galvão da 
Rocha, destacou que o Bra-
sil somente começou a ser 
inventado após a chegada 
da família real portuguesa 
no ano de 1808. Até então, 
não havia por aqui estradas, 
indústrias ou escolas. Com 
uma população constituída 
em sua grande maioria por 
analfabetos, foi mantido até 
1888 em sistema econômico 
sustentado essencialmente 
pela mão de obra escrava. O 

fim da escravidão em nosso 
país pode ser considerado 
o primeiro passo de uma 
longa trajetória que ainda 
deveremos percorrer para 
concretizar o princípio do 
respeito à dignidade da pes-
soa humana. A contar de tal 
passo, a “nossa caminhada” 
não chega a atingir 130 anos e 
já acumula avanços expressi-
vos. Em suas palavras, “nesse 
contexto, comemorar 80 anos 
da Justiça Militar mineira é 
muito significativo”.

O presidente ainda desta-
cou que a recém-publicada 
Lei 13.491, de 13 de outubro 
de 2017, ao alterar a redação 
do inciso II do art. 9º do Có-
digo Penal Militar, ampliou 
a definição de crime militar 
e, consequentemente, produ-

zirá significativo impacto na 
operação da Justiça Militar 
estadual promovendo, não 
apenas uma mera ampliação 
no número de processos da 
Justiça Militar estadual, mas 
tornando possível corrigir 
problemas práticos graves, 
como os  decorrentes do des-
membramento do julgamen-
to de uma única conduta por 
duas justiças distintas, que 
em alguns casos chegavam ao 
ponto de condenar o militar 
duas vezes pela mesma con-
duta. Ainda, completou, foi 
possível corrigir problemas 
decorrentes da desatualiza-
ção do Código Penal Mili-
tar de 1969, bem como da 
ausência de dispositivo legal 
que regulamente a unificação 
de penas.

Eleita administração do TJM/RS para o biênio 2018-2019.
No dia 05/12/17, ocorreu 

a eleição da nova adminis-
tração do Tribunal de Justiça 
Militar do Estado do Rio 
Grande do Sul (TJM/RS) 
para o biênio 2018-2019, no 
Plenário da Corte castrense, 
em Porto Alegre. O pleno 
do Tribunal elegeu, por acla-
mação, o Juiz Militar Paulo 
Roberto Mendes Rodrigues 
para o cargo de Presidente 
do TJM/RS; o Juiz Militar 
Antonio Carlos Maciel Ro-
drigues, para o cargo de Vice-
-Presidente; e o Juiz Amílcar 
Fagundes Freitas Macedo, 
foi reeleito para o posto de 
Corregedor-Geral da Justiça 
Militar do Estado (JME/RS). 

A solenidade de posse ocor-
rerá na primeira quinzena de 
fevereiro de 2018.

A nova administração fi-
cará encarregada de liderar o 
TJM/RS em seu Centenário.

HisTóRiCOs
O Juiz Militar coronel 

Paulo Roberto Mendes Ro-
drigues  é ex-Comandante-
-Geral da Brigada Militar.

O Juiz Militar coronel 
Antonio Carlos Maciel Ro-
drigues,  gaúcho de Santana 
do Livramento, é bacharel 
em Direito pela Pontifícia 
Universidade Católica do 
Rio Grande do Sul (PUCRS), 
tendo entrado na Brigada 

Militar em 1962, então com 
15 anos.  Chegou ao posto de 
coronel em 1991, foi Coman-
dante-Geral da corporação, 
e, em 1993, foi nomeado juiz 
militar do TJM/RS. Na corte 
castrense, o juiz militar Ma-
ciel já ocupou os cargos de 
presidente e vice-presidente. 
É o decano da Corte.

O Juiz Amilcar Fagundes 
Freitas Macedo  é gradua-
do em Ciências Jurídicas e 
Sociais pela Universidade 
Luterana do Brasil (ULBRA) 
e em Administração de Em-
presas pela Universidade 
da Região da Campanha 
(URCAMP) em 1987, Pós-
-graduado em nível de mes-

trado em Direito do Estado, 
pela Pontifícia Universidade 
Católica do Rio Grande 
do Sul (PUCRS) em 2008; 
Promotor de Justiça desde 
1998; foi Assessor Jurídico 
do Procurador-Geral de Jus-
tiça; foi Vice-presidente da 
Fundação Escola Superior 
do Ministério Público do RS; 
é Pós-graduado, em nível de 
especialização em Recursos 
Humanos pela Fundação 
para o Desenvolvimento dos 
Recursos Humanos do Es-
tado do Rio Grande do Sul; 
Autor da obra “A Eficácia 
dos Direitos Fundamentais 
nas relações entre os parti-
culares”.
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JURISPRUDÊNCIA
SUPREMO TRiBUNAl FEDERAl

HC 144916 AgR / RJ - RIO DE JANEIRO

Relator: Min. DiAs TOFFOLi

eMeNTA: Agravo regimental em habeas corpus. Processual Penal. 
Prisão preventiva. Pretendida revogação. Impossibilidade. Medida 
extrema justificada na periculosidade do agravante para a ordem pú-
blica. Legitimidade da medida extrema. Precedentes. Prisão domiciliar. 
Questão não debatida no Superior Tribunal de Justiça. Supressão de 
instância. Agravo regimental não provido. 1. A prisão preventiva do 
agravante foi devidamente justificada em sua periculosidade para a 
ordem pública, tendo em vista a gravidade em concreto da conduta 
e seu modus operandi. Segundo os autos, ele foi “acusado de fazer 
uso justamente de seu cargo público [policial militar] para extorquir, 
inicialmente, R$ 32 mil, mediante o primeiro sequestro da vítima e, 
em seguida, exigir a obtenção de R$ 100 mil de resgate, após privar a 
vítima pela segunda vez de liberdade. Foi o ofendido arrebatado em 
sua residência, na frente de sua esposa e suas filhas menores, depois de 

agressão extrema, com o emprego de armas de fogo das espécies fuzil 
e pistola, trajando a farda própria da corporação, utilizando viatura 
policial”. 2. É do entendimento da Corte que a periculosidade do agente, 
evidenciada pela gravidade em concreto da conduta criminosa e por 
seu modus operandi, legitima a manutenção da segregação cautelar. 3. 
O pleito de prisão domiciliar formulado não foi submetido ao crivo do 
STJ. Portanto, sua apreciação, de forma originária no STF configuraria 
inadmissível supressão de instância, não sendo o caso, ademais, de 
concessão da ordem de ofício, uma vez que não ficou demonstrado nos 
autos que o agravante seria imprescindível aos cuidados especiais de 
pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência (CPP, art. 
318, III). 4. Agravo regimental a que se nega provimento.
Decisão: A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo 
regimental, nos termos do voto do Relator. 2ª Turma, Sessão Virtual 
de 18 a 24.8.2017.
DJe-210  DiVULG 15-09-2017  PUBLiC 18-09-2017

XI Encontro Nacional do 
Poder Judiciário em
Brasília, 20 e 21/11/2017.

O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) 
realizou nos dias 20 e 21/11/17, no Tribu-
nal Superior Eleitoral (TSE), em Brasília 
(DF), o XI Encontro Nacional do Poder 
Judiciário. 

As Metas Nacionais do Poder Judi-
ciário representam o compromisso dos 
Tribunais brasileiros de todas as esferas 
em prol do aperfeiçoamento da prestação 
jurisdicional ao proporcionar à socie-
dade um serviço com maior eficiência e 
qualidade.

A presidente Supremo Tribunal Fede-
ral (STF), ministra Cármen Lúcia, desta-
cou que uma das metas para 2018 é con-
cluir o cadastro de todos os presidiários 
no país. O BNMP 2.0 (Banco Nacional de 
Monitoramento de Prisões) é um sistema 
desenvolvido pelo CNJ, com informações 
processuais e pessoais de todos os presos 
sob custódia do Estado.

Representantes das Justiças Militares 
estaduais estiveram presentes para acom-
panhar o lançamento das Metas Nacionais 
para o Poder Judiciário em 2018.

O Tribunal Pleno do TJM/MG reu-
niu-se na tarde do dia 6 de dezembro do 
ano em curso, para eleger seus dirigentes 
para o biênio 2018-2019.

Em “sessão especial de eleição”, fo-
ram eleitos os seguintes juízes para os 
respectivos cargos:

- Juiz Cel PM James Ferreira Santos: 

Presidente
- Juiz Cel Rúbio Paulino Coelho: 

Vice-Presidente
- Juiz Jadir Silva: Corregedor
- Juiz Fernando Galvão da Rocha – 

Diretor da Escola Judicial Militar
A posse dos novos gestores deverá 

ocorrer no mês de março de 2018.

No dia 10 de novembro do ano em 
curso, o Conselho de Justiça da 1ª Au-
ditoria Militar do Estado de São Paulo 
realizou mais um julgamento simulado, 
desta vez,  junto ao Curso de Direito da 
Unifieo (Fundação Instituto de Ensino 
para Osasco) em Auditório com mais 
de 300 alunos presentes e levado ao vivo 
pelo YouTube.

O evento foi presidido pelo Juiz de 
Direito, Dr. Ronaldo João Roth à frente 
do Conselho de Justiça, composto pelos 
oficiais da PM, Major Adelson Oliveira de 
Sá, Cap. Marcelo Luis Ament Caron, Cap. 
Marcos de Brito Nobre e Cap. Fernando de 

Souza Lopes, e contou com representante 
do Ministério Público e da Advocacia, 
simulando a atuação da acusação e defesa.

O evento fez parte e encerrou o XLVII 
Ciclo de Estudos Jurídicos da Unifieo, que 
fica localizada no município de Osasco/
SP e que completou 50 anos de existência.

O evento teve início às 20hs e se esten-
deu por duas horas e quarenta minutos, 
registrando-se o substancial público ali 
presente, coroando a Semana Jurídica e 
o Ciclo de Estudos Jurídicos da Unifieo, 
pois o julgamento simulado da Justiça 
Militar ali realizado, foi o primeiro em 
sua história.

Justiça Militar de São Paulo realiza julgamento 
simulado na Unifieo, 10/11/2017, em Osasco.

Pleno do TJM/MG elege
Diretoria para o biênio 2018-2019
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HC 115386 / RJ - RIO DE JANEIRO

ARE 865872 AgR / SP - SÃO PAULO 

HC 124639 / DF - DISTRITO FEDERAL 

HC 124899 / RJ - RIO DE JANEIRO

ARE 792088 AgR / MG - MINAS GERAIS

RHC 85573 / RJ – RIO DE JANEIRO

Relator: Min. MARCO AURÉLiO

ementa: COMPETÊNCIA – PENSÃO – ESTELIONATO – CIVIL. Em se tratando de 
recursos sob a administração da Força, competente para julgar ação penal em que o réu 
é civil, considerado o estelionato, é a Justiça Militar – precedentes: habeas corpus nº 
84.735, Primeira Turma, relator o ministro Eros Grau, Diário da Justiça de 3 de junho 
de 2005; nº 113.423, Primeira Turma, relatora a ministra Rosa Weber, Diário da Justiça 
eletrônico de 26 de fevereiro de 2013; nº 109.574, Primeira Turma, relator o ministro 

Dias Toffoli, Diário da Justiça eletrônico de 17 de dezembro de 2012; nº 113.162, Primeira 
Turma, relator o ministro Luiz Fux, Diário da Justiça eletrônico de 29 de abril de 2013. 
ESTELIONATO – PENSÃO – INDUZIMENTO A ERRO. Em se tratando de prática a 
induzir a erro a Administração, verificada mês a mês, tem-se crime permanente.
Decisão: A Turma indeferiu a ordem, nos termos do voto do Relator. Unânime. Não 
participaram, justificadamente, deste julgamento, os Ministros Luiz Fux e Rosa Weber. 
Presidência do Ministro Marco Aurélio. Primeira Turma, 19.9.2017.
DJe-223  DiVULG 29-09-2017  PUBLiC 02-10-2017

Relatora: Min. ROsA WeBeR

eMeNTA: DIREITO PENAL MILITAR. ADMINISTRAÇÃO MILITAR. POSSE DE 
ENTORPECENTE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. 
RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. CON-
SONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA 
NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO 
MERECE TRÂNSITO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/1973. 1. 
O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, 

não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Inobstante mais 
benéfica a Lei 11.343/2006 em relação ao usuário de substância entorpecente, esta Su-
prema Corte, em observância aos princípios da hierarquia e disciplina militares, reputa 
aplicável o art. 290 do CPM forte no critério da especialidade da norma. 2. As razões 
do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam 
a decisão agravada. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.
Decisão: A Turma, por unanimidade, conheceu do agravo e negou-lhe provimento, nos 
termos do voto da Relatora. Primeira Turma, Sessão Virtual de 25 a 31.8.2017.
DJe-223  DiVULG 29-09-2017  PUBLiC 02-10-2017

Relator: Min. Marco Aurélio

ementa: CRIME MILITAR. A deserção das fileiras das Forças Armadas é crime militar, 
não vingando a defesa no sentido de, ante o abandono, ter-se como descaracterizada a 
natureza da infração.

Decisão: A Turma indeferiu a ordem, nos termos do voto do Relator. Unânime. Falou 
o Dr. Gustavo Zortéa da Silva, Defensor Público Federal, pelo Paciente. Presidência do 
Senhor Ministro Marco Aurélio. Primeira Turma, 1º.8.2017.
DJe-215  DiVULG 21-09-2017  PUBLiC 22-09-2017

Relator: Min. MARCO AURÉLiO

ementa: CRIME MILITAR – PRIMEIRA INSTÂNCIA – JULGAMENTO. Atua no 
processo-crime militar o Conselho Permanente de Justiça. PROCESSO-CRIME MILI-
TAR – LEI Nº 9.099/1995. É inaplicável ao processo-crime militar a Lei dos Juizados 

Especiais – Precedente: habeas corpus nº 99.743/RJ.
Decisão: A Turma indeferiu a ordem, nos termos do voto do Relator. Unânime. Não 
participou, justificadamente, deste julgamento, o Senhor Ministro Luiz Fux. Presidência 
do Senhor Ministro Marco Aurélio. Primeira Turma, 1º.8.2017.
DJe-178  DiVULG 14-08-2017  PUBLiC 15-08-2017

Relator: Min. ROsA WeBeR

eMeNTA: DIREITO PENAL MILITAR E PROCESSUAL PENAL MILITAR. RE-
CURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. CRIME 
MILITAR. APLICAÇÃO DO ART. 44 DO CÓDIGO PENAL COMUM. IMPOSSIBI-
LIDADE. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA 
CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDI-
NÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTI-
CA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO 
MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/1973. 1. O entendimento da Corte de 

origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência 
firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelabo-
ração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa 
eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento 
do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas 
a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo regimental 
conhecido e não provido.
Decisão: A Turma, por unanimidade, conheceu do agravo e negou-lhe provimento, 
nos termos do voto da Relatora. Primeira Turma, Sessão Virtual de 18 a 24.8.2017.
DJe-204  DiVULG 08-09-2017  PUBLiC 11-09-2017

SUPERiOR TRiBUNAl DE JUSTiÇA

Relator: Min. FeLiX FisCHeR

ementa: PROCESSUAL   PENAL.  RECURSO  ORDINÁRIO  EM  HABEAS  CORPUS.  
CRIMES MILITARES.  ROUBO  QUALIFICADO  E  CONCUSSÃO. ALEGAÇÃO 
DE EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. COMPLEXIDADE DO 
PROCESSO. NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO  DE  CARTAS PRECATÓRIAS. RAZO-
ABILIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. AMEAÇA  A  TESTEMUNHAS.  GARANTIA 
DA ORDEM PÚBLICA E DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. RECURSO ORDINÁRIO 
NÃO PROVIDO.

I - Os prazos processuais não tem as características de fatalidade e improrrogabilidade, 
fazendo-se  imprescindível raciocinar com juízo de  razoabilidade para definir o exces-
so de prazo, não se ponderando a   mera  soma  aritmética  dos  prazos  para  os  atos  
processuais (precedentes).
II  -  Na  hipótese, verifica-se que os trâmites processuais ocorrem dentro  da  normali-
dade, especialmente se considerada a complexidade do feito, a pluralidade de réus, bem 
como a necessidade de expedição de  cartas  precatórias,  não  se tendo qualquer notícia 
de fato que evidencie  atraso  injustificado  ou  desídia  atribuível  ao  Poder Judiciário,   
razão   pela   qual,  por  ora,  não  se  reconhece  o constrangimento  ilegal  suscitado. 
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III - A segregação cautelar deve ser  considerada  exceção,  já  que  tal  medida  constritiva  
só se justifica   caso   demonstrada   sua  real  indispensabilidade  para assegurar  a  ordem 
pública, a instrução criminal, periculosidade do indiciado  ou  acusado,  a  aplicação  da  
lei  penal  militar  ou a exigência  da  manutenção  das  normas ou princípios de hierarquia 
e disciplina  militares,  quando  ficarem ameaçados ou atingidos com a liberdade  do 
indiciado ou acusado, ex vi do artigo 255 do Código de Processo Penal Militar.
IV -   No   caso,  o  decreto  prisional  encontra-se  devidamente fundamentado  em  dados 
concretos extraídos dos autos, uma vez que o recorrente quando da prática criminosa 
ameaçou as testemunhas, tendo tomado  nota  de  seus  endereços,  circunstâncias  que 

justificam a indispensabilidade da prisão preventiva para assegurar a garantia da ordem 
pública e a aplicação da lei penal (precedentes).
Recurso ordinário não provido.

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, negar provimento ao recurso. Os Srs.  Ministros Jorge Mussi, Reynaldo So-
ares da Fonseca, Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
DJe 25/10/2017.

CC 146761 / RJ – RIO DE JANEIRO

Relator: Min. JOeL iLAN PACiORNiK

ementa: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. FRAUDE À  LICITAÇÃO.  
DELITO PRATICADO  POR  MILITAR EM DETRIMENTO DE PATRIMÔNIO DA 
ADMINISTRAÇÃO MILITAR. CRIME MILITAR  IMPRÓPRIO.  ART.  9º  DO  CPM.  
CONFLITO CONHECIDO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA CASTRENSE. 
1. Nos crimes militares impróprios, os quais não se limitam a violação de deveres típi-
cos da carreira  militar, podendo ser praticados tanto por militares quanto por  civis,  
a competência para julgamento do feito será determinada levando  em consideração o 
bem jurídico tutelado, nos termos do art. 9º do Código Penal Militar.
2. Considerando que o bem jurídico afetado pela conduta supostamente praticada  pelos  
agentes  teria  sido o patrimônio da Administração Militar,  é  certo que, tratando-se de 
crime militar impróprio, deve incidir  ao  caso  a  norma  prevista  no  art. 9º do CPM, 

atraindo, portanto,  a  competência  da  justiça  castrense  para  a análise e julgamento  do 
feito, embora se trate de afronta aos comandos da Lei 8.666/93. Conflito  de  competên-
cia conhecido para declarar competente o Juízo Auditor da  3ª  Auditoria  da  Primeira  
Circunscrição  Judiciária Militar, o suscitado.
Acórdão: Vistos,  relatados  e discutidos os autos em que são partes as acima
indicadas,  acordam  os  Ministros  da  Terceira  Seção  do Superior Tribunal  de  Justiça,  
por  unanimidade,  conhecer  do  conflito  e declarar  competente  o  Suscitado, Juízo 
Auditor da 3ª Auditoria da Primeira Circunscrição Judiciária Militar, nos termos do voto 
do Sr. Ministro Relator. Os Srs. Ministros Felix Fischer, Maria Thereza de Assis Moura, 
Jorge Mussi,  Sebastião  Reis  Júnior,  Nefi  Cordeiro, Reynaldo Soares da Fonseca,  Ribeiro  
Dantas  e Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o 
julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.
DJe 20/10/2017.

AgInt no AREsp 431813 / SP – SÃO PAULO

Relator: Min. NAPOLeÃO NUNes MAiA FiLHO

ementa: ADMINISTRATIVO.  AGRAVO  INTERNO  NO  AGRAVO  EM  RECURSO  
ESPECIAL. DEFICIÊNCIA  NA  FUNDAMENTAÇÃO.  SÚMULA  284/STF. AÇÃO 
OBJETIVANDO A REINTEGRAÇÃO DE SERVIDOR EXPULSO DAS FILEIRAS DA 
POLÍTICA MILITAR DO ESTADO  DE  SÃO  PAULO.  ACUSADO  DE  VIOLAÇÃO  
DE  CENA  DE CRIME E OCULTAÇÃO  DE PROVAS, NA MORTE DE MENOR 
VIOLENTADA POR COLEGA DE SUA CORPORAÇÃO. LEGALIDADE DO PAD E 
ADEQUABILIDADE DA SANÇÃO CONSIGNADAS PELA  CORTE  DE  ORIGEM. 
INDENIZAÇÃO INCABÍVEL. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DO PARTICU-
LAR A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1.  A análise do Processo Administrativo colacionado aos autos, como consignado  pelas  
instâncias ordinárias, não evidencia a existência de qualquer irregularidade nos atos de 
investigação administrativa. Regularmente  instaurado  o  PAD,  dos autos se infere que o 
acusado participou,  efetivamente,  de  toda  a fase instrutória, onde foram regularmente  
colhidos os elementos probatórios capazes de respaldar a  indicação  de  existência  de  
infração  disciplinar. Observados, assim, durante a tramitação do procedimento, os 
princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório.
2.  O  que  se verifica da leitura do acórdão, é que ao contrário do que alega o recorrente, 
sua punição foi devidamente fundamentada nas provas    testemunhais    e   materiais   
produzidas   no   Processo Administrativo Disciplinar.

3.  A  Corte de origem é clara ao consignar que o pedido de produção de  prova testemu-
nhal foi negado por sua desnecessidade, uma vez que somente  atestariam  a índole e o 
caráter do autor, portanto, nada a acrescentar  quanto  à  possível  nulidade  na  condução 
do processo disciplinar.  Tal posicionamento está de acordo com a jurisprudência desta  
Corte  que  afirma  não caracterizar nulidade o indeferimento devidamente motivado 
de produção de prova testemunhal.
4. É firme a orientação desta Corte de que o beneficiário da Justiça Gratuita  não faz jus 
a isenção do pagamento das custas processuais, mas tão somente a suspensão da exigi-
bilidade destas, pelo período de 5  anos,  a  contar  da sentença final, quando então, em 
não havendo condições  financeiras  de  o  recorrente  quitar  o débito, restará prescrita 
a obrigação.
5.  No que diz respeito à alegação de que é obrigatória, sob pena de nulidade,  a  atuação  
da consultoria jurídica do órgão em processos demissórios,  a  análise  de  tal assertiva im-
plicaria em análise de legislação local, o que esbarra no óbice contido na Súmula 280/STF.
6.   Agravo Interno do particular a que se nega provimento. 
Acórdão: Vistos,  relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros da Primeira  
Turma do Superior Tribunal de Justiça, na conformidade dos votos  e  das  notas  taqui-
gráficas a seguir, por unanimidade, negar provimento  ao  Agravo  Interno,  nos termos 
do voto do Sr. Ministro Relator. Os  Srs.  Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, 
Regina Helena Costa  (Presidente)  e  Gurgel  de  Faria votaram com o Sr. Ministro Relator.
DJe 13/11/2017

AgInt no AREsp 431813 / SP – SÃO PAULO

Relator: Min. NeFi CORDeiRO

ementa: PROCESSUAL PENAL E PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. 
CRIMES MILITARES. CORRUPÇÃO PASSIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. 
ILEGALIDADE. AUSÊNCIA. HABEAS CORPUS DENEGADO.
1. Apresentada fundamentação concreta para a decretação da prisão preventiva, expli-
citado na periculosidade do acusado, evidenciada na sua participação em organização 
criminosa constituída para a disseminação ilícita de drogas e entorpecentes, bem como 
em virtude da gravidade concreta da conduta, uma vez que, como bem asseverado pelo 
magistrado de piso, os fatos imputados aos denunciados são de extrema gravidade, sendo 
crimes que revelam uma inversão total dos valores ensinados na formação de um militar, 
pois os mesmos se prevaleciam de sua condição de membro da Polícia Militar para obter 
vantagem indevida e favorecer a atividade criminosa dos traficantes 

de drogas, o que justifica a custódia cautelar também como garantia dos princípios da 
hierarquia e disciplina, o que constitui base empírica idônea para a decretação da mais 
gravosa cautelar penal, não há que se falar em ilegalidade a justificar a concessão  da 
ordem de habeas corpus.
2. Habeas corpus denegado.
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, na conformidade 
dos votos e das notas taquigráficas a seguir, por maioria, denegar  a ordem, nos termos 
do voto do Sr. Ministro Relator. Vencido o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior. Os Srs. 
Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Maria Thereza de Assis Moura e Rogerio Schietti 
Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator. Dr(a). ANDRE EDUARDO HEINIG, pela 
parte PACIENTE: MAYCON RILLER HERINGER DE ANDRADE
DJe 21/11/2017.
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