
Nº 142 • ANO XXIV  •  Março/Abril de 2020

Pleno do 
TJMMG

realizou Sessão 
de julgamento 

presencial
remota.

Reunião On Line da AMAJME



2 | Jornal da AMAJME Nº 142 | Março/Abril de 2020

E X P E D I E N T E

ASSOCIAÇÃO DOS 
MAGISTRADOS 

DAS JUSTIÇAS MILITARES
ESTADUAIS – AMAJME

CNPJ: 65.137.044/0001-03

Declarada de Utilidade Pública

Federal - Portaria do Ministério da Justiça

nº 3.610, de 13 de dezembro de 2013

(D.O.U nº 243, 16/12/13)

Av. Osmar Cunha, 183
Ed. Ceisa Center, Bloco “B”,

Sala 1109, Centro,
Florianópolis/SC,
CEP 88015-100

Telefone (48) 3224.3488 e 
Fax (48) 3224.3491

www.amajme-sc.com.br
amajme@amajme-sc.com.br e 

amajme@uol.com.br

DIRETORIA DA AMAJME
BIÊNIO 2020/2021

DIRETORIA

Presidente:
Getúlio Corrêa (SC)

Vice-Presidentes Regionais: 

Centro-Oeste
Gustavo Assis Garcia (GO)

Nordeste
Valdenia Moura Marques

de Sá (PI))
Norte

Décio José Santos Rufino (AP)
Sudeste

Orlando Eduardo Geraldi (SP)
Sul

Francisco José de Moura
Muller (RS) 

Os conceitos em trabalhos 
assinados são de exclusiva 
responsabilidade de seus 

autores. A matéria deste Jornal 
pode ser livremente transcrita, 
observada a ética autoral que 

determina a indicação da fonte.

Em uma cerimônia virtual, tomou posse no dia 20 de março do corrente ano,  a 
nova Diretoria do Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais.   O Juiz Fernando Ar-
mando Ribeiro é o novo presidente para o biênio 2020-2021. 

Em seu discurso, transmitido via youtube, Fernando destacou a necessidade de 
que as instituições se adequarem, com espírito solidário, a esse momento de crise ge-
rado pela epidemia de coronavírus.

Administração TJMMG 2020-2021
Presidente:  juiz Fernando Armando Ribeiro
Vice-Presidente:  juiz Osmar Duarte Marcelino
Corregedor da Justiça Militar:  juiz Rúbio Paulino Coelho
Diretor da Escola Judicial Militar:  juiz James Ferreira Santos

Diretoria da TJMMG toma posse

O Tribunal de Justiça Militar do Esta-
do de São Paulo, em atendimento às deci-
sões e orientações sobre os cuidados com 
a proliferação da Covid-19 (coronavírus), 
tem realizado trabalho de forma remota 
e presencial apenas em casos de extrema 
necessidade.

No dia 13 de maio, aconteceu a ses-
são do Tribunal Pleno, composto pela 
totalidade dos juízes da corte castrense, 
com o cuidado que o momento exige, 
ou seja, a reunião foi realizada de forma 
100% virtual.

A sessão comandada pelo Presidente 
da Corte, Juiz Cel Clovis Santinon, teve a 
participação do vice-presidente, juiz Paulo 
Adib Casseb, do Corregedor-Geral, Juiz-
-Cel Avivadi Nogueira Junior e dos Juízes 
Fernando Pereira, Orlando Eduardo Ge-
raldi, Silvio Hiroshi Oyama e Paulo Pra-
zak, além do procurador de Justiça, Luiz 

Antonio Castro de Miranda e advogados.
O Vice-Presidente, Paulo Adib Cas-

seb, falou da nova realidade como algo 
positivo.”A experiência das sessões por 
videoconferência tem sido bastante posi-
tiva. São efetivas e ocorrem com grande 
tranquilidade assim como as presenciais, 
inclusive com sustentações orais elabora-
das por advogados. Tudo com a tecnolo-
gia operando plenamente e permitindo a 
continuidade dos trabalhos, preservando 
a saúde de todos”, concluiu o magistrado.

O Presidente, Clovis Santinon, falou 
da nova realidade do Judiciário. ”Esse tipo 
de sessão teve aceitação positiva dos ma-
gistrados, servidores, Ministério Público 
e principalmente dos advogados. O equi-
pamento funcionou perfeitamente e está 
mostrando como será o funcionamento 
do Judiciário num futuro próximo”, con-
cluiu o presidente do TJMSP.

Como prevenção, sessão do TJM/SP
reúne magistrados por videoconferência
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O Conselho Nacional de 
Justiça, por meio da Resolu-
ção n° 316, de 22 de abril de 
2020, instituiu o dia 10 de 
maio como o Dia da Memória 
do Poder Judiciário, determi-
nando que os tribunais envi-
dassem esforços para a cele-
bração dessa data mediante o 
fomento, dentre outras ativi-
dades, do resgate da história 
do respectivo tribunal por 
meio eletrônico ou bibliográ-
fico.

Dia da Memória do Po-
der Judiciário

No caso da Justiça Militar, 
a criação do primeiro tribunal 
militar foi anterior à Casa de 
Suplicação do Brasil, em 1º 
de abril de 1808, com o nome 
de Conselho Supremo Militar 
e de Justiça. Em 1891, foi or-
ganizado o Supremo Tribunal 
Militar que passou a se cha-
mar Superior Tribunal Militar 
em 1946.

Neste contexto, oportuno 
recordarmos que o Tribunal 
de Justiça Militar do Estado 
de São Paulo foi criado pela 
Lei Estadual nº 2.856, de 8 

de janeiro de 1937, tendo no 
dia 23 de fevereiro de 1937, 
ocorrido a nomeação dos 
primeiros Juízes do Tribunal: 
Coronel Arlindo de Oliveira, 
da então Força Pública, do 
Doutor Romão Gomes e do 
Doutor Mário Severo de Al-
buquerque Maranhão.

Em 25 de fevereiro de 
1937 o Tribunal foi oficial-
mente instalado, em sede pro-
visória, no prédio da Caixa 
Beneficente da Força Pública, 
hoje Polícia Militar, na Rua 
Alfredo Maia nº 34, sendo o 
seu primeiro Presidente o Co-
ronel Arlindo de Oliveira.

Após ocupar outras edifi-
cações, o Tribunal de Justiça 
Militar fixou-se no prédio lo-
calizado na Rua Doutor Vila 
Nova nº 285 desde o dia 12 de 
janeiro de 1976.

DIA DA MEMÓRIA DO PODER JUDICIÁRIO

Corte castrense reunida

Placa de inauguração da 
sede atual do TJMSP

Interessante mencionar, a 
título de curiosidade, que o 
local onde hoje está instalado 
o Tribunal foi ocupado origi-
nalmente pelo Liceu Nacional 
Rio Branco (atual Colégio Rio 
Branco, da Fundação dos Ro-
tarianos de São Paulo), con-
forme pode ser verificado nas 

fotos abaixo, de meados dos 
anos 40.

Posteriormente, nos anos 
60 o edifício foi sede da Fa-
culdade de Ciências Econô-
micas e Administrativas da 
USP, que no início da década 
de 70 transferiu-se para a Ci-
dade Universitária.

No dia 6 de março do cor-
rente foi inaugurada, no Fó-
rum Doutora Valéria Vieira 
Alves, na cidade de Ipatinga 
(MG), mais uma sala de vi-
deoaudiência da Justiça Mili-
tar de Minas Gerais.

O projeto é fruto do Acor-
do de Cooperação Técnica 
celebrado entre o Tribunal 
de Justiça de Minas Gerais 
(TJMG), o TJMMG, a Polícia 
Militar e o Corpo de Bombei-
ros Militar de Minas Gerais. 

Com a iniciativa, há redução 
de gastos, evita-se o desloca-
mento de militares e jurisdi-
cionados para a sede da Justi-
ça Militar, em Belo Horizonte, 
refletindo em menores trans-
tornos à logística do policia-
mento local, além de aumen-
tar a eficiência e promover a 
celeridade na prestação juris-
dicional.

Com isso, a Justiça Mili-
tar de Minas Gerais passa a 
contar com um total de onze 

espaços como este em ativida-
de, implantados nas cidades 
de Uberlândia, Pouso Alegre, 
Montes Claros, Poços de Cal-
das, São Sebastião do Paraíso, 
Teófilo Otoni, Passos, Bar-
bacena, Unaí, Juiz de Fora e, 
agora, em Ipatinga. Na cidade 
de Juiz de Fora o espaço per-
tence à estrutura da Justiça 
Militar da União, situada na 
sede da 4ª Circunscrição Mi-
litar, mas também é utilizado 
pela Justiça Militar Estadual.

Estiveram presentes na 
cerimônia diversas autorida-
des, dentre elas: o Juiz Pre-
sidente do TJMMG, James 
Ferreira Santos; o Coordena-
dor do Projeto, Juiz Sócrates 
Edgard dos Anjos; o Juiz di-
retor do Foro Dr. Luiz Flávio 
Ferreira; o Cel PM Sérvio 
Túlio Mariano Salazar, o Cel 
BM Alexandre Casarim, den-
tre outras autoridades civis e 
militares e membros da so-
ciedade civil.

Inaugurada Sala de Videoaudiência da Justiça Militar em Ipatinga
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O Superior Tribunal Militar (STM) 
completou, no dia 01 de abril deste 
ano, 212 anos de história no julga-
mento de crimes militares previstos 
em Lei. Para comemorar a data, o Tri-
bunal produziu um vídeo, disponível 
no Site do STM, relatando a sua mis-
são e funcionamento.

 Todos os anos a data é lembrada 
por meio da solenidade da Ordem do 
Mérito Judiciário Militar (OMJM), 
criada em 1957 para homenagear ser-
vidores, magistrados e personalidades 
que tenham contribuído com o traba-
lho da Justiça Militar da União. Este 
ano, no entanto, o evento teve de ser 
suspenso como medida para impedir 
a disseminação do novo Coronavírus.

História
No dia 29 de novembro de 1807 

partiram do porto de Lisboa com o 
objetivo de se estabelecerem na cidade 
do Rio de Janeiro, o Príncipe Regente 
D. João e a maior parte de sua corte, 
atracando primeiramente em Salva-
dor, em janeiro de 1808, e chegando 
ao seu destino final dois meses depois, 
no dia 08 de março daquele ano.

Pelo Alvará Régio com força de 
Lei de 1º de abril de 1808, D. João 
criou o Conselho Supremo Militar e 
de Justiça, que tornou-se mais tarde 
o Superior Tribunal Militar e última 

instância da Justiça Militar da União. 
Originalmente o órgão era compos-
to por três Conselhos independentes 
com funções administrativas e judi-
ciais: o Conselho Supremo Militar, o 
Conselho de Justiça e o Conselho de 
Justiça Supremo Militar.

O Conselho Supremo Militar era 
responsável por conhecer assuntos 
relacionados a soldos, promoções, la-
vratura de patentes e uso de insígnias. 
Era composto por conselheiros de 
guerra e do almirantado e por oficiais 
do exército e da armada convocados 
para servirem como vogais.

Já na esfera judicial, o Alvará de 
1º de Abril incumbiu ao Conselho de 
Justiça decidir em última instância 
sobre as ações impetradas contra réus 
sujeitos ao foro militar. Além disso, os 
processos originados em conselhos de 
guerra de corpos militares de todas as 
capitanias, com exceção das do Pará, 
Maranhão e domínios ultramarinos, 
deveriam ser encaminhados, tam-
bém, ao Conselho de Justiça, que era 
composto por conselheiros de guerra, 
vogais e três ministros togados, reu-
nindo-se ordinariamente nas tardes 
de quarta-feira.

O Conselho de Justiça Supremo 
Militar se reunia extraordinariamen-
te às quintas-feiras, quando para este 

fim fosse avisado e requerido pelo Juiz 
Relator do mesmo Conselho, para jul-
gar em última instância, da validade 
das presas feitas por embarcações de 
guerra da Armada Real, ou por Arma-
dores na forma da legislação pertinen-
te vigente à época.

Estrutura atual
O Superior Tribunal Militar é a 

última instância da JMU, cuja compe-
tência é julgar os recursos provenien-
tes da primeira instância (Auditorias 
Militares) e os processos originários 
cujos réus sejam oficiais generais.

Composto por quinze ministros 
vitalícios, o STM tem uma compo-
sição mista: cinco são civis e dez são 
oficias generais da Marinha, Exército 
e Aeronáutica.

A JMU está prevista na Constitui-
ção Federal no artigo 92, inciso VI. 
Conforme o artigo 124 da Constitui-
ção Federal, julga os crimes militares 
previstos no Código Penal Militar 
(CPM), tendo como jurisdicionados 
os militares das Forças Armadas e, em 
certos casos, os civis.

A JMU tem jurisdição em todo ter-
ritório nacional, sendo dividida em 12 
Circunscrições Judiciárias Militares 
(CJM), que por sua vez abrigam uma 
ou mais Auditorias Militares, os ór-
gãos de Primeira Instância.

Superior Tribunal Militar completa 212 anos

No dia 6 de março deste ano, o Juiz 
Fernando Armando Ribeiro, Presiden-
te do TJMMG; e os magistrados André 
de Mourão Motta e Paulo Eduardo Reis 
assinaram eletronicamente os atos de 
instalação da 4ª e da 5ª Auditorias da 
Justiça Militar mineira.

Esta Justiça  especializada agora 
está estruturada com 5 auditorias. A 
instalação das duas novas auditorias 

foram determinadas pela Resolução n. 
215 de 2019 do TJMMG, com base na 
Lei Complementar estadual n. 148, do 
mesmo ano, que promoveu alterações 
na estrutura desta Justiça.

O Juiz André de Mourão Mota será 
responsável pela 4ª Auditoria Judiciária 
Militar Estadual Criminal e o Juiz Paulo 
Eduardo Andrade Reis, com a coopera-
ção do Juiz João Libério da Cunha, res-

ponderá pela pela 5ª Auditoria Judiciá-
ria Militar Estadual Cível, esta última, a 
única onde tramitarão processos cíveis.

Permanecem titulares da 1ª, 2ª e 3ª 
auditorias, respectivamente, os Juizes 
Marcelo Adriano Menacho dos Anjos, 
Paulo Tadeu Rodrigues Rosa e Daniela 
de Freitas Marques.

Todos os atos foram realizados por 
meio digital.

A Justiça Militar de Minas Gerais instala duas novas auditorias por meio eletrônico
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JURISPRUDÊNCIA
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

ADI 5493 / BA

O Procurador-Geral da República, Au-
gusto Aras, empossou no dia 13 de abril 
de 2020 o Procurador-Geral de Justiça 
Militar da União Antônio Pereira Duarte 
e o novo Secretário-Geral do Conselho 
Nacional do Ministério Público (CNMP), 
Jaime de Cassio Miranda. Em decorrên-
cia das medidas de distanciamento social 
adotadas em todo o Ministério Público 
da União (MPU) como forma de evitar a 
transmissão do novo coronavírus, a ceri-
mônia foi restrita aos novos gestores e a 
alguns participantes, como o Procurador-
-Geral do Trabalho, Alberto Balazeiro, o 
Chefe de Gabinete da PGR, Alexandre 
Espinosa, a Secretária-Geral Adjunta do 
MPU, Eliana Torelli, e o Conselheiro do 
CNMP e Subprocurador-Geral de Justiça 
Militar Marcelo Weitzel.

Ao dar as boas vindas aos empossados, 
o Procurador-Geral destacou tratar-se de 
uma cerimônia que, embora pequena é 
densa por oficializar duas posses e con-
cretizar compromissos de unidade ins-
titucional. “Conseguimos fazer com que 
o MP brasileiro possa ser tratado como 
classicamente é concebido: uno e indi-
visível”. Destacou ainda que, conforme 
a Constituição brasileira, há apenas um 
Ministério Público, que segue uma or-

ganicidade própria para a especialização 
de funções. “Na prática e na teoria, somos 
todos iguais. Temos os mesmos direitos, 
as mesmas garantias e as mesmas prerro-
gativas”. Se dirigindo aos novos gestores, 
Aras desejou sorte e sucesso nos postos, 
afirmando estar disponível para auxiliar 
no exercício das atribuições. “Essa é a nos-
sa vocação, servir e servir bem àquele que 
é o destinatário dos nossos cuidados, o ci-
dadão, que é o indivíduo, que é a nação”, 
completou.

Tanto o novo Chefe do MPM quanto 
o Secretário-Geral do CNMP agradece-
ram a confiança do Procurador-Geral da 
República e também destacaram a dispo-
sição de trabalhar pela unidade institucio-
nal. “Sabemos que a missão é espinhosa, o 
desafio hercúleo, sobretudo pelos tempos 
que estamos vivendo, mas certamente não 
nos faltarão a coragem, a determinação 
e o espírito público para conduzir a ins-
tituição pelos próximos dois anos. Que-
remos um Ministério Público proativo, 
um Ministério Público independente, que 
possa fazer a diferença para uma socieda-
de muito sofrida, muito dependente das 
ações da nossa Instituição.”, declarou An-
tônio Duarte. “Irei para a Secretaria-Geral 
do CNMP com o mesmo espírito que fui 

para todas as minhas missões administra-
tivas, para buscar o melhor para o MP”, 
frisou Jaime Miranda que assumi a secre-
taria-geral do CNMP após dois mandatos 
como procurador-geral de Justiça Militar.

Carreira – Antônio Pereira Duarte in-
gressou no Ministério Público Militar em 
6 de novembro de 1995, no cargo de Pro-
motor de Justiça Militar. A primeira lota-
ção foi na Procuradoria de Justiça Militar 
em Brasília. Em setembro de 1997, foi 
removido para a PJM Juiz de Fora, onde 
foi promovido a Procurador de Justiça 
Militar, em 29 de abril de 1999. Retornou 
à PJM Brasília em setembro de 2017. Por 
dois biênios, entre julho de 2013 e agosto 
de 2017, foi o conselheiro do Ministério 
Público Militar no Conselho Nacional 
do Ministério Público (CNMP). A pro-
moção ao último cargo da carreira do 
MPM, Subprocurador-Geral de Justiça 
Militar, ocorreu em 27 de setembro de 
2019. Assumiu a presidência da Asso-
ciação Nacional do Ministério Público 
Militar (ANMPM) em 1º de outubro de 
2017, para mandato de dois anos. Foi re-
eleito para mandato de mais dois anos, 
no entanto, afastou-se da presidência da 
entidade para disputar o cargo de PGJM, 
que agora assume.

Solenidades de posses do Procurador-Geral de
Justiça Militar da União e do Secretário-Geral do CNMP.

Relatora: Min. CÁRMEN LÚCIA

EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONSTI-
TUCIONAL. AL. A DO § 3º DO ART. 176 DA LEI N. 7.990/2001 
DA BAHIA. TRANSFERÊNCIA PARA A RESERVA REMUNERADA. 
CONDICIONANTES. POLICIAIS MILITARES QUE ESTEJAM RESPON-
DENDO A PROCESSO CRIMINAL, PROCESSO CIVIL POR ABUSO DE 
AUTORIDADE E PROCESSO ADMINISTRATIVO. ALEGADA CONTRA-
RIEDADE AO INC. X DO § 3º DO ART. 142 DA CONSTITUIÇÃO DA 
REPÚBLICA. AÇÃO DIRETA CONHECIDA EM PARTE E, NA PARTE 

CONHECIDA, JULGADA IMPROCEDENTE. 1. Não impugnação de 
todas as normas que integram o conjunto normativo apontado 
como inconstitucional: ausência do interesse de agir da parte 
autora. Precedentes. 2. Não configura contrariedade ao princípio 
da presunção de inocência a restrição imposta pela norma esta-
dual impugnada por se caracterizar restrição administrativa que 
não se reveste de caráter punitivo, mas acautelatório, pela qual 
se assegura a persecução penal e se evitam eventuais prejuízos 
à administração militar. Precedentes. 3. As especificidades das 
instituições militares, organizadas com base na hierarquia e na 
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disciplina, respaldam a definição legal de critérios diferenciados 
para a transferência de seus membros à reserva remunerada 
de forma voluntária. 4. Ação direta de inconstitucionalidade não 
conhecida quanto à expressão “estiver respondendo a processo 
administrativo” prevista na al. a do § 3º do art. 176 da Lei n. 
7.990/2001 da Bahia e, na parte conhecida, julgada improce-
dente para declarar constitucional a condição para transferência 
à reserva remunerada, a pedido, ao policial militar que estiver 
respondendo a processo criminal ou por abuso de autoridade.
Decisão: O Tribunal, por maioria, não conheceu da ação direta de 

inconstitucionalidade quanto à expressão “estiver respondendo 
a processo administrativo” prevista na al. a do § 3º do art. 176 
da Lei n. 7.990/2001 da Bahia e, na parte conhecida, julgou 
improcedente o pedido, nos termos do voto da Relatora, vencido 
parcialmente o Ministro Gilmar Mendes, que acompanhava a 
Relatora quanto ao conhecimento da ação e, no mérito, julgava 
parcialmente procedente o pedido. Não participou deste julga-
mento, por motivo de licença médica, o Ministro Celso de Mello. 
Plenário, Sessão Virtual de 20.3.2020 a 26.3.2020.
Publicação: 15/04/2020

Relator: Min. ALEXANDRE DE MORAES

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. POLICIAL 
MILITAR. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. PRISÃO PRE-
VENTIVA DECRETADA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. 
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. A decisão que determinou a 
segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea. 
Sobressai, no caso, a necessidade da custódia para resguardar 
a ordem pública, notadamente em razão da gravidade concreta 

da conduta imputada ao paciente, Major da Polícia Militar do 
Estado do Rio de Janeiro, de quem se espera acirrado combate 
à criminalidade, agora apontado como integrante de organização 
criminosa armada, milícia. Precedentes. 2. Agravo Regimental a 
que se nega provimento.
Decisão: A Turma, por maioria, negou provimento ao agravo 
regimental, nos termos do voto do Relator, vencido o Ministro 
Marco Aurélio. Primeira Turma, Sessão Virtual de 6.3.2020 a 
12.3.2020.
Publicação: 02/04/2020

HC 179983 AgR - RJ

Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES 

Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO 
EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA 
MILITAR. OMISSÃO DE INFORMAÇÕES NA FASE DE INVESTIGA-
ÇÃO SOCIAL. EXCLUSÃO DO CERTAME, CONSOANTE NORMAS 
DO EDITAL. LEGALIDADE. PRECEDENTES DESTA CORTE.
1. A jurisprudência desta Corte firmou entendimento no sentido 
da legalidade do ato de exclusão de candidato de concurso 
público quando existir omissão de informações por ocasião do 
preenchimento da ficha de informações confidenciais, conforme 
previsto no edital. Precedentes: RMS 56.376/DF, Rel. Min. 
Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 13/11/2018; AgRg 
no RMS 39.700/SC, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira 
Turma, DJe 8/10/2015; AgRg na MC 22.840/RJ, Rel. Min. Og 
Fernandes, Segunda Turma, DJe 19/8/2014; AgRg no RMS 

38.868/MT, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 
14/4/2014. No mesmo sentido, cita-se as seguintes decisões 
monocráticas: RMS 59.218/AC, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 
DJe 6/12/2018; RMS 56.131/ES, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 
DJe 17/10/2018.
2. Agravo interno não provido.

Acórdão: Vistos e relatados estes autos em que são partes as 
acima indicadas,
acordam os Ministros da Primeira Turma do Superior Tribunal 
de Justiça, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos 
termos do voto do Sr. Ministro Relator. Os Srs. Ministros Napo-
leão Nunes Maia Filho, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e 
Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o 
julgamento o Sr. Ministro Gurgel de Faria.
DJe 25/03/2020

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
AgInt no RMS 60841 / CE

Relator: Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEM-
BARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE)

Ementa: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME 
MILITAR. EXTORSÃO MEDIANTE EMPREGO DE ARMA DE FOGO 
E CONCURSO DE AGENTES. RECURSO INTEMPESTIVO. PRISÃO 
PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. 
INEXISTÊNCIA. RAZOABILIDADE. COMPLEXIDADE DO FEITO. PLU-
RALIDADE DE RÉUS. EXPEDIÇÃO DE CARTAS PRECATÓRIAS. ALE-
GADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. 
SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA 
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. 

MODUS OPERANDI. AUTORIA E MATERIALIDADE. DEPOIMENTOS 
CONTRADITÓRIOS DE VÍTIMAS E TESTEMUNHAS. REVOLVIMENTO 
PROBATÓRIO. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA. RECURSO ORDINÁ-
RIO NÃO CONHECIDO.
I - A Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, ao julgar 
o AgRg na Rcl n. 30.714/PB, Rel. Ministro Reynaldo Soares da 
Fonseca, DJe de 4/5/2016, firmou a tese de que a contagem dos 
prazos em processo penal possui ordenação específica em dias 
corridos, consoante disposto no art. 798 do Código de Processo 
Penal.  Assim, o recurso ordinário contra decisões denegatórias 
de habeas corpus, em controvérsias que versam sobre matéria 
penal ou processual penal, nos tribunais superiores, não obedece 

RHC 121507 / RJ
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às regras no novo CPC referentes à contagem dos prazos em 
dias úteis, isso porque não foi
revogada a Lei 8.038/90 que dispõe sobre normas procedimen-
tais perante o Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal 
Federal, a qual fixa o prazo de 5 dias corridos para interposição 
do recurso. Desse modo é intempestivo o presente recurso 
porque manejado fora do quinquidio legal.
II - O prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as 
características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se 
imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir 
o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética 
dos prazos para os atos processuais precedentes.
III - Na hipótese, apesar do atraso na instrução criminal, ele se 
justifica, notadamente pelas peculiaridades da causa, na qual o 
recorrente foi denunciado com outros 3 corréus (4 no total), bem 
como pela complexidade do feito, evidenciada pela gravidade 
do delito praticado, pela necessidade de expedição de cartas 
precatórias para intimação e oitiva de testemunhas, as quais 
foram cumpridas e juntadas, estando o feito com vistas às de-
fesas dos acusados, sem qualquer elemento que evidenciasse 
a desídia do aparelho judiciário na condução do feito, o que 
não permite a conclusão, ao menos por ora, da configuração de 
constrangimento ilegal passível de ser sanado pela presente via.
IV - 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 ou a aplicação da lei penal, ex vi do art. 312 do CPP. 
V - Na hipótese, o decreto de segregação cautelar do recorrente 
encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte 
sobre o tema, uma vez que devidamente fundamentado em dados 
concretos extraídos dos autos, que evidenciam a necessidade de 

garantia da ordem pública, notadamente pelos indícios de que o 
recorrente e corréus, todos policiais militares, praticaram o crime 
de extorsão mediante emprego de arma de fogo e concurso de 
agentes, valendo-se, o que é mais grave, do exercício da função 
pública, circunstâncias
que revelam a gravidade da conduta e a periculosidade concreta 
do recorrente e a necessidade da imposição da medida extrema. 
VI - Para a decretação da custódia cautelar exigem-se indícios 
suficientes de autoria e não a prova cabal desta, o que somente 
poderá ser verificado em eventual decisum condenatório, após 
a devida instrução dos autos. Na hipótese, verifica-se que as 
instâncias ordinárias entenderam, como base nos elementos 
de informações, depoimentos de vítimas e testemunhas, haver 
indícios suficientes de autoria para a decretação da prisão 
preventiva. Concluir em sentido contrário, contudo, demandaria 
extenso revolvimento fático-probatório, procedimento vedado 
nesta via recursal.
VII - A presença de circunstâncias pessoais favoráveis, tais como 
primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não tem o con-
dão de garantir a liberdade se há nos autos elementos hábeis a 
justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese. 
Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de 
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
Recurso ordinário não conhecido.
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 recurso. Os Srs. Ministros Jorge Mussi, Reynaldo 
Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram 
com o Sr. Ministro Relator.
DJe 28/02/2020

Relator: Ministro NEFI CORDEIRO 

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS COR-
PUS. DESCAMINHO. POLICIAL MILITAR DA ATIVA EM FÉRIAS. USO 
DO CARGO PARA TENTAR ENCOBRIR A CONDUTA DELITUOSA. 
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR. AGRAVO IMPROVIDO.
1. A Terceira Seção desta Corte, no julgamento do Conflito de 
Competência 162.399/MG, em 27/2/2019, publicado no DJe 
em 15/3/2019, sufragou o entendimento segundo o qual, a 
conduta criminosa do militar da ativa, fora do lugar e horário de 
serviço, sem ter se valido do cargo para cometimento do delito, 
permite caracterizar o agente, nesta hipótese, como civil, circuns-
tância que afasta a aplicação do art. 9º, II, a, do Código Penal 
Militar e, por conseguinte, firma a competência da justiça comum.
2. Situação na qual o denunciado, ora agravante, mesmo em 

férias, valeu-se de seu cargo de policial militar - na ativa - para 
tentar encobrir a sua conduta delituosa, afirmando aos agentes 
rodoviários, inclusive, que “era da casa”, o que define, a contrario 
sensu, a competência da justiça castrense.
3. Agravo regimental 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, na conformidade dos votos e 
das notas taquigráficas a seguir, por unanimidade, negar provi-
mento ao agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro 
Relator. Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Laurita 
Vaz, Sebastião Reis Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com 
o Sr. Ministro Relator.
DJe 04/02/2020

AgRg no RHC 119820 / MS

Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA 

Ementa AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. COMPETÊN-
CIA. JUSTIÇA MILITAR ESTADUAL X JUSTIÇA COMUM ESTADUAL. 
CONCUSSÃO. 2º SARGENTO DA POLÍCIA MILITAR DA ATIVA, 
ATUANDO EM RAZÃO DA FUNÇÃO, QUE COAGIA EMPRESÁRIO 

ORGANIZADOR DE EVENTOS A CONTRATAR A EMPRESA DE SEGU-
RANÇA DO MARIDO, ALÉM DE EXIGIR PAGAMENTO DE VALORES 
PARA NÃO CRIAR EMPECILHOS À REALIZAÇÃO DE EVENTOS. 
APLICABILIDADE DO DECRETO-LEI N. 1.001/1969 AOS POLICIAIS 
MILITARES. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR ESTADUAL. 
ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE PROVAS E DE VIOLAÇÃO A DISPO-

AgRg no HC 555931 / MG
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SITIVOS DO CÓDIGO PENAL MILITAR, DO CÓDIGO DE PROCESSO 
PENAL MILITAR E DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL SOMENTE POSTAS 
NO AGRAVO REGIMENTAL: INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE 
PERÍCIA NO LOCAL DO FLAGRANTE E NOS EQUIPAMENTOS DE 
GRAVAÇÃO DE IMAGEM E DE SOM: NULIDADE DE ALGIBEIRA. 
RECURSO IMPROVIDO.
1. De há muito está superado o enunciado n. 297 da Súmula do 
STF, aprovado em sessão plenária de 13/12/1.963, que rezava 
que “Oficiais e praças das milícias dos Estados, no exercício 
de função policial civil, não são considerados militares para 
efeitos penais, sendo competente a Justiça comum para julgar 
os crimes cometidos por ou contra eles”. Precedentes do STF. A 
aplicabilidade da Lei penal militar aos policiais militares decorre 
de sua definição como militares pelo art. 42 da Constituição 
Federal, que considera os membros das Polícias Militares e 
Corpos de Bombeiros Militares como militares dos Estados, do 
DF e dos Territórios.
2. A competência da Justiça Militar para julgamento de delitos 
praticados por policiais militares contra civis tem por fundamen-
to tanto o art. 125, § 4º, da CF quanto o art. 9º, II, “b”, “c” e 
“d”, do Código Penal Militar (Decreto-Lei n. 1001/1969). Essa 
situação não se alterou substancialmente com o advento da Lei 
13.491, de 13/10/2017, que deu nova redação ao inciso II do 
artigo 9º do Código Penal Militar. A Lei 13.491/2017 ampliou 
a competência da Justiça militar, passando a deslocar para a 
Justiça Castrense qualquer crime previsto na Legislação Penal 
Comum (Código Penal e Leis Esparsas) desde que praticado por 
militar em serviço, ou no exercício da função. 
3. Situação em que o depoimento de testemunhas e provas 
colhidas em áudios e vídeos periciados demonstram que a Pa-
ciente e o correu flagrado recolhendo a propina (outro soldado 
da PM) se aproximaram da vítima (empresário local dedicado 
à organização de eventos) identificando-se como policiais mili-
tares da ativa, inclusive solicitando o seu comparecimento ao 
destacamento da Polícia Militar para uma conversa e, no local, a 
Paciente fez a primeira sugestão de que a vítima deveria contratar 

a empresa não legalizada de seu marido para fornecer serviços 
de segurança dos eventos promovidos pela vítima, insinuando 
que, se contratasse pessoas de fora ou não indicadas por ela, 
“iria ter problemas”. Valores eram cobrados também pelos réus 
para realizar o policiamento no local. Diante desse quadro, vê-se 
que o delito pelo qual a Paciente foi condenada se enquadra 
perfeitamente no conceito de crime militar previsto no art. 9º, I, 
alíneas “b” e “c”, do Código Penal Militar.
4. Constitui indevida inovação recursal a formulação, somente em 
sede de agravo regimental, de alegações de nulidade de prova 
e de violações à Lei Penal Militar e à Constituição não alegadas 
na inicial do habeas corpus.
5. Se a defesa não pleiteou, nas instâncias ordinárias, antes de 
transitar em julgado a condenação, a realização de perícia no 
local do flagrante e nos equipamentos de gravação de imagem 
e de som, constitui demonstração de deslealdade processual 
conhecida na doutrina como “nulidade de bolso ou de algibei-
ra” a sua alegação em momento tardio do processo. (HC n. 
504.819/CE, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta turma, julgado 
em 28/5/2019, DJe 3/6/2019) 6. De mais a mais, e tendo 
em conta que a prova tem por destinatário o julgador que tem 
o poder de indeferir sua produção (art. 400, § 1º, CPP), cabe 
à parte interessada não só demandar a produção da prova no 
momento oportuno, como também justificar a sua necessidade 
e utilidade para a formação da convicção do magistrado, o que 
não foi feito no caso concreto, nem mesmo na inicial do presente 
habeas corpus.
7. 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 Quinta 
Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negar 
provimento ao agravo regimental. Os Srs. Ministros Ribeiro Dan-
tas, Joel Ilan Paciornik e Jorge Mussi votaram com o Sr. Ministro 
Relator. Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Leopoldo de 
Arruda Raposo (Desembargador convocado do TJ/PE).
DJe 16/03/2020

PROMOTOR, ADVOGADO E MILITAR
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