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Solenidades de posses dos novos Dirigentes biênio 2022/2023.

Ao centro Orlando Eduardo Geraldi, Juiz Cel Presidente empos-
sado, ladeado por autoridades.

Orlando Eduardo Geraldi, assinando o livro de Posse.

Convidados

Tribunal Militar de Minas Gerais, 17/03/2022.Tribunal Militar de São Paulo, 25/03/2022.

Mesa dos trabalhos

Fernando 
Armando Ribeiro, 
Des. Mil gestão 
2020/2021 e 
Rúbio Paulino 
Coelho, Des. 
Mil Presidente 
gestão 2022/2023, 
assinando livro 
de posse.

Convidados
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Novos dirigentes do Tribunal de Justi-
ça Militar de Minas Gerais, para o biênio 
2022/2023, tomaram posse em sessão so-
lene, realizada no Clube dos Oficiais da 
PMMG, na capital mineira, no dia 17 de 
março de 2022.

A nova diretoria do TJMMG, eleita no 
dia 29 de novembro de 2021 em sessão es-
pecial do Tribunal Pleno, é composta pelas 
seguintes autoridades:

Presidente: Desembargador Militar Rú-
bio Paulino Coelho; Vice-Presidente: De-
sembargador Militar Fernando Antônio 
Nogueira Galvão da Rocha; Corregedor: 
Desembargador Militar Sócrates Edgard 
dos Anjos; Diretor da Escola Judicial Mili-
tar: Desembargador Militar James Ferreira 
Santos; Ouvidor: Desembargador Militar 
Osmar Duarte Marcelino; e Ouvidor substi-
tuto: Desembargador Militar James Ferreira 
Santos.

O Desembargador Militar Fernando 
Armando Ribeiro, ao transmitir o cargo ao 
novo presidente, agradeceu à toda Adminis-
tração do órgão pelos esforços envidados 
em um período turbulento em decorrência 
da pandemia da Covid-19.

Ressaltou que, mesmo com todas as ad-
versidades impostas pela pandemia, o Tri-
bunal de Justiça Militar (TJMMG) investiu 
em tecnologia de ponta para transpor o 
período com o menor impacto possível ao 
jurisdicionado. Lembrou que tal salto tecno-
lógico, a exemplo da realização de sessões de 
julgamento por videoconferência, é algo que 
veio para ficar, um ativo para a instituição.

Em discurso, o presidente empossado, 
Rúbio Paulino Coelho, destacou que, como 
presidente, manterá a constante harmonia 
com os demais poderes e instituições, es-
treitando os laços com o Tribunal de Justiça 
(TJMG), Assembleia Legislativa (ALMG), 
Ministério Público, Defensoria Pública, 
dentre outros. Segundo o dirigente, a exis-
tência de instituições públicas fortes é si-
nônimo de uma sociedade justa, solidária e 
democrática.

Ainda, ressaltou a importância da Justi-

ça Militar para as instituições militares esta-
duais e para o bem estar da sociedade. “Es-
tas instituições são sustentadas sobretudo 
pelos pilares da disciplina e da hierarquia. 
São constituídas por homens e mulheres 
formados e preparados para a difícil mis-
são de promover a segurança pública com 
respeito aos Direitos Humanos, a missão de 
socorrer e proteger a vida, bem como zelar 
pelo patrimônio das pessoas. Os militares 
estaduais, no cumprimento das respectivas 
missões institucionais, precisam ter um or-
denamento jurídico específico e ágil e sobre-
tudo uma Justiça Militar que cumpra a sua 
missão de ofertar uma prestação jurisdicio-
nal efetiva e capaz de garantir o respaldo das 
ações legítimas em defesa da sociedade.”

No campo estratégico, o presidente elen-
cou principais desafios que vão impor à 
alta administração a priorização da gestão 
e da boa governança judiciária, com a im-
plementação plena de um planejamento es-
tratégico e adoção de ações objetivas para o 
fortalecimento da relação institucional com 
a sociedade e com os demais órgãos que in-
tegram a administração pública e poderes 
constituídos. O gestor destacou o foco para 
o desenvolvimento de processos que possi-
bilitem o constante combate a corrupção e 
a improbidade administrativa, bem como a 
adoção das ações necessárias para o aprimo-
ramento da Justiça, por meio do aperfeiço-
amento da gestão administrativa, aprimora-
mento da gestão de pessoas, valorização dos 
servidores e a busca constante pela inovação 
tecnológica e gestão estratégica dos recursos 
logísticos disponíveis.

Solenidade de posse dos novos dirigentes do Tribunal de 
Justiça Militar de Minas Gerais para o biênio 2022/2023.

Presidente empossado, Rúbio Paulino Coelho
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Corpo diretivo biênio 2022/2023
do TJM/SP é empossado
em solenidade, 25/03/22.

Ao centro Juiz Coronel empossado Orlando Eduardo Geraldi.

O corpo diretivo do Tri-
bunal de Justiça Militar do 
Estado de São Paulo (TJM/
SP) para o biênio 2022-2023 
foi empossado em solenida-
de realizada no dia 25/03/22, 
na sede da Corte Castrense 
de São Paulo/SP. Além do 
Presidente do TJMSP, Juiz 
Orlando Eduardo Geraldi, 
assumiram os cargos o Juiz 
Paulo Adib Casseb como 
Vice-Presidente, o Juiz Enio 
Luiz Rossetto como Corre-
gedor-Geral da Justiça Mili-
tar Paulista, o Juiz Silvio Hi-
roshi Oyama como Diretor 
da Escola Judiciária Militar e 
o Juiz Clovis Santinon como 
Ouvidor. Os magistrados fo-
ram eleitos para a diretoria 
do Tribunal por unanimida-
de em novembro de 2021.

A solenidade, transmi-
tida ao vivo pelo canal do 
TJMSP no YouTube, contou 
com a apresentação da Ca-
merata da Polícia Militar do 
Estado de São Paulo que, sob 
a regência do maestro 1º sar-
gento PM Ivambergue, reali-
zou a execução do Hino Na-
cional Brasileiro e da Canção 
da Polícia Militar.

Em seu discurso de pos-
se, o Presidente do TJM/SP 
afirmou estar honrado em 
assumir novamente o car-
go, que já ocupou no biênio 
2012-2013, e estar ciente da 
“determinação, vigilância 
e altivez” que a designação 
exige. O juiz destacou a ne-
cessidade de adaptação às 
mudanças trazidas pelo co-

tidiano fluido e instantâneo. 
“As transformações sociais 
e tecnológicas são cada vez 
mais rápidas tanto quanto 
são maiores as exigências 
que submetem o Poder Ju-
diciário. Em um mundo de 
capacidade social em expan-
são, gerir com dinamismo e 
inovação não é mais opção, 
mas necessidade contempo-
rânea”, afirmou.

O magistrado lembrou 
que o período de dois anos 
dedicado à presidência “não 
permite soluções provisórias 
ou superficiais”. “Impõe-
-se à alta administração, a 
priorização da gestão e da 
governança, a execução do 
planejamento estratégico, a 
ordenação de ações objetivas 
e, fundamentalmente, a con-
gregação de todos, magistra-
dos e servidores, em torno de 
objetivos comuns”, disse.

Geraldi destacou que, 
como presidente do tribunal, 
seu primeiro compromisso é 
com a valorização da Justiça 
Militar no desempenho de 
suas funções institucionais 
de prevenir e pacificar con-
flitos dentro da força pública 
paulista, “cumprindo metas, 
aprimorando um modelo de 
gestão estratégica com foco 
na melhoria contínua da 
qualidade e da produtivida-
de e oferecendo aos magis-
trados e servidores instru-
mentos que facilitem o seu 
trabalho, com investimento 
permanente em tecnologia, 
aperfeiçoamento do Proces-

so Judicial Eletrônico (PJe) 
e dos mecanismos de gestão 
processual”.

“Dentre os principais de-
safios de minha gestão estão 
consolidar o uso do Processo 
Judicial Eletrônico na esfera 
criminal em 1ª e 2ª instân-
cias, mirando uma Justiça 
Militar Estadual totalmente 
digital em um futuro próxi-
mo, a qual, integrando inte-
ligência artificial e inteligên-
cia humana, garanta níveis 
mais elevados de celeridade, 
segurança, transparência e 
produtividade na tramitação 
dos feitos”, salientou, reafir-
mando que o desafio da ges-
tão será promover uma “boa 
governança do órgão para 
que bem cumpra sua missão 
de realizar justiça de maneira 
efetiva e ágil para assegurar 
os direitos de todos”.

O Presidente do TJM/SP 
comprometeu-se a manter 
constante diálogo com os 
poderes Executivo e Legisla-
tivo, o Ministério Público, a 
Procuradoria Geral do Esta-
do, a Ordem dos Advogados 
do Brasil, a Defensoria Pú-
blica e todas as demais ins-
tituições e atores do sistema 
de Justiça, já que a diversi-
dade de ideias, ínsita à plu-

ralidade, enriquece o debate 
e aperfeiçoa as ações. “A har-
monia entre o TJMSP e os 
outros órgãos e instituições 
com os quais mantemos uma 
interface direta ou indireta 
areja o ambiente para exer-
cer a jurisdição, nos estritos 
limites definidos pelas Cons-
tituições Federal e Estadual”, 
citou.

Geraldi defendeu a im-
portância de uma justiça es-
pecial para militares. “Eles 
são cidadãos, têm os seus 
direitos e garantias, mas 
existem especificidades que 
os diferenciam dos demais. 
É importante não tratar to-
dos da mesma forma. De-
siguais exigem tratamentos 
diferentes, na exata medida 
de suas desigualdades”, ex-
plicou, destacando que a 
Justiça Militar do Estado de 
São Paulo inspira a força pú-
blica a cultivar padrões de 
disciplina, credibilidade e 
eficiência condizentes com 
a relevância de suas funções. 
“Saber que eventuais desvios 
de conduta serão apurados e 
exemplarmente punidos for-
ja a disciplina da tropa e afas-
ta a sensação de impunidade. 
Isso contribui para a melho-
ria da qualidade dos serviços 
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de segurança pública presta-
dos pelos policiais militares 
em prol da sociedade pau-
lista. Ao propiciar uma res-
posta efetiva para a socieda-
de diante dos processos que 
atingem militares no cum-
primento de suas missões, 
a JMESP reafirma seu com-
promisso com a promoção 
da Justiça, da ordem pública 
e da paz social, fundamentais 
à cidadania e ao Estado De-
mocrático de Direito”.

O Juiz finalizou seu dis-
curso lembrando que a vo-
cação do TJM/SP é servir à 
sociedade e que o aperfei-
çoamento contínuo é tarefa 
comum de todos e será alcan-
çável por meio da adminis-
tração colegiada do tribunal, 
e agradecendo aos servidores 
“pelo apoio recorrente e in-
dispensável esmero”.

O Presidente do Tribunal 
de Justiça do Estado de São 

Paulo (TJSP), Ricardo Mair 
Anafe, destacou que a Justiça 
Militar é “antiquíssima”, com 
mais de 200 anos. “A Polícia 
Militar de São Paulo é pro-
vavelmente a maior tropa do 
Brasil e merece todo o meu 
respeito e minha admiração. 
A Justiça Militar do Estado 
de São Paulo, com toda sua 
altivez e firmeza, garante o 
prestígio da Justiça do Brasil 
no exercício pleno do conhe-
cimento dos crimes cometi-
dos que são de sua compe-
tência, assim como das ações 
civis que foram acrescidas 
à sua competência com a 
Emenda Constitucional nº 
45/2004”, afirmou.

A Procuradora-Geral do 
Estado de São Paulo, Maria 
Lia Porto Corona, represen-
tando o governador João 
Doria, declarou sua satisfa-
ção em presenciar a posse 
de ilustres magistrados que 

“com certeza continuarão a 
exercer o excelente trabalho 
da Corte, reconhecido por 
todos e que é um exemplo e 
um orgulho para nosso es-
tado”. “O governador me fez 
um pedido: que em hipótese 
alguma eu esquecesse de re-
gistrar o enorme respeito e 
a admiração que ele tem por 
este Tribunal e por toda a Po-
lícia Militar do Estado de São 
Paulo”, disse.

O ex-governador Már-
cio França lembrou que a 
farda dos policiais milita-
res do Estado de São Pau-
lo e de todos os militares é 
uma extensão da bandeira 
paulista e das bandeiras que 
representam. “São os únicos 
servidores que trabalham 
fardados, uniformizados e, 
portanto, expostos pela sua 
roupa”, afirmou, acrescen-
tando que a PMESP é uma 
das forças mais idôneas que 

já conheceu. 
O Procurador-Geral de 

Justiça do Estado de São Pau-
lo em exercício, João Macha-
do de Araújo Neto, afirmou 
que o Ministério Público 
“reconhece que a estrutura 
e a composição da Justiça 
Militar permitem uma das 
melhores construções acerca 
do juízo natural que garante 
aos militares um acesso cé-
lere e eficaz à Justiça justa”. 
Citando o Ministro Morei-
ra Alves, ex-presidente do 
Supremo Tribunal Federal, 
o procurador declarou que 
“sempre haverá uma justiça 
militar pois o juízo singular, 
por mais competente que 
seja, não pode conhecer das 
idiossincrasias da carreira 
das armas, não estando, pois, 
em condições de ponderar a 
influência de determinados 
ilícitos na hierarquia e disci-
plina das carreiras militares”.

Concomitantemente a solenidade 
de posse dos novos Dirigentes do 
TJM/SP, em 25/03/22, ocorreu a 
homenagem à Desembargadora do 
TRT4 Porto Alegre/RS Tânia Regina 
Silva Reckziegel, ex-Conselheira do 
Conselho Nacional de Justiça (CNJ), 
em reconhecimento pelo trabalho 
realizado em prol das causas da Justiça 
Militar durante seu mandato. A 
comenda foi entregue pelo presidente 
da Associação dos Magistrados 
das Justiças Militares Estaduais, 
desembargador Getúlio Corrêa, e 
pelo ex-Presidente do Tribunal de 
Justiça Militar do Rio Grande do Sul, 
Desembargador Militar Fábio Duarte 
Fernandes.

HoMenaGeM
Colar do Mérito Judiciário das Justiças Militares estaduais - 25/03/22.

Desembargador Militar Fábio Duarte Fernandes, Desembargadora TRT4 Tânia Regi-
na Silva Reckziegel e Desembargador TJ/SC Getúlio Corrêa, Presidente da AMAJME.
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O Governador do Estado 
do Rio Grande do Sul, Ra-
nolfo Vieira Júnior, realizou 
visita institucional ao Tri-
bunal de Justiça Militar/RS 
no dia 19/03/22, em Porto 
Alegre. 

O Chefe do Executivo foi 
recebido pelo Presidente do 
TJM/RS, Desembargador 
Militar Amilcar Macedo, 
pelos Desembargadores Mi-
litares Sergio Antonio Berni 
de Brum e Rodrigo Mohr 
Picon e pela Juíza Karina 
Dibi Kruel do Nascimento.

O Secretário-Chefe da 
Casa Civil do Estado, Ar-
tur Lemos, e o Procurador-
-Geral do Estado, Edu-

ardo Cunha da Costa, 
acompanharam o governa-
dor na agenda.   Durante o 
encontro, Ranolfo reafir-

mou o seu respeito institu-
cional pela justiça militar e 
a sua defesa, como Chefe do 
Executivo, quanto à existên-

cia do tribunal  que, segun-
do ele, é “instrumento es-
sencial” para a manutenção 
da hierarquia e disciplina na 
brigada militar e corpo de 
bombeiros militar.

Anfitrião pelo TJM/RS, 
o Presidente Amilcar reite-
rou o agradecimento pela 
cordial e histórica visita, 
aproveitando para ressaltar 
algumas áreas de destaque 
do Governo Gaúcho como a 
Segurança Pública.

Ao final, as autoridades 
do Governo do Estado re-
ceberam lembranças do Tri-
bunal de Justiça Militar por 
ocasião dessa visita institu-
cional.

Tribunal de Justiça Militar do Rio Grande do Sul, recebeu a visita 
do Governador do estado, Ranolfo Vieira Júnior, 19/03/22.

Ronalfo Vieira Júnior, Governandor/RS, ladeado por Amilcar 
Macedo, Des. Mil Pres. TJM/RS e Karina Dibi Krue do Nasci-
meto, Juíza de Direito da AJM/RS.

O Desembargador Militar 
Ouvidor da Justiça Militar de 
Minas Gerais, Osmar Du-
arte Marcelino e o Gerente 
de Informática do TJMMG, 
Edivaldo Pereira dos Santos, 
participaram da 9ª edição do 
Encontro Nacional de Tec-
nologia e Inovação da Justiça 
Estadual (Enastic JE), em Flo-
rianópolis/SC. 

Em sua programação, 
o evento incluiu painéis e 
apresentações sobre soluções 
tecnológicas, desafios da se-
gurança da informação e ci-
bersegurança.

O idealizador do evento, o 
Advogado/SC, Ademir Picco-
li, destacou a necessidade de 
“ressignificar a nossa relação 
com o planeta”. Piccoli é autor 
do livro “Judiciário Exponen-

cial”, que destaca os melhores 
cases de inovação na Justiça e 
introduz nesse ecossistema o 
conceito de Organizações Ex-
ponenciais. Para o especialista, 
estamos na próxima geração 
da internet, e o Judiciário pre-
cisa entendê-la e se adaptar. 
“O desafio de regulamentar o 
metaverso fará parte dos no-
vos desafios da Justiça”, disse.

O Enastic é uma família 
de eventos segmentados que 
tem como diferencial a reali-
zação em parceria com insti-
tuições do ecossistema da Jus-
tiça. A cada edição um novo 
anfitrião sedia o encontro e 
o apoia em conjunto com o 
Judiciário Exponencial. Esta 
edição do evento teve como 
público-alvo líderes e gestores 
da Justiça Estadual e Militar, 

Membros do TJM/MG, participam do 9º enastic, Florianópolis/SC, 27 e 29/04/22.

Ademir Piccolo, Organizador do Evento, ladeado por Des. Mil Os-
mar Duarte Marcelino e o Gerente de Informática do TJM/MG 
Edivaldo Pereira dos Santos.

desembargadores, juízes, di-
retores de Tecnologia, direto-

res-gerais, gestores técnicos e 
de inovação.
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O Presidente do Tribunal 
de Justiça Militar de Minas 
Gerais (TJMMG), Desem-
bargador Militar Fernando 
Armando Ribeiro, acompa-
nhado do 1º vice-presidente 
do Tribunal de Justiça do 
Estado de Minas Gerais 
(TJMG), Desembargador 
José Flávio de Almeida, e do 
Superintendente Adjunto da 
Memória do Judiciário Mi-
neiro, Desembargador Mar-
cos Henrique Caldeira Brant, 
inaugurou, no dia 15 de mar-
ço de 2022, o Espaço Históri-
co da Justiça Militar de Minas 
Gerais que passa a integrar o 
Museu da Memória do Judi-
ciário Mineiro (Mejud), que 
funciona no edifício centená-
rio do Palácio da Justiça Ro-
drigues Campos, do Tribunal 
de Justiça de Minas Gerais 
(TJMG).

O Espaço é resultado do 
Termo de Cooperação Téc-
nica assinado entre o TJMG 
e o TJMMG, visando à divul-
gação e inclusão da Memória 
Institucional da Justiça Mili-
tar do Estado como parte in-
tegrante da História do Poder 
Judiciário.

Por meio do Museu da 
Memória do Judiciário (Me-
jud), o TJMG passa a dispo-
nibilizar um espaço dentro da 
sala dedicada à exposição de 
livros cartorários, localizada 
no primeiro pavimento do 
Palácio da Justiça, para a ex-
posição temática do TJMMG. 
Serão realizadas também 
ações integradas de promo-
ção e divulgação da história 
da Justiça Militar de Minas 

Gerais, de forma a zelar pela 
preservação do acervo insti-
tucional.

O TJMMG, por sua vez, 
disponibilizará infraestrutura 
de Tecnologia da Informação 
e Comunicação para hospe-
dagem do website da Mejud 
e espaço físico para atividades 
de tratamento de acervo, ex-
posições itinerantes, eventos, 
seminários e atividades do 
museu do TJMG.

Durante a solenidade de 
inauguração do Espaço His-
tórico da Justiça Militar, o 1º 
Vice-Presidente do TJMG, 
Desembargador José Flávio 
de Almeida, leu o discurso 
do presidente Gilson Lemes, 
que não pôde comparecer ao 
evento.

Memória
O presidente do TJMMG, 

Desembargador Militar Fer-
nando Armando Ribeiro, dis-
se que “cultivar a memória, 
mantendo fontes para seu di-
álogo com a história, é missão 
profundamente humana e re-
publicana que permite ao Ju-
diciário expandir a amplitude 

de seus anos, concretizando 
e efetivando sua razão de ser 
e sua importância. Cultivar a 
memória e a história faz com 
que vivamos muitas vidas, 
melhor compreendamos nos-
sos passos, alarguemos nos-
sos horizontes”.

Ele também afirmou a 
importância da criação da 
Mejud em 9 de novembro de 
1988, pelo então presidente do 
TJMG, Desembargador José 
Arthur de Carvalho Pereira, 
pai do atual Superintenden-
te Administrativo Adjunto 
do TJMG, José Arthur Filho. 
“Ela sintetiza a relevância da 
memória como reivindicação 
de um passado que se perpe-
tua e se perpetua justamente 
porque se coloca disponível 
à lembrança, à revisitação e à 
releitura”, disse.

Estreitamento de laços
Na mensagem, o Presi-

dente do TJMG ressaltou que 
o relacionamento estabeleci-
do entre o Tribunal de Justiça 
de Minas Gerais e o Tribunal 
de Justiça Militar de Minas 
Gerais está dentro dos mais 

emblemáticos preceitos re-
publicanos. “Temos mantido 
um diálogo frequente e direto, 
o que resulta no estreitamen-
to dos laços que unem essas 
duas egrégias instituições”, 
disse.

O Presidente do TJMG 
lembrou que as duas Cortes 
têm um ideal comum dentro 
de suas respectivas atribui-
ções: a busca pela excelência 
na prestação jurisdicional. Ele 
expressou mais uma vez que 
o TJMG está à disposição da 
Corte militar de Minas, para 
a troca de conhecimento e ex-
pertise.

Acervo
Em seu discurso, o Su-

perintendente Adjunto da 
Memória do Judiciário Mi-
neiro, Desembargador TJMG 
Marcos Henrique Caldeira 
Brant, disse que o museu da 
Mejud está organizado dentro 
da melhor técnica da muse-
ologia. “Contamos com um 
acervo documental de cerca 
de 5 mil peças e 1060 objetos, 
distribuídos em 16 ambientes 
temáticos”, destacou.

O Desembargador Mar-
cos Henrique Caldeira Brant 
falou sobre as característi-
cas arquitetônicas do Palácio 
da Justiça, da história de sua 
construção e das reformas do 
edifício. O magistrado enfati-
zou também a importância do 
museu da Mejud, que hoje re-
cebe a memória institucional 
da Justiça Militar. “Seja bem-
-vinda, Justiça Militar, como 
parte integrante que é da his-
tória do Poder Judiciário Mi-
neiro”, ressaltou.

espaço Histórico da Justiça Militar mineira é 
inaugurado no Palácio da Justiça/MG, 15/03/22.
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8º encontro de oficiais Militares: evento promovido pela aCoRS 
debateu o Sistema de Proteção Social e as atribuições do oficial 

como Juiz Militar, 9 a 11/03/22, em São José, Grande Florianopolis.
A Associação Capitão Osmar Ro-

mão da Silva, que abrange quase a to-
talidade de Oficiais Militares da Polícia 
Militar e do Corpo de Bombeiros Mili-
tar de Santa Catarina, promoveu de 9 a 
11 de março de 2022 o 8º Encontro de 
Oficiais Militares Estaduais. Com tradi-
ção na realização de grandes eventos, a 
ACORS reuniu na Arena Petry, em São 
José, na Grande Florianópolis, mais de 
530 Oficiais Militares Estaduais prove-
nientes de 20 estados.

Para que a programação tivesse a 
máxima funcionalidade, a pauta foi 
segmentada, com apresentações distin-
tas para os Oficiais da Polícia Militar 
e do Corpo de Bombeiros Militar. Na 
tarde de 10 de março, no entanto, todos 
os participantes se reuniram no salão 
principal para acompanhar três pales-
tras de interesse coletivo. O primeiro 
convidado foi o dr. Ronaldo João Roth, 
Juiz Auditor da Justiça Militar no es-
tado de São Paulo. Mestre em Direitos 
Fundamentais, especialista em Proces-
so Penal, professor, autor de 120 artigos 
e 16 livros, ele abordou as “Atribuições 
do Oficial como Juiz Militar”.

Bacharel em Ciências Jurídicas e 
Sociais, bacharel em Ciências Policiais 
e Segurança Pública, especialista em 
Direito Processual Civil, em Direito 
Militar e em Direito Público, mestre em 
Políticas e Gestão em Segurança Públi-
ca e Defesa Civil, o Ten Cel Roger Nar-
dys Vasconcellos fez a palestra seguinte. 
Com a experiência de quem foi um dos 
precursores no debate sobre o Sistema 
de Proteção Social dos Militares, repre-
sentando a Brigada Militar e o Corpo 
de Bombeiros Militar do Rio Grande 
do Sul e a Federação de Entidades de 
Oficiais Militares Estaduais, FENEME, 
o Oficial sintetizou as atuais demandas, 
para a adequação da lei federal à reali-

dade dos estados.
Coronel da Reserva da Polícia Mili-

tar de São Paulo, advogado, especialista 
em Direito Público e Constitucional, 
professor de legislação no Congresso 
Nacional, e Diretor de Assuntos Legis-
lativos da FENEME, o Coronel Elias 
Miler da Silva apresentou uma análise 
dos projetos que tramitam no Congres-
so Nacional, em especial aqueles que 
tratam dos militares estaduais. Versou 
principalmente sobre o projeto da Lei 
de Organização Básica dos Militares 
Estaduais, que propiciará uma gran-
de mudança nas relações entre as or-
ganizações, entre as corporações dos 
estados, trazendo maior segurança às 
atribuições dos militares estaduais e ao 
serviço prestado à sociedade. 

Além das palestras técnicas, o En-
contro foi marcado pelo “intercâmbio” 
entre Oficiais de diferentes cidades, es-
tados e regiões, com o congraçamento 
estimulado pelos anfitriões: Cel Sérgio 
Luís Sell, presidente da ACORS, e Cel 
Marlon Jorge Teza, presidente da FE-
NEME. O grande volume de partici-
pantes deve-se também à parceria com 
a Polícia Militar e o Corpo de Bombei-
ros Militar de Santa Catarina. Além de 
autorizarem o deslocamento dos Ofi-
ciais para o evento que teve cunho ins-
titucional e associativo, o comandante-
-geral da PMSC, Cel Marcelo Pontes, 
e o comandante-geral do CBMSC, Cel 
Marcos Aurélio Barcelos, acompanha-
ram a íntegra da programação.

A representatividade foi outro pon-
to forte do 8º Encontro, pois atraiu Ofi-
ciais lotados em batalhões, na divisão 
de saúde, em casas militares, Cadetes, 
Oficiais da Reserva e o Cel Welling-
ton Bittencourt, comandante-geral da 
Polícia Militar de Alagoas. O evento 
também foi prestigiado pelas princi-

pais autoridades com histórico militar: 
o governador do Estado de Santa Ca-
tarina, Coronel da Reserva do Corpo 
de Bombeiros, Carlos Moisés da Silva, 
o deputado estadual Coronel Mocellin, 
o Secretário de Estado da Administra-
ção, Cel PM Jorge Eduardo Tasca, o 
Secretário de Estado da Infraestrutura, 
Ten Cel PM Thiago Augusto Vieira, e 
o desembargador Getúlio Correa, 2º 
vice-presidente do Tribunal de Justiça 
de Santa Catarina e presidente da As-
sociação dos Magistrados das Justiças 
Militares Estaduais.

Outro diferencial desta oitava edi-
ção do Encontro em relação às ante-
riores, também com expressiva parti-
cipação de Oficiais de todo o país, foi 
o lançamento de obras literárias. No 
dia 10 de março, sete Oficiais da Po-
lícia Militar e do Corpo de Bombeiros 
Militar autografaram livros editados 
com incentivo financeiro da ACORS, 
abordando temas ligados à Segurança 
Pública. O encerramento do encontro, 
com a presença do governador Carlos 
Moisés da Silva, foi com o lançamento 
do livro “FENEME 15 anos: uma his-
tória escrita com honra, equilíbrio e 
coragem”, em que a Federação relem-
bra momentos emblemáticos desde a 
sua criação, em Florianópolis. Hoje a 
FENEME representa cerca de 50 enti-
dades de Oficiais Militares Estaduais, 
estando presente em todos os estados 
e no Distrito Federal, protagonizando 
conquistas como o Sistema de Pro-
teção Social dos Militares e o Ciclo 
Completo de Polícia. Para o Diretor 
Legislativo da FENEME, Cel Elias Mi-
ler da Silva, “Santa Catarina está sen-
do uma âncora para os demais estados 
buscarem o crescimento institucional, 
e é um modelo de associativismo para 
o país”.
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JURISPRUDÊNCIA
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

HC 213263 AgR / RJ - RIO DE JANEIRO

Relatora Min. CÁRMEN LÚCIA

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRO-
CESSO PENAL. CRIME MILITAR. TENTATIVA DE EXTORSÃO 
PRATICADA POR POLICIAL MILITAR VALENDO-SE DESSA FUN-
ÇÃO. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO E MANTIDA 
EM REVISÃO CRIMINAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR 
CARACTERIZADA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFES-
TA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DE-
CISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO 
QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
Decisão
A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo re-
gimental, nos termos do voto da Relatora. Primeira Turma, 
Sessão Virtual de 15.4.2022 a 26.4.2022.
PROCESSO ELETRÔNICO DJe-080 DIVULG 27-04-2022 PU-
BLIC 28-04-2022

ADI 5637 / MG - MINAS GERAIS

Relator: Min. EDSON FACHIN

EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. 
CONSTITUCIONAL. LEI DO ESTADO DE MINAS GERAIS N. 
22.257/2016. AUTORIZAÇÃO DE LAVRATURA DE TERMO 
CIRCUNSTANCIADO POR INTEGRANTES DOS ÓRGÃOS DE 
SEGURANÇA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA 
CONCORRENTE DOS ESTADOS. AUSÊNCIA DE DESVIO DE 
FUNÇÕES. AÇÃO DIRETA JULGADA IMPROCEDENTE. 1. A 
lavratura de termo circunstanciado não configura atividade 
investigativa, nem é atividade privativa da polícia judiciária. 
Precedentes. 2. No âmbito da competência concorrente, 
Estados e Distrito Federal têm competência para definir as 
autoridades legitimadas para a lavratura do termo circuns-
tanciado. 3. Como não há atribuição privativa de delegado 
de polícia ou mesmo da polícia judiciária para a lavratura 
do termo circunstanciado, norma estadual que atribui essa 
competência à polícia militar não viola a divisão constitu-
cional de funções entre os órgãos de segurança pública. 4. 
Ação direta julgada improcedente.
Decisão
Após os votos dos Ministros Edson Fachin (Relator), Cármen 
Lúcia, Gilmar Mendes, Rosa Weber, Ricardo Lewandowski 
e Dias Toffoli, que declaravam a constitucionalidade da Lei 
do Estado de Minas Gerais n. 22.257, de 27 de julho de 
2016, e, por consequência, julgavam improcedente a ação 
direta, pediu vista dos autos o Ministro Alexandre de Mora-
es. Falou, pelo interessado Governador do Estado de Minas 

Gerais, o Dr. Valmir Peixoto, Procurador do Estado. Plenário, 
Sessão Virtual de 10.12.2021 a 17.12.2021. Decisão: O 
Tribunal, por unanimidade, declarou a constitucionalidade 
da Lei do Estado de Minas Gerais n. 22.257, de 27 de julho 
de 2016, e, por consequência, julgou improcedente a pre-
sente ação direta, nos termos do 
PROCESSO ELETRÔNICO DJe-070 DIVULG 08-04-2022 PU-
BLIC 11-04-2022

ADI 4377 / DF - DISTRITO FEDERAL

Relator: Min. GILMAR MENDES

Ementa: Ação Direta de Inconstitucionalidade. 2. Lei Fede-
ral nº 12.191/2010. Anistia a policiais e bombeiros milita-
res estaduais por crimes militares e infrações disciplinares 
em razão da participação em movimentos reivindicatórios. 
3. Competência exclusiva da União para anistia de crimes. 
4. Anistia de infrações disciplinares compreende-se na es-
fera de autonomia dos Estados-membros. 5. Iniciativa de 
lei reservada ao Chefe do Poder Executivo. 6. Precedentes: 
ADI 104 e ADI 1440. 7. Ação julgada parcialmente proce-
dente para declarar a inconstitucionalidade da expressão 
“e as infrações disciplinares conexas” do art. 3º da Lei 
12.191/2010.
Decisão
O Tribunal, por unanimidade, julgou procedente, em parte, o 
pedido inicial para declarar inconstitucional a expressão “e 
as infrações disciplinares conexas”, constante do art. 3º da 
Lei 12.191/2010, nos termos do 
PROCESSO ELETRÔNICO DJe-042 DIVULG 04-03-2022 PU-
BLIC 07-03-2022

ARE 1351919 AgR / MG - MINAS GERAIS

Relator: Min. GILMAR MENDES

Ementa: Agravo regimental no recurso extraordinário com 
agravo. 2. Direito Constitucional. Competência da Justiça 
Militar para processar e julgar atos disciplinares dos mili-
tares. Art. 125, § 4º, da CF, na redação conferida pela EC 
45/2004. Precedentes. 3. Demissão. 4. Ausência de argu-
mentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo 
regimental a que se nega provimento.
Decisão
A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo re-
gimental, nos termos do voto do Relator. Segunda Turma, 
Sessão Virtual de 25.2.2022 a 8.3.2022.
PROCESSO ELETRÔNICO DJe-054 DIVULG 21-03-2022 PU-
BLIC 22-03-2022


