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Reunião on-line da Associação 
Internacional das Justiças 

Militares – AIJM, 04/12/20.

Paulo Adib Casseb, Pres. AIJM 
(primeiro acima da esq. p/ dir) e 

demais associados.

Reunião on-line – 
Foro Interamericano 
da Justiça Militar, 
02/11/2020.
 
Ao centro Contralmirante 
Júlio Pacheco, Presidente do 
Foro e demais membros.

Solenidade de inauguração do retrato e da placa de homenagem
ao ex-Presidente do TJMMG no biênio 2018/2019. 09/11/20.

James Ferreira Santos, Des. Mil Pres. Biênio 2018/2019 e 
Fernando Armando Ribeiro, Des Mil Pres. TJM/MG.

Osmar Duarte Marcelino, Des. Mil V.Pres. TJM/MG e James 
Ferreira Santos.
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Os conceitos em trabalhos 
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autores. A matéria deste Jornal 
pode ser livremente transcrita, 
observada a ética autoral que 

determina a indicação da fonte.

Em 09/11/20, o Presidente do Tribunal 
de Justiça Militar, Desembargador Militar 
Fernando Armando Ribeiro, acompanha-
do do Vice-Presidente, Desembargador 
Militar Osmar Duarte Marcelino, dirigiu 
a solenidade de inauguração do retrato e 
da placa de homenagem ao ex-presidente 
do TJMMG no biênio 2018/2019, Desem-
bargador Militar James Ferreira Santos, na 
galeria dos ex-presidentes do salão nobre 

do órgão.
A solenidade fez parte das atividades 

de comemoração dos 83 anos do TJMMG, 
e foi seguida do webinário “Questões 
contemporâneas da Justiça Militar”, trans-
mitido ao vivo no canal do YouTube. Re-
lativamente às atividades de comemoração 
dos 83 anos do TJMMG ocorreu, também, 
o lançamento da 45° edição da Revista de 
Estudos e Informações (REI).

Tribunal de Justiça Militar de Minas 
Gerais celebrou 83 anos, 09/11/20.

Em mais uma ação para estimular a par-
ticipação institucional feminina no Poder 
Judiciário, o Plenário do Conselho Nacional 
de Justiça (CNJ) aprovou recomendação 
aos Tribunais para que observem com-
posição paritária de gênero na formação 
das comissões organizadoras e das bancas 
examinadoras nos concursos públicos que 
realizarem para ingresso na carreira da 
magistratura.

A proposta, que obteve unanimidade 
na 323ª Sessão Ordinária, realizada no 
deia 15/12/20, dirige-se aos Tribunais de 
Justiça, aos Tribunais Regionais Federais, 
aos Tribunais Regionais do Trabalho, aos 
Tribunais de Justiça Militar dos Estados e 
ao Superior Tribunal Militar.

Destaque para a Justiça Militar do RS
Em manifestação durante a sessão, o 

Conselheiro Mário Guerreio saudou a 
aprovação da recomendação, destacando 
que é fundamental a participação feminina 
“mas também que os cargos da administra-
ção, de chefias, também sejam acessíveis às 
mulheres”.  Guerreiro elogiou ainda a Justiça 
Militar do Rio Grande do Sul,  onde, dos 
sete juízes da primeira instância, cinco são 
mulheres, além de uma Desembargadora 
Militar no 2º grau.

Relatada pela  Conselheira  Iva-
na Farina no processo nº nº 0010087-
44.2020.2.00.0000, a recomendação teve 
como base dados obtidos na pesquisa 

nacional “A Participação Feminina nos 
Concursos para a Magistratura”, realizada 
pelo Departamento de Pesquisas Judiciárias 
(DPJ/CNJ) junto às cortes brasileiras. De 
acordo com a conselheira, o estudo revelou 
que “em concursos com maior participação 
de mulheres nas bancas examinadoras, foi 
possível identificar também maiores per-
centuais de aprovação entre as mulheres 
inscritas”.

O levantamento mostrou que, logo após 
a promulgação da Constituição Federal, elas 
representavam 8,2% dos componentes das 
comissões organizadoras e 10% das bancas 
examinadoras dos certames. Passadas mais 
de duas décadas, já no período entre 2010 
e 2020, as mulheres representaram apenas 
22% dos integrantes de comissões organi-
zadoras e 20% das bancas.

Ivana Farina observou que a reco-
mendação foi elaborada pelo Grupo de 
Trabalho instituído pela Portaria CNJ 
44/2020, cuja primeira deliberação foi 
reconhecer a necessidade de realização da 
pesquisa. “Obtivemos uma radiografia da 
participação feminina no Judiciário desde 
a Constituição de 1988. Atualmente, 38,8% 
dos cargos da magistratura são ocupados 
por juízas, número muito aquém da repre-
sentatividade feminina em nossa sociedade, 
onde as mulheres correspondem a 51,6% 
da população.”

*Com informações da Agência CN

Representatividade feminina na Justiça Militar 
Estadual/RS recebe destaque em sessão do CNJ.
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O Magistrado integrante 
do Conselho da Magistratura 
do Tribunal de Justiça do Pará 
(TJPA), Desembargador José 
Roberto Pinheiro Maia Bezer-
ra Júnior, foi agraciado com o 
Colar do Mérito Institucional, 
a mais alta comenda do Minis-
tério Público do Pará (MPPA). 
A homenagem ocorreu du-
rante solenidade do Colégio 
de Procuradores de Justiça do 
Pará (CPJ) realizada no dia 
14 de dezembro de 2020, pela 

celebração ao Dia Nacional do 
Ministério Público. O colar do 
Mérito Institucional é entre-
gue a membro do Ministério 
Público do Estado da ativa ou 
aposentado, ou a pessoa ou 
instituição nacional ou estran-
geira, que tenha contribuído 
para o engrandecimento ou 
o aperfeiçoamento institu-
cional.

A programação foi condu-
zida pelo Procurador-Geral 
de Justiça do Pará, Gilberto 

Martins, Presidente do CPJ. 
Entre os homenageados com 
o colar do mérito institucional 
estavam, também, o General 
do Exército Sérgio da Costa 
Negraes, Comandante Militar 
do Norte; a Conselheira Rosa 
Egídia Crispino Calheiros Lo-
pes, Corregedora do Tribunal 
de Contas do Estado do Pará; 
a Promotora de Justiça e mem-
bro auxiliar da Ouvidoria Na-
cional do Conselho Nacional 
do Ministério Público, Andréa 

Moura Santos Sampaio; e o 
Promotor de Justiça de Família 
de Belém, Claudomiro Lobato 
de Miranda. 

Durante o evento, que 
ocorreu em Belém, no auditó-
rio Nathanael Farias Leitão do 
edifício-sede MPPA, e com 
transmissão simultânea pela 
internet, foram entregues ain-
da a medalha do mérito insti-
tucional, o diploma de honra 
ao mérito e os certificados por 
trabalhos jurídicos.

A identificação de ações para 
o aperfeiçoamento da Justiça Mi-
litar e o alinhamento ao CNJ 
foram tema de reunião realizada 
em 10/11/20 pela Comissão Per-
manente de Aperfeiçoamento da 
Justiça Militar nos âmbitos federal 
e estadual. Entre os temas tratados, 
estão a ampliação da competência 
da Justiça Militar para o julgamen-
to de ações de caráter administra-
tivo, como punições disciplinares 
e transferências de militares, inte-
gração de componentes militares 
ao CNJ e aumento do número de 
tribunais militares no país.   

O Presidente do Tribunal de 
Justiça Militar do Rio Grande 
do Sul, Fábio Duarte Fernandes, 
representou a Justiça Militar Esta-
dual. A reunião contou, ainda, com 
a participação dos Presidentes do 
Superior Tribunal Militar (STM), 
Ministro Marcus Vinicius Olivei-
ra dos Santos, e dos Tribunais de 
Justiça Militar de Minas Gerais 
(TJMMG), Desembargador Militar 

Fernando Armando Ribeiro, e de 
São Paulo (TJMSP), Juiz Coronel 
Clovis Santinon.

O presidente do CNJ, Mi-
nistro Luiz Fux, destacou que a 
competência da Justiça Militar é 
uma medida cuja regulamentação 
depende de aprovação de Proposta 
de Emenda Constitucional pelo 
Congresso Nacional. O Ministro 
Fux destacou, ainda, que é im-
portante a Justiça Militar integrar 
o Poder Judiciário e que o CNJ 
vai se dedicar a estudar os temas 
apresentados. 

O Presidente do STM fez uma 
retrospectiva das ações do CNJ 
junto à Justiça Militar. Segundo ele, 
o aperfeiçoamento está sendo reali-
zado e já foram resolvidas 80% das 
demandas. Segundo o Presidente 
da Comissão Permanente do CNJ, 
Conselheiro André Godinho, o 
caminho está sendo trilhado, com 
importantes avanços nos últimos 
anos. 

*Agência CNJ

Solenidade de entrega do Colar do Mérito Institucional do MP/PA, 14/12/20.

Debate para aperfeiçoamento da 
Justiça Militar no Conselho
Nacional de Justiça (CNJ).

Presidente do TJM/SP 
recebe homenagem do 

Segundo Batalhão de Choque 
da PMSP, 05/11/20.

O Presidente do Tribunal de Justiça Militar do 
Estado de São Paulo, Juiz Coronel Clovis Santinon, 
recebeu no dia 05/11/20, a medalha Batalhão Expe-
dicionários Paulistas.

O evento que homenageou autoridades civis e 
militares aconteceu no 2º Batalhão de Polícia de 
Choque/SP.

Entre outras autoridades agraciadas, o Juiz de 
Direito da Terceira Auditoria Militar do TJM/SP, 
Enio Luiz Rossetto. O Juiz Coronel Orlando Eduardo 
Geraldi prestigiou a cerimônia. Os magistrados foram 
recebidos pelo Tenente Coronel Xavier.

O Presidente do TJM/SP foi recebido com honras 
militares e como a mais alta autoridade no local, além 
de dar a permissão para início da cerimônia, discursou 
antes do encerramento.

Em discurso, Clovis Santinon destacou o trabalho 
constante da Polícia Militar mesmo no momento 
atual de pandemia. “A situação é difícil em todos os 
países com essa pandemia, mas a Polícia Militar tem 
continuado seu trabalho no dia-a-dia com a missão de 
atender o cidadão durante 24 horas. Parabéns a todos 
os agraciados e me sinto honrado em receber essa 
medalha” concluiu o Presidente do TJM/SP.
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No dia 18 de dezembro, o Presi-
dente do Tribunal de Justiça Militar 
do Rio Grande do Sul, Desembarga-
dor Militar Fábio Duarte Fernandes, 
publicou a Portaria 156/2020 consti-
tuindo comissão que realizará estudo 
visando a implantação de plano 
piloto, na Auditoria de Santa Maria, 
a fim de indicar os procedimentos 
que devem ser adotados para a via-
bilidade ou não do desenvolvimento 
de ações que atendam às diretrizes 
programáticas do Conselho Nacional 
de Justiça, para a instalação da polí-
tica de justiça restaurativa no âmbito 
da JMERS.

A portaria leva em conta resoluções 

da Organizações das Nações Unidas 
que recomendam iniciativas de Justiça 
Restaurativa por seus estados-mem-
bros, bem como as atribuições ao Po-
der Judiciário quanto ao permanente 
aprimoramento de suas formas de res-
posta às demandas sociais relacionadas 
às questões de conflitos e de violência, 
sempre objetivando a promoção da paz 
social. O documento destaca ainda o 
desenvolvimento de capacitação em 
Justiça Restaurativa junto ao CNJ e 
a Escola da Magistratura da Ajuris 
realizados em 2020 por magistrada e 
servidores da JME.

Por fim, a portaria considera a 
Resolução nº 225/2016 do Conselho 

Nacional de Justiça que dispõe sobre 
a Política Nacional de Justiça Restau-
rativa no âmbito do Poder Judiciário 
com determinação aos Tribunais de 
apresentação, ao Conselho Nacional 
de Justiça, de plano de implantação 
de difusão e de expansão da Justiça 
Restaurativa. 

A comissão que tratará do tema 
na JME será integrada pela Juíza de 
Direito Viviane de Freitas Pereira, da 
Auditoria Militar de Santa Maria, da 
Oficial de Justiça, Fabian Magalhães 
Schneider, da Bibliotecária Pesquisa-
dora-Judiciária, Francine Feldens, e 
do Assessor Militar, Gilson Wagner de 
Oliveira Alves.

Política de Justiça Restaurativa terá plano piloto
na Justiça Militar do Rio Grande do Sul.

No dia 6 de dezembro de 2020, fale-
ceu o Ministro aposentado do Superior 
Tribunal Militar (STM) Aldo da Silva 
Fagundes.

O Ministro estava internado em 
um hospital particular de Brasília não 
resistiu à agressividade da Covid.

Natural de Alegrete (RS), onde 
nasceu em 27 de maio de 1931.

Fez seus primeiros estudos naquela 
cidade gaúcha, transferindo-se depois 
para Porto Alegre (RS), onde se Bacha-
relou em Ciências Jurídicas e Sociais 
pela Faculdade de Direito da Univer-
sidade Federal do Rio Grande do Sul.

Ao colar grau, em 1956, já tinha 
exercido funções administrativas nas 
Secretarias de Obras Públicas e na do 
Interior e Justiça do Estado. Bacharel, 
retornou à Alegrete, onde estabeleceu 
sua banca de advogado.

Além de Advogado, exerceu o 

magistério Superior como Professor 
do Curso de Ciências Políticas do 
Centro de Ensino Unificado de Brasília 
- CEUB, atual Centro Universitário de 
Brasília - UniCEUB.

Ministro do STM
Aldo Fagundes foi nomeado Minis-

tro do Superior Tribunal Militar por 
decreto de 25 de março de 1986 e tomou 
posse em 9 de abril do mesmo ano.

Na Corte Superior da Justiça Mili-
tar fez uma longa e dedicada carreira. 
Foi eleito vice-presidente para o biênio 
1989/91, tomou posse em 16 de mar-
ço de 1989. Foi reeleito para o biênio 
1997/1999, em virtude da aposentado-
ria do Ministro Vice-Presidente Paulo 
César Cataldo, tomando posse em 19 
de dezembro de 1997.

Chegou à direção do STM em 2001, 
quando foi eleito Presidente do Tribu-
nal para o biênio 2001/2003. Tomou 

posse em 19 de março do mesmo ano.
Primeiro Presidente civil do STM
Aldo Fagundes foi o primeiro Mi-

nistro civil eleito Presidente da Corte, 
escolhido pelo Plenário, observado o 
critério de rodízio para um mandato 
de dois anos.

Além dos relevantes processos 
apreciados em mais de 10 anos, o 
Magistrado também elaborou estudos 
visando melhor racionalização e ope-
racionalidade da Justiça Militar – Revi-
são Constitucional de 1993 – Membro, 
1992; acompanhou a implantação da 
Lei de Organização Judiciária Militar 
(Lei nº 8.457/92) e participou da ela-
boração das normas de Cerimonial 
Interno (1989/91).

Por fim, após intenso e longo traba-
lho em prol do país, aposentou-se em 
28 de maio de 2001.

Fonte site STM

Faleceu, Aldo da Silva Fagundes, primeiro Presidente civil do STM.
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O Presidente do Conselho Nacional 
de Justiça (CNJ), Ministro Luiz Fux, 
assinou no dia 19/11/20, a Portaria 
CNJ 256/2020, que designa os novos 
integrantes do Comitê de Comunica-
ção Social do Poder Judiciário. Com a 
nova composição, as Justiças Militares 

dos Estados passam a ter assento no 
comitê. O presidente do Tribunal de 
Justiça Militar do Rio Grande do Sul, 
Des. Militar Fábio Duarte Fernandes, 
será o representante dos TJMs.

Coordenado pela Conselheira do 
CNJ Tânia Reckziegel, o comitê possui 

entre as suas atribuições a proposição 
de diretrizes gerais de comunicação no 
Judiciário, a sugestão de parâmetros 
para o uso institucional de mídias so-
ciais nos tribunais, além de promoção 
de iniciativas que contribuam para o 
combate às notícias falsas (fake News).

Justiça Militar do RS passa a integrar o Comitê
de Comunicação do Poder Judiciário.

Auditoria da Justiça 
Militar da União de Bagé 
realiza mais uma etapa 
do programa “Justiça 
Militar Presente”.

Nos dias 25 e 26 de novembro, a Audi-
toria da Justiça Militar da União de Bagé 
(RS) realizou mais uma etapa do programa 
de treinamento Justiça Militar Presente.

A ação ocorreu nas unidades militares 
7º Regimento de Cavalaria Mecanizado e 
2ª Bateria de Artilharia Antiaérea, organi-
zações militares localizadas no município 
de Santana do Livramento, na fronteira 
com o Uruguai.

Participaram da atividade o Juiz 
Federal da Justiça Militar Rodolfo Rosa 
Telles Menezes, o Diretor de Secretaria 
Anderson Rosa Souza e os Técnicos Gilson 
Coelho Lopes e Cícero Gomes Ribeiro.

A programação contou com a palestra 
“Soldado de Sucesso” e “Treinamento e 
Aperfeiçoamento do e-Proc” com instru-
ção sobre procedimentos investigatórios, 
para os quais os oficiais concorrem, com 
especial foco no Auto de Prisão em Fla-
grante.

As atividades ocorreram mediante 
iniciativa manifestada pelas próprias or-
ganizações militares, de maneira oficial. 
Os trabalhos seguiram as regras visando o 
combate à pandemia da COVID-19, como 
o uso de máscaras, o distanciamento social 
e o uso de álcool gel.

Na data em que se celebra o Dia In-
ternacional dos Direitos Humanos, 10 de 
dezembro, o Ministério Público Militar 
da União adere ao acordo de Cooperação 
celebrado entre o Conselho Nacional do 
Ministério Público, o Ministério Público 
Federal e a Escola Superior do Ministério 
Público da União visando a conjugação 
de esforços para a execução do projeto 
“Respeito e Diversidade”. A assinatura do 
acordo ocorreu nesta tarde (10), durante 
o lançamento do projeto “Respeito e 
Diversidade” pelo procurador-geral da 
República, Augusto Aras, no CNMP.

O projeto concentra um conjunto de 
iniciativas com o objetivo de disseminar 
a cultura do diálogo, do respeito à diver-
sidade humana e do pluralismo de ideias, 
de opiniões, de cor, de raça, de credo, de 
gênero, de aspectos físicos. Essas inicia-
tivas serão realizadas a partir da criação 
de uma rede de instituições parceiras 
responsável por realizar eventos, cursos 
e rodas de conversa que tenham como 
tema o respeito e a diversidade. O projeto 
está aberto à participação de instituições 
públicas, personalidades e representantes 
da sociedade civil.

Como ressaltado pelo Procurador-
-Geral Antônio Duarte, a adesão do MPM 
ao projeto “Respeito e Diversidade” foi 

natural e absolutamente necessária, em 
razão das situações de violação dos direi-
tos humanos que ocorrem também nas 
Forças Armadas.

Entre as ações previstas para 2021 es-
tão uma campanha publicitária nacional 
de conscientização da sociedade sobre 
a importância do respeito às diferenças; 
eventos, palestras, rodas de conversa, 
seminários, cursos e treinamentos. Tam-
bém estão previstas audiências públicas 
e a publicação de coletâneas de artigos. 
Essas realizações terão como objetivos 
replicar boas práticas relacionadas à di-
versidade e debater possíveis soluções para 
mitigar e combater atos de desrespeito e 
intolerância.

No primeiro trimestre de 2021 será 
lançado, também, um Prêmio Nacional 
para o reconhecimento das iniciativas 
relacionadas ao tema do projeto Respeito 
e Diversidade. Serão três categorias: ini-
ciativas dos Ministérios Públicos na defesa 
do respeito e da diversidade; matérias 
jornalísticas publicadas pela imprensa 
brasileira sobre respeito e diversidade 
que contribuam com a reflexão sobre o 
assunto; e iniciativas da sociedade que 
estejam alinhadas com o propósito do 
projeto. (Com informações da Assessoria 
de Comunicação da ESMPU).

DIA INTERNACIoNAl DoS DIREITo HuMANoS
Ministério Público Militar da união adere

ao Projeto Respeito e Diversidade.
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JURISPRUDÊNCIA
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

ADI 3954 AgR / SC - SANTA CATARINA

Relator: Min. LUIZ FUX

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO DIRETA DE IN-
CONSTITUCIONALIDADE. DIREITO ADMINISTRATIVO. ARTI-
GO 68, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI COMPLEMENTAR 339/2006 
DO ESTADO DE SANTA CATARINA. PROVIMENTO 4/1999 DO 
CORREGEDOR-GERAL DO ESTADO. POSSIBILIDADE DE LAVRA-
TURA DE TERMO CIRCUNSTANCIADO POR POLICIAL MILITAR. 
ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DA UNIÃO 
PARA LEGISLAR SOBRE A MATÉRIA. SUPOSTA OFENSA À RE-
PARTIÇÃO CONSTITUCIONAL DE COMPETÊNCIAS ENTRE AS 
POLÍCIAS CIVIS E MILITARES. ARTIGO 68, PARÁGRAFO ÚNICO, 
DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 339/2006. REPRODUÇÃO 
DO TEOR DO ARTIGO 4º, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO 
DE PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DA TO-
TALIDADE DO COMPLEXO NORMATIVO QUE DISCIPLINA A 
MATÉRIA. VÍCIO PROCESSUAL QUE COMPROMETE O INTE-
RESSE DE AGIR. PROVIMENTO DO CORREGEDOR-GERAL DO 
ESTADO. ATO NORMATIVO SECUNDÁRIO. INTERPRETAÇÃO 
DO ARTIGO 69 DA LEI FEDERAL 9.099/1995. CONFLITO DE 
LEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A ação direta de incons-
titucionalidade tem por objeto o parágrafo único do artigo 68 da Lei 
Complementar 339/2006 do Estado de Santa Catarina, que reproduz o 
teor do parágrafo único do artigo 4º do Decreto-Lei 3.689/1941 (Código 
de Processo Penal), e o Provimento 4/1999 do Corregedor-Geral do 
Estado de Santa Catarina, que orienta os procedimentos a serem ado-
tados pelos órgãos de segurança pública estaduais para a lavratura de 
termos circunstanciados. 2. “Estando-se diante de simples reprodução 
de normas estipuladas em lei federal de observância obrigatória pelos 
Estados-membros, as quais sempre prevaleceriam, independentemente 
da sorte do diploma estadual, desveste-se a presente ação, obviamente, 
nesse ponto, do interesse processual que condiciona o seu exercício” 
(ADI 2.084-MC, Rel. Min. Ilmar Galvão, Plenário, DJ de 28/4/2000). 3. 
A ausência de impugnação da totalidade do complexo normativo que 
rege a matéria configura vício processual que compromete o interesse de 
agir em sede de controle abstrato de constitucionalidade. Precedentes. 4. 
O Provimento 4/1999 do Corregedor-Geral do Estado de Santa Catarina 
consubstancia ato normativo secundário cuja função é regulamentar 
o disposto no artigo 69 da Lei federal 9.099/1995 em âmbito estadual. 
Destarte, o ato ora impugnado não constitui norma jurídica autônoma 
apta a autorizar a atuação deste Tribunal Constitucional, para fins de 
verificação de compatibilidade com a Constituição Federal. 5. O ato 
normativo de que cuida o artigo 102, I, “a”, da Constituição Federal, 
apto a promover a atuação deste Supremo Tribunal, é o que, em tese, 

viola diretamente o texto constitucional. É assente nesta Suprema Corte 
que as ações de controle concentrado de constitucionalidade não se 
prestam à impugnação de atos regulamentares ou de cunho interno 
dos órgãos da Administração, porquanto a controvérsia a respeito da 
harmonia de decreto executivo em face da lei que lhe dá fundamento 
de validade não caracteriza questão de constitucionalidade, mas sim de 
legalidade. Precedentes. 6. Agravo desprovido.

Decisão: Após o voto do Ministro Luiz Fux (Relator), negando pro-
vimento ao agravo regimental, no que foi acompanhado pelo Ministro 
Edson Fachin, pediu vista dos autos o Ministro Alexandre de Moraes. 
Plenário, sessão virtual de 11 a 17.5.2018. Decisão: O Tribunal, por 
unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos termos 
do voto do Relator. Não participou deste julgamento, por motivo de 
licença médica, o Ministro Celso de Mello. Plenário, Sessão Virtual de 
20.3.2020 a 26.3.2020

Publicação: 15/10/2020

ARE 1279981 AgR / DF - DISTRITo FEDERAl

Relatora: Min. CÁRMEN LÚCIA

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAOR-
DINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. INCIDENTE DE 
RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. ALEGADA INCOM-
PETÊNCIA DO CONSELHO PERMANENTE DE JUSTIÇA. AU-
SÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. DECISÃO EM 
HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL 
FEDERAL. PRECEDENTES. REQUERIMENTO DE RETIRADA DO 
AMBIENTE VIRTUAL: RESOLUÇÃO/STF N. 642/2019. AUSÊNCIA 
DE PREJUÍZO. INDEFERIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL AO 
QUAL SE NEGA PROVIMENTO.

Decisão: 
A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimen-

tal, nos termos do voto da Relatora. Segunda Turma, Sessão Virtual de 
9.10.2020 a 19.10.2020

Publicação: 04/11/2020

CC 163365 / MINAS GERAIS

Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK 

Ementa: CONFLITO DE COMPETÊNCIA. CRIMES DE TORTU-
RA, DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA, FALSO TESTEMUNHO E COA-
ÇÃO NO CURSO DO PROCESSO SUPOSTAMENTE PRATICADOS 

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIçA
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POR POLICIAIS MILITARES CONTRA CIVIL. AMPLIAÇÃO DA 
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR PELA LEI N. 13.491/2017. 
INCIDÊNCIA IMEDIATA.  POLICIAL DE FOLGA. IRRELEVÂNCIA. 
TORTURA EM TESE PRATICADA NO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO. 
VÍTIMA SOB UTORIDADE DO AGENTE DELITUOSO DENTRO 
DE QUARTEL MILITAR.

1. O presente conflito negativo de competência deve ser conhecido, 
por se tratar de incidente instaurado entre juízos vinculados a Tribunais 
distintos, nos termos o art. 105, inciso I, alínea “d” da Constituição 
Federal CF.

2. “A Lei 13.491/2017 (em vigor a partir de 16/10/2017) ampliou 
a competência da Justiça Militar, na medida em que doravante não 
são apenas os crimes que sejam concomitantemente previstos no 
Código Penal Militar e na legislação Penal comum que, em virtude 
do princípio da prevalência da lei especial sobre a lei geral, atrairão 
a competência da Justiça Militar. Passa a deslocar-se para a Justiça 
Castrense também qualquer crime contra civil previsto na Legislação 
Penal Comum (Código Penal e Leis Esparsas), desde que praticado por 
militar em serviço, ou no exercício da função. Inteligência da alínea ‘c’ 
do inciso II do art. 9º do CPM.” (CC 157.328/MG, Rel. Ministro REY-
NALDO SOARES DA FONSECA, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 05/06/2018)

3. “A Terceira Seção do STJ, no julgamento do Conflito de Com-
petência n. 161.898/MG, da relatoria do Ministro SEBASTIÃO REIS 
JUNIOR, DJe de 20/2/2019, firmou o entendimento de que a alteração 
de competência promovida pela Lei n. 13.491/2017 é de natureza 
processual, motivo pelo qual deve ser aplicada imediatamente aos 
processos em curso, mesmo que o fato tenha ocorrido antes da vigência 
da nova lei, como é o caso dos autos. Diante das alterações de direito 
material previstas na Lei n. 13.491/2017, caberá à Justiça Militar pro-
cessar e julgar os crimes previstos na legislação penal comum, bem 
como aplicar os institutos típicos do direito penal e processual penal 
comum mais benéficos ao tempo do crime.” (AgRg no CC 165.536/
SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, TERCEIRA 
SEÇÃO, DJe 26/02/2020)

4. No caso em análise, embora um dos três policiais militares envol-
vidos encontrava-se de folga, o crime de tortura foi praticado em razão 
da função por ele exercida, submetendo a vítima, que estava sob a sua 
autoridade, a intenso sofrimento físico, em lugar sujeito à administração 
militar, qual seja, no quartel da Polícia Militar de Chapada Gaúcha/
MG. Nesse contexto está caracterizado crime militar, nos termos do 
art. 9º , inciso “b” e “c” do Código Penal Militar. 

Precedente.
5. Conflito conhecido para declarar a competência do Juízo Auditor 

da Auditoria da 2ª Circunscrição Judiciária Militar do Estado de Minas 
Gerais, o suscitante.

Acórdão
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, 

acordam os Ministros da TERCEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de 
Justiça, por unanimidade, conhecer do conflito e declarar competente 
o suscitante, Juízo Auditor da Auditoria da 2ª Circunscrição Judiciária 
Militar do Estado de Minas Gerais, nos termos do voto do Sr. Ministro 
Relator. A Sra. Ministra Laurita Vaz e os Srs. Ministros João Otávio de 
Noronha, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz, Reynaldo Soares 

da Fonseca e Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro 
Relator. Ausentes, justificadamente, os Srs. Ministros Felix Fischer e 
Ribeiro Dantas. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Nefi Cordeiro.

DJe 27/11/2020

EDcl no AgRg no REsp 1831965 / RIo DE JANEIRo

Relatora: Ministra Laurita Vaz

Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGI-
MENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL MILITAR. AÇÃO DE 
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ABSOLVIÇÃO DOS RÉUS. 
PLEITO DE REPERCUSSÃO NO JULGAMENTO DESTE FEITO. 
IMPOSSIBILIDADE. INDEPENDÊNCIA DAS ESFERAS CÍVEL, CRI-
MINAL E ADMINISTRATIVA. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO 
EM CONCURSO DE PESSOAS. AGRAVANTE GENÉRICA PREVISTA 
NA ALÍNEA L DO INCISO II DO ART. 70 DO CÓDIGO PENAL MILI-
TAR. INCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE. BIS IN IDEM. INEXISTÊNCIA. 
PRECEDENTES.a  PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA 
PARA O DELITO DO ART. 305 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. INO-
VAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. VÍCIOS INDICADOS NO 
ART. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL NÃO DEMONSTRA-
DOS. EMBARGOS DE  DECLARAÇÃO REJEITADOS. 

1. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça cristalizou-se no 
sentido de que as esferas civil, penal e administrativa são independentes 
e autônomas entre si, de tal sorte que as decisões tomadas nos âmbitos 
administrativo ou cível não vinculam a seara criminal.

2. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos 
de declaração destinam-se a suprir eventual omissão, afastar obscuri-
dade, eliminar contradição ou ambiguidade existentes no julgado. No 
caso, os Embargantes não lograram comprovar nenhum deles.

3. O pleito subsidiário de desclassificação da conduta para o delito 
do art. 305 do Código Penal Militar apresenta-se como inovação recur-
sal, pois não foi declinado por ocasião da apresentação da resposta ao 
recurso especial do Ministério Público. E ainda que se superasse esse 
óbice por sua alegação no bojo do agravo em recurso especial, ainda as-
sim não seria possível sua apreciação, pois o agravo em recurso especial 
teve seu conhecimento obstaculizado pelo óbice da Súmula n. 182/STJ. 
Assim, não há que se falar em contradição do acórdão ora embargado.

4. No mais, a alegação de que o acórdão de fls. 1.795-1.803 não 
apreciou as ponderações relativas à superação do óbice da Súmula n. 
182/STJ, também sem razão os Embargantes, pois é vedado à parte 
sanar os vícios de impugnação à decisão agravada de origem em sede 
de agravo regimental, por força do instituto da preclusão.

5. Embargos de declaração rejeitados.
Acórdão: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os 

Ministros da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, na confor-
midade dos votos e das notas taquigráficas a seguir, por unanimidade, 
rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto da Sra. Minis-
tra Relatora. Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti 
Cruz, Nefi Cordeiro e Antonio Saldanha Palheiro votaram com a Sra. 
Ministra Relatora.

DJe 18/12/2020
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AgRg no HC 595556 / RIo DE JANEIRo

Relator: Ministro NEFI CORDEIRO

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. 
EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO QUALIFICADA PELO 
CONCURSO DE PESSOAS. CRIME FORMAL. CONSUMAÇÃO IN-
DEPENDENTE DA OBTENÇÃO DE VANTAGEM INDEVIDA. SUM. 
96/STJ. AUTORIA E MATERIALIDADE. ANTAGEM INDEVIDA. 
ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REVOLVIMENTO FÁTICO-
-PROBATÓRIO. CONCURSO FORMAL. ART. 70 DO CÓDIGO 
PENAL. NÃO INCIDÊNCIA. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. 
APLICAÇÃO DO ART. 79 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. RECUR-
SO NÃO PROVIDO.

1. O crime de extorsão (art. 158 do CP) é formal e consuma-se 
independentemente da obtenção da vantagem indevida, nos termos 
da Súm. 96/STJ.

2. Na hipótese, o Tribunal de origem, soberano na análise proba-
tória, concluído pela autoria e materialidade delitiva, com base nas 
provas dos autos, diante da exigência de vantagem indevida, sendo 
que a desconstituição das premissas fáticas, para o fim de absolvição, 
demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que não 
se admite pela via do writ.

3. Em atenção ao princípio da especialidade, não se aplica o art. 70 
do Código Penal nos casos de concurso de crimes militares, devendo 
ser aplicada a regra prevista no art. 79 do Código Penal Militar.

Precedentes.
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 Antonio 
Saldanha Palheiro, Laurita Vaz, Sebastião Reis Júnior e Rogerio Schietti 
Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.

DJe 27/11/2020

AgRg no HC 563.523 / RIo DE JANEIRo

Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. VIA 
INADEQUADA. MILITAR. PRISÃO CAUTELAR. AUSÊNCIA DO 
DECRETO CONSTRITIVO. ACÓRDÃO QUE BEM FUNDAMENTA 
A NECESSIDADE DA PREMATURA SEGREGAÇÃO. AGRAVO 
REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. De acordo com a nossa sistemática recursal, o recurso cabível 
contra acórdão do Tribunal de origem que denega a ordem no habeas 
corpus é o recurso ordinário, consoante dispõe o art. 105, II, “a”, da 
Constituição Federal. Do mesmo modo, o recurso adequado contra 
acórdão que julga recurso em sentido estrito é o recurso especial, nos 
termos do art. 105, III, da Constituição Federal.

2. O rito do habeas corpus pressupõe prova pré-constituída do 
direito alegado, devendo a parte demonstrar, de maneira inequívoca, 
por meio de documentos, a existência de constrangimento ilegal im-
posto ao paciente. Não consta dos autos cópia da decisão que decretou 
a preventiva do paciente, limitando-se o impetrante a juntar a decisão 
que a manteve.

3. Nos termos do acórdão recorrido, a prisão preventiva do paciente 
encontra-se devidamente justificada, tendo em vista a gravidade con-
creta do delito e a periculosidade social do acusado, que, supostamente, 
valendo-se de sua função de policial militar e da facilidade de obter 
informações em virtude do acesso aos sistemas sigilosos da Corporação, 
extorquiu comerciantes com o intuito de obter vantagens indevidas, 
além de constar dos autos que vítimas foram ameaçadas.

4. Agravo regimental a que se nega provimento.
Acórdão:
Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes as acima 

indicadas, acordam os Ministros da Quinta Turma do Superior Tribunal 
de Justiça,  por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.  
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Felix Fischer e 
João Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator.

DJe 23/11/2020)

AgRg no REsp 1890220 / RIo DE JANEIRo

Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Ementa: PENAL MILITAR. AGRAVO REGIMENTAL NO RE-
CURSO ESPECIAL. CONCUSSÃO. AGRAVANTE PREVISTA NO 
ART. 70, II, L, DO CÓDIGO PENAL MILITAR.

1. O recurso especial aviado pelo Ministério Público do Rio de 
Janeiro preencheu os requisitos de admissibilidade, razão pela qual 
foi conhecido e provido. Ao contrário do alegado, foram esgotados os 
recursos disponíveis na origem, e a matéria decidida pelo Tribunal de 
origem era unicamente infraconstitucional.

2. Segundo entendimento desta Corte, “não há óbices para 
que nos crimes de concussão, quando praticados em serviço, seja 
aplicada a agravante genérica prevista no art. 70, II, ‘l’, do CPM 
(‘estando de serviço’), isto é, não há ocorrência de bis in idem, por-
quanto a ideia de exigir vantagem indevida em razão da função não 
tem correlação com o fato de o militar estar em serviço (em escala 
especial)” - AgRg nos Edv nos Embargos de Divergência em Agravo 
em Recurso Especial n. 868.628/RJ, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, 
j. em 8/5/2019.

3. Agravo regimental desprovido.

Acórdão:
Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes as acima 

indicadas, acordam os Ministros da Sexta Turma do Superior Tribunal 
de Justiça, 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 Nefi Cordeiro vo-
taram com o Sr. Ministro Relator.

DJe 04/12/2020


