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Solenidade de posse da Nova 
Diretoria do Tribunal de 
Justiça de Santa Catarina, 
03/fev/22.
João Henrique Blasi, Des. empossado, tendo 
a seu lado o Governador de Santa Catarina, 
Carlos Moisés e demais autoridades.

Dirigentes empossados, da esq. 
p/ dir, Des. Rubens Schulz, 
Corregedoria-Geral do Foro 

Extrajudicial; Des. Getúlio Corrêa, 
2º Vice-Pres; Des. João Henrique 

Blasi, Pres.; Des. Altamiro de 
Oliveira, 1º Vice-Pres.; Desa. 

Denise Volpato; Corregedora-Geral 
da Justiça; e Des. Gerson Cherem 

II, 3º Vice-Pres.

Solenidade de posse dos novos Dirigentes do Tribunal de
Justiça Militar do Estado do Rio Grande do Sul, 07/fev/22.

Desembargadores Gestores biênio 2022/2023. Rodrigo 
Mohr, Dir. Escola Judicial Militar; Amilcar Fagundes F. Ma-
cedo, Presidente;  Maria Emília M. Silva, Vice-Presidente; 
Sergio Antonio Berni de Brum, Ouvidor-Geral; e Paulo 
Roberto M. Rodrigues, Corregedor-Geral.

Novo presidente recebendo os cumprimentos de 
Fábio Duarte Fernandes, Des. Mil que deixa a pre-
sidência.
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DIRETORIA DA AMAJME
BIÊNIO 2022/2023

DIRETORIA

Presidente:
Getúlio Corrêa (SC)

Vice-Presidentes Regionais: 

Centro-Oeste:
Alexandre Antunes da Silva (MS)

Nordeste:
Paulo Roberto Santos de Oliveira (BA)

Norte:
José Roberto Pinheiro Maia Bezerra 

Junior (PA)

Sudeste:
Fernando José Armando Ribeiro (MG)

Sul:
Fábio Duarte Fernandes (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 cerimônia realizada na tarde 
do dia 7 de fevereiro de 2022, em Por-
to Alegre, foram empossados os inte-
grantes da administração do Tribunal 
de Justiça Militar do Rio Grande do 
Sul (TJMRS) para o biênio 2022-2023.  
O Desembargador Militar Amilcar 
Fagundes Freitas Macedo assumiu a 
Presidência do Tribunal em substitui-
ção ao Desembargador Militar Fábio 
Duarte Fernandes.

Na ocasião, também foram em-
possados a Desembargadora Militar 
Maria Emília Moura da Silva (vice-
-presidente), o Desembargador Mili-
tar Paulo Roberto Mendes Rodrigues 
(Corregedor-Geral da JME), o Desem-
bargador Militar Sergio Antonio Berni 
de Brum (Ouvidor-Geral) e o Desem-
bargador Militar Rodrigo Mohr (Dire-
tor da Escola Judicial Militar).

A cerimônia foi realizada no salão 
nobre do Comando da Brigada Mili-
tar, no centro da capital.   Em razão 
das limitações impostas pela pande-
mia, o evento contou ainda com uma 
sala virtual de autoridades, além de 
transmissão pelas redes sociais do tri-
bunal.

Em seu discurso de posse, o Pre-
sidente Amilcar contou um pouco 
da sua trajetória, além de destacar 
as recentes conquistas obtidas, pelo 
Tribunal, no âmbito do prêmio Qua-
lidade CNJ, e o desafio de sua gestão 
para que a Justiça Militar Estadual 
continue recebendo avaliações de ex-
celência.  O Desembargador Presi-
dente propôs uma ainda uma reflexão 
sobre a atuação do Tribunal de Justiça 
Militar e a importância essencial do 
controle sobre as polícias.  Ao final, 

agradeceu ao conjunto de autoridades 
que prestigiaram o evento – presen-
cial e virtualmente, além de fazer uma 
saudação especial à desembargadora 
Íris Helena, ao seu lado na Mesa,  pri-
meira mulher a assumir a presidência 
do Tribunal de Justiça do Rio Grande 
do Sul.

O Desembargador Militar Fábio 
Duarte Fernandes, em seu discurso de 
despedida da presidência, realizou um 
balanço dos dois anos de gestão que 
teve, como principal desafio, a admi-
nistração da Justiça Militar no enfren-
tamento da pandemia destacando, en-
tre outros temas, a implementação das 
videoaudiências, a adaptação física do 
tribunal à pandemia, a conquista do 
prêmio máximo de qualidade no judi-
ciário (Selo Diamante CNJ) por dois 
anos consecutivos; o projeto de jus-
tiça restaurativa e o investimento em 
ações afirmativas. 

Sobre o presidente eleito
Promotor de Justiça de carreira, 

tendo atuado 23 anos no Ministério 
Público do RS, Amilcar Fagundes 
Freitas Macedo ingressou no TJMRS 
em 2015, em vaga destinada ao Minis-
tério Público, conforme prevê o Quin-
to Constitucional.

É mestre em Direito do Estado - 
PUC-RS; Especialista em Ciências 
Criminais pela PUC-MG; Especialista 
em direito eleitoral pela FMPRS; Pós 
Graduado em política criminal pela 
Universidade de Palermo; Bacharel 
em direito e administração de empre-
sas.

No TJMRS, Amílcar Macedo foi 
Corregedor-Geral da JME e Diretor 
da Escola Judicial.

Solenidade de posse dos novos Dirigentes
do Tribunal de Justiça Militar do
Rio Grande do Sul, 07/02/2022.
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O Tribunal de Justiça Mi-
litar do Estado de São Paulo 
lançou, em 2021, por inicia-
tiva do seu então Presiden-
te, Juiz Clovis Santinon, o 
livro Fragmentos Históricos 
da Justiça Militar Paulista. A 
obra, uma atualização da ver-
são original lançada em 2012 
por ocasião do Jubileu de Bri-
lhante da Corte, acrescenta 
relevantes marcos da sua his-
tória recente.

Dentre os destaques acres-
cidos estão: a criação e início 
das atividades da Escola Ju-
diciária Militar do Estado de 
São Paulo (EJMSP) em 2014, 
voltada para pesquisa, forma-
ção e aperfeiçoamento contí-
nuo de magistrados, servido-
res e interessados em geral; 
o lançamento oficial do Pro-
cesso Judicial Eletrônico (PJe) 
em 2015 (cuja primeira etapa 
de implantação em 2014 con-
templou todas as classes cíveis 
de Primeira Instância e cuja 
etapa mais recente de amplia-
ção abarcou os feitos de natu-
reza criminal); e a instalação, 
em 2015, da 5ª e 6ª Auditorias 
Militares Estaduais, além da 
inauguração do Espaço Me-
mória da Justiça Militar.

Também foram realçadas 
a ampliação da competência 
criminal da Justiça Militar a 
partir da vigência da Lei nº 
13.491/2017, a qual deu nova 
redação ao art. 9º do Código 
Penal Militar; a adesão, em 
2018, do TJMSP ao Pacto 
Global da ONU, resultando 
no incremento de medidas 
voltadas à prevenção, detec-
ção, punição e remediação 
de práticas de corrupção, ao 

fomento da cultura da inte-
gridade e à adoção de melho-
res práticas de governança; e 
o reconhecimento, em 2019, 
em eixos como governança, 
produtividade, transparência 
e informação, com a conquis-
ta do Prêmio de Qualidade do 
Conselho Nacional de Justiça 
e do Selo Prata.

Todas as adaptações tec-
nológicas, humanas, físicas e 
funcionais necessárias para 
manter ininterruptos os tra-
balhos da Corte em meio à 
pandemia da Covid-19 a par-
tir de março de 2020, dentre 
as quais a realização de au-
diências e sessões do Tribu-
nal por videoconferência e a 
implantação do trabalho em 
regime remoto, foram igual-
mente relevadas pelos atuali-
zadores da obra.

Ainda foi registrada a no-
meação, em abril de 2021, 
da Juíza de Direito do Juízo 
Militar Substituta Maria Eli-
sa Terra Alves, aprovada no 
concurso de provas e títulos 
para ingresso na magistratura 
da JMESP, e a posse, em julho 

de 2021, do Juiz Direito do 
Juízo Militar Enio Luiz Ros-
setto como Juiz do Tribunal, 
promovido por merecimento 
após  32 anos de judicatura na 
Primeira Instância, em vaga 
decorrente da aposentadoria 
do Juiz Paulo Prazak.

Embora contada a partir 
de uma reunião de fragmen-
tos, a retrospectiva histórica – 
das origens da Justiça Militar 
ao ordenamento contempo-
râneo – capta a essência da 
Corte Castrense Bandeirante 
e a sua evolução ao longo do 
tempo, tanto em termos de 
estrutura física e humana, 
como de quantidade e quali-
dade dos serviços jurisdicio-
nais prestados, como de sua 
projeção no cenário jurídico 
paulista e brasileiro.

Ulisses Nalone Defacio, 
Coordenador da Escola Judi-
ciária Militar em 2021, parti-
cipou dos trabalhos de atuali-
zação da obra e falou sobre a 
empreitada: “Foi importante 
a iniciativa da Presidência em 
fazer esse trabalho e também a 
colaboração da Assessoria Po-

licial Militar da Casa – que deu 
o suporte técnico necessário, já 
que a Polícia Militar é a razão 
da existência da Justiça Militar 
Estadual –, dos magistrados 
entrevistados e do servidor 
Sergio Colombo Sanches – que 
foi fundamental na diagrama-
ção e edição final. Expresso 
também meu agradecimento 
ao Diretor da Escola Judiciária 
Militar à época, Juiz Fernando 
Pereira, que revisou a obra e 
está sempre preocupado com 
o resgate e manutenção da me-
mória da Justiça Militar Esta-
dual, inclusive com documen-
tos dos mais antigos da Corte 
Castrense”.

O atual presidente da 
Corte, Juiz Orlando Eduardo 
Geraldi, que coordenou os 
trabalhos que resultaram na 
publicação da versão original, 
realçou a importância de se 
permanentemente promover 
a Justiça Castrense e de se res-
gatar e preservar sua memó-
ria. “O livro tem como obje-
tivo divulgar a Justiça Militar. 
Esse tipo de publicação per-
mite que as pessoas tenham 
mais entendimento da Justiça 
Militar Estadual Paulista, de 
suas competências, estrutura, 
integrantes e jurisdicionados, 
além de permitir que a socie-
dade tenha um importante 
meio de pesquisa. Para além 
de enaltecer e honrar as tradi-
ções desta Casa distribuidora 
de Justiça, a obra amplia o 
conhecimento de todos e es-
timula as novas gerações de 
operadores do direito a me-
lhor conhecerem este ramo 
especializado”, concluiu o 
presidente.

Com atualização de livro sobre sua história, Justiça 
Militar Paulista resgata e preserva suas memórias.

Livro dos 75 anos e a versão atualizada nos 85 anos do TJMSP
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Deputados aprovam proposta que atualiza o Código Penal Militar
O texto segue para análise no Senado.

A Câmara dos Deputados aprovou 
no dia 17 de fevereiro de 2022, o Projeto 
de Lei nº 9432/17, que atualiza o Código 
Penal Militar (CPM) com alterações em 
penas e tipificação de crimes. O texto, 
oriundo de trabalhos da Comissão de 
Relações Exteriores e Defesa Nacional 
da Câmara, segue agora para análise do 
Senado.

A fim de viabilizar a aprovação, um 
novo parecer apresentado em Plenário 
pelo relator, Deputado General Peternelli 
(PSL-SP), excluiu da proposta os chama-
dos “excludentes de ilicitude” – conjunto 
de definições extras para a legítima de-
fesa.

“O grande objetivo é somente uma 
atualização do Código Penal Militar”, 
afirmou Peternelli. “Acatamos propostas 
para retirada de dois artigos sobre a legí-
tima defesa, acatamos outras sugestões”, 
disse. Uma das emendas aceitas mante-
ve a maior parte dos casos de violência 
sexual e doméstica no âmbito de leis co-
muns.

Deputados apoiaram o substitutivo. 
“O Código Penal Militar é de 1969 e não 
sofreu praticamente nenhuma alteração”, 
disse Subtenente Gonzaga (PDT-MG). 
“O País precisa de uma cultura nova para 
a segurança pública, não é protegendo 
malfeitos de alguns que conseguiremos 
isso”, reforçou Reginaldo Lopes (PT-
-MG).

Pontos modificados
Antes, conforme a versão aprovada 

pela Comissão de Constituição e Justiça 
e de Cidadania, o projeto determinava 
que não configuraria crime um militar 
agir para prevenir “injusta e iminente 
agressão a direito” durante enfrentamen-
to armado.

Essa redação excluída seria mais am-
pla do que o CPM hoje vigente, pelo qual 
é legítima defesa somente o ato de usar 
moderadamente os meios necessários 
para repelir injusta agressão, atual ou 
iminente, a si próprio ou a outra pessoa.

Por outro lado, crimes sexuais ou pra-
ticados com violência doméstica e fami-
liar contra a mulher, desde que “em lugar 
não sujeito à administração militar”, não 
serão tipificados como militares. Estarão, 
assim, sujeitos à legislação comum.

“Ainda que seja um crime cometido 
por militares e também a vítima seja mi-
litar, não podemos impedir que a atual le-
gislação, como a Lei Maria da Penha, seja 
aplicada”, disse a deputada Erika Kokay 
(PT-DF), ao apoiar o texto do relator.

A criminalização da atividade de vigi-
lância ou segurança privada exercida por 
militares também ficou de fora do texto 
aprovado. Atualmente, esse crime não 
está previsto no CPM, mas a tipificação 
havia sido incluída na versão da CCJ.

“Os policiais não têm condições de 
dar uma vida digna para os seus familia-
res, precisam fazer uma atividade extra, 
um ‘bico’, para complementar a renda”, 
afirmou o deputado Capitão Augusto 
(PL-SP), em apoio ao substitutivo apro-
vado.

Outros trechos
O deputado General Peternelli ex-

cluiu do Código Penal Militar a previsão 
de pena de detenção de dois meses a um 

ano se o militar criticar publicamente 
qualquer resolução do governo. Segun-
do ele, essa mudança se justifica porque 
“a Constituição estabelece como direito 
fundamental a liberdade de manifesta-
ção”.

O substitutivo aprovado prevê ainda 
pena de reclusão de 5 a 15 anos por tráfi-
co de drogas. Outro trecho pune o militar 
que se apresentar ao serviço sob o efeito 
de substância entorpecente com reclusão 
de até cinco anos, mesma pena hoje apli-
cada para o crime de produzir ou vender 
drogas em área sob gestão militar.

A proposta acrescenta ao CPM os cri-
mes já considerados hediondos pela Lei 
8.072/90 e atualiza situações de redução 
de pena e agravantes, entre outros, para 
os crimes de sequestro em cárcere priva-
do; estupro; lesão qualificada; abandono 
e maus-tratos; corrupção passiva; e tráfi-
co de influência.

Quanto à execução de pena privativa 
de liberdade, se não superior a dois anos, 
o substitutivo permite sua suspensão, 
sob certas condições, por 3 a 5 anos. No 
Código Penal, essa suspensão é de 2 a 4 
anos.

Fonte: Agência Câmara de Notícias
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A 1ª Sessão Ordinária de 
2022 do Conselho Nacio-
nal do Ministério Público 
(CNMP), realizada o dia 8 de 
fevereiro de 2022, marcou a 
última sessão com a partici-
pação do Conselheiro e Cor-
regedor Nacional do Ministé-
rio Público, Marcelo Weitzel.

O Subprocurador-Geral 
de Justiça Militar Marce-
lo Weitzel, representante 
do Ministério Público Mili-
tar no CNMP, foi nomeado 
para o cargo de conselheiro 
para os biênios 2017/2019 e 
2020/2022.

No CNMP, ele também 
exerce os cargos de presiden-
te das Comissões do Sistema 
Prisional, Controle Externo 
da Atividade Policial e Segu-
rança Pública (CSP) e da Pre-
servação de Autonomia do 
Ministério Público (Cpamp) 
e do Comitê Gestor do Pla-
no Nacional de Gestão de 
Documentos e Memória do 
Ministério Público (Coplana-
me). Ele também exerceu por 
04 (quatro) meses, o cargo 
de Corregedor Nacional do 
CNMP.

Em seu discurso, ao ci-
tar projetos como o “MP + 
Seguro” e de preservação da 
memória do Ministério Pú-
blico, Marcelo Weitzel fez 
agradecimentos à Presidência 
do CNMP: “Sem o apoio da 
Presidência não seria possível 
construir o que construímos, 
em prol do Ministério Públi-
co”.

Weitzel agradeceu, tam-
bém, à Secretaria-Geral do 

CNMP, aos conselheiros, aos 
membros auxiliares e co-
laboradores, aos membros 
do Ministério Público e do 
Conselho Nacional de Pro-
curadores-Gerais (CNPG) e 
de associações de classe e aos 
servidores.

“Tenho enorme felicidade 
de ter trabalhado com todos 
e estou sempre disposto a 
contribuir com o Ministério 
Público e com o CNMP. Sei 
da importância do Conselho 
como órgão de controle e de 
aprimoramento do MP. Ga-
nhando o Ministério Público, 
ganha o Estado, ganha a so-
ciedade, que são quem, com 
seus tributos, nos sustentam e 
nos envolvem”.

O Vice-Procurador-Geral 
da República, Humberto Ja-
cques de Medeiros, que pre-
sidiu a sessão, disse que o 
conselheiro Marcelo Weitzel 
marcou presença no Conse-
lho com entrega e devoção. 
“Todos os seus talentos, ener-
gia e inteligência e tudo o que 
de melhor dispunha, no auge 
da sua carreira, foram confia-

dos e entregues a este Conse-
lho. E também é um orgulho 
para o Ministério Público 
brasileiro ter tido alguém com 
o seu olhar, postura e concep-
ção à frente da Corregedoria 
Nacional”.

Em nome dos conselhei-
ros, o decano do CNMP, 
Otavio Luiz Rodrigues Jr., 
disse que “o fim do manda-
to de um colega não é um 
acontecimento ordinário. 
Por uma série de razões, nos 
dividimos em sentimentos 
de saudades antecipadas e 
de lembranças daqueles mo-
mentos vividos em Colegia-
do. É exatamente esse conví-
vio que eleva esse sentimento 
de saudades e de perda. Por 
outro lado, há o sentimento 
de admiração e de respeito e 
da certeza de que a passagem 
neste período, que é tão cur-
to, de dois ou quatro anos, 
permite antever um vínculo 
de amizade e de companhei-
rismo que durará por muito 
tempo e para muito além do 
período do exercício dessas 
funções. E é com essa dua-

lidade de sentimentos que 
gostaria de saudar o correge-
dor nacional do MP, Marcelo 
Weitzel”.

Otavio Rodrigues con-
cluiu que a presença de Weit-
zel no CNMP “deixará e dei-
xou frutos: vários projetos 
conduzidos, concebidos e im-
plementados sob sua lideran-
ça. E a sua presença dignifica 
a representação do Ministério 
Público Militar neste Colegia-
do e perante o Ministério Pú-
blico brasileiro”.

Por sua vez, o conselheiro 
Oswaldo D’Albuquerque pa-
rabenizou Weitzel “pela exce-
lência do trabalho realizado 
na Corregedoria Nacional 
durante sua gestão. Seu espí-
rito visionário, aliado a seu 
olhar extremamente pragmá-
tico e arrojado, marcou sua 
passagem pela Corregedoria, 
com a implementação de me-
todologias e projetos inova-
dores, que merecem especial 
distinção na superação dos 
desafios inerentes ao órgão 
correcional, atuando sempre 
com os signos da eficiência, 
sabedoria e flexibilidade que 
lhe são peculiar”.

D’Albuquerque concluiu: 
“O seu compromisso e empe-
nho com esta instituição du-
rante os dois mandatos ficará 
de modo indelével gravado na 
história desta Corte, com as 
tintas do seu profissionalis-
mo, competência e dedicação, 
seja na função de conselheiro, 
residente de comissões e, atu-
almente, corregedor nacio-
nal”.

Subprocurador-geral Marcelo Weitzel participa de sua
última Sessão do Plenário como Conselheiro do CNMP
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JURISPRUDÊNCIA
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

Novos Dirigentes da AMAJME, biênio 2022/2023.
Com 100% dos votos válidos, foram eleitos para o biênio 2022/2023, composta pelos seguintes Magistrados(as): 

DIRETORIA
Presidente: Getúlio Corrêa (SC)

Vice-Presidentes Regionais: 
Centro-Oeste: Alexandre Antunes da Silva (MS)
Nordeste: Paulo Roberto Santos de Oliveira (BA)

Norte: José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior (PA)
Sudeste: Fernando José Armando Ribeiro (MG)

Sul: Fábio Duarte Fernandes (RS)
CONSELHO DELIBERATIVO

Ana Paula Monte Figueiredo Pena Barros (RJ)
Frederico Magno de Melo Veras (JMU)
José Alvaro Machado Marques (SP)
Clovis Santinon (SP)
Sérgio Antonio Berni de Brum (RS)

SUPLENTES: 
Décio José Santos Rufino (AP)
Francisco José de Moura Muller (RS)

CONSELHO FISCAL
Getulio Marcos Pereira Neves (ES)
Gustavo Assis Garcia (GO)
Valdenia Moura Marques de Sá (PI)

SUPLENTES:
Carlos Augusto Teles de Negreiros (RO)
Dalton Abranches Safi  (SP)

ADI 4928 / AL - ALAGOAS

Relator: Min. MARCO AURÉLIO
Redator do acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES

Ementa: CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA. PROCESSO 
LEGISLATIVO. LEI 7.428/2012 DO ESTADO DE ALAGOAS. ANISTIA 
DE INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS A POLICIAIS CIVIS, POLICIAIS 
MILITARES E BOMBEIROS MILITARES PELA PARTICIPAÇÃO EM 
MOVIMENTOS REIVINDICATÓRIOS. INICIATIVA PARLAMENTAR. 
MATÉRIA RESERVADA À INICIATIVA DO CHEFE DO PODER 
EXECUTIVO. REGIME JURÍDICO E DISCIPLINAR DE SERVIDORES 
PÚBLICOS. RESERVA DE ADMINISTRAÇÃO. AÇÃO DIRETA 
JULGADA PROCEDENTE. 1. A Constituição Federal (art. 61, § 
1º, II, c e e) reserva ao chefe do Poder Executivo a iniciativa 
de leis que tratem do regime jurídico de servidores desse 
Poder ou que modifiquem a competência e o funcionamento de 
órgãos administrativos, no que se enquadra a lei de iniciativa 
parlamentar que concede anistia a infrações administrativas 
praticadas por servidores civis e militares de órgãos de segurança 
pública. 2. Ação Direta julgada procedente.
Decisão: Após o voto do Ministro Marco Aurélio (Relator), 
que julgava improcedente o pedido formulado na ação direta, 
assentando a inexistência de vício formal, pediu vista dos autos 
o Ministro Alexandre de Moraes. Plenário, Sessão Virtual de 
27.11.2020 a 4.12.2020. Decisão: O Tribunal, por maioria, 

julgou procedente o pedido formulado na ação direta para 
declarar a inconstitucionalidade da Lei 7.428/2012 do Estado 
de Alagoas, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes, 
Redator para o acórdão, vencido o Ministro Marco Aurélio 
(Relator). Plenário, Sessão Virtual de 1.10.2021 a 8.10.2021.
Publicação
PROCESSO ELETRÔNICO DJe-018 DIVULG 01-02-2022 PUBLIC 
02-02-2022

ARE 1337898 AgR / PR - PARANÁ

Relator: Min. DIAS TOFFOLI

Ementa: Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 
Penal Militar. Posse de substância entorpecente em lugar sujeito 
à administração militar (CPM, art. 290). Constitucionalidade 
reconhecida pela Corte. Não incidência da Lei nº 11.343/06, 
tendo em vista o princípio da especialidade. Princípio da 
insignificância. Não aplicabilidade no âmbito castrense. 
Precedentes. Regimental não provido. 1. O Plenário do Supremo 
Tribunal Federal já assentou a inaplicabilidade do princípio da 
insignificância à posse de quantidade reduzida de substância 
entorpecente em lugar sujeito à administração militar (art. 290 
do Código Penal Militar), bem como suplantou, ante o princípio da 
especialidade, a aplicação da Lei nº 11.343/06 (HC nº 103.684/
DF, Rel. Min. Ayres Britto, DJe de 13/4/11). 2. Por sua vez, a 
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II - Aplica-se ao recurso o Enunciado Administrativo n. 3 da 
Súmula do STJ, segundo o qual: “Aos recursos interpostos com 
fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas 
a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os 
requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.” 
III - A Corte Especial, no julgamento do AREsp n. 957.821, 
em 20/11/2017, chegou à conclusão de que, na vigência do 
Código de Processo Civil de 2015, não é possível a pretensão de 
comprovação da tempestividade após a interposição do recurso.
IV - Recentemente, a Corte Especial decidiu que a regra 
da impossibilidade de comprovação da tempestividade, 
posteriormente à interposição do recurso, não deveria ser aplicada 
no caso em que se trate do feriado de segunda-feira de carnaval. 
Permite-se, assim, que a parte comprove, posteriormente à 
interposição do recurso, na primeira oportunidade, a ocorrência do 
feriado local, nessa hipótese. O entendimento foi fixado no REsp 
n. 1.813.684/SP e, posteriormente, ratificado no julgamento da 
questão de ordem no mesmo recurso, quando se explicitou que 
a mesma interpretação não poderia ser estendida para outros 
feriados, que não fossem o feriado de segunda-feira de carnaval. 
V - Assim, em se tratando de interposição de recurso em datas 
que não se referem ao feriado da segunda-feira de carnaval, é 
aplicável a jurisprudência desta Corte, no sentido já indicado 
acima, de impossibilidade de comprovação da tempestividade 
após a interposição do recurso.
VI - Agravo interno improvido.
ACÓRDÃO: Vistos e relatados estes autos em que são partes as 
acima indicadas, acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do 
Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negar provimento 
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. Os Srs. 
Ministros Herman Benjamin, Og Fernandes, Mauro Campbell 
Marques e Assusete Magalhães votaram com o Sr. Ministro 
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Mauro Campbell 
Marques.
Publicação
DJe 16/02/2022

AgRg no RHC 155276 / PR - PARANÁ

Relator: Min JOÃO OTÁVIO DE NORONHA 

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS 
CORPUS. OPERAÇÃO FORÇA E HONRA. ORGANIZAÇÃO 
CRIMINOSA, PECULATO, FALSIDADE IDEOLÓGICA, CORRUPÇÃO 
PASSIVA E VIOLAÇÃO DO DEVER FUNCIONAL. PRISÃO 
PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REQUISITOS DO 
ART. 254 e 255 DO CPPM. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO 
DEMONSTRADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Conforme o art. 254 c/c o 255, ambos do Código de Processo 
Penal Militar (CPPM), a prisão preventiva é cabível mediante 
decisão fundamentada em dados concretos, quando há provas 
de materialidade, indícios de autoria (fumus commissi delicti) e 
do perigo de liberdade do agente (periculum libertatis).
2. A periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, 
é fundamento idôneo para a custódia cautelar.
3. Justifica-se a decretação da prisão preventiva para garantia 

Segunda Turma, ao julgar o ARE nº 710.663/DF-AgR, Rel. Min. 
Cármen Lúcia, confirmou a jurisprudência pacífica da Corte em 
relação à constitucionalidade do art. 290 do Código Penal Militar. 
3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.
Decisão: A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo 
regimental, nos termos do voto do Relator. Primeira Turma, 
Sessão Virtual de 19.11.2021 a 26.11.2021.
Publicação
PROCESSO ELETRÔNICO DJe-028 DIVULG 14-02-2022 PUBLIC 
15-02-2022

HC 199031 Extn-AgR / MS - MATO GROSSO DO SUL

Relator: Min. ROSA WEBER

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA EXTENSÃO NO HABEAS 
CORPUS. CRIMES MILITARES DE PECULATO E DE FALSIDADE 
IDEOLÓGICA. PRISÃO PREVENTIVA. EXTENSÃO DE BENEFÍCIO 
CONCEDIDO. ARTIGO 580 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. 
INEXISTÊNCIA DE IDENTIDADE DE SITUAÇÃO FÁTICA E JURÍDICA. 
1. O cenário fático estabilizado nas instâncias ordinárias – 
portanto, insindicável na presente via – aponta a inexistência da 
alegada identidade de situação fática e jurídica entre o paciente 
e o agravante, autorizadora da extensão do benefício nos termos 
do art. 580 do Código de Processo Penal – “No concurso de 
agentes (Código Penal, art. 25), a decisão do recurso interposto 
por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de 
caráter exclusivamente pessoal, aproveitará outros”. 2. Agravo 
regimental conhecido e não provido.
Decisão: A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo 
regimental, nos termos do voto da Relatora. Primeira Turma, 
Sessão Virtual de 10.12.2021 a 17.12.2021.
Publicação
PROCESSO ELETRÔNICO DJe-015 DIVULG 27-01-2022 PUBLIC 
28-01-2022

AgInt no AREsp 1943833 / RJ – RIO DE JANEIRO

Relator: Min FRANCISCO FALCÃO 

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL POLICIAL 
MILITAR PROCESSO DISCIPLINAR QUE CULMINOU EM EXCLUSÃO 
DA CORPORAÇÃO. PRETENSÃO À REINTEGRAÇÃO AOS 
QUADROS DA PMERJ. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO PROCESSO 
ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO 
PUNITIVA QUE RESTA AFASTADA .SEPARAÇÃO DOS PODERES. 
INDEPENDÊNCIA EM RELAÇÃO À ESFERA ADMINISTRATIVA. 
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 
TEMPESTIVIDADE. COMPROVAÇÃO. ATO DE INTERPOSIÇÃO DO 
RECURSO.
I - Na origem, trata-se de ação ajuizada contra o Estado do Rio de 
Janeiro objetivando a reintegração nas fileiras da Polícia Militar 
do Estado. Na sentença, julgou-se improcedente o pedido. No 
Tribunal a quo, a sentença foi mantida. Esta Corte não conheceu 
do recurso especial pela intempestividade.
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da ordem pública e para manutenção das normas ou princípios 
de hierarquia e disciplina militares, nos termos do art. 255, a 
e e, do CPPM.
4. Uma vez exposta a necessidade da prisão preventiva, é 
incabível a substituição por medidas cautelares mais brandas.
5. Eventuais condições subjetivas favoráveis do recorrente, por 
si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando 
devidamente fundamentada.
6. Agravo desprovido.
ACÓRDÃO: Vistos e relatados estes 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 Reynaldo Soares da 
Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e Jesuíno Rissato 
(Desembargador Convocado do TJDFT) votaram com o Sr. Ministro 
Relator.
Publicação
DJe 14/02/2022

AgRg no AREsp 1709642 / PR - PARANÁ

Relator: Min JOEL ILAN PACIORNIK 

EMENTA: PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO 
EM RECURSO ESPECIAL. 1) DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE 
DO RECURSO ESPECIAL NO TRIBUNAL DE ORIGEM. INCINDÍVEL. 
2) AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO ANTE 
A FALTA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTO DA DECISÃO DE 
INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. 3) IMPUGNAÇÃO 
TARDIA EM AGRAVO REGIMENTAL DESCABIDA. 4) COMPETÊNCIA 
ABSOLUTA. 5)  AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
1. “A decisão que não admite o recurso especial tem dispositivo 
único, ainda quando a fundamentação permita concluir pela 
presença de uma ou de várias causas impeditivas do julgamento 
do mérito recursal, uma vez que registra, de forma unívoca, 
apenas a inadmissão do recurso, portanto, não há capítulos 
autônomos e, assim, deve ser impugnada em sua integralidade. 
(EAREsp n. 701.404/SC, Corte Especial, Rel. Min. João 
Otávio de Noronha, Rel. p/ Acórdão Min. Luis Felipe Salomão, 
DJe de 30/11/2018)” (AgRg no AREsp 1552169/RS, Rel. 
Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR 
CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, DJe 11/11/2019).
2. O agravo em recurso especial que não impugna especificamente 
os fundamentos adotados na decisão de inadmissibilidade do 
recurso especial não merece conhecimento.
3. A impugnação tardia de óbice de inadmissibilidade de recurso 
especial em sede de agravo regimental esbarra na preclusão 
consumativa.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça está fixada no 
sentido de que, “[...] considerando que a Lei n.º 13.491/2017 
promoveu alteração da competência em razão da matéria, não 
tem aplicação a regra da perpetuatio jurisdictionis, prevista no 
art. 43 do Código de Processo Civil, aplicada subsidiariamente 
ao processo penal. Por conseguinte, os inquéritos e processos 
que tramitam na Justiça Comum devem ser imediatamente 
remetidos à Justiça Militar, salvo se, à época da vigência da nova 
Lei, já houver sido proferida sentença de mérito. (CC 160.902/

RJ, Rel. Ministra LAURITA VAZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 
12/12/2018, DJe 18/12/2018; sem grifos no original.)”(AgRg 
no REsp 1842988/CE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, 
julgado em 28/4/2020, DJe 21/5/2020).
5. Agravo regimental desprovido.
ACÓRDÃO: Vistos e relatados estes 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 Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado 
do TJDFT), João Otávio de Noronha, Reynaldo Soares da Fonseca 
e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.
DATA DA PUBLICAÇÃO/FONTE
DJe 14/02/2022

AgRg no HC 679009 / AM - AMAZONAS
 
Relator: Min OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR 
CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO) 

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO 
QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE 
ARMA, DANO QUALIFICADO, FRAUDE PROCESSUAL MAJORADA, 
TORTURA MAJORADA PELA AUTORIA DE AGENTE PÚBLICO E 
PELA PRÁTICA MEDIANTE SEQUESTRO E AMEAÇA MAJORADA. 
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO COLEGIADO. IMPROCEDENTE. 
ILEGALIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. INEXISTÊNCIA. EXCESSO 
DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Não viola o princípio da colegialidade a decisão monocrática 
calcada em jurisprudência dominante do Superior Tribunal de 
Justiça, tendo em vista, a mais disso, a previsão regimental e 
a possibilidade de submissão do julgado ao exame do órgão 
colegiado, mediante a interposição de agravo regimental.
2. A decisão e o decreto prisional possuem fundamentação 
que deve ser considerada idônea, baseada na periculosidade 
da conduta atribuída ao recorrente, policial militar, ao qual se 
atribui crimes graves, como roubo qualificado pelo concurso de 
pessoas e emprego de arma; dano qualificado, fraude processual 
majorada; tortura majorada pela autoria de agente público e pela 
prática mediante sequestro, além de ameaça majorada.
3. Na hipótese, não se observa demora desproporcional nos 
segmentos da instrução, verificando-se a marcha regular do 
feito, com a complexidade que o caso exige. A despeito dos 
percalços advindos da pandemia da Covid-19, registram-se várias 
manifestações do juízo a respeito da manutenção da prisão 
preventiva em questão.
4. 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 provimento 
ao agravo regimental nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. 
Os Srs. Ministros Laurita Vaz, Sebastião Reis Júnior, Rogerio 
Schietti Cruz e Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. 
Ministro Relator.
Publicação
DJe 15/02/2022


