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XVII ENEME – Encontro Nacional 
de Entidades de Oficiais
Militares Estaduais e do DF,
25 e 26 de julho, São Paulo.

Abertura dos trabalhos

Elias Miler da Silva, Pres. Defenda PM; Marlon Jorge Teza, 
Pres. Feneme; Jorge Gonçalves, Pres. AOMESP; Carlos 
Alberto de Araújo Gomes Jr, Cmt Geral PMSC e Pres. CNCG 
PM/BM; Lourival da Silva, Cel PMSP; Marcio R. Assis, Cel 
PMMG, Vice-Pres. Feneme.

VII Seminário Internacional de Direito Militar
Associação Internacional das Justiças Militares – AIJM,

4 e 5 de julho de 2019, em Atenas.

Palestra de abertura de Paulo Adib Casseb, Pres. AIJM. Participantes do Seminário de vários países.
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XVII ENEME – Encontro Nacional de 
Entidades de Oficiais Militares Estaduais e 

do DF, 25 e 26 de julho de 2019,
em São Paulo

Nos dias 25 e 26 de julho de 2019, ocorreu em São Paulo nas dependências 
do Holyday Inn Hotel Parque Anhembi o XVII ENEME – Encontro Nacional de 
Entidades de Oficiais Militares Estaduais e do DF.

O encontro foi um dos maiores eventos reunindo Militares Estaduais e do Distrito 
Federal, da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar.

Abertura do XVII ENEME foi realizada pelos Presidentes das Entidades 
Organizadoras Cel PMSC Marlon Jorge Teza, Pres. da FENEME, Cel PMSP Elias Miler 
da Silva, Pres. DEFENDA PM, e Cel Jorge Gonçalves, Pres. AOMESP contando com 
presença do Ministro da Secretaria Geral da Presidência da República Jorge Oliveira 
representando no ato o Exmo Sr Jair Bolsonaro Presidente da República, do Ministro 
do Meio Ambiente Ricardo Salles, do Governador do Rio de Janeiro Wilson Witzel, 
do Secretário da SENASP General Theófilo, de vários Comandantes Gerais dentre os 
quais o Coronel Araújo Gomes de Santa Catarina e Presidente do CNCG PM/BM e 
do Coronel Salles Comandante Geral da PMESP, além de várias autoridades do Poder 
Judiciário, do Poder Legislativo, do Ministério Público e de Diretores da FENEME, 
Dirigentes de Entidades Filiadas, e de mais de 700 Militares Estaduais e do DF, dentre 
Oficiais e Praças de todo o Brasil.

Dentre as autoridades parlamentares presentes destaca-se o Senador da República 
Major Olímpio (SP) A Deputada Federal Policial Cabo Kátia Sastre (SP) e Deputado 
Federal Capitão Augusto (SP) e vários Deputados Estaduais (SP).

Palestras:
O Governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, fez a palestra de abertura e, ao 

cumprimentar o Juiz Avivaldi Nogueira Junior do TJM/SP, enalteceu a importância da 
Justiça Militar para a sociedade. “Eu sou um entusiasta da Justiça Militar e sei o quanto 
é importante para as instituições o trabalho dos magistrados”, disse ele.

Segurança Pública: O desafio de um novo modelo de Polícia no Brasil, foi tema da 
palestra do Cel PMSC Carlos Alberto de Araújo Gomes, Comandante Geral da PMSC 
e Presidente do CNCGPM/BM. 

O Presidente da DEFENDA PM, Cel PMSP Elias Miler da Silva, palestrou sobre a 
PEC 06/19 – Reforma da Previdência e os Militares Estaduais e do DF.

Painéis, dentre eles:
“Justiças Militares Estaduais após a Lei Federal 13.491/2017”, com a participação 

dos Juízes Ronaldo João Roth, da AMJ/SP; Rúbio Paulino Coelho, Vice-presidente 
do TJM/MG; Amilcar Fagundes Freitas Macedo, do TJM/RS, tendo como mediador 
Getulio Correa, Des. TJ/SC e Presidente da AMAJME.

No início da tarde de 26 de julho de 2019, ocorreu a cerimônia de encerramento do 
XVII ENEME - Encontro Nacional de Entidades de Oficiais Militares Estaduais e do DF.

Na ocasião, ainda, foram homenageados os presidentes das entidades organizadoras 
do evento a AOMESP e a DEFENDA PM, ao Comando da Policia Militar do Estado de 
São Paulo e ao Presidente do CNCG PM/BM pelo apoio recebido, além de Militares e 
civis que trabalharam diretamente na organização.

Foi ressaltado também pelos presentes a excelência do evento com participação de 
militares estaduais de todos os Estados Brasileiros e do Distrito Federal.
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A avenida Pedro Álvares Cabral, 
localizada em frente ao Parque do Ibira-
puera, serviu de palco para o desfile em 
comemoração aos 87 anos da Revolução 
Constitucionalista de 32.

Autoridades civis e militares, e po-
pulação em geral, assistiram à apresen-
tação de militares das Forças Armadas 
e da Polícia Militar, além de Guardas 
municipais, policiais civis, estudantes 
e escoteiros.

A festa contou com bandas da PM, 
da Guarda Civil Metropolitana, de es-
colas e de fuzileiros navais.

O Corregedor-geral do Tribunal de 
Justiça Militar do Estado de São Pau-
lo, Juiz Cel Avivaldi Nogueira Junior; 
o governador em exercício, Rodrigo 
Garcia; o Presidente do TJSP, Manoel de 
Queiroz Pereira Calças; o secretário de 

Segurança Pública, general João Camilo 
Pires de Campos; o Comandante-Geral 
da PM, Cel Marcelo Vieira Salles, e ou-
tras autoridades também prestigiaram 
a solenidade.

Após a cerimônia,  na sede da As-
sembleia Legislativa, o deputado co-
ronel Telhada presidiu ato solene de 
encerramento das festividades com a 
entrega da medalha da Constituição 
aos homenageados.

O Juiz do TJM/SP, Avivaldi Nogueira 
Junior, juntamente com o Juiz de Direito 
da 2ª AJM/SP, Lauro Ribeiro Escobar 
Junior, foram condecorados com a Co-
menda Constitucionalista, considerada 
a maior homenagem referente ao 9 de 
julho e que é anualmente entregue a 
pessoas que lutam pelo espírito cons-
titucionalista.

O Juiz Silvio Hiroshi Oyama do 
TJM/SP esteve no dia  28/06/19, no 
Palácio dos Bandeirantes/SP, onde 
acompanhou a cerimônia de outorga da 
Ordem do Ipiranga, no grau Grã-Cruz, 
ao ministro da Justiça e Segurança Pú-
blica, Sergio Moro.

A comenda foi motivada pela par-
ceria entre o Governo de São Paulo e o 
Ministério da Justiça do Governo Fede-
ral, em operação que transferiu 22 che-
fes de facção criminosa para presídios 
federais  no começo do ano, segundo 
fala do próprio governador João Dória.

Além do Juiz Silvio Oyama, outras 
autoridades civis e militares, como o 
Vice-presidente do TJSP, Artur Mar-
ques da Silva Filho;  o Presidente da 
Assembleia,  Cauê Macris;  o Prefeito 
Bruno Covas; o Secretário de Segurança 

Pública, General João Camilo Pires de 
Campos; o Secretário da Administração 
Penitenciária, Nivaldo Restivo; o Vice-
-almirante Carlos Henrique Mello 
de Almeida, e outros prestigiaram a 
cerimônia.

Medalha Ordem do ipiranga  
É a honraria mais elevada de São 

Paulo, reservada aos cidadãos brasilei-
ros e estrangeiros que prestaram servi-
ços notórios aos paulistas. Foi instituída 
pelo Decreto nº 52.064/69, e regulamen-
tada pelo Decreto nº 52.078/69, edita-
dos pelo governador Roberto Costa de 
Abreu Sodré. Ao todo, são cinco graus 
clássicos das ordens honoríficas: Cava-
leiro, Oficial, Comendador, Grande-
-Oficial e Grã-Cruz, sendo a última a 
de mais alto grau.

Magistrados do TJM/SP recebem homenagem 
nas comemorações do 9 de Julho

TJM/SP prestigia homenagem
ao ministro Sergio Moro

Juízes do TJM/MG 
recebem homenagem da 

Diretoria de Recursos 
Humanos da PMMG

A Academia de Polícia Militar de Mi-
nas Gerais foi, na noite da segunda-feira 
(12/08), palco do evento em comemoração 
aos 55 anos da Diretoria de Recursos Hu-
manos da PMMG.

Na ocasião, estiveram presentes e foram 
homenageados: o Presidente do Tribunal de 
Justiça Militar/MG, Juiz James Ferreira San-
tos; o Vice-presidente, Juiz Rúbio Paulino 
Coelho; e o Juiz Sócrates Edgard dos Anjos.

Em sua fala, o Diretor de RH da PMMG, 
Cel PM Osvaldo de Souza Marques, ho-
menageou os veteranos da Polícia Militar 
mineira pelos bons serviços prestados.

Ao final da solenidade, a tropa formada 
desfilou em homenagem ao aniversário da 
DRH.

TJM/MG participou da 
solenidade alusiva ao Dia 
do Bombeiro Brasileiro
Na terça-feira, dia 2 de julho, o Pre-

sidente do Tribunal de Justiça Militar de 
Minas Gerais, Juiz James Ferreira Santos; 
acompanhado pelos Juízes Osmar Duarte 
Marcelino e Sócrates Edgard dos Anjos 
(TJMMG), participou da solenidade refe-
rente ao Dia do Bombeiro Brasileiro, na 
Cidade Administrativa, em Belo Horizonte.

Na celebração, foram condecorados 
militares e civis, além de instituições, que 
contribuem para o crescimento do Corpo 
de Bombeiro Militar de Minas Gerais 
(CBMMG), com a Medalha da Ordem do 
Mérito Imperador Dom Pedro II - a mais 
alta comenda da instituição.

Esteve presente prestigiando o evento, 
o Governador do Estado de Minas Gerais, 
Romeu Zema, que recebeu a Comenda 
Bombeiro Honorário.

O TJM/MG cumprimentou a todos 
os bombeiros brasileiros que, com seu 
trabalho, prestam um importante serviço 
à Nação.
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TJM/RS realizou palestra 
referente à segurança

da Informação
Na tarde do dia 19 de agosto de 2019 

a Justiça Militar do Estado do Rio Grande 
do Sul, através da Comissão da Segurança, 
promoveu palestra referente à segurança 
da informação.

De início, o Desembargador Militar 
Sergio Antonio Berni de Brum realizou 
a abertura oficial da palestra, passando 
a palavra ao Coordenador de Tecnologia 
da Informação e Comunicação do TJM, 
Dilnei Venturini, que realizou extensas 
explanações acerca do tema.

Participaram também o Presidente do 
TJM, Desembargador Militar Paulo Ro-
berto Mendes Rodrigues e o Corregedor 
Geral da JME, Desembargador Militar 
Amilcar Fagundes Freitas Macedo, além 
dos servidores da Corte Castrense. 

1º evento organizado 
pela Comissão de Direito 
Militar junto a OAB/RS, 
06/08/19, Porto Alegre.

O evento realizado no dia 06 de agos-
to de 2019, no Prédio Sede da OAB/RS, 
Porto Alegre, teve como tema “Advocacia 
em tempos de cólera”, e contou com pa-
lestras dos ilustres Advogados, Dr. Técio 
Lins e Silva e Dr. Amadeu de Almeida 
Weinmann.

Participaram desse encontro, o De-
sembargador Militar Amilcar Fagundes 
Freitas Macedo, Corregedor Geral de Jus-
tiça do TJM/RS, representando Presidente 
do TJM/RS, além de Servidores da Justiça 
Militar Estadual.

Também estiveram presentes os copre-
sidentes da Comissão, Dr. Luiz Augusto de 
Mello Pires e Dr. Fabio Cesar Rodrigues 
Silveira, além de diversas autoridades e 
convidados.

A presidência cumprimenta os copre-
sidentes pela organização do evento e ao 
Senhor Corregedor Geral e servidores que, 
em prestígio ao TJM/RS e a Comissão de 
Direito Militar, assistiram as palestras.

Nova Juíza-Corregedora Auxiliar
da JMF assina termo de posse

A Juíza federal da Justiça Militar 
da União Safira Maria de Figueiredo 
assinou, na tarde do dia 05 de agos-
to de 2019, o termo de posse que 
a habilita a exercer as funções de 
juíza-corregedora auxiliar da JMU. 
A magistrada foi empossada em seu 
gabinete na presença de servidores e 
outros juízes federais pelo ministro-
-corregedor José Barroso Filho, que 
também é o vice-presidente do Su-
perior Tribunal Militar.

Com 22 anos exercendo a magis-
tratura na JMU, a nova juíza-corre-
gedora terá entre suas atribuições 
substituir o corregedor nas suas 
ausências, exercendo todas as suas 
atribuições que cabem a ele. Além 
disso, Safira Maria será responsável 
por coordenar um trabalho que busca 
analisar os processos que tramitam na 
JMU, verificando principalmente as 
normas cartorárias e o que pode ser 
feito para melhorá-las.

“Está nascendo uma nova correge-
doria, lembrando sempre que nosso 
objetivo é correger antes de recorrer 
a procedimentos tais como sindicân-
cias ou processos administrativos 
disciplinares. Com a experiência e 
organização da nossa magistrada 
caminharemos juntos para que as 
auditorias possam prestar sempre 
um serviço melhor”, frisou o ministro 
Barroso, que explicou que também 
foi criada uma sessão da correge-
doria voltada a projetos especiais, 
respeitando a tradição vanguardista 
da JMU.

Desafio e trabalho em equipe
Além de juíza-corregedora auxi-

liar, Safira Maria também é titular da 
1ª Auditoria da 11ª CJM, com sede 
em Brasília (DF). De acordo com ela, 
será a equipe da auditoria que a aju-
dará a enfrentar os diversos desafios 
da nova função. “Estou feliz e emocio-
nada, ciente de que estou começando 
um novo desafio na minha carreira. 
O que me tranquiliza é saber que es-
tou em casa e conto com o apoio de 
servidores extremamente capacitados 
que me auxiliarão”, ressaltou.

Corregedoria da Justiça Militar
A Corregedoria da Justiça Mi-

litar é um órgão de fiscalização e 
orientação jurídico-administrativa, 
fiscalização e inspeção das audito-
rias, que compõe-se de um ministro-
-corregedor e um juiz-corregedor 
auxiliar, além do diretor de secretaria 
e auxiliares constantes de quadro 
previsto em lei.

Com a edição da Lei nº 13.774, 
de 19 de dezembro de 2018, o cargo 
de corregedor passou a ser exercido 
pelo vice-presidente do STM, que 
deve conhecer, instruir e relatar, 
para conhecimento do Plenário 
do Tribunal, as reclamações e as 
representações referentes aos magis-
trados de primeira instância, além 
de responder aos questionamentos 
do Corregedor Nacional de Justiça 
referentes à Justiça Militar da União 
e requerer aos demais setores desse 
ramo do Judiciário os dados necessá-
rios para tal. Também estará a cargo 
do corregedor instruir os processos 
de promoção dos magistrados de 
primeira instância.

(fonte: Site do STM)
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JURISPRUDÊNCIA

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

HC 170305 AgR / PR – PARANÁ

Relator:  Min. ALEXANDRE DE MORAES

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ESTELIONATO 
(ART. 251 DO CÓDIGO PENAL MILITAR). ACUSADO CIVIL. COMPETÊNCIA 
DA JUSTIÇA CASTRENSE. JULGAMENTO PELO CONSELHO PERMANENTE 
DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. 1. De acordo com o art. 124 da 
Constituição da República, compete à Justiça Militar processar e julgar 
os crimes militares definidos em lei. A norma constitucional autorizou 
o legislador ordinário, dentro dos preceitos referentes à Justiça Militar, 
dispor sobre sua organização, funcionamento e competência. 2. O art. 
9º, III, do Código Penal Militar, por sua vez, estabelece que haverá delito 
militar praticado por civil quando o fato ofender as instituições militares, 

considerando-se como tal, entre outros, o seguinte caso: “a) contra o 
patrimônio sob a administração militar, ou contra a ordem administrativa 
militar”. Precedentes. 3. A condenação proferida pelo Conselho Perma-
nente de Justiça não apresenta ilegalidade, já que realizada à luz da 
legislação vigente à época, forte no princípio tempus regit actum (CPPM, 
art. 5º). 4. Agravo Regimental a que se nega provimento.
Decisão
A Turma, por maioria, negou provimento ao agravo regimental, nos 
termos do voto do Relator, vencido o Ministro Marco Aurélio. Primeira 
Turma, Sessão Virtual de 9.8.2019 a 15.8.2019.

(DJe-191  DIVULG 02-09-2019  PUBLIC 03-09-2019)

Na tarde do dia 15 de julho de 
2019, a Justiça Militar do Estado 
do Rio Grande do Sul prestigiou o 
evento de entrega de Portarias aos 
membros da Comissão Especial de 
Direito Militar da OAB/RS.

O evento, realizado na sede da 
OAB/RS, contou com a presença do 
Dr Ricardo Breier, Presidente OAB 
e dos copresidentes da comissão 
Dr. Luiz Augusto de Mello Pires e 
Dr. Fabio Cesar Rodrigues Silveira, 
além do Presidente do TJM.

Receberam a Portaria os se-
guintes advogados e membros da 
comissão: Drs. e Dras. Alexandre 
Ratkus Abel, Amelia Rodrigues Sil-
veira, Ana Carolina Filippom Stein, 
André Costa Pires, Andrea Ferrari, 

Antonio Dias de Moraes, Caroline 
Pimel Andreola, Dienefer Letiere 
Seitenfus, Gabriela John dos Santos 
Lopes, Jairo Luís Cutinski, Patri-
cia Castro Dutra, Rafael Crescente 
Raya, Roberto Meza Pereira, Silvio 
Eduardo Martins Pinto.

Os dois copresidentes, utilizan-
do da palavra, enalteceram a cria-
ção da comissão e afirmaram que 
irão se empenhar visando a atingir 
os objetivos propostos. Da mes-
ma forma destacaram que a OAB/
RS se incorpora a outras 22 (vinte 
e duas) comissões existentes junto 
aos Estados federados. Os objetivos 
remanescentes são: (1) criar subco-
missões junto às subseções da OAB/
RS dos municípios de Santa Maria 
e de Passo Fundo, visto a existência 

das Auditorias Militares, com par-
ticipação de diversos advogados; 
(2) criar o Colégio dos Presidentes 
de Comissão do Direito Militar em 
nível nacional, de forma a valorizar, 
ainda mais, este ramo do direito es-
pecializado.

O Presidente do TJM/RS, De-
sembargador Militar Paulo Rober-
to Mendes Rodrigues, em sua fala, 
agradeceu ao Presidente Breier pelo 
apoio decidido e que resultou na 
criação da Comissão. Com tal ati-
tude a JME e a OAB se unem em 
esforços visando valorizar os estu-
dos e divulgação do direito militar. 
Na sequência, foi entregue ao Pre-
sidente da OAB/RS o livro “Somos 
Centenários” do Tribunal de Justiça 
Militar.

JME/RS participa da entrega de Portarias a membros
da Comissão de Direito Militar - OAB/RS
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HC 169115 AgR / RJ - RIO DE JANEIRO

Relator:  Min. LUIZ FUX

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E 
PROCESSUAL PENAL MILITAR. CRIME DE CORRUPÇÃO PASSI-
VA. ARTIGO 308 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. PRETENSÃO DE 
REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. INEXISTÊNCIA DE CONS-
TRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-
-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. ALEGADO 
EXCESSO DE PRAZO. NECESSIDADE DE SE AFERIR A DURAÇÃO 
RAZOÁVEL DO PROCESSO À LUZ DAS ESPECIFICIDADES DO CASO 
CONCRETO. DEVER DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO 
AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A decretação 
da custódia preventiva para garantia da ordem pública que tem 
como fundamento a gravidade concreta da conduta, eviden-
ciada pela necessidade de se evitar a reiteração delitiva, bem 
como de se interromper atividades de organização criminosa, 
encontra amparo na jurisprudência desta Corte. Precedentes: 
HC 145.562-AgR, Primeira Turma, rel. min. Roberto Barroso, 
DJe de 21/5/2018; HC 146.293-AgR, Segunda Turma, rel. min. 
Ricardo Lewandowski, DJe de 6/8/2018; e HC 150.034-AgR, 
Segunda Turma, rel. min. Gilmar Mendes, DJe de 14/12/2018. 
2. A complexidade dos fatos e do procedimento permitem seja 
ultrapassado o prazo legal da instrução processual, máxime 
diante do registro do Superior Tribunal de Justiça no sentido 
de que “o recurso de apelação está em processamento, não 
havendo sinal de desídia em sua tramitação. A complexidade 
do feito, que conta com 5 réus, e cuja denúncia possui quase 
30 laudas, justifica, ao menos até aqui, o não exaurimento da 

instância ordinária, o que deve ocorrer em breve”. Precedentes: 
HC 125.144-AgR, Primeira Turma, rel. min. Rosa Weber, DJe de 
28/6/2016; e HC 132.610-AgR, Segunda Turma, rel. min. Dias 
Toffoli, DJe de 6/6/2016. 3. In casu, o paciente foi condenado 
em primeira instância à pena de 80 (oitenta) anos de reclusão, 
em regime inicial fechado, em razão da prática, por diversas 
vezes, do crime tipificado no artigo 308 do Código Penal Mili-
tar, tendo sido negado o direito de recorrer em liberdade. 4. O 
habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame 
minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos. 5. 
A impugnação específica da decisão agravada, quando ausente, 
conduz ao desprovimento do agravo regimental. Precedentes: HC 
137.749-AgR, Primeira Turma, rel. min. Roberto Barroso, DJe 
de 17/5/2017; e HC 133.602-AgR, Segunda Turma, rel. min. 
Cármen Lúcia, DJe de 8/8/2016. 6. A reiteração dos argumen-
tos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é 
insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 
136.071-AgR, Segunda Turma, rel. min. Ricardo Lewandowski, 
DJe de 9/5/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma, rel. min. 
Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira 
Turma, rel. min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015. 7. Agravo 
regimental desprovido.
Decisão
A Turma, por maioria, negou provimento ao agravo, nos termos 
do voto do Relator, vencido o Ministro Marco Aurélio. Primeira 
Turma, Sessão Virtual de 21.6.2019 a 27.6.2019.

(DJe-169  DIVULG 02-08-2019  PUBLIC 05-08-2019)

ADI 2752 / DF - DISTRITO FEDERAL

Relator:  Min. ROBERTO BARROSO

Ementa: Direito constitucional. Ação direta. Lei distrital de que 
cria “serviço comunitário de quadra”. Competência da União. In-
constitucionalidade. 1. A Lei nº 2.763/2001, do Distrito Federal, 
estabelece condições para o exercício de atividades típicas de 
policiamento ou segurança ostensivos, tais como o acompanha-
mento da chegada e a saída de moradores de suas moradias, 
bem como a vigilância de seus automóveis e residências. 2. 
O policialmente ostensivo é tarefa de atribuição exclusiva das 
polícias militares, nos termos do art. 144, § 5º, da Constituição, 
sendo inviável a sua atribuição a particulares. Já em relação ao 
exercício de atividades de vigilância e segurança de pessoas e 

patrimônio, não cabe ao Distrito Federal estabelecer qualquer 
tipo de regulamentação, pois é de competência privativa da 
União legislar sobre as condições para o exercício de profissões 
(Constituição, art. 22, XVI). 3. Procedência do pedido.
Decisão
O Tribunal, por maioria, julgou procedente o pedido formulado 
na ação direta para declarar a inconstitucionalidade da Lei nº 
2.763, de 16 de agosto de 2001, do Distrito Federal, confirman-
do a cautelar proferida em 12.02.2004, nos termos do voto do 
Relator, vencido o Ministro Edson Fachin. Não participou deste 
julgamento, por motivo de licença médica, o Ministro Celso de 
Mello. Plenário, Sessão Virtual de 16.8.2019 a 22.8.2019.
(DJe-194  DIVULG 05-09-2019  PUBLIC 06-09-2019)

HC 137741 AgR / RS - RIO GRANDE DO SUL

Relatora:  Min. ROSA WEBER

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. WRIT 
SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. CRIMES 
DE VIOLÊNCIA CONTRA INFERIOR (ART. 175 DO CPM). PRINCÍPIO 
DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. TESE QUE CONFIGURA 
INOVAÇÃO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA CON-
SUNÇÃO. BENS JURÍDICOS DISTINTOS E SUJEITOS PASSIVOS DI-

VERSOS. NÃO INCIDÊNCIA. 1. Inadmissível o emprego do habeas 
corpus como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes: RHC 
123.813/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 21.11.2014 
e HC 121.255/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 1.8.2014. 
2. O ato dito coator que delimita os bens jurídicos tutelados 
pela norma penal e motiva fundamentadamente o afastamento 
do princípio da insignificância, observando as balizas fixadas no 
julgamento do HC 84.412, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, 
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Relator Min ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (1182)

Ementa: 
PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECEN-
TES. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA 
O TRÁFICO DE DROGAS. CONCUSSÃO. EXTORSÃO.   EXCESSO   
DE   PRAZO.  SUPRESSÃO  DE  INSTÂNCIA.  PRISÃO PREVENTIVA. 
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. PROVAS 
DE AUTORIA. INVIABILIDADE DE ANÁLISE EM HABEAS CORPUS.
1.  A  alegação de excesso de prazo para a formação da culpa 
não foi objeto   de  análise  pelo  Tribunal  de  origem,  o  que  
impede  o enfrentamento  do tema por esta Corte sob pena de 
indevida supressão de instância.
2.   A   validade   da   segregação  cautelar  está  condicionada  
à observância,  em  decisão  devidamente  fundamentada, aos 
requisitos insertos  no  art.  312  do  Código  de Processo Penal, 
revelando-se indispensável   a  demonstração  de  em  que  con-
siste  o  periculum libertatis.
3. No caso, a prisão preventiva está justificada, pois a decisão 
que a  impôs  fez  referência  ao  fato  de os ora pacientes – po-
liciais militares  -  serem  membros  de organização criminosa 
envolvida com tráfico  de  drogas,  concussão  e  extorsão, grupo 
esse que recebia dinheiro  de traficantes de drogas para deixar de 
atuar na repressão ao  tráfico. Assim, a prisão se faz necessária 
para garantir a ordem pública,  evitando  o  prosseguimento  das 
atividades criminosas até então desenvolvidas.
4.  Conforme  magistério  jurisprudencial  do  Pretório  Excelso, 
“a necessidade  de  se interromper ou diminuir a atuação de in-
tegrantes de  organização  criminosa  enquadra-se  no  conceito 
de garantia da ordem   pública,   constituindo   fundamentação  
cautelar  idônea  e suficiente  para  a  prisão  preventiva” (STF, 
Primeira Turma, HC n. 95.024/SP, relatora Ministra Cármen Lúcia, 

DJe de 20/2/2009).
5. Na mesma linha a manifestação da Procuradoria-Geral da Re-
pública, para  quem  “[está] demonstrada a real periculosidade 
dos pacientes, policiais   militares,   investigados   por   integra-
rem  associação criminosa  para a prática dos crimes de tráfico 
de drogas, concussão e extorsão, sendo acentuado o risco de 
reiteração delitiva”.
6. “Não cabe, em sede habeas corpus, proceder ao exame da 
veracidade do  suporte  probatório  que embasou o decreto de 
prisão preventiva. Isso  porque, além de demandar o reexame 
de fatos, é suficiente para o  juízo  cautelar a verossimilhança 
das alegações, e não o juízo de certeza,  próprio da sentença 
condenatória” (STF, Segunda Turma, RHC n. 123.812/DF, relator 
Ministro Teori Zavascki, DJe de 17/10/2014).
7.   In   casu,  o  decreto  prisional  demonstra  que  há  indícios 
suficientes   de   autoria,   em   especial  provas  testemunhais  e 
interceptações  telefônicas  autorizadas judicialmente que flagra-
ram os  traficantes  tratando  sobre  os  valores  a serem pagos 
aos ora pacientes,  circunstâncias  que  indicam,  ao  menos em 
tese, que há lastro  probatório  mínimo  apto a ensejar a custódia 
preventiva e a
persecução penal.
8. Ordem parcialmente conhecida e, nessa extensão, denegada.
Acórdão:
Vistos,  relatados  e discutidos os autos em que são partes as aci-
ma indicadas,  acordam os Ministros da Sexta Turma do Superior 
Tribunal de  Justiça,  por  unanimidade,  conhecer  parcialmente do 
pedido e, nesta  parte,  denegar  a  ordem  nos termos do voto do 
Sr. Ministro Relator.  Os  Srs.  Ministros  Laurita  Vaz,  Sebastião 
Reis Júnior, Rogerio  Schietti  Cruz  e  Nefi Cordeiro votaram com 
o Sr. Ministro Relator.
DJe 13/08/2019

DJe 19.11.2004, não é eivado de ilegalidade ou abuso de poder 
repelíveis pelo writ constitucional. 3. No crime de violência contra 
inferior (art. 175 do CPM), a ofensa ao bem jurídico tutelado não 
deve ser medida apenas com base nas lesões provocadas na 
vítima, mas também na violação da autoridade e da disciplina 
militares, bens jurídicos tutelados pela norma penal. 4. Estando 
as condutas dos pacientes expressamente proibidas pela Dire-
triz do Comandante nº 1 de 2013, há ofensa aos bens jurídicos 
tutelados pela norma penal em gradação incompatível com os 
vetores fixados pela jurisprudência para balizar a aplicação do 
princípio da insignificância. 5. É inviável o exame de teses que, 
além de não terem sido objeto de apreciação pela instância 
anterior, constituem inovação recursal, inadmissível em agravo 
regimental. 6. Nas hipóteses em que os bens jurídicos tutelados 
pelas normas penais incriminadoras são distintos e diversos são 
os sujeitos passivos das ações delitivas, bem como não haven-
do relação de meio necessário ou fase normal de preparação 
ou execução entre os delitos, torna-se inviável a aplicação do 
princípio da consunção, devendo o agente responder pela plu-
ralidade de crimes praticados. 7. Os crimes de deserção e de 
insubmissão possuem regramento específico (art. 457, §§ 2º e 

3º, e art. 464, do CPPM), que constitui exceção à regra geral de 
processamento penal dos crimes militares, exigindo a condição 
de militar do agente no curso do processamento da ação penal 
(condição de procedibilidade e de prosseguimento da ação). 8. 
No caso, os pacientes responderam, na origem, pela prática de 
crimes de violência contra inferior (art. 175 do CPM). Logo, o 
debate a respeito da condição de procedibilidade ou de pros-
seguibilidade da ação penal torna-se inócuo no caso concreto, 
porquanto em apuração a prática de crime militar próprio sujeito 
ao regime geral de processamento, que exige apenas a condição 
de militar na data do crime. 9. Agravos regimentais da DPU e 
da PGR conhecidos e provido este último para restabelecer, na 
íntegra, o acórdão emanado do Superior Tribunal Militar.
Decisão
A Turma, por maioria, conheceu dos agravos regimentais da DPU 
e da PGR e proveu, este último, para restabelecer, na íntegra, 
o acórdão emanado do Superior Tribunal Militar, nos termos do 
voto da Relatora, vencido o Ministro Marco Aurélio. Presidência 
do Ministro Luiz Fux. Primeira Turma, 25.6.2019

(DJe-179  DIVULG 15-08-2019  PUBLIC 16-08-2019)

HC 481372 / SP – SÃO PAULO

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
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Relator Min REYNALDO SOARES DA FONSECA (1170)

Ementa: HABEAS   CORPUS   SUBSTITUTIVO   DE   RECURSO   ORDI-
NÁRIO   PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO.  CRIMES  MILITARES.  ALEGAÇÃO  
DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL  PELO  TRIBUNAL  DE  
JUSTIÇA  MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO.   INOCORRÊNCIA.   
INDISPENSABILIDADE   DE   PERÍCIA   NA  VOZ IDENTIFICADA   NAS  
ESCUTAS  TELEFÔNICAS.  PROVIDÊNCIA  INVIÁVEL  NA ESTREITA  VIA  
DO  HABEAS  CORPUS. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. IMPOS-
SIBILIDADE.  FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MANUTENÇÃO DA DISCIPLINA 
NOS QUARTÉIS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE 
CONSTRANGIMENTO ILEGAL. WRIT NÃO CONHECIDO.
1.  O  Supremo  Tribunal  Federal  e o Superior Tribunal de Justiça, diante  
da  utilização  crescente  e  sucessiva  do  habeas  corpus, passaram  
a  restringir  sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível  de  
impugnação  pela  via  recursal própria, sem olvidar a possibilidade  de  
concessão  da  ordem,  de  ofício,  nos  casos de flagrante ilegalidade.
2.  No  tocante  ao  pedido  de  nulidade,  por  ausência de perícia re-
querida  pela  defesa, o Tribunal de Justiça Militar destacou, com ampla   
e   suficiente   fundamentação,   que   a  análise  sobre  a indispensa-
bilidade  de  perícia  na voz gravada na escuta telefônica demandaria  
incursão  aprofundada  nas provas da Ação Penal Militar, providência  
incompatível  com  a  via  eleita naquela oportunidade, postergando  
sua  análise para o momento da interposição da Apelação Criminal.
3.  Há  precedentes  do  Superior Tribunal de Justiça dispondo que a 

necessidade   de   manutenção   do   cárcere   constitui  importante 
instrumento  de  que  dispõe o Estado para desarticular organizações 
criminosas. A necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de 
integrantes  de  organização  criminosa  enquadra-se  no conceito de 
garantia  da  ordem  pública,  constituindo  fundamentação  cautelar 
idônea  e  suficiente para a prisão preventiva (RHC 101.928/SP, Rel. 
Ministro  SEBASTIÃO  REIS  JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em 5/2/2019, 
DJe de 28/2/2019).
4.  Na hipótese, a negativa do direito de recorrer em liberdade está 
justificada  na  gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, 
bem como na necessidade de manutenção da disciplina nos quartéis. 
Ao fazer  remissão  aos  fundamentos  da  sentença  penal condena-
tória, destacou  a  Corte  Militar  a  gravidade  da  conduta  imputada  
ao paciente, que, na condição de policial militar, integrou organização 
criminosa, disponibilizando seu ofício e recursos da corporação para 
assegurar a prática de assaltos a bancos pelo grupo criminoso.
5. Habeas corpus não conhecido.
Acórdão
Vistos,  relatados  e discutidos os autos em que são partes as acima 
indicadas, acordam os Ministros da Quinta Turma do Superior Tribunal 
de  Justiça,  por  unanimidade,  não  conhecer  do  pedido.  Os Srs. 
Ministros  Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e Jorge Mussi votaram 
com  o  Sr.  Ministro  Relator.  Ausente,  justificadamente,  o  Sr. Mi-
nistro Felix Fischer.
DJe 30/08/2019

Relatora Min. LAURITA VAZ (1120)

Ementa: HABEAS  CORPUS.  PROCESSUAL  PENAL. ORGANIZA-
ÇÃO CRIMINOSA (ART. 2.º, CAPUT  E  §§  2.º  E 4.º, INCISO II, DA 
LEI N.º 12.850/2013). PRISÃO PREVENTIVA.  FUNDAMENTAÇÃO  
IDÔNEA.  PERICULOSIDADE DO AGENTE, QUE É POLICIAL  MILI-
TAR.  MODUS  OPERANDI. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA 
E NECESSIDADE  DE INTERRUPÇÃO DAS ATIVIDADES DE ORGA-
NIZAÇÃO CRIMINOSA. CONDIÇÕES  PESSOAIS  FAVORÁVEIS.  
IRRELEVÂNCIA. DESPROPORCIONALIDADE ENTRE  A PRISÃO 
CAUTELAR E A PENA DECORRENTE DE EVENTUAL CONDENAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE  DE  AFERIÇÃO.  ORDEM  DE  HABEAS  COR-
PUS  DENEGADA. ALEGAÇÃO  DE  OCORRÊNCIA DE EXCESSO 
DE PRAZO PREJUDICADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.º 52/STJ. 
ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA.
1.   A   prisão   preventiva   está  concretamente  fundamenta-
da  na periculosidade  do  Paciente,  que é policial militar e se 
utilizava “do  cargo  público  e  dos poderes a ele inerentes, 
concedidos pelo Estado,  para  disponibilizar  o  aparato  esta-
tal  para  interesses espúrios, em vez de cumprir sua missão 
constitucional de preservação da ordem pública”.
2.  Não  é  ilegal,  também,  a  prisão  preventiva decretada 
para o resguardo  da  ordem  pública,  em  razão  da  gravidade 
concreta da conduta  e  do  modus  operandi  da  associação  
criminosa,  pois  a ‘necessidade  de se interromper ou diminuir 
a atuação de integrantes de  organização  criminosa  enquadra-
-se  no  conceito de garantia de ordem   pública,   constituindo   
fundamentação  cautelar  idônea  e suficiente para a prisão 
preventiva’. (HC 95.024/SP, PRIMEIRA TURMA, Rel. Ministra 
CÁRMEN LÚCIA, DJe 20/02/2009).

3.   A  jurisprudência  do  STJ  afirma  que  “condições  subjeti-
vas favoráveis  do  paciente, por si sós, não impedem a prisão 
cautelar, caso  se verifiquem presentes os requisitos legais para 
a decretação da  segregação  provisória”  (HC  448.134/SP,  
Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, 
DJe 30/08/2018).
4.  Não  há como prever, nessa fase processual, a quantidade 
de pena que   eventualmente  poderá  ser  imposta,  caso  seja  
condenado  o Paciente,  menos  ainda  se  iniciará o cumprimen-
to da reprimenda em regime diverso do fechado, de modo que 
não se torna possível avaliar a arguida desproporção da prisão 
cautelar imposta.
5.  A análise da alegação da eventual ocorrência de excesso 
de prazo para a formação da culpa encontra-se prejudicada, na 
medida em que a Defesa  e  o  Ministério Público foram intimados 
para a apresentação das  alegações  finais, tendo sido, inclusive, 
designada data para a ocorrência da audiência de instrução e 
julgamento. Assim, nos termos da  Súmula  n.º  52  do  Supe-
rior  Tribunal de Justiça: “Encerrada a instrução  criminal, fica 
superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo”.
6. Ordem de habeas corpus denegada.
Acórdão
Vistos,  relatados e discutidos estes autos, acordam os Mi-
nistros da Sexta  Turma  do  Superior  Tribunal de Justiça, na 
conformidade dos votos e das notas taquigráficas a seguir, por 
unanimidade, denegar a ordem,  nos  termos  do  voto  da  Sra.  
Ministra  Relatora. Os Srs. Ministros   Sebastião  Reis  Júnior,  
Rogerio  Schietti  Cruz,  Nefi Cordeiro  e  Antonio  Saldanha  
Palheiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
DJe 02/08/2019

HC 493199 / RJ – RIO DE JANEIRO

HC 510768 / SP – SÃO PAULO


