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

Mesa dos trabalhos José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior e Gilberto Martins.

Avivaldi Nogueira Junior, Juiz Cel TJM/SP 
e Corregedor Geral TJM/SP; Aline Oliveira 
Souza, Assessora STM; Clovis Santinon, 
Juiz Cel Pres. TJM/SP; José Barroso Filho, 
Min. Vice-Pres. STM, Marcelo de Oliveira 
Mendonça, Assessor STM e Fernando 
Pereira, Juiz Cel TJM/SP e Diretor da 
Escola Judiciária Militar.

Vice-presidente do 
STM faz visita ao TJM/
SP, 03/02/2021.

Curso de Especialização em Atividades
Correcionais PM/BM do Espírito Santo, 09/02/21.

Integrantes do curso. Getúlio Neves, Juiz da AJM/ES, palestrante.
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Tribunal de Justiça Militar do Estado de São Paulo 
comemorou 84 anos de atuação, 25/02/2021.

No dia 25 de fevereiro de 2021, o Tribunal de 
Justiça Militar do Estado de São Paulo celebrou 
84 anos de sua instalação.

A comemoração do aniversário é uma forma 
de lançar um olhar atento para o passado, mas, 
acima de tudo, de mirar no futuro, visando es-
crever um novo capítulo na história da Justiça 
Militar. Ao longo de todo o tempo de dedicação 
à Justiça, o TJMSP é reconhecido pela celeridade 
e efetividade na prestação jurisdicional, atuando 
como instrumento de promoção da paz social.

O aprimoramento constante das atividades 
desenvolvidas sempre foi e continua sendo o ob-
jetivo cotidiano, mantendo tradições, honrando 
a própria história e de todos que a construíram, 
sendo, ao mesmo tempo, uma instituição que 
se renova constantemente, pois entende que a 
distribuição da Justiça deve acompanhar as mu-
danças da sociedade e os avanços tecnológicos.

A Lei Estadual 491, de 29/12/1896 reorga-
nizou a Força Pública e criou no Estado de São 
Paulo a Auditoria da Força Pública e o cargo 
de Auditor da Força Pública, com as vantagens 
inerentes ao posto de major. A Auditoria da 
Força Pública era composta de um Auditor e 
de Conselhos de Justiça. As decisões do órgão 
eram revistas pelo Presidente do Estado, cargo 
que corresponde ao atual Governador de São 
Paulo. A situação perdurou até o ano de 1936. 
Com o advento da Lei Federal nº 192, de 17 de 
janeiro daquele ano, foi criada a Justiça Militar 
nos Estados. O Governo do Estado, através da 
Lei Estadual nº 2.856/37, criou o Tribunal de 
Justiça Militar, com a denominação de Superior 
Tribunal de Justiça Militar.

No dia 23 de fevereiro de 1937, foram no-
meados os primeiros Juízes do Tribunal; Dr. 
Romão Gomes, que fora Consultor Jurídico da 
Força Pública, Dr. Mário Severo de Albuquer-
que Maranhão, Auditor, e Cel PM Arlindo de 
Oliveira, Comandante Geral da Força Pública, 
ocorrendo a posse, precedida de compromisso 
legal dos nomeados, na mesma data. Em 25 de 
fevereiro de 1937, na presença do Governador 
do Estado, o Tribunal foi oficialmente instalado, 
em sede provisória, no prédio da antiga Caixa 
Beneficente da Força Pública.

Nos anos que se seguiram, vários foram os 
desafios, com os impactos da Segunda Guerra 
Mundial atingindo o órgão ainda em seu pri-
meiro decênio, seguindo-se de profundas modi-
ficações que impactaram o Estado de São Paulo, 
o Brasil e o Mundo, sempre com as necessárias 

adaptações desta Justiça Militar ao ambiente 
que o circundava, buscando a todo tempo se 
pautar pelos ideais de rigorosa aplicação da lei e 
incessante busca da Justiça.

Em 12 de janeiro de 1976, ocorreu a inaugu-
ração da sede própria da Justiça Militar Estadual, 
onde passou a funcionar o Tribunal de Justiça 
Militar Estadual (2° Grau), quatro Auditorias 
(1ª Instância), bem como toda a estrutura ad-
ministrativa.

Contemporaneamente, em meio ao momen-
to delicado que o mundo está passando pela 
pandemia da Covid-19, a Corte Castrense deu 
um salto em sua atividade tecnológica, com a 
instituição do trabalho remoto e das audiências e 
sessões virtuais, dentre outras inovações, desafio 
imposto que exigiu a superação e evolução de 
todos e suas relações com as novas metodologias 
de trabalho e sempre buscando qualidade e pro-
dutividade em tempos tão desafiadores.

Cada ação do Tribunal foi tomada com 
muita responsabilidade e respeito a todas as 
diretrizes estabelecidas por Órgãos Oficiais, 
garantido a prevenção de novos casos de 
contaminação pelo coronavírus e a segurança 
de juízes, servidores, advogados, promotores, 
partes, defensores e público em geral. Fruto 
disso pôde-se observar uma nova maneira da 
prestação do serviço público majoritariamente 
digital. O empenho e dedicação de todos vêm 
mostrando inúmeros avanços e melhorias no 
trabalho e na qualidade de vida.

A excelência dos serviços prestados se traduz 
em bons resultados, como a conquista do selo 
ouro do Prêmio CNJ de Qualidade no ano de 
2020, pelo bom desempenho em  gestão, transpa-
rência, produtividade e à prestação jurisdicional.

O Presidente do TJMSP, Juiz Clovis Santinon, 
ressaltou: “Podemos afirmar que o Tribunal de 
Justiça de Militar completa 84 anos de trajetória 
buscando descolar-se da figura de uma institui-
ção pouco conhecida, e procurando, cada vez 
mais, fazer-se presente e participativa nos assun-
tos de maior relevância para a sociedade. Destaco 
o empenho de toda a instituição, composta 
por dedicados magistrados e servidores para o 
alcance dos objetivos e metas traçados, os quais 
são integralmente responsáveis pelos inúmeros 
projetos encampados no decorrer deste ano.”

O TJM/SP encontra-se pronto para outros 
84 anos de conexões, motivações, superações e 
inovações para nunca deixar de ser um Tribunal 
a serviço da sociedade.
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PAlESTrA
Curso de Especialização 

em Atividade
Correcionais (CEAC)

do CBMES
Abrindo o último dia do Curso de Es-

pecialização em Atividades Correcionais 
(CEAC) do CBMES, os policiais e bombei-
ros militares assistiram, na manhã do dia 
9/02/2021, uma palestra com o Dr. Getúlio 
Marcos Pereira Neves, Juiz de Direito da 
Auditoria da Justiça Militar do Estado do 
Espirito Santo.

O tema da palestra foi o Papel da Jus-
tiça Militar no Estado do Espírito Santo, 
sendo discutido temas pertinentes à com-
petências processuais, casos relevantes, 
bem como a compreensão da estrutura 
jurisdicional.

O Curso de Especialização em Ativi-
dades Correcionais foi coordenado pelo 
Corpo de Bombeiros Militares do Estado 
do Espírito Santo (BMES) em parceria 
com a Polícia Militar/ES, com previsão 
de 218 horas/aula. Ao todo, 27 bombeiros 
e 10 policiais participaram do curso, que 
adveio da necessidade de atualização dos 
profissionais, em função da promulgação 
do novo Código de Ética.

No último dia 05/02 também palestrou 
Marcelo Menezes Loureiro, Juiz Titular 
da 10ª Vara Criminal de Vitória/ES, sobre 
os tópicos relevantes da Lei de Abuso de 
Autoridade. Todas as participações estrei-
tam os laços entre os Poderes Executivo e 
Judiciário, bem como entre as corporações 
militares e o Tribunal de Justiça do Estado 
do Espírito Santo.

“Certamente que os laços de coopera-
ção saíram fortalecidos ao longo do curso. 
Como servidores da população, é impor-
tantíssimo não só estarmos alinhados com 
o que há de mais moderno na legislação, 
mas também com os aspectos funda-
mentais de sua interpretação e aplicação”. 
Comentou o Tenente BM Rodrigo Christ 
Diniz, coordenador do curso.

Varginha/Mg
Na manhã do dia 19/02/2021, por 

meio de solenidade virtual, foi inaugu-
rada a nova sala de videoaudiência da 
Justiça Militar de Minas Gerais na sede do 
Fórum Doutor Antônio Pinto de Oliveira, 
na comarca Varginha.

O projeto é fruto do Acordo de Co-
operação Técnica celebrado entre o Tri-
bunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) 
e o Tribunal de Justiça Militar de Minas 
Gerais (TJM/MG). Com a iniciativa, 
há redução de gastos, evita-se o deslo-
camento de militares e jurisdicionados 
para a sede da Justiça Militar, em Belo 
Horizonte, refletindo em menores trans-
tornos à logística do policiamento local, 
além de aumentar a eficiência e promover 
a celeridade na prestação jurisdicional.

Com isso, a Justiça Militar de Minas 
Gerais passa a contar com um total de 
quinze espaços como este em atividade, 
implantados nas cidades de Uberlândia, 
Pouso Alegre, Montes Claros, Poços de 

Caldas, São Sebastião do Paraíso, Teófilo 
Otoni, Passos, Barbacena, Unaí, Juiz de 
Fora, Ipatinga, São João del-Rei, Patos de 
Minas e, agora, em Varginha. Na cidade 
de Juiz de Fora o espaço pertence à estru-
tura da Justiça Militar da União, situada 
na sede da 4ª Circunscrição Militar, mas 
também é utilizado pela Justiça Militar 
Estadual.

Patrocínio/Mg
Na tarde do dia 23/02/2021, também 

por meio de solenidade virtual, foi inau-
gurada a nova sala de videoaudiência da 
Justiça Militar de Minas Gerais na sede 
do Fórum Juscelino Kubitschek de Oli-
veira, na comarca de Patrocínio.

O projeto também é fruto do Acordo 
de Cooperação Técnica celebrado entre 
o Tribunal de Justiça de Minas Gerais 
(TJMG) e o TJMMG. 

Com isso, a Justiça Militar de Minas 
Gerais passa a contar com um total de 
dezesseis espaços como este em atividade.

Nota de pesar pelo falecimento do
Desembargador TJ/rO Walter Waltenberg

A Associação dos Magistrados das Justiças Militares Estaduais (AMAJME) 
vem a público manifestar tristeza pelo falecimento do Desembargador, ex-
-presidente do Tribunal de Justiça de Rondônia (TJ-RO) e ex-Juiz da Justiça 
Militar/RO, Walter Waltenberg, aos 62 anos, no dia 24/01/2021. O magistrado 
internado em Porto Velho (RO), transferido para Brasília, onde recebeu tra-
tamento para a covid-19. 

Nascido em 16 de novembro de 1958 em Juiz de Fora (MG), formou-se 
em direito pela Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), no ano de 1981. 
Ingressou na carreira da Magistratura do Estado de Rondônia, nomeado juiz 
de direito da 7ª Seção Judiciária com sede na Comarca de Rolim de Moura, 1ª 
Entrância, entre os anos de 1985 e 1986. Tornou-se juiz de direito na 1ª Vara 
Cível da Comarca de Rolim de Moura, exercendo a função entre 1986 e 1992. 
Em seguida, entre os anos de 1992 e 2005, atuou na Vara de Auditoria Militar 
da Comarca de Porto Velho.

Em 2004, se tornou membro titular do Tribunal Eleitoral de Rondônia, onde 
exerceu a função até 2006. Em 2012/2013, foi diretor da Escola da Magistratura 
do Estado de Rondônia e, em 2017, chegou à presidência do Judiciário local.

TJM/MG Inaugura mais duas salas de 
videoaudiência em Patrocínio e Varginha
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O livro “Cem anos de história: Auditorias 
da Justiça Militar da União” faz um registro 
documental dos principais marcos históricos 
e legais do processo de estruturação da pri-
meira instância da Justiça Militar da União. A 
obra faz parte das comemorações do primeiro 
centenário das Circunscrições Judiciárias 
Militares.

A publicação tem como autoras as biblio-
tecárias Maria Juvani Lima Borges e Luciana 
Lopes Humig, ambas servidoras do STM. 
Publicado em formato impresso, o livro tem 
também uma versão digital que pode ser 
acessada gratuitamente pelo portal do Supe-
rior Tribunal Militar (STM), no  repositório 
institucional Integra - JMU.

“Gostaria de frisar que buscamos com 
essa publicação valorizar todos os que de 
uma forma ou de outra contribuíram para 
a grandeza da Justiça Militar. Procuramos 
exaurir, dentro de nossas possibilidades, todas 
as legislações que falam sobre auditorias ou 
auditores, para que se possa ter o quadro com-
pleto da evolução de nossa primeira instância. 
Esse livro é sobretudo uma homenagem aos 
servidores e magistrados que nesses 100 anos 
se dedicaram à Justiça Militar”, afirma Juvani 
Borges, que também é diretora da Diretoria 
de Documentação e Gestão do Conhecimento 
(Didoc) do STM.

O livro traz inicialmente uma visão geral 
sobre a história da criação da Justiça Militar 
no Brasil, desde os seus antecedentes históri-
cos e sua organização no Reino de Portugal, 
até a sua instalação em território brasileiro, 
com a chegada da família real em 1808. Em 
seguida, o estudo detalha a organização da 
Justiça Militar, a partir de 1920, quando foram 
criados os fundamentos para a estrutura que 
conhecemos hoje.

Antecedentes históricos da Justiça Militar
O trabalho de pesquisa que resultou na 

publicação traz uma análise detalhada sobre 
a estrutura e funcionamento da Justiça Militar 
da União no período imperial – época de sua 
instalação no Brasil – e republicano, chegando 
à organização das Circunscrições Judiciárias 
Militares (CJM), que dividiram o país em 12 
áreas de jurisdição, a partir de 1920.

Para isso, a obra traz uma vasta documen-
tação histórica, em especial na parte legislativa. 
Os interessados podem, inclusive, consultar a 

legislação a partir de 1920 por meio de um QR 
code indicado na publicação.

Segundo as autoras, o trabalho é resultado 
de dois anos de pesquisa e teve como desafio 
a reunião de informações provenientes de 
diversas fontes, como relatórios antigos, fichas 
financeiras, livros manuscritos, boletins e atas 
das diversas épocas.

“A maior dificuldade foi reunir toda a 
informação histórica dos idos de 1600 até os 
dias atuais, pois ela está dispersa. O ato de pes-
quisar e escolher os marcos mais importantes 
e transformá-los em uma narrativa real para 
enriquecer, de alguma forma, a história da 
JMU e assim poder oferecer uma contribuição 
cultural de valor inestimável à história do Bra-
sil e do Judiciário”, conta Luciana Humig, que 
é responsável pela Coordenadoria de Gestão 
do Conhecimento (Coges), do STM.

Um exemplo da envergadura do projeto foi 
a digitação e atualização do Português de toda 
a legislação histórica, que exigiu muitas horas 
de trabalho a fim de deixar a documentação 
antiga acessível ao usuário moderno.

“Agora temos num único documento tudo 
o que se pode localizar sobre as Auditorias 
Militares e seus servidores e magistrados. 
Esperamos que a partir desse começo outras 
informações possam surgir e nos ajudar a 
preencher os claros que restaram”, comemora 
Juvani Borges.

Luciana Humig ressalta a sutileza que 
muitas vezes passa despercebida quando se 
estuda as origens da Justiça Militar. Segundo 
a pesquisadora, é importante destacar que, 
embora esteja correto afirmar que o Alvará 
de 1º de abril de 1808, assinado pelo príncipe 
regente Dom João, tenha criado o Conselho 
Supremo Militar e de Justiça, este era composto 
por três conselhos independentes: o Conselho 
Supremo Militar, o Conselho de Justiça e o 
Conselho de Justiça Supremo Militar.

“Ao primeiro dos conselhos, denominado 
Conselho Supremo Militar, cabia tratar de to-
das as matérias que pertenciam ao Conselho de 
Guerra, ao do Almirantado e ao do Ultramar, 
em Portugal: na parte militar, além de manter 
a disciplina militar e o regulamento das forças 
armadas, tratava de matérias administrativas. 
Ao segundo conselho, chamado de Conselho 
de Justiça, competia o conhecimento e a deci-
são sobre os processos criminais relativos aos 

réus que gozavam do foro militar e dele ainda 
não havia apelação. Ao terceiro conselho, 
denominado Conselho de Justiça Supremo 
Militar, cabia julgar, em última instância, a 
validade das ‘presas’ – capturas, em tempos de 
guerra, de navios ou gêneros pertencentes ao 
inimigo, por exemplo – feitas por embarcações 
de guerra da Armada Real”, explica.

Criação das Circunscrições Judiciárias 
Militares

Com o Decreto 14.450, de 1920, a JMU 
passou a ser constituída, em sua última instân-
cia, pelo então Supremo Tribunal Militar e, na 
primeira instância, por Auditores e Conselhos 
de Justiça, distribuídos pelas doze Circunscri-
ções Judiciárias Militares (CJM).

Na publicação, as autoras explicam a con-
figuração específica da JMU.

“As Circunscrições Judiciárias Militares 
(CJM) são divisões territoriais para fins de 
jurisdição penal militar. Em cada uma das 
circunscrições foram estabelecidas uma ou 
mais Auditorias, que são os locais físicos onde 
os trabalhos dos Auditores podem ser desen-
volvidos. O nome Auditoria tem sua origem no 
fato de o titular ser um Juiz de Direito togado 
denominado Auditor.”

As autoras lembram também que o ano de 
1920, marco comemorado no Centenário, foi 
uma data bastante significativa para a JMU.

“A história das Auditorias Militares no 
Brasil não começou em 1920. Mas foi no ano 
de 1920 que novas legislações modificaram 
significativamente o antigo sistema usado para 
julgar os crimes militares, deixando a estrutura 
jurídica mais parecida com a atual, por isso a 
data é tão significativa para a Justiça Militar 
da União.”

Um exemplo importante dessa mudança 
foi a extinção dos Conselhos de Investigação 
e de Guerra, criando-se, em seu lugar, os Con-
selhos de Justiça Militar – que permanecem até 
hoje –, compostos por um Auditor e quatro 
Juízes Militares, de patente igual ou superior 
à do réu, sorteados, à época, respectivamente, 
dentre oficiais do Exército e da Armada – atual 
Marinha.

Com isso, foi criada a carreira de Juiz-
-Auditor – chamado à época apenas de Auditor 
–, que eram cidadãos civis, com a garantia 
legal da vitaliciedade e inamovibilidade, salvo 
por motivo de interesse público, permuta ou 

livro “Cem anos de história: Auditorias da Justiça Militar da 
União”  traz a história da primeira instância da Justiça Militar.
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remoção a pedido. Além disso, os Auditores 
tinham que acompanhar as Forças ou parte 
delas sempre que saíssem, a serviço, da sede 
da Circunscrição ou de seu território.

Em 1926, outra importante mudança foi 
a instituição do Código da Justiça Militar, de 
acordo com o qual cada auditoria se comporia 
de um Auditor, um Promotor, um Advogado, 
um Escrivão e um Oficial de Justiça.

A legislação criou, entre outras, a figura 
do Advogado de Ofício – que futuramente se 
tornaria o Defensor Público – um feito ino-
vador para a época, ao permitir que nenhum 
réu fosse apresentado diante de um juiz sem 
a presença de um advogado.

Como destacam as autoras, os novos “pro-
fissionais faziam parte da estrutura da Justiça 
Militar e tinham seu regime de trabalho e 
pagamento ligados à Secretaria do Supremo 
Tribunal Militar”.

auditorias de guerra
Outra pesquisa relevante trazida na pu-

blicação é a organização da Justiça Militar da 
União durante a Segunda Guerra Mundial, 
quando duas Auditorias foram criadas para 
acompanhar a Força Expedicionária Brasilei-
ra (FEB) que se dirigiu à Itália em 1944. Por 
meio do Decreto-Lei nº 6.227, de 24 de janeiro 

de 1944, foram contemplados os crimes de 
guerra, fato que não estava previsto no Código 
Penal da Armada de 1891 até então vigente.

A 1ª Auditoria e o Conselho Supremo de 
Justiça Militar saíram do Brasil rumo à Itália 
em julho de 1944, e a 2ª Auditoria partiu com 
o 2º escalão em setembro do mesmo ano. Du-
rante o ano em que permaneceram na Itália, 
as Auditorias mudaram-se constantemente, 
seguindo o movimento das tropas brasileiras. 
Funcionaram nas cidades de Pisa, Pistoia, 
Pavana, Vignola, Alessandria, Francolise, Bag-
noli, Tarquinia e Vada, segundo os relatórios 
dos Auditores.

O estudo também traz os relatórios das 
atividades desempenhadas pelas duas Audito-
rias durante a guerra, fornecendo informações 
como número e natureza dos processos, nú-
mero de condenações e absolvições, além das 
precárias condições enfrentadas pelas equipes 
responsáveis pelo processamento e julgamento 
dos crimes.

Um dado curioso é o fato de que todos os 
réus processados (oficiais, praças e civis) pela 
Justiça Militar na Itália foram indultados por 
decreto presidencial datado de 3 de dezembro 
de 1945.

A exceção ficaria para dois casos de homi-
cídio doloso – os dois réus tiveram a pena re-

duzida pela metade – e para dois militares que 
haviam sido condenados à pena de morte. A 
pena desses dois últimos havia sido comutada 
para 30 anos por Getúlio Vargas, em fevereiro 
de 1945, e, mais tarde, reduzida para 6 anos 
de reclusão.

Segundo Luciana Humig, informações 
como essas são importantes para revelar que a 
atuação da Justiça Militar tem uma história de 
comprometimento com a ordem democrática 
brasileira.

“A Justiça Militar da União tem atuado ao 
longo da história brasileira como um exemplo 
de comprometimento concreto de democracia 
e há um século seus magistrados e servidores, 
nomeados segundo os estatutos legais, acatam 
os princípios, valores e fundamentos constitu-
cionais. É nesse sentido que a 1ª instância da 
Justiça Militar da União se consolida e deixa 
às futuras gerações o sentido de grandeza, 
honra e prestação jurisdicional”, afirma Lu-
ciana Humig.

Por fim, enfatizou que “ao longo da pes-
quisa e leitura para a confecção dessa obra, 
descobrimos que o lugar do juiz togado desde 
o princípio, ainda nos antigos Conselhos de 
Guerra, foi uma necessidade primordial para 
se respeitar os direitos humanos dos jurisdi-
cionados”.

JURISPRUDÊNCIA
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

HC 187771 Agr / rJ - rIO DE JANEIrO

relatora: Ministra. cÁrMEn LÚcia

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL 
PENAL MILITAR. DESOBEDIÊNCIA. ALEGADA ATIPICIDADE DA CON-
DUTA. PEDIDO DE TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL INCABÍVEL. 
SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. COMPE-
TÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR CARACTERIZADA. DELITO CONTRA 
A ADMINISTRAÇÃO MILITAR. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANI-
FESTA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA 
PROVIMENTO.
Decisão
A Turma, por maioria, negou provimento ao agravo regimental, nos termos do 
voto da Relatora, vencido o Ministro Ricardo Lewandowski. Segunda Turma, 
Sessão Virtual de 12.2.2021 a 23.2.2021.
ProcESSo ELEtrÔnico DJe-036 DiVULg 25-02-2021 PUBLic 26-
02-2021

rE 1292812 ED-Agr / SP - SÃO PAUlO

relator: Ministro ricarDo LEWanDoWSKi

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 
NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIÇO 
MILITAR VOLUNTÁRIO. LEI 10.029/2000. CONSTITUCIONALIDADE 
RECONHECIDA PELO STF. AUSÊNCIA DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO 
OU DE OBRIGAÇÃO DE NATUREZA TRABALHISTA, PREVIDEN-
CIÁRIA OU AFIM. ADI 4.173/DF. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. 
AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O 
Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 4.173/DF, da relatoria 
do Ministro Alexandre de Moraes, declarou a constitucionalidade da Lei 
10.029/2000, a qual dispõe que os voluntários por ela disciplinados têm 
direito ao recebimento de auxílio mensal de natureza indenizatória e que o 
serviço voluntário prestado não configura vínculo empregatício, nem gera 
obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim. II – Conforme 
a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a prestação de serviço 
voluntário pelos ex-soldados temporários da Polícia Militar do Estado de 
São Paulo, contratados nos termos da Lei Estadual 11.064/2002, não lhes 
enseja direito ao recebimento de verbas trabalhistas e previdenciárias. 
III – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 
85, § 11, do CPC, observados os limites legais. IV – Agravo regimental a 
que se nega provimento.
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SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIçA

Decisão
A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos 
termos do voto do Relator. Segunda Turma, Sessão Virtual de 11.12.2020 
a 18.12.2020.
ProcESSo ELEtrÔnico DJe-024 DiVULg 08-02-2021 PUBLic 09-
02-2021

HC 191753 / PE - PErNAMBUCO

relator: Ministro Marco aUrÉLio

Ementa: EMENTA Habeas corpus. Penal Militar. Prevaricação (art. 319 do 
CPM). Tese de persecução penal pelos mesmos fatos em ações penais distintas. 
Trancamento da ação penal por afronta ao princípio do ne bis in idem. Não 
verificação. Hipótese em que se faz necessária a análise de elementos fáticos. 
Impossibilidade na via do habeas corpus. Precedentes. Recurso ao qual se nega 
provimento. 1. Consoante a jurisprudência tranquila do Supremo Tribunal 
Federal, o trancamento da ação penal não é cabível em habeas corpus quando 
depender do reexame de fatos e provas (v.g. RHC nº 93.307/RJ, Segunda Tur-
ma, Rel. Min. Eros Grau, DJe de 24/4/8; HC nº 186.269/SC-ED-AgR, Segunda 
Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 31/8/20; RHC nº 111.544/DF, Primeira 
Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 28/5/14; e HC nº 179.502/SP-AgR, 
Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 14/4/20). 2. Recurso ao qual 
se nega provimento.
Decisão
A Turma, por maioria, indeferiu a ordem, nos termos do voto do Ministro Dias 
Toffoli, Redator para o acórdão, vencidos os Ministros Marco Aurélio, Relator, e 
Alexandre de Moraes. Primeira Turma, Sessão Virtual de 27.11.2020 a 4.12.2020.
ProcESSo ELEtrÔnico DJe-032 DiVULg 19-02-2021 PUBLic 22-
02-2021

Agrg no ArEsp 1523410 / rJ

relatora: Ministra LaUrita VaZ 

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 
DIREITO PENAL MILITAR. ART. 244, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL 
MILITAR. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO. DESCLASSIFICAÇÃO. 
ADEQUAÇÃO DA PENA-BASE. ATENUANTE DO ART. 72 DO CPM. 
INCIDÊNCIA. QUESTÕES NÃO SUSCITADAS NO RECURSO ESPECIAL. 
INOVAÇÃO DE TESE. DESCABIMENTO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. 
PENA-BASE. INTENSIDADE DO DOLO. MODO DE EXECUÇÃO. INDI-
FERENÇA. NEGATIVAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO 
REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, 
DESPROVIDO.
1. As alegações de que o Tribunal de origem não fez a adequação das penas-
-bases, quando desclassificou a conduta do art. 244, § 1.º, do Código Penal 
Militar, para a forma prevista no caput do mesmo artigo, cuja pena mínima 
abstratamente cominada é menor, bem assim de que seria devida a aplicação da 
atenuante prevista no art. 72 do referido Estatuto, não foram objeto do recurso 
especial, constituindo inovação de pedidos, inadmissível no agravo regimental, 
ante a preclusão consumativa.
2. O fato de que as vítimas eram turistas estrangeiros que não falavam a língua 
portuguesa e que não conheciam a forma de atuação dos policiais brasileiros 
demonstra que estavam em uma maior situação de vulnerabilidade e justifica 
a negativação da intensidade do dolo.
3. A circunstância de uma das vítimas ter sido empurrada para dentro da viatura, 

sendo transportada deitada no colo das demais vítimas e com os pés para o 
lado de fora da janela da viatura policial, bem como serem indagadas acerca 
do hotel em que estavam hospedadas, no intuito de aumentar a intimidação, 
também demonstra um maior grau de reprovabilidade da conduta e autoriza 
o desvalor atribuído ao vetor referente ao modo de execução.
4. Está devidamente fundamentada a indiferença dos Agravantes  quando, ao 
libertarem as vítimas, ofereceram-lhes o sacolé de cocaína utilizado para criar 
a situação de falso flagrante.
5. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.
Acórdão: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros da 
Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, na conformidade dos votos e 
das notas taquigráficas a seguir, por unanimidade, conhecer parcialmente do 
agravo regimental e, nesta extensão, negar-lhe provimento, 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 17/02/2021

Agrg no ArEsp 1732310 / SP

relator: Ministro nEFi corDEiro

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 
POLICIAL MILITAR INATIVO. CRIME DE TORTURA. CONDENAÇÃO 
CRIMINAL. PERDA DO CARGO. ATO PRATICADO NA ATIVIDADE. 
EXCLUSÃO DO MILITAR DO SERVIÇO INATIVO. POSSIBILIDADE. 
PRECEDENTES DO STF E DO STJ. SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO NÃO 
REBATE O ÓBICE APONTADO NA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE 
DO RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 182 DO STJ. AGRAVO IMPROVIDO. 
1. O STF já se manifestou pela constitucionalidade da cassação da aposentadoria, 
a despeito do caráter contributivo de que se reveste o benefício previdenciário 
(MS 21.948/RJ, Rel. Min. Néri da Silveira; MS 23.219-AgR/R, Rel. Min. Eros 
Grau; STA n. 729 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski), assim como esta 
Corte de Justiça: MS 20.926/DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira 
Seção, DJe 14/9/2015; MS 20.444/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira 
Seção, DJe 11/3/2014.
2. A ausência de impugnação  específica ao fundamento da decisão que inad-
mitiu o recurso especial obsta ao conhecimento do agravo, nos termos dos 
arts. 932, III, do CPC e 253, parágrafo único, I, do RISTJ e da Súmula 182 do 
STJ, aplicável por analogia.
3. Agravo regimental improvido.
acórdão: Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes as acima in-
dicadas, 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 08/02/2021

Agrg no rHC 135513 / rJ

relator: Ministro rEYnaLDo SoarES Da FonSEca 

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. 
ARTIGOS 303 E 305 DO CÓDIGO PENAL MILITAR.  PRISÃO PREVEN-
TIVA. FUNDAMENTAÇÃO. MODO DE AGIR E RISCO DE REITERAÇÃO. 
PRISÃO MANTIDA PARA RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA. AGRAVO 
REGIMENTAL DESPROVIDO. 
1. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da 
existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficien-
tes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probató-
rio, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do 
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CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do 
STF e STJ. No âmbito militar, para a privação cautelar da liberdade, também 
é indispensável a demonstração da prova do fato delituoso e dos indícios su-
ficientes de autoria, devendo-se a custódia fundar-se em um dos pressupostos 
previstos no art. 255 do Código de Processo Penal Militar.
2. No caso, a prisão preventiva do recorrente foi decretada e posteriormente 
reestabelecida (após a cura da covid-19) em razão da gravidade do crime, 
evidenciada forma de agir - 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. O de-
creto destacou ainda o risco de reiteração criminosa, visto que cinco dos seis 
denunciados, entre eles o ora recorrente, respondem a outro processo por fatos 
semelhantes. Ausência de constrangimento ilegal.
Precedentes.
3. 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 01/03/2021

rHC 131406 / CE

relator: Ministro rogErio SchiEtti crUZ 

Ementa: RECURSO EM HABEAS CORPUS. MILITAR. ROUBO MAJORADO 
E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. OPERAÇÃO SARATOGA. TRANCAMENTO 
DO PROCESSO. INÉPCIA DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA 
POR FALTA DA DECISÃO QUE AUTORIZOU AS INTERCEPTAÇÕES TE-
LEFÔNICAS. NÃO OCORRÊNCIA. PROVA EMPRESTADA. LEGALIDADE. 
RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Conforme reiterada jurisprudência desta Corte Superior, o trancamento do 
processo em habeas corpus, por ser medida excepcional, somente é cabível 
quando ficarem demonstradas, de maneira inequívoca e a um primeiro olhar, 
a atipicidade da conduta, a absoluta falta de provas da materialidade do crime 
e de indícios de autoria ou a existência de causa extintiva da punibilidade, 
situações estas não caracterizadas na espécie.
2. No caso, a acusação formalizada pelo Ministério Público preenche os requi-
sitos do art. 41 do CPP, pois, além da existência da prova do crime e de indícios 
suficientes de sua autoria, discriminou os fatos, em tese, praticados pela agente, 
com todas as circunstâncias até então conhecidas, de forma a permitir o con-
traditório e a ampla defesa da acusação da conduta tipificada nos arts. 242, § 
2º, I e II, do Código Penal Militar e 288, parágrafo único, do Código Penal (art. 
9º, II, “b”, do Código Penal Militar - alteração da Lei n. 13.491/2017), ambos 
c/c o art. 79 do Código Penal Militar.
3. O entendimento esposado pelo acórdão de origem está em sintonia com a 
jurisprudência consolidada deste Tribunal Superior, de que “a prova emprestada 
não pode se restringir a processos em que figurem partes idênticas, sob pena 
de se reduzir excessivamente sua aplicabilidade, sem justificativa razoável para 
tanto. Independentemente de haver identidade de partes, o contraditório é o 
requisito primordial para o aproveitamento da prova emprestada, de maneira 
que, assegurado às partes o contraditório sobre a prova, isto é, o direito de 
se insurgir contra a prova e de refutá-la adequadamente, afigura-se válido 
o empréstimo” (EREsp n. 617.428/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Corte 
Especial, DJe 17/6/2014). 
4. Diante da devida autorização do compartilhamento das escutas telefônicas 
e respectivos relatórios, franqueados nos autos do Processo n. 0036868-
10.2015.8.06.0001, em trâmite na 2ª Vara de Delitos de Tráfico de Drogas - 
Fortaleza, não há que se falar na pretensa rejeição da denúncia, e consequente 
trancamento do processo. 

5. Eventual avaliação da legalidade do decisum que outorgou as interceptações 
- que pode ser juntada aos autos por mera requisição da defesa ou diretamente 
impugnada no processo da vara de delitos de tráfico de drogas - e do contexto 
fático em que as respectivas condutas supostamente aconteceram depende do 
transcorrer do processo-crime.
6. É indevida a declaração de nulidade, com o encerramento prematuro da 
persecução penal em relação ao réu, porquanto a defesa não está cerceada do 
seu direito de contestar a decisão do Processo n. 00036868-10.2015.8.06.0001, 
e a elucidação da autoria delitiva e da pormenorização dos fatos só poderá 
ocorrer ao final da instrução processual.
7. O juízo de mérito sobre a materialidade e a autoria delitivas demandaria 
o exame das provas eventualmente colhidas ao longo da instrução criminal, 
o que é inviável na via estreita da ação constitucional, dada a necessidade de 
dilação probatória.
8. Recurso não provido.
acórdão: Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, 
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao 
recurso ordinário, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. Os Srs. Ministros 
Nefi Cordeiro, Antonio Saldanha Palheiro, Laurita Vaz e Sebastião Reis Júnior 
votaram com o Sr. Ministro Relator. Dr(a). ROGÉRIO FEITOSA CARVALHO 
MOTA, pela parte RECORRENTE: GLAYDSON EDUARDO SARAIVA Dr(a). 
ROGÉRIO FEITOSA CARVALHO MOTA, pela parte RECORRENTE: JEO-
VANE MOREIRA ARAUJO
DJe 18/02/2021

HC 532838 / rJ
 
relator: Ministro SEBaStiÃo rEiS JÚnior 

Ementa: HABEAS CORPUS. NULIDADE. INJÚRIA. CRIME MILITAR DE DES-
RESPEITO A COMANDANTE (ART. 160, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPM). 
INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. JUSTIÇA COMUM. POSTERIOR DECLÍNIO 
PARA JUSTIÇA MILITAR. TEORIA DO JUÍZO APARENTE. NÃO APLICAÇÃO. 
MOMENTO DA DECRETAÇÃO. POSSIBILIDADE DE CONCLUSÃO DE SE TRA-
TAR DE CRIME MILITAR. PRECEDENTES. DELITOS PUNIDOS COM DETEN-
ÇÃO. VEDAÇÃO DE QUEBRA DE SIGILOS. ART. 2º, III, DA LEI N. 9.296/1996. 
CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. ORDEM CONCECIDA.

1. É pacífica a aplicabilidade da Teoria do Juízo Aparente para ratificar me-
didas cautelares no curso do inquérito policial quando autorizadas por Juízo 
aparentemente competente (RHC n. 122.565/PR, Ministro Joel Ilan Paciornik, 
Quinta Turma, DJe 31/8/2020).
2. No caso dos autos, tem-se que, no momento da decretação da quebra de 
sigilo pela 31ª Vara Criminal da Comarca da Capital, já se poderia atrair a 
competência da Justiça Militar, pois a ação delituosa descrita, além de aparen-
tar se tratar de infração militar, foi objeto de denúncia na Auditoria da Justiça 
Militar estadual do Rio de Janeiro, O que afasta a aplicação da teoria do juízo 
aparente.  Precedentes.
3. Ademais, verifica-se que tanto o delito objeto do inquérito originário (injúria) 
quanto o delito militar de desrespeito a comandante (art. 160, parágrafo único, 
do CPM) são punidos com detenção, atraindo, assim, a vedação de quebra 
de sigilo, se o fato investigado constituir infração penal punida com pena de 
detenção (art. 2º, III, da Lei n. 9.296/1996).
4. Ordem concedida para reconhecer a nulidade das medidas cautelares impug-
nadas, autorizadas na Ação Penal n. 0433795-65.2016.8.19.0001, da Auditoria 
da Justiça Militar estadual do Rio de Janeiro, devendo o Juízo competente 
identificar as provas delas derivadas, as quais deverão ser invalidadas.
acórdão: Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, 
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, por 
unanimidade, conceder o habeas corpus nos termos do voto do Sr. Ministro 
Relator. Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Nefi Cordeiro, Antonio Sal-
danha Palheiro e Laurita Vaz votaram com o Sr. Ministro Relator.
DJe 26/02/2021
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Tivemos, no Tribunal de Justiça de São 
Paulo, a grande figura do desembargador, 
dr. Álvaro Lazzarini, egresso da Polícia Mi-
litar, que foi o maior doutrinador das Po-
lícias Militares. Agora seu aluno, o juiz de 
Direito, dr. Ronaldo João Roth, titular da 1ª 
Auditoria do Tribunal de Justiça Militar do 
Estado de São Paulo, realiza de forma bri-
lhante essa atividade, com repercussão em 
todo o Brasil, fortalecendo as atividades 
das Polícias Militares. Esse trabalho é de 
grande valia não só à classe policial-militar, 
mas a toda a comunidade por ela servida.

Dr. Roth, com seus estudos e artigos 
produzidos e divulgados no ambiente ju-
rídico, tem dado especial suporte às ativi-
dades das corporações estaduais e até às 
demais instituições – Magistratura, Minis-
tério Público e Instituições Policiais – que 
com ela se relacionam. Suas palestras são 
do mais alto interesse. A última delas, sob 
o tema “A abordagem policial, revista pes-
soal, o emprego de cães e a nova lei de abu-
so de autoridade”, foi proferida no ultimo 
dia 25, no CPI-6 (Santos), para oficiais da 
Baixada Santista e Vale do Ribeira. Só nes-
te ano, proferiu ele 30 palestras que miram 
o embasamento jurídico e a orientação ao 
trabalho policial, um grande trabalho de 
suporte à classe. E o melhor é que esse ma-
terial – de interesse de todos nós, encontra-
-se disponibilizado na plataforma Youtube.

Na palestra em Santos, realizada a con-
vite do comandante, cel. Cassio Araujo de 
Freitas, o magistrado transmitiu importan-
tes informações e conceitos que harmoni-
zam e trazem mais segurança ao trabalho 
tanto dos policiais em campo quanto dos 
seus comandantes, que têm o dever de ofí-
cio de controlar, orientar a tropa e, tam-
bém, apurar tudo o que ocorre no âmbito 
da prestação de serviços.

Antes de ingressar na Justiça Militar, 
dr. Roth foi oficial da Polícia Militar, de 
onde saiu capitão. Seus estudos e escritos, 
tem pacificado problemas da mais alta re-

levância no exercício da atividade policial 
militar. Na palestra, falou sobre a aborda-
gem policial sem o risco de cometer abuso 
e do emprego de cães como auxiliares no 
trabalho policial. É de sua autoria um im-
portante artigo que deu parâmetros para as 
polícias militares e à comunidade que com 
ela se relaciona na questão da abordagem. 
Disse, entre outras coisas, da importância 
da abordagem para que a PM possa exer-
cer o seu poder de polícia e, assim, servir 
à comunidade. Lembrou que o abordar ou 
não um motorista ou um cidadão pode ter 
sua base na observação do policial ao com-
portamento do indivíduo, mas também é 
necessário haver algum fato concreto a 
corroborar a suspeita. Isso constitui a mo-
tivação fundada e não a simples presunção. 
Outro ponto é que a abordagem começa 
pela ordem de parada seguida de orienta-
ção, advertência e, conforme o seu desen-
volvimento, vai avançando para outras eta-
pas, podendo ir até a condução ao distrito, 
sem que isso represente abuso ou excesso.

Falou ainda o dr. Roth que ao exercer 
a atividade, o policial deve observar deta-
lhes. Jamais abordar alguém sem registrar 
a ação no seu histórico de trabalho porque, 
dessa forma , fica sem ter com o que se de-
fender caso o abordado o venha denunciar 
por abuso ou qualquer  

comunidade que com ela se relaciona 
na questão da abordagem. Disse, entre ou-
tras coisas, da importância da abordagem 
para que a PM possa exercer o seu poder 
de polícia e, assim, servir à comunidade. 
Lembrou que o abordar ou não um moto-
rista ou um cidadão pode ter sua base na 
observação do policial ao comportamento 
do indivíduo, mas também é necessário 
haver algum fato concreto a corroborar a 
suspeita. Isso constitui a motivação funda-
da e não a simples presunção. Outro ponto 
é que a abordagem começa pela ordem de 
parada seguida de orientação, advertência 
e, conforme o seu desenvolvimento, vai 

avançando para outras etapas, podendo ir 
até a condução ao distrito, sem que isso re-
presente abuso ou excesso.

Falou ainda o dr. Roth que ao exercer 
a atividade, o policial deve observar deta-
lhes.

Jamais abordar alguém sem registrar a 
ação no seu histórico de trabalho porque, 
dessa forma , fica sem ter com o que se de-
fender caso o abordado o venha denunciar 
por abuso ou qualquer outros problema. 
Também destacou o dever que os coman-
dos têm de apurar o que fazem seus co-
mandados e eliminar possíveis dúvidas.

Durante a palestra, desfilou questões 
legais e que dão embasamento ao trabalho 
dos policiais na abordagem, revista pessoal 
e também no uso de cães. É de sua lavra o 
trabalho que dá embasamento jurídico ao 
emprego dos animais na solução de ilícitos 
como, por exemplo, o farejar de drogas.

Só nesse ano, dr Roth já proferiu 30 
palestras sobre os variados temas ligados à 
atividade da Polícia Militar. O importante, 
em nossa opinião, é que 27 delas estão gra-
vadas e disponiblizadas na plataforma You-
tube. É uma excelente contribuição para o 
bom desempenho dos policiais militares 
tanto paulistas quando de outras unidades 
da federação. Também é material de quali-
dade para advogados, juízes, promotores e 
policiais de diferentes áreas.

A palestra de 25 de novembro – as-
sim como as outras - pode ser aces-
sada pelos interessados, na página de 
Elias Junior, produtor da versão ele-
trônica. https://www.youtube.com/
watch?v=VApAkggC2HU&t=26s

Pela importância do tema, solicitamos 
aos srs. Comandantes de todos os níveis, 
divulgarem a Palestra aos seus comanda-
dos.

Gratas saudações

tenente Dirceu cardoso gonçalves
Dirigente da Aspomil

Um Magistrado preocupado em dar
base jurídica ao trabalho policial.

Palestras que todo policial militar interessado em melhor servir à comunidade deveria assistir. 
Encontram-se disponíveis no Site da AMAJME - www.amajme-sc.com.br - no link Artigos.


