
Nº 148 • ANO XXIV  •  Março / Abril de 2021

Coronel Rodrigo Mohr Picon assume 
como Desembargador Militar no Tribunal 
de Justiça Militar/RS, 06/04/2021.

STM empossa nova
presidência da Corte, 

17/04/2021

Marcus Vinicius O. Santos, ex-Pres. STM, ladeado pelos 
novos gestores Luis Carlos Gomes Mattos, Presidente, e 
Péricles Aurélio Lima de Queiroz, Vice-Presidente. 

Tribunal de Justiça Militar 
de São Paulo empossa 
Juíza de Direito substituta, 
07/04/2021.

Lauro Ribeiro Escobar Junior, Juiz 
AJM/SP; Maria Elisa Terra Alves, 
Juíza empossada; Clovis Santinon, 
Juiz Cel Pres. TJM/SP; Avivaldi 
Nogueira Junior, Juiz Cel Corregedor-
geral da Justiça Militar estadual/SP;  e 
Marcos Fernando Theodoro Pinheiro, 
Juiz Substituto AJM/SP.

Cerimônia de posse.

Fábio Duarte Fernandes, Desembargador Militar Pres. TJM/
RS e Rodrigo Mohr Picon, Desembargador Militar empossado.
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Nova juíza substituta da Justiça Militar de São Paulo, 
toma posse em cerimônia por videoconferência.

Na manhã do dia 28 de abril do corrente 
ano, o Tribunal de Justiça Militar do Estado 
de São Paulo realizou solenidade de posse 
virtual da magistrada, Dra. Maria Elisa Ter-
ra Alves, pela ferramenta Microsoft Teams, 
com a presença de autoridades, servidores, 
familiares e amigos da empossada. 

A cerimônia foi realizada virtualmente 
em razão da necessidade de isolamento 
social imposta pela pandemia do novo 
coronavírus.  

Após a leitura do termo de compromisso 
e posse pela magistrada, o presidente da 
Corte, Juiz Clovis Santinon, abriu a sessão e 
parabenizou a Dra. Maria Elisa e lhe desejou 
as boas vindas ao quadro de magistrados 
do TJMSP.  

Entre as autoridades que discursaram 
o Juiz de Direito da 2 Auditoria Militar do 
TJM/SP, Lauro Ribeiro Escobar Júnior, mem-
bro da Comissão de Concurso, ressaltou toda 
a trajetória da Dra Maria Elisa e finalizou 
dando as boas vindas e desejando longevi-
dade à carreira da magistrada no Tribunal.

Em seguida, discursaram o Dr. André 
Ramos Tavares, Presidente da Comissão de 
Ética da Presidência da República e também 
integrante da Comissão do Concurso da 
Magistratura; o Procurador de Justiça, Dr. 
Pedro Falabella Tavares de Lima, e o Juiz do 
TJM/SP, Paulo Prazak.

Após os discursos, a Juíza Maria Elisa 
Terra Alves discorreu sobre sua expectativa 
e desafios na Justiça Militar paulista.

“As mulheres vêm destacando-se pela 
competência e seriedade nas mais diversas 
atividades. Buscarei empregar característi-
cas que reputo relevantes: A sensibilidade 
atrelada à força. A sociedade carece de 
segurança e, frente a isso, espero contribuir 
com meu trabalho neste sentido”, concluiu 
a empossada.

Após, o Desembargador Waldir Sebas-
tião de Nuevo Campos Junior, Presidente 
do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo 
e membro da Comissão de Concurso, sau-
dou a todos e destacou a competência da 
magistrada. “Meu agradecimento pela opor-
tunidade de integrar a banca do concurso, 
e estar representando o Tribunal de Justiça 
de São Paulo, que é minha casa de origem. 
Meus sinceros cumprimentos à Dra Maria 
Elisa, que atingiu a aprovação em 1º lugar 
em um concurso público extremamente 
concorrido, com candidatos excepcional-
mente preparados, e que agora passará a 
integrar o seleto grupo de magistrados da 
Justiça Militar do Estado de São Paulo”, 
concluiu o presidente do TRE.

O Presidente do TJM/SP, Juiz Clovis 
Santinon, agradeceu a presença de todos e 
deu por encerrada a cerimônia.

Na última semana, dia 30/03/21, o 
Plenário do Conselho Nacional de Justiça 
(CNJ) aprovou, por unanimidade, recomen-
dação dirigida a todos os tribunais do país 
para que passem a gravar integralmente os 
atos processuais, sejam virtuais ou presen-
ciais. A medida tem como foco alavancar 
a efetividade dos procedimentos judiciais.

A Justiça Militar mineira se antecipou 
em quase uma década à recomendação 

do CNJ, realizando, desde o ano de 2012, 
a gravação de audiências, no intuito de 
garantir o registro e a disponibilização dos 
atos processuais em formato digital.

Hoje, com o sistema eproc, os vídeos das 
sessões de julgamento já ficam integralmen-
te disponíveis às partes, juntamente com 
as respectivas atas das audiências, contri-
buindo para maior celeridade e efetividade 
processuais.

Justiça Militar de Minas Gerais é uma das 
pioneiras na gravação de atos processuais.
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Posse no Tribunal 
de Justiça Militar 
do Estado do Rio 
Grande do Sul. 

Em solenidade realizada no dia 
06/04/21, o Coronel Rodrigo Mohr 
Picon, da Brigada Militar do Estado 
do Rio Grande do Sul foi empossado 
no cargo de Desembargador Militar 
no Tribunal de Justiça Militar do Rio 
Grande do Sul. Mohr, 51 anos, assume 
no lugar do desembargador militar jubi-
lado Antonio Carlos Maciel Rodrigues.

A cerimônia de posse foi realizada 
em modo híbrido - presencial e remo-
to – com transmissão pelo site e redes 
sociais do TJMRS. Devido às restrições 
impostas pela pandemia do coronaví-
rus, apenas o presidente do Tribunal 
, desembargador militar Fábio Duarte 
Fernandes, e o desembargador Rodrigo 
Mohr, participaram presencialmente da 
atividade. Os demais magistrados, tanto 
de 1º como 2º graus, acompanharam 
a solenidade por meio de videocon-
ferência.

Após a abertura da sessão, coube 
ao Corregedor-Geral da JME/RS, De-
sembargador Militar Sergio Antonio 
Berni de Brum, realizar a manifestação 
de acolhida em nome da corte. O novo 
magistrado, após assinatura do termo 
de posse e leitura do juramento, proferiu 
um breve discurso destacando os seus 
34 anos de atuação na Brigada Militar, 
seus compromissos como homem 
público e a compreensão quanto à res-
ponsabilidade e desafios da atuação na 
corte militar. 

“Em meus 34 anos de efetivo serviço 
na Brigada Militar, dois terços dos quais 
dedicados as atividades operacionais de 
polícia ostensiva, guiei minha conduta 
no respeito à constituição federal e aos 
procedimentos técnicos previstos pela 
legislação, pela doutrina policial e as 
relações de humanidade para com a 
tropa e as comunidades onde eu servi. 
Conhecer o homem policial é obrigação 
de todo o comandante, conhecer os 
anseios da sua comunidade é obrigação 
de todo o servidor público”.

Tomou posse na tarde do dia 17 de março 
de 2021 como novo Presidente do Superior 
Tribunal Militar (STM) o Ministro Luis Carlos 
Gomes Mattos. Na mesma solenidade, o minis-
tro Péricles Aurélio Lima de Queiroz assumiu a 
vice-presidência. 

A cerimônia aconteceu por meio da plata-
forma Zoom e foi transmitida ao vivo pelo canal 
do STM no Youtube. A solenidade contou com 
as presenças virtuais de autoridades dos Poderes 
Judiciário, Legislativo e Executivo, como o Vice-
-Presidente da República, Hamilton Mourão; 
o Ministro-Chefe da Casa Civil, Walter Braga 
Netto e os Ministros Fernando Azevedo e Silva, 
Augusto Heleno e Luiz Eduardo Ramos. O presi-
dente do Senado, Rodrigo Pacheco, e o Senador 
Eduardo Braga também prestigiaram o evento, 
além do Procurador-Geral de Justiça Militar da 
União, Antônio Pereira Duarte. 

Despedida
Em seu discurso de despedida, o Ministro 

Marcus Vinicius Oliveira dos Santos disse que se 
despedia do serviço ativo após mais de 58 anos 
e que aquela era a última vez em que vestia o 
uniforme branco da Marinha. Ele afirmou estar 
muito orgulhoso de sua última missão nos mais 
de dez anos no STM, sendo “os dois últimos 
como presidente desta Corte Bicentenária e que 
também abrigou ilustres marechais de outrora”.

O agora ex-presidente afirmou que metade 
de sua gestão ocorreu dentro do difícil contexto 
da pandemia do novo coronavírus. “Um flage-
lo que obrigou à tomada de novas posturas e 
procedimentos, um ano desafiador e que impôs 
novas maneiras de sobreviver e também de se 
trabalhar”, descreveu.

Para isso, sua gestão teve que inovar e bus-
car soluções: “E com muita alegria, digo que os 
obstáculos foram superados, principalmente 
pela capacidade de trabalho e de adaptação dos 
servidores da JMU”.

O Magistrado afirmou que, ao contrário do 
esperado, o STM aumentou a quantidade de seus 
julgados, cumpriu todas as metas estabelecidas 
pelo Conselho Nacional de Justiça, reduziu 
em 19% seu estoque de processos e executou 
de todas as atividades administrativas anuais 
previstas.

Marcus Vinicius também enumerou as 
principais conquistas de sua gestão. A primeira 
delas foi a implantação pela área de Tecnologia 
da Informação de soluções que permitiram a 
continuidade das atividades por meio do tele-
trabalho durante a pandemia; a inauguração da 

sede própria da Escola Nacional de Formação 
e Aperfeiçoamento de Magistrados da Justiça 
Militar da União (Enajum); o ganho inconteste 
de digitalização do acervo histórico do STM, 
totalizando mais de 3 milhões de páginas de 
processos históricos digitalizadas.

O ministro enfatizou as ações e inovações 
voltadas para as atividades de julgamentos. 
“Implantamos o sistema de julgamento virtual 
da Corte, que garantiu o acesso de todas as par-
tes ao processo e a devida promoção da justiça. 
Implantamos o sistema de julgamento via tele-
conferência e do SEI Julgar, o qual possibilitou 
a realização de sessões administrativas de forma 
virtual. Implantamos o sistema de peticiona-
mento eletrônico, reformamos e a construímos 
novos elevadores, além da impermeabilização 
das lajes do edifício sede do STM e a reforma 
do restaurante”, citou.

Novo Presidente
O Ministro do STM Lúcio Mário de Barros 

Góes fez a saudação ao novo presidente em 
nome da Corte, ressaltando os diversos cargos de 
destaque que o magistrado ocupou no Exército 
Brasileiro em sua longa carreira como militar.

Em seu discurso de posse, o Ministro Mattos 
disse que neste ano e no ano que passou, mais 
uma vez, a Justiça Militar esteve diante de uma 
provação - dessa vez, com consequências mun-
diais em virtude da pandemia, que ceifou vidas 
de milhares de brasileiros, impactou o país de 
forma brutal, mas também fez a Justiça Militar 
adotar novos parâmetros para seguir julgando de 
forma proba e eficiente, garantindo que a nação 
passasse por esse momento sem perder a con-
fiança em suas Forças Armadas, disciplinadas e 
bem orientadas.

“Ciente de minhas responsabilidades, desejo 
tornar ainda mais visível essa que chamo de 
‘nobre justiça desconhecida’ que se reinventou 
e demonstrou profissionalismo, competência e 
grande habilidade de adaptação, mesmo frente a 
um cenário desconhecido e de tantas incertezas”, 
afirmou.

O novo ministro-presidente do STM tam-
bém ressaltou a importância e dedicação não 
apenas de seus pares ministros, mas dos juízes 
federais, secretários, servidores e todos os seus 
integrantes que se empenham em fazer da Jus-
tiça Militar um exemplo de superação, sempre 
resguardando sua tradição democrática. “Diante 
de tudo isso, só posso me sentir profundamente 
honrado, motivado e gratificado para enfrentar 
os desafios que virão”, concluiu.

Superior Tribunal Militar empossa
nova presidência da Corte.
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PalESTRa oN-liNE: Mulheres
Notáveis na História Brasileira

Na manhã do dia 17/03/21 ocorreu 
a palestra on-line Mulheres Notáveis na 
História Brasileira, promovida pelo Tribu-
nal de Justiça Militar do Estado de Minas 
Gerais, por meio de sua Escola Judicial e 
de sua Área de Recursos Humanos, em 
consonância com a Resolução CNJ nº 
255/2018, que institui a Política Nacional 
de Incentivo à Participação Institucional 
Feminina no Poder Judiciário.

Trata-se do olhar sobre as mulheres 

marcantes na história brasileira e o impac-
to de suas vidas e de suas escolhas na Polí-
tica e no Direito. Vidas tecidas, repetição 
do tempo, olhos sombreados e destinos 
marcados por amores, pela guerra, pelo 
sofrimento e pelo pioneirismo. Vidas de 
mulheres, embora não conhecidas e mui-
tas vezes anônimas, que, dia após dia, com 
brocados e com murmúrios, com preces 
e com trabalho, constroem os afetos e 
desenham destinos.

Palestrante:  Dra. Daniela de Freitas 
Marques - Juíza de Direito do Juízo Militar 
(Justiça Militar de Minas Gerais)

Graduada em Direito pela Universida-
de Federal de Minas Gerais (1995), Mestre 
em Direito pela Universidade Federal de 
Minas Gerais (1998) e Doutora em Di-
reito pela Universidade Federal de Minas 
Gerais (2005). Já foi membro e vice-pre-
sidente do Comitê de Ética em Pesquisa 
da Universidade Federal de Minas Gerais 
(COEP/UFMG). É Professora Adjunta da 
Faculdade de Direito da Universidade Fe-
deral de Minas Gerais. Possui experiência 
na área de Direito, com ênfase em Direito 
Penal e Processo Penal. É pesquisadora 
nas áreas de Arte, Literatura e Direito e 
de Bioética e Direito Penal. 

Moderador: Dr. Fernando Armando 
Ribeiro - Desembargador Presidente 
do Tribunal de Justiça Militar de Minas 
Gerais

Doutor em Direito pela Universidade 
Federal de Minas Gerais (2002) e Pós-
-doutor pela Universidade da Califórnia-
-Berkeley (EUA), é professor adjunto 
da Pontifícia Universidade Católica de 
Minas Gerais e professor colaborador da 
Faculdade de Direito Milton Campos. É 
membro da Academia Mineira de Letras 
Jurídicas (cadeira 34) e membro efetivo do 
Instituto Histórico e Geográfico de Minas 
Gerais. Tem atuação na área de Direito, 
com ênfase em Hermenêutica jurídica, 
Direito Público e Filosofia do Direito e 
Direito Militar.

Tribunal de Justiça 
Militar de Minas Gerais 
inaugura nova sala 
de videoaudiência em 
Uberaba.

No dia 15/03/21, por meio de 
solenidade virtual na plataforma 
Zoom, foi inaugurada a nova sala 
de videoaudiência da Justiça Mi-
litar de Minas Gerais na sede do 
Fórum Melo Viana,  na comarca 
de Uberaba.

O projeto é fruto do Acordo 
de Cooperação Técnica celebra-
do entre o Tribunal de Justiça de 
Minas Gerais (TJMG) e o TJM/
MG. Com a iniciativa, há redução 
de gastos, evita-se o deslocamento 
de militares e jurisdicionados para 
a sede da Justiça Militar, em Belo 
Horizonte, refletindo em menores 
transtornos à logística do policia-
mento local, além de aumentar a 
eficiência e promover a celeridade 
na prestação jurisdicional.

Com isso, a Justiça Militar de 
Minas Gerais passa a contar com 
um total de dezessete espaços 
como este em atividade, implan-
tados nas cidades de Uberlândia, 
Pouso Alegre, Montes Claros, 
Poços de Caldas, São Sebastião 
do Paraíso, Teófilo Otoni, Passos, 
Barbacena, Unaí, Juiz de Fora, 
Ipatinga, São João del-Rei, Patos 
de Minas,  Varginha, Patrocínio 
e, agora, em Uberaba. Na cidade 
de Juiz de Fora o espaço pertence 
à estrutura da Justiça Militar da 
União, situada na sede da 4ª Cir-
cunscrição Militar, mas também 
é utilizado pela Justiça Militar 
Estadual.
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JURISPRUDÊNCIA
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

Desembargador antonio Carlos Maciel Rodrigues
se aposenta após 27 anos de atuação no TJM/RS

O dia 10 de março de 2021 marcou a 
última sessão de julgamento no Tribunal 
de Justiça Militar do Rio Grande do Sul 
com a participação do Desembargador 
Militar Antonio Carlos Maciel Rodrigues.   
Aos 75 anos, o decano do TJMRS se apo-
senta após 27 anos de atuação no Tribunal, 
onde ingressou em 1993.  

Esta última sessão, realizada através 
de videoconferência, reuniu autoridades 
e lideranças do Estado e do país que 
aproveitaram a ocasião para registrar o 
reconhecimento da trajetória de Maciel 
tanto no Tribunal, como na Brigada Mi-
litar, onde atuou de 1962 até 1993.

No TJM/RS, o Des. Mil Maciel foi 
presidente, vice-presidente e corregedor 
da corte em mais uma oportunidades ao 
longo desses 27 anos.

Em sua manifestação, o Presidente do 

TJM/RS, Desembargador Militar Fábio 
Duarte Fernandes, contou um pouco da 
trajetória do decano, desde o seu ingresso 
no curso de oficiais da BM, em 1962, a 
trajetória dentro da instituição que o levou 
até o Comando-Geral, em 1991, onde per-
maneceu até a indicação, pelo Governador 
Alceu Collares, para ocupar a vaga de Juiz 
do TJM/RS no ano de 1993.    

Por fim, o Presidente agradeceu pela 
parceria na condução da sua gestão em um 
momento delicado em meio à pandemia 
e lembrou de processos de alta relevância 
em que o Des. Mil Maciel participou 
como, por exemplo, o caso da PM Carina, 
onde foi relator, e o da Boate Kiss, onde foi 
revisor e finalizou, “receba, em meu nome, 
e dos magistrados, servidores, terceiriza-
dos e estagiários, o nosso fraterno abraço 
e reconhecimento sempre.  As portas da 

Justiça Militar estarão sempre abertas”.
A emoção do decano
Com a voz embargada, o decano 

registrou o seu agradecimento a mais 
de uma dezena de autoridades prestigia-
ram essa última sessão.  Agradeceu pelo 
empenho da presidência e de todos que 
não mediram esforços para realizar essa 
homenagem. 

Em sua fala, destacou ainda especial 
o seu compromisso na defesa da Brigada 
Militar e da Justiça Militar.  “Tudo o que eu 
pude fazer pela minha instituição Brigada 
Militar eu fiz.  Acertei, errei, mas sempre 
foi com a melhor das intenções”, disse. Pa-
rafraseando o paraninfo da sua turma de 
oficiais, o ex-governador Walter Peracchi 
Barcelos, encerrou:  “eu vou estar sempre 
com a Brigada. Diante dos meus olhos, e 
dentro do meu coração”.

ADI 5707 / MG - MINAS GERAIS

Relatora: Min. CÁRMEN LÚCIA

Ementa: EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIO-
NALIDADE. ARTS. 240-A E 240-B DA LEI MINEIRA N. 
5.301/1969 (ESTATUTO DOS MILITARES DE MINAS GE-
RAIS), INSERIDOS PELA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 
N. 95/2007. TRANSGRESSÃO ADMINISTRATIVO-DISCI-
PLINAR MILITAR DE DESERÇÃO. CONDUTA DE NATUREZA 
PERMANENTE. APLICAÇÃO DA LEI NOVA, COM VIGÊNCIA 
ANTERIOR À CESSAÇÃO DA CONDUTA. POSSIBILIDADE. 
AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE AOS INCS. XXXIX E XL DO 
ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. SÚMULA N. 
711 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INSTAURAÇÃO DE 
PROCESSO ADMINISTRATIVO PRÉVIO À EXONERAÇÃO DO 
SERVIDOR PÚBLICO MILITAR. ATENDIMENTO ÀS GARAN-

TIAS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA 
DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AÇÃO DIRETA 
DE INCONSTITUCIONALIDADE PARCIALMENTE CONHECI-
DA E, NA PARTE CONHECIDA, JULGADA IMPROCEDENTE. 
1. A validade de enunciado da súmula da jurisprudência 
dominante de Tribunal não enseja a instauração do con-
trole abstrato de constitucionalidade. Precedentes. 2. A 
transgressão administrativo-disciplinar militar da deserção 
tem natureza permanente, sujeitando-se o militar à lei cuja 
vigência se instaurar entre a data da consumação da con-
duta administrativa e a da cessação da permanência, com 
a reapresentação ou a captura do agente. 3. A instauração 
de processo administrativo prévio para apurar transgressão 
disciplinar passível de exoneração, assegurando-se ao ser-
vidor público militar as garantias do contraditório e da am-
pla defesa, atende ao devido processo legal. AÇÃO DIRETA 
DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA IMPROCEDENTE.



6 | Jornal da AMAJME Nº 148 | Março / Abril de 2021

Decisão: O Tribunal, por maioria, julgo improcedente a 
ação direta de inconstitucionalidade, nos termos do voto 
da Relatora, vencido parcialmente o Ministro Marco Aurélio. 
Falou, pelo interessado Governador do Estado de Minas 
Gerais, o Dr. Mário Eduardo Guimarães Nepomuceno 
Júnior, Procurador do Estado. Plenário, Sessão Virtual de 
19.3.2021 a 26.3.2021.
PROCESSO ELETRÔNICO DJe-068 DIVULG 09-04-2021 
PUBLIC 12-04-2021

HC 198236 / DF - DISTRITO FEDERAL

Relator: Min. MARCO AURÉLIO

Ementa: COMPETÊNCIA – JUSTIÇA MILITAR. Cabe à Justiça 
Militar julgar civil que pratica crime, em lugar sujeito à ad-
ministração militar, contra integrante das Forças Armadas 
em situação de atividade – artigo 9º, inciso III, alínea “b”, 
do Código Penal Militar. PRESCRIÇÃO – PRETENSÃO PU-
NITIVA – PRAZO – INTERRUPÇÃO. Não transcorrido, entre 
os marcos interruptivos, período previsto no artigo 125 do 
Código Penal Militar, inexiste prescrição da pretensão pu-
nitiva do Estado. PRESCRIÇÃO – PRETENSÃO EXECUTÓRIA 
– PRAZO. Não transcorrido período previsto no artigo 125 
do Código Penal Militar, não há prescrição da pretensão 
executória do Estado.
Decisão: A Turma, por unanimidade, indeferiu a ordem, 
nos termos do voto do Relator, com ressalvas da Ministra 
Rosa Weber. Primeira Turma, Sessão Virtual de 2.4.2021 
a 12.4.2021.

PROCESSO ELETRÔNICO DJe-076 DIVULG 22-04-2021 
PUBLIC 23-04-2021

RHC 161146 / MG - MINAS GERAIS

Relator: Min. MARCO AURÉLIO

Ementa: DENÚNCIA ANÔNIMA – DILIGÊNCIAS – BUSCA 
E APREENSÃO. Uma vez constatado não estar a busca 
e apreensão lastreada apenas em denúncia anônima, 
considerada a realização de diligências preliminares 
voltadas a apurar a veracidade do veiculado, não surge 
ilegalidade. BUSCA E APREENSÃO – FUNDAMENTAÇÃO. 
Atende o figurino legal decisão judicial que, ante funda-
das razões, reveladas mediante investigação policial, 
implica diligência voltada a busca e apreensão – artigo 

240 do Código de Processo Penal. BUSCA E APREENSÃO 
– POLÍCIA MILITAR – ATUAÇÃO. Ante o disposto no artigo 
144 da Constituição Federal, a circunstância de haver 
atuado a polícia militar não implica ilegalidade de busca 
e apreensão. DEPOIMENTO – INQUÉRITO – JUÍZO – RATI-
FICAÇÃO – NULIDADE – AUSÊNCIA. A leitura e posterior 
ratificação, em Juízo, de depoimentos prestados durante o 
inquérito não constituem nulidade, uma vez oportunizada, 
na audiência, a formulação de perguntas pelo defensor. 
PENA – DOSIMETRIA – CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL – VALO-
RAÇÃO. A valoração de circunstância judicial, inserida na 
dosimetria da pena, envolve, de regra, justo ou injusto, 
não encerrando ilegalidade.
Decisão: A Turma, por unanimidade, conheceu do recurso 
e negou-lhe provimento, nos termos do voto do Relator. 
Primeira Turma, Sessão Virtual de 12.3.2021 a 19.3.2021.
PROCESSO ELETRÔNICO DJe-069 DIVULG 12-04-2021 
PUBLIC 13-04-2021

HC 160601 / SP - SÃO PAULO

Relator: Min. MARCO AURÉLIO

Ementa: HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUA-
ÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de 
impugnação a ato de colegiado ou individual. CRIME – MI-
LITAR – INSIGNIFICÂNCIA – INCOMPATIBILIDADE. A prática 
de crime contra a Administração Militar é incompatível com 
o reconhecimento da insignificância. AUDIÊNCIA – REGIS-
TRO – AUDIOVISUAL – NULIDADE – AUSÊNCIA. Registrada 
a audiência de instrução e julgamento por sistema audiovi-
sual, com manutenção de cópia no processo e armazena-
mento dos arquivos eletrônicos em Cartório, à disposição 
das partes, descabe acolher pedido alusivo à nulidade da 
solenidade, ante ausência de transcrição.
Decisão: A Turma, por unanimidade, indeferiu a ordem, nos 
termos do voto do Relator, com ressalvas dos Ministros 
Dias Toffoli, Luís Roberto Barroso e Rosa Weber. Primeira 
Turma, Sessão Virtual de 12.2.2021 a 23.2.2021.
PROCESSO ELETRÔNICO DJe-049 DIVULG 12-03-2021 
PUBLIC 15-03-2021
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AgInt no RMS 65229 / GO - GOIÁS

Relator: Min BENEDITO GONÇALVES

Ementa: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. 
AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE 
SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR. PROMOÇÃO NA 
CARREIRA POR ATO DE BRAVURA. DISCRICIONARIE-
DADE DA ADMINISTRAÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA  
DESCABIDA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO.
1. O acórdão recorrido encontra-se em conformidade com a 
jurisprudência desta Corte no sentido de que a concessão 
da promoção por ato de bravura está adstrita à discricio-
nariedade do administrador, estando o ato administrativo 
submetido exclusivamente à conveniência e à oportunidade 
da autoridade pública, tendo em vista que a valoração 
dos atos de bravura não ocorre por meio de elementos 
meramente objetivos. Precedentes.
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 Sérgio Kukina, Regina 
Helena Costa, Gurgel de Faria e Manoel Erhardt (Desem-
bargador convocado do TRF-5ª Região) votaram com o Sr. 
Ministro Relator.
DJe 06/04/2021

RMS 44603 / GO – GOIÁS

Relator: Min GURGEL DE FARIA 

Ementa: ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. 
OFICIAL MILITAR. INVESTIGAÇÃO POR FATOS GRAVES. 
QUADRO DE ACESSO À PROMOÇÃO. EXCLUSÃO. POS-
SIBILIDADE. CONCEITO MORAL. DISCRICIONARIEDADE.  
1. De acordo com a lei que rege a promoção dos oficiais mili-
tares de Goiás, para ingresso no quadro de acesso à promo-
ção é necessário que o policial satisfaça alguns requisitos 
essenciais, dentre eles, o atendimento do “conceito moral”. 
2. No caso, o militar é investigado em inquérito devido 
à suposta prática de abuso sexual envolvendo menores.
3. O Decreto Estadual que regulamenta a lei de promoção 
estabelece que “os conceitos profissional e moral do Ofi-

cial PM serão apreciados pelos órgãos de processamento 
das promoções, por meio do exame da documentação de 
promoção e das demais informações recebidas”, ofere-
cendo margem de discricionariedade para a aferição do 
requisito.
4. O grau de generalidade com que a norma tratou do 
“conceito moral” permite concluir não haver ilegalidade 
no ato que excluiu o recorrente da lista de promoção, já 
que realmente os fatos os quais lhe eram imputados em 
sede de inquérito teriam forte condão de desabonar sua 
vida pregressa.
5. Recurso ordinário não provido.
Acórdão: Vistos, relatados e discutidos os 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 ordinário em 
mandado de segurança nos termos do voto do Sr. Minis-
tro Relator. Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio 
Kukina e Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro 
Relator.
DJe 07/04/2021

AgInt no RMS 64541 / MS – MATO GROSSO DO SUL

Relatora: Min REGINA HELENA COSTA

Ementa: PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO 
INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE 
SEGURANÇA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. 
APLICABILIDADE. POLICIALMILITAR. PERDA DA GRADUA-
ÇÃO. PENA ACESSÓRIA AO CRIME MILITAR.   ART. 125, 
§ 4º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INDEPENDÊNCIA 
DAS ESFERAS ADMINISTRATIVA E PENAL. ARGUMENTOS 
INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACA-
DA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO 
DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
 
I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na 
sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal 
será determinado pela data da publicação do provimento 
jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de 
Processo Civil de 2015.
II - O Supremo Tribunal Federal possui orientação segundo 
a qual o art. 125, § 4º, da Constituição da República diz 
respeito à perda de graduação como pena acessória à 

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
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condenação por crime militar, não obstando a imposição 
da sanção por procedimento administrativo disciplinar, 
consoante Enunciado da Súmula n. 673/STF.
III - O processo administrativo é, em regra, autônomo em 
relação ao processo penal, somente experimentando seus 
reflexos nos casos de decisão absolutória por inexistência 
de fato (art. 386, I, CPP) ou negativa de autoria (art. 386,  
IV, CPP).
IV - O Agravante não apresenta, no agravo, argumentos 
suficientes para desconstituir a decisão recorrida.
V - Em regra, descabe a imposição da multa prevista no 
art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015 em 
razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação 
unânime, sendo necessária a configuração da manifesta 
inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar 
sua   aplicação, o  que não ocorreu  no caso.
VI - Agravo Interno improvido.
Acórdão: Vistos e relatados estes autos em que 
são partes as acima indicadas, acordam os Minis-
tros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de  
Justiça, por unanimidade, negar provimento ao recurso, 
nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora. Os Srs. Mi-
nistros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Gurgel de Faria 
e Manoel Erhardt (Desembargador convocado do TRF-5ª 
Região) votaram  com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o 
julgamento o Sr. Ministro Gurgel de Faria.
DJe 23/04/2021

AgRg no HC 617823 / SP

Relator: Min ROGERIO SCHIETTI CRUZ 

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. 
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. 
IMPOSSIBILIDADE. ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA. PENA-
-BASE. MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 
11.343/2006. RECURSO EM LIBERDADE. SUPRESSÃO DE 

INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte Superior firmou o enten-
dimento de que, para a subsunção da conduta ao tipo 
previsto no art. 35 da Lei n. 11.343/2006, é necessária a 
demonstração concreta da estabilidade e da permanência 
da associação criminosa.
2. Uma vez que as instâncias ordinárias - dentro do seu 
livre convencimento motivado - apontaram elementos 
concretos, constantes dos autos, que efetivamente evi-
denciam a estabilidade e a permanência exigidas para 
a configuração de crime autônomo, deve ser mantida 
inalterada a condenação do réu em relação ao delito de 
associação para o narcotráfico.
3. Para entender-se de forma diversa e afastar a compre-
ensão das instâncias de origem de que o recorrente se 
associou, com estabilidade e permanência, para o fim de 
praticar o crime de tráfico de drogas, seria necessário o 
revolvimento do acervo fático-probatório amealhado aos 
autos, providência, conforme cediço, vedada na via estreita 
do habeas corpus.
4. As instâncias ordinárias consideraram devida a impo-
sição da pena-base acima do mínimo legal, em razão da 
quantidade de drogas apreendidas e por ser o réu policial 
militar, a evidenciar que atuaram, justamente, em conso-
nância com o disposto no art. 42 da Lei n. 11.343/2006.
5.  Matéria não analisada pelo Tribunal de origem não 
pode ser diretamente
apreciada por esta Corte Superior, sob pena de indevida 
supressão de instância.
6. Agravo regimental não provido.
Acórdão: Vistos e relatados estes autos em que são partes 
as acima indicadas, acordam os Ministros da Sexta Turma, 
por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental, 
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. Os Srs. Minis-
tros Antonio Saldanha Palheiro, Laurita Vaz e Sebastião 
Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
DJe 30/03/2021


