
Nº 150 • ANO XXIV  •  Julho / Agosto de 2021

Solenidade alusiva 
aos 213 anos 
de criação do 

Superior Tribunal 
Militar (STM).

Clovis Santinon, Juiz Cel Pres. 
TJM/SP ; Luis Carlos Mattos, 
Gen Ex Min Pres. STM ; Fábio 
Duarte Fernandes ; Des. Mil. 
Pres. TJM/RS; Rubio Paulino 
Coelho; Des. Mil e Corregedor 
da Justiça Militar/MG; e Márcio 
Tadeu Anhaia de Lemos, Depu-
tado Federal/SP.

Presidente do TJM/MG homenageado com Medalha
“Lyda Monteiro da Silva”, da CAA/MG, 11/08/21.

Fernando Armando Ribeiro, Des. Mil. Presidente do TJM/MG e Luís Cláudio Chaves, Presidente da Caixa de 
Assistência dos Advogados de Minas Gerais (CAA/MG).
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Coordenadoria da Justiça Militar debate mudança 
de gênero e perda de graduação, 03/08/2021

A Coordenadoria 
da Justiça Militar da 
Associação dos Ma-
gistrados Brasileiros 
(AMB), se reuniu 
no di 3 de agosto, 
para tratar de temas 
atuais e que têm de-
mandado um inten-
so diálogo entre os 
magistrados: Forças 
Armadas e mudança 
de gênero e perda de 
graduação de praça.

Sob a coordena-
ção do magistrado Paulo Adib Casseb, 
os participantes lançaram à reflexão a 
questão da mudança de gênero envol-
vendo integrantes das Forças Armadas 
à luz de eventuais conflitos que possam 
chegar à Justiça Militar, questão, inclu-
sive, já enfrentada pela Justiça comum.

O grupo discutiu a aplicação con-
creta do artigo 125 da Constituição 
Federal sobre a perda de graduação 
das praças militares diante das diversas 
interpretações dos tribunais militares e 
superiores em razão do tema.

“Reflexões como essas demonstram 
que a Justiça Militar, a mais antiga do 
Brasil, não parou no tempo. Muito 
pelo contrário. Trata-se de um ramo 
que acompanha as mudanças sociais, 
econômicas e políticas, no país. E 
quando falamos em transformações 
entendemos que todo o Judiciário pre-
cisa estar pronto para enfrentá-las e de 
forma a dar, nos julgados, uma resposta 
coerente ao jurisdicionado”, destacou o 
coordenador.

Capacitação em pauta:
Durante o encontro, os magistra-

dos trataram ainda da capacitação 
da magistratura. Paulo Adib Casseb 

destacou a iniciativa Escola Nacional 
da Magistratura (ENM) em promover, 
neste mês, o curso de Direito Militar, 
que terá a participação dos ministros 
do Superior Tribunal Militar (STM) 
José Coelho Ferreira e Maria Elizabe-
th Rocha e do presidente do Tribunal 
de Justiça Militar de Minas Gerais 
(TJMMG), desembargador Fernando 
Armando.

Também participaram da reunião: 
Julianne Freire Marques (secretária-
-geral); Edmundo Franca de Oliveira 
(assessor da Presidência); a juíza Safira 
Maria de Figueiredo (coordenadora-
-adjunta da Justiça Militar da União) 
e os subcoordenadores – juiz Gustavo 
Assis Garcia (Centro-Oeste); desem-
bargador Rúbio Paulino Coelho (Su-
deste); desembargador Sérgio Antônio 
Berni de Brum (Região Sul) e o juiz José 
Maurício Pinheiro de Oliveira (Região 
Norte).

Presentes ainda integrantes de asso-
ciações da Justiça Militar: juiz Carlos 
Augusto Cardoso de Moraes Rego 
(presidente da AMAJUM) e desem-
bargador Getúlio Corrêa (presidente 
da AMAJME).
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Imagem: Luiz Silveira/ CNJ

STM regulamenta condições especiais
de trabalho para magistrados e 

servidores com deficiência, necessidades 
especiais ou doença grave.

O Presidente do STM, Mi-
nistro Luís Carlos Gomes 
Mattos, regulamentou as con-
dições especiais de trabalho 
para magistrados e servidores 
da Justiça Militar da União 
(JMU) portadores de defici-
ência, necessidades especiais 
ou doença grave ou que sejam 
pais ou responsáveis por de-
pendentes.

O Ato Normativo 469/2021, 
que institui a política dentro 
da JMU, segue as diretrizes 
da Convenção Internacional 
sobre os Direitos das Pessoas 
com Deficiência, promulgada 
em 25 de agosto de 2009, com 
status de norma constitucional; 
a Lei nº 13.146/2015 - Estatuto 
da Pessoa com Deficiência- e a 
Resolução nº 570, do Conselho 
da Justiça Federal.

A norma da JMU diz que 
poderão ser concedidas as 
condições especiais após apre-
sentação de laudo técnico ou 
de equipe multidisciplinar, que 
deve se homologado pela junta 
oficial em saúde.

Para ter acesso ao benefí-
cio, o magistrado ou servidor 
pode pedir o benefício nas 
modalidades de concessão de 

jornada especial no exercício 
da atividade em regime de 
teletrabalho, no apoio à uni-
dade judicial de lotação e na 
designação provisória para 
atividade fora do Tribunal ou 
da Auditoria.

Nesta última modalidade, 
a intenção é de aproximar o 
magistrado e o servidor da re-
sidência do filho ou do depen-
dente legal com deficiência, ou 
do local onde são prestados 
a si ou aos seus dependentes 
serviços médicos, terapias 
multidisciplinares e atividades 
pedagógicas.

Ainda de acordo com o Ato 
Normativo, para que seja con-
cedida as condições especiais 
de trabalho, deverão ser con-
siderados o contexto e a forma 
de organização da família, a 
necessidade do compartilha-
mento das responsabilidades 
e a participação ativa dos pais 
ou responsáveis legais. Tudo 
com o objetivo de garantir a 
construção de um ambiente 
saudável e propício ao cresci-
mento e ao bem-estar de seus 
filhos, ou dependentes, e de 
todos os membros da unidade 
familiar.

O Desembargador Mi-
litar Fernando Galvão da 
Rocha, do Tribunal de Justiça 
Militar de Minas Gerais, foi 
convidado pelo Presidente da 
Subcomissão Especial para 
Assuntos Penais da Comissão 
de Constituição e Justiça e de 
Cidadania (CCJ) da Câmara 
dos Deputados, Deputado 
Guilherme Derrite, para pro-
ferir uma palestra na Audi-
ência Pública realizada no 
dia 17 de agosto deste ano, 
no Plenário n. 1, Anexo II, da 
Câmara dos Deputados em 
Brasília. A subcomissão ana-
lisa mudanças nas legislações 
penal e processual penal, e a 
Audiência Pública foi con-
vocada para debater a Parte 
do Código Penal relativa aos 
Crimes contra a Administra-
ção Pública.

O colegiado da subcomis-
são foi instalado em junho 
deste ano e, de acordo com o 
plano de trabalho, serão anali-
sadas propostas em tramitação 
na CCJ que modifiquem o Có-
digo Penal, a Lei de Execução 
Penal, os artigos do Estatuto 
da Criança e do Adolescente 
(ECA) que tratam de crimes 
praticados contra crianças e 
adolescentes, e os artigos do 
Estatuto do Idoso que definem 
os crimes praticados contra 
idosos.

A subcomissão é presidida 
pelo deputado Guilherme 
Derrite (PP-SP)  e tem como 
relator o deputado Carlos Jor-
dy (PSL-RJ).

A Audiência Pública pode 
ser acompanhada no canal 
do YouTube da Câmara dos 
Deputados.

Desembargador Militar do TJMMG 
proferiu palestra na Câmara dos 

Deputados, 17/08/21.
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TJM/MG participa de Curso de Especialização em Gestão 
Estratégica de Segurança Pública da PMMG, 13/08/21.

O Tribunal de Justiça de Mi-
litar do Estado de Minas Gerais, 
representado pelo seu presidente, 
Desembargador Militar Fernando 
Armando Ribeiro, participou na 
manhã do dia 13 de agosto de 
2021, do Curso de Especialização 
em Gestão Estratégica de Segu-
rança Pública da Polícia Militar 
De Minas Gerais (CEGESP), pro-
movido pelo Centro de Pesquisa 
e Pós-Graduação da Academia 
de Polícia Militar da PMMG. O 
desembargador proferiu a palestra 
“A Justiça Militar e sua Legitima-
ção Constitucional”.

O curso tem por objetivo ha-
bilitar tenentes-coronéis e majores 
para o exercício de cargos próprios 
de comando e assessoramento 
estratégico da corporação, além 
dos privativos do posto de coronel, 
promovendo o desenvolvimento 
de competências e habilidades 
para atuarem no âmbito da gestão 
pública de modo proativo, ético, 

com foco nos princípios e valores 
da instituição.

As disciplinas ofertadas vi-
sam articular saberes no campo 
da gestão estratégica, inovação, 
governança e planejamento, 
considerando a interdisciplina-
ridade que favorece a construção 
significativa do conhecimento 

e do trabalho de conclusão de 
curso.

O CEGESP/21 teve como 
componente curricular a discipli-
na “Relações Interinstitucionais”, 
a qual oportuniza, aos discentes, 
informações sobre a realidade de 
outros órgãos dos poderes cons-
tituídos do Estado, parceiros e 

facilitadores da Polícia Militar de 
Minas Gerais no alcance da sua 
missão constitucional.

A edição deste ano contou 
com a participação de 26 integran-
tes sendo: 24 oficiais superiores 
(22 da PMMG e dois do Estado do 
Piauí) e dois policiais rodoviários 
federais.

A interação com a Justiça 
Militar visou ao aprimoramento 
do conhecimento dos militares 
sobre a organização, estrutura e 
funcionamento desta instituição.

No encerramento das ativida-
des, o Presidente do Tribunal rece-
beu das mãos do Tenente Coronel 
PM Campos, acompanhado pelo 
superintendente executivo da Po-
lícia Rodoviária Federal em Minas 
Gerais, policial rodoviário federal 
Raslan e pelo chefe do Serviço de 
Inteligência da PRF-MG, policial 
rodoviário federal Oliveira, um 
certificado e uma lembrança da 
turma.

Fernando Armando, Des. Mil Pres. TJM/MG e autoridades da 
PMMG e da PRF.

Projeto de Justiça Restaurativa 
é aprovado pelo Tribunal 

de Justiça Militar gaúcho.
O Tribunal de Justiça Militar 

do Rio Grande do Sul (TJM/RS) 
aprovou, no início de agosto, o 
projeto que trata da implemen-
tação de projeto piloto de Justiça 
Restaurativa. O objetivo é difundir 
e expandir as metodologias restau-
rativas, promovendo estratégias 
que colaborem para a construção 
da paz, fundamentando a inserção 
de novas práticas de diálogo, de 
colaboração, de assunção de res-
ponsabilidades e de atendimento 
às necessidades das vítimas.

No primeiro momento, são 
desenvolvidas atividades de ca-
pacitação de magistrados, ma-
gistradas e equipes do TJM/RS e 
policiais e bombeiros militares. 
“As metodologias e práticas da 

Justiça Restaurativas são direcio-
nadas para a construção da paz e 
a transformação social. Para que 
as pessoas tenham e criem habi-
lidades sociais de comunicação e 
diálogo. Identificamos que olhar 
para essa etapa nesse momento é 
mais importante do que olhar para 
um processo judicial específico”, 
explica a juíza Viviane Freitas 
Pereira, da Auditoria Militar de 
Santa Maria (RS) e responsável 
pela coordenação da comissão que 
desenvolveu a proposta.

O projeto ainda promoverá a 
organização de círculos restaurati-
vos não conflitivos, no âmbito ad-
ministrativo, visando a melhoria 
das relações pessoais. E também 
será criado um canal de escuta ati-

va, em parceria com a FEEVALE, 
destinado ao apoio psicológico de 
vítimas civis e militares em geral – 
sejam eles vítimas ou autores. Para 
a adoção do canal, será firmado 
um termo de cooperação entre a 
JME e a Feevale, detalhando o flu-
xo para acesso a essa modalidade 
de atendimento.

“A Justiça Restaurativa se 

tornou uma política pública na-
cional do Poder Judiciário, sendo 
integrada, gradualmente, em 
diferentes tribunais do país. Nesse 
sentido, é de extrema importância 
que a Justiça Militar Estadual 
esteja alinhada a esse movimento 
de implantação e expansão dessa 
política”, destacou o presidente do 
TJMRS, Fábio Duarte Fernandes.
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O Presidente do Tribunal de Justiça Mi-
litar de Minas Gerais, Desembargador Mili-
tar Fernando Armando Ribeiro, recebeu no 
dia 11 de agosto de 2021, a Medalha Lyda 
Monteiro da Silva das mãos do Presidente 
da Caixa de Assistência dos Advogados de 
Minas Gerais (CAA/MG), Dr. Luís Cláudio 
Chaves. A comenda é considerada uma 
alta honraria concedida pela instituição a 
importantes personalidades do estado que 
se destacam em seus campos de atuação, na 
busca de uma sociedade mais justa e igua-
litária. A solenidade de entrega ocorreu na 
sede da Ordem dos Advogados do Brasil, 
OAB/MG, em Belo Horizonte.

A Caixa de Assistência dos Advogados 
de Minas Gerais (CAA/MG), criada em 
1942, é o braço social da OAB/MG. A enti-
dade é beneficente, sem fins lucrativos, e tem 
por finalidade assistir, de diversas formas, 
os advogados mineiros, estagiários e seus 
dependentes. Todos os advogados e esta-
giários com inscrição na seccional mineira 
da Ordem dos Advogados do Brasil estão 
automaticamente inscritos na CAA/MG.

Presidente do TJM/MG
homenageado com a 

Medalha Lyda Monteiro 
da Silva, 11/08/21.

O Magistrado Enio Luiz Rossetto assu-
miu na quinta-feira, 08/07/21, o Cargo de 
Juiz do Tribunal de Justiça Militar do Estado 
de São Paulo.

Juiz de Direito do Juízo Militar Estadual 
desde março de 1989, Dr Enio Rossetto 
desempenhou trabalho importante na 3ª 
Auditoria Militar, inclusive como corre-
gedor do Cartório Criminal do TJMSP, e 
assume como juiz da Corte castrense em 
decorrência da aposentadoria do Dr Paulo 
Antonio Prazak.

O juiz Enio Rossetto é autor dos livros 
Código Penal Comentado, Curso de Pro-
cesso Penal Militar, Aplicação em Teoria da 
Pena e Confissão no Processo Penal. 

Nascido em 27/10/1956 em Ribeirão 
Preto, ingressou na Justiça Militar do Estado 
em 07/03/1989. Foi Juiz titular da Terceira 
Auditoria e Corregedor do Cartório Crimi-
nal. Integrou banca examinadora de juiz de 
direito substituto em 2007. Mestre em direi-
to pela USP, área de concentração processo 
penal. Larga experiência em processos cri-
minais. Autor dos livros “Curso de Processo 
Penal Militar” (2021), “Código Penal Militar 
comentado” (2015), “Teoria e aplicação da 
pena” (2014) e “A confissão no processo 
penal” (2001). Aspirante-a-oficial de 1977 
da Academia Militar do Barro Branco.  

Presidente do TJM/SP participou da cerimônia de comemorações 
do 71º aniversário da Corregedoria da PMSP, 16/08/21.

O Presidente do Tribunal de 
Justiça Militar do Estado de São 
Paulo, Clovis Santinon, participou 
na manhã do dia 16/08/21, das 
comemorações do 71º aniversário 
da Corregedoria da Polícia Militar.

Durante o evento, realizado 
no auditório do COPOM, foram 
adotados todos os protocolos de 
segurança contra a COVID-19.

Na mesa diretora dos trabalhos, 
além do presidente do TJMSP, es-
tavam o comandante-geral da PM, 
Coronel Alencar; o subcomandante, coronel 
Valério; o corregedor-geral, coronel Briciug 
e o corregedor mais antigo, coronel Ivan 

Marques de Almeida.
Em discurso, o presidente do TJMSP 

lembrou sua trajetória na Polícia Militar e 

passagem pela corregedoria. “A gente 
tem que entender a dificuldade do 
policial militar que não é somente no 
combate ao crime, mas ajudando a 
todos que precisam, pois a qualquer 
problema, liga 190. As pessoas preci-
sam e acionam a polícia ou acionam 
o bombeiro e a Polícia Militar está 
presente em todos os municípios do 
estado de São Paulo”, concluiu Clovis 
Santinon.

Alguns militares foram agraciados 
com a medalha da Corregedoria.
Ao final da cerimônia, os ex-correge-

dores foram homenageados pela Corre-
gedoria.

Enio Luiz Rossetto é o novo Juiz do TJMSP

Clovis Santinon, Juiz Cel Pres. TJM/SP.
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JURISPRUDÊNCIA
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

HC 193602 AgR / RS - RIO GRANDE DO SUL

Relator: Min. DIAS TOFFOLI
Redator do acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DESERÇÃO 
(ART. 187 DO CÓDIGO PENAL MILITAR). STATUS DE MILITAR DA 
ATIVA. CONDIÇÃO PARA DEFLAGRAÇÃO DA AÇÃO PENAL. SUPER-
VENIENTE EXCLUSÃO DAS FORÇAS ARMADAS. IRRELEVÂNCIA, 
PARA FINS DE PROSSEGUIMENTO DA PERSECUÇÃO CRIMINAL. 
1. A ação penal que trata de deserção (CPM, art. 187) somente 
poderá ser instaurada contra militar da ativa, constituindo, por-
tanto, condição de procedibilidade; isto é, o status de militar é 
exigido somente na fase inicial do processo, como pressuposto 
para deflagração da ação penal, sendo irrelevante, para fins de 
prosseguimento da instrução criminal ou do cumprimento da 
pena, a posterior exclusão do agente do serviço ativo das Forças 
Armadas. Inteligência do art. 456, § 4º, e do art. 457, § 1º e § 
2º, ambos do CPPM. 2. Agravo Regimental provido.
Decisão: A Turma, por maioria, deu provimento ao agravo interno, 
para indeferir a ordem de Habeas Corpus, nos termos do voto do 
Ministro Alexandre de Moraes, Redator para o acórdão, vencidos 
os Ministros Dias Toffoli, Relator, e Rosa Weber. Primeira Turma, 
Sessão Virtual de 23.4.2021 a 30.4.2021.
(PROCESSO ELETRÔNICO DJe-162 DIVULG 13-08-2021 PUBLIC 
16-08-2021)

RE 1325870 AgR / RJ - RIO DE JANEIRO

Relator: Min. ALEXANDRE DE MORAES

Ementa: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CON-
CURSO PÚBLICO. SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR. FASE DE ANÁ-
LISE DE CONDUTA SOCIAL. CANDIDATO PROCESSO PELO CRIME 
TIPIFICADO NO ARTIGO 147 DO CÓDIGO PENAL, EM RAZÃO DE 
AMEAÇA A EX-NAMORADA. PRÁTICA INCOMPATÍVEL COM A CAR-
REIRA DE POLICIAL. TEMA 22. 1. Nos termos da tese fixada no 
Tema 22, julgado sob o rito da repercussão geral (RE 560.900-
RG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 17/8/2020), “sem 
previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não 
é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja 
a participação de candidato pelo simples fato de responder a 
inquérito ou ação penal.” 2. As carreiras de segurança pública 
são atividade típica de Estado, com autoridade sobre a vida e a 
liberdade de toda a coletividade, em razão do que é imperativo 
que os ocupantes desses cargos estejam submetidos a critérios 
mais severos de controle. 3. No presente caso concreto, trata-se 
de demanda visando à anulação de ato administrativo que excluiu 
o candidato de concurso público para provimento do cargo de 
Soldado da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, na fase 
de investigação social, em razão de responder a ação penal 
pelo crime do art. 147 do Código Penal, por ter ameaçado de 

morte a sua ex-namorada. 4. Não há qualquer reparo à postura 
da Administração, em negar o acesso à força policial de pessoa 
com consistente registro de passado violento. 5. Agravo Interno a 
que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do 
Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, 
fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por 
cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa 
a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à 
exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da 
justiça, que farão o pagamento ao final).
Decisão: A Turma, por maioria, negou provimento ao agravo 
interno, nos termos do voto do Relator, vencido o Ministro Luís 
Roberto Barroso. Afastada a aplicação da penalidade porquanto 
não atingida a unanimidade prevista no § 4º do art. 1.021 do 
CPC/2015. Primeira Turma, Sessão Virtual de 13.8.2021 a 
20.8.2021.
PROCESSO ELETRÔNICO DJe-174 DIVULG 31-08-2021 PUBLIC 
01-09-2021

ARE 1332011 AgR / DF - DISTRITO FEDERAL

Relator: Min. ALEXANDRE DE MORAES

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 
COM AGRAVO. INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO A 
ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. OFENSA 
CONSTITUCIONAL MERAMENTE REFLEXA. REEXAME DE PROVAS. 
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. ENTENDIMENTO DO ACÓR-
DÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO 
DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A 
QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Os Recursos Extraordinários 
somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e re-
levantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo 
imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição 
de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão 
geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a 
existência de acentuado interesse geral na solução das ques-
tões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a 
defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A 
obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente 
a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto 
de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da 
questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses 
subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal 
(art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), 
não se confunde com meras invocações desacompanhadas de 
sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é 
portador de ampla repercussão e de suma importância para o 
cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não inte-
ressa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito 
menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo 
Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, 
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entre outras de igual patamar argumentativo. 3. O aresto impug-
nado, com fundamento na legislação ordinária e no substrato 
fático constante dos autos, reconhecendo a materialidade e a 
autoria em relação ao ora recorrente, afastou a preliminar de 
incompetência da Justiça Militar da União e negou provimento ao 
apelo defensivo, mantendo a sua condenação pelo crime de lesão 
corporal (art. 209 do Código Penal Militar). Trata-se de matéria 
situada no contexto normativo infraconstitucional, na medida em 
que o enfrentamento dos argumentos invocados pelo recorrente 
e dos fundamentos do acórdão ora recorrido demanda a análise 
de dispositivos insertos, em especial, no Código de Penal Militar 
(CPM), de forma que as ofensas à Constituição são meramente 
indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do 
referido apelo. 4. Inviável, também, o reexame de provas em 
sede de Recurso Extraordinário, conforme Súmula 279 (“Para 
simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”). 
5. O Tribunal de origem rechaçou a tese, arguida em sede de 
preliminar, acerca da suposta incompetência da Justiça Militar 
da União, com amparo unicamente nas disposições previstas 
no Código Penal Militar, mais precisamente em seu art. 9º. Esse 
entendimento converge com o que prevalece nesta SUPREMA 
CORTE. Nesse sentido: ARE 1.243.744-AgR (Rel. Min. ROBERTO 
BARROSO, Primeira Turma, DJe de 6/3/2020). 6. Agravo Regi-
mental a que se nega provimento.
Decisão: Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo 
regimental, nos termos do voto do Relator. Primeira Turma, 
Sessão Virtual de 13.8.2021 a 20.8.2021.
PROCESSO ELETRÔNICO DJe-171 DIVULG 26-08-2021 PUBLIC 
27-08-2021

AgRg no HC 531508 / RJ – RIO DE JANEIRO

Relator: Min. ANTONIO SALDANHA PALHEIRO 

Ementa: PENAL MILITAR. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS 
CORPUS. CORRUPÇÃO PASSIVA. POLICIAL MILITAR. RECEBI-
MENTO DE VANTAGENS INDEVIDAS DE DIVERSOS INTEGRANTES 
DA FACÇÃO CRIMINOSA COMANDO VERMELHO. REPASSE DE 
INFORMAÇÕES A RESPEITO DE DATAS, HORÁRIOS E LOCAIS 
DE OPERAÇÕES POLICIAIS DO BOPE. CONTINUIDADE DELITIVA. 
PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. NÃO APLICAÇÃO DO ART. 71 DO 
CÓDIGO PENAL. APLICAÇÃO DO CÓDIGO PENAL MILITAR.
1. “O entendimento adotado pelo Tribunal de origem encontra-se 
no mesmo sentido da jurisprudência desta Corte Superior e do 
Supremo  Tribunal Federal de que, em observância ao princípio 
da especialidade, não se aplica o art. 71 do Código Penal nos 
casos de continuidade delitiva de crimes militares, devendo ser 
aplicadas as regras previstas nos artigos 79 e 80 do Código 
Penal Militar” (AgRg no REsp n. 1.554.479/SP, relator Ministro 
REYNALDO SOARES DA  FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 
2/5/2017, DJe 5/5/2017).
2. Agravo regimental desprovido.
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, prosseguindo no julgamento após 

o voto-vista do Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior acompanhan-
do o Sr. Ministro Relator, sendo seguido pelos Srs. Ministros 
Rogerio SChietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro e Laurita Vaz, 
por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental nos 
termos do voto do Sr. Ministro Relator. A Sra. Laurita Vaz e os 
Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e 
Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região) 
votaram com o Sr. Ministro Relator.
DJe 31/08/2021

AgRg no HC 656342 / RJ – RIO DE JANEIRO

Relator: Min JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVO-
CADO DO TJDFT) 

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. COMPE-
TÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR. DELITO PRATICADO POR MILITAR 
EM HORÁRIO DE FOLGA E À PAISANA. AGRAVANTES COM ARMA 
DA CORPORAÇÃO E QUE SE ANUNCIAM COMO MILITARES. ART. 
9º, II, “C”, DO CPM. NO MAIS, NÃO ENFRENTAMENTO DOS 
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ. 
AGRAVO DESPROVIDO.
I - Nos termos da jurisprudência consolidada nesta eg. Corte, 
cumpre ao agravante impugnar especificamente os fundamentos 
estabelecidos na decisão agravada.
II - No caso concreto, como já decidido anteriormente, não res-
tou verificada qualquer flagrante ilegalidade capaz de ensejar 
o deslocamento da competência para a Justiça Comum. Como 
narrado, os agravantes, embora à paisana e em horário de folga, 
se utilizaram da influência de seus cargos e de armas da corpo-
ração, inclusive, se identificando como militares, no momento 
da prática delitiva.
III - Configurado o crime militar, na forma do art. 9º, II, “c”, do 
Código Penal Militar e atraída a competência da Justiça Militar, 
não há falar em deslocamento do feito para a Justiça Comum, 
pois a jurisprudência desta eg. Corte Superior é firme no sentido 
de que “Diante da constatação de que o denunciado se anunciou 
como policial militar no momento em que efetuou a abordagem 
e, portanto, atuava em razão da função, revela-se irrelevante 
que estivesse de folga, em trajes civis e usando armamento 
particular quando ocorreu o fato delituoso, pois sua conduta se 
amolda, em tese, à descrita na alínea “c” do inciso II do art. 9º 
do Código Penal Militar” (CC n. 152.341/MG, Terceira Seção, 
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 30/11/2017).
IV - Ademais, importante esclarecer a impossibilidade de se 
percorrer todo o acervo fático-probatório nesta via estreita do 
writ, como forma de desconstituir as conclusões das instâncias 
ordinárias, soberanas na análise dos fatos e provas, providência 
inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do habeas 
corpus, que não admite dilação probatória e o aprofundado 
exame do acervo da ação penal.
V - No mais, a d. Defesa se limitou a reprisar os argumentos 
do habeas corpus, o que atrai a Súmula n. 182 desta eg. Corte 
Superior de Justiça, segundo a qual é inviável o agravo regimental 
que não impugna especificamente os fundamentos da decisão 
agravada. Agravo regimental desprovido.
Acórdão: Vistos e relatados estes autos em que são partes as 
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acima indicadas, acordam os Ministros da QUINTA TURMA do 
Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negar provimento 
ao agravo regimental. Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, 
Reynaldo Soares da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o 
Sr. Ministro Relator. Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro 
Joel Ilan Paciornik. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João 
Otávio de Noronha.
DJe 24/08/2021

AgInt nos EDcl no AREsp 1078197 / SP – SÃO PAULO

Relator: Min. MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVO-
CADO DO TRF-5ª REGIÃO) 

Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO AGRAVO EM 
RECURSO ESPECIAL. MILITAR. ANULAÇÃO DE ATO DE DEMIS-
SÃO. COISA JULGADA QUE IMPEDE SEU REEXAME. INCIDÊNCIA 
DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DA PARTE REQUERENTE 
DESPROVIDO.
1. Esta Corte Superior tem a diretriz de que analisar a alegada 
ofensa a pendência e à coisa julgada importa em reexame de 
provas, o que encontra óbice na Súmula 7 deste Tribunal (STJ, 
AgRg nos EDcl no REsp. 1.539.665/SC, Rel. Min. HUMBER-
TO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 26.10.2015; REsp. 
1.195.063/PR, Rel. Min. OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, 
DJe de 25.06.2015; AgRg no AREsp 316.845/SP, Rel. Min. 
HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 12.06.2013.
2. Referidos ilustrativos são aplicáveis ao caso concreto, uma 
vez  que a Corte Militar Bandeirante anotou, para reconhecer a 
coisa julgada, queo ato impugnado foi a decisão exclusória do 
ora apelante, levada a efeito pelo Exmo. Comandante Geral da 
Polícia Militar, apontado como autoridade coatora no Mandado 
de Segurança anteriormente aforado. Com efeito, trata-se de 
impugnação de ato estatal, produzido por um órgão fracionário 
da pessoa de direito público. Na presente ordinária, figurou como 
ré a Fazenda Pública, legítima procuradora dos interesses do 
Estado, nos termos do art. 12,I, do CPC. Assim, não podemos 
nos apegar rigidamente ao formalismo da lei para considerar 
apenas como idêntica, para efeito de coisa julgada, em sede 
de mandado de segurança, a parte passiva, se esta for, tão-
-somente, a mesma autoridade coatora indicada no anterior 
mandamus(fls. 615).
3. Bem por isso, a decisão recorrida - ao registrar que as Instân-
cias Ordinárias apontaram a ocorrência de coisa julgada e que 
demandaria a revisão de fatos e provas a pretensão recursal 
veiculada ao colendo STJ com o fito de afastar a proclamação 
desse fenômeno processual - está em plena convergência com 
o entendimento deste Tribunal Superior.
4. Agravo Interno da parte requerente desprovido. Acórdão: 
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima 
indicadas, acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Su-
perior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negar provimento 
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. Os Srs. 
Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena 
Costa e Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator. 
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Benedito Gonçalves.
DJe 27/05/2021

AgRg no AREsp 1517169 / RJ – RIO DE JANEIRO

 
Relator: Min RIBEIRO DANTAS
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPE-
CIAL. ARREPENDIMENTO POSTERIOR E ATENUANTE DO ART. 72, 
III, “B”, DO CPM. NÃO REPARAÇÃO DO DANO. REVOLVIMENTO 
DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 
7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. A aplicação do arrependimento posterior exige a comprovação 
da integral reparação do dano ou a restituição da coisa até o 
recebimento da denúncia, devendo o ato ser voluntário. Além 
disso, a circunstância atenuante do artigo 72, III, “b”, do Códi-
go Penal Militar que exige que seja reparado o dano antes do 
julgamento. Contudo, na espécie, os mencionados requisitos 
não foram preenchidos, o que impede a concessão do benefício 
pleiteado.
2. Na hipótese, modificar o entendimento das instâncias ordiná-
rias quanto à entrega do valor aos réus demandaria o reexame 
de fatos e provas, o que é vedado pela Súmula 7/STJ.
3. Agravo regimental 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 agravo regimental. Os Srs. Ministros Joel Ilan Pa-
ciornik, Felix Fischer, João Otávio de Noronha e Reynaldo Soares 
da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
DJe 28/05/2021

AgRg no AREsp 1726579 / PR - PARANÁ
 
Relator: Min ROGERIO SCHIETTI CRUZ 

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ES-
PECIAL. CRIME MILITAR. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO DE 
APELAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Nos termos do art. 443 do Código de Processo Penal Militar, 
a intimação do réu poderá ocorrer no momento da proclama-
ção do resultado se, nesse ato for lida a sentença. Caso não 
aconteça a leitura, ela será feita em outra audiência pública, 
que deverá ocorrer no período de oito dias, e dela ficarão desde 
logo intimados o representante do Ministério Público, o réu e 
seu defensor, se presentes.
2. Na hipótese, conforme consta do acórdão, a sentença con-
denatória foi lida na sessão de julgamento e, no mesmo dia, 
foi disponibilizado o inteiro teor da decisão no sistema Projudi. 
Assim, considerada a data da mencionada leitura como a de inti-
mação do réu, é intempestiva a apelação interposta pela defesa.
3. Agravo regimental improvido.
Acórdão: Vistos e relatados estes autos em que são partes as 
acima indicadas, acordam os Ministros da SEXTA TURMA do 
Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negar provimento 
ao agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. 
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Olindo Menezes 
(Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Laurita Vaz e 
Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
DJe 22/06/2021


