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Juiz Paulo Prazak recebe placa de agradecimento das mãos de 
Clóvis Santinon, Juiz Pres. TJM/SP.

Sessão Solene homenageando o Juiz Paulo Prazak, do 
TJM/SP, em razão da sua aposentadoria, 09/06/2021.

Juízes do TJM/SP: Silvio Hiroshi Oyama, Avivaldi Nogueira Junior, 
Orlando Eduardo Geraldi, Clovis Santinon, Paulo Prazak, home-
nageado aposentado, Antonio Augusto Neves e Lauro Ribeiro 
Escobar Junior

Desembargador Militar do TJM/RS 
Sergio Brum recebe comenda do 
1º Batalhão da Polícia Militar/RS.

O Des. Militar Sergio Antonio Berni de Brum recebeu a 
comenda das mãos do Tenente-coronel Leandro Oliveira da Luz, 
comandante do 1º BPM.

Fernando Armando, Des. Mil Presidente do TJM/MG e Tiago 
Pinto, 2º Vice-Pres. Des. TJ/MG e Superintendente da EJEF.

Visita institucional à Escola
Judicial Desembargador Edésio 

Fernandes/MG (EJEF), 18/05/2021.
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103 anos do Tribunal de Justiça Militar do 
Estado do Rio Grande do Sul, 19/06/2021.

No  dia 19 de junho de 2021, o 
Tribunal de Justiça Militar do Rio 
Grande do Sul compleou 103 anos de 
sua criação.

Um convênio firmado entre a União 
e os Estados, em 24 de maio de 1917, 
em virtude do qual as Brigadas Estadu-
ais foram consideradas forças auxiliares 
do Exército, abriu caminho para a Lei 
Federal nº 3.351, de 3 de outubro de 
1917, que autorizou o julgamento dos 
oficiais e das praças das polícias por 
elementos das suas corporações, nos 
crimes propriamente militares.

Em consequência, o Decreto nº 2.347-
A, de 28 de maio de 1918, estabeleceu os 
Conselhos de Disciplina, organizados 
extraordinariamente, um Conselho Mi-
litar permanente para o primeiro grau e, 
como instância revisora, o Conselho de 

Apelação, que iniciou os trabalhos quando 
da assinatura da primeira ata, em 19 de 
junho de 1918.

O Conselho de Apelação é o marco de 
criação do TJMRS.

1º Encontro dos Corregedores
de Justiças Militares, 20/05/2021.

 No dia 20/05/21 foi realizada a 1ª 
Reunião dos Corregedores das Justiças 
Militares.  A reunião, que aconteceu 
por videoconferência, durou 3 horas e, 
além do Ministro-Corregedor e Vice-
-Presidente do Superior Tribunal Mili-
tar, Péricles Aurélio Lima de Queiroz; 
contou com a participação da Dra Safira 
Maria de Figueiredo, Juíza-Corregedora 
auxiliar do STM; do Corregedor-Geral 

da Justiça Militar de SP, Juiz Avivaldi 
Nogueira Junior, do Corregedor-Geral 
da Justiça Militar de MG, Desembar-
gador Militar Rúbio Paulino Coelho; e 
do Corregedor-Geral da Justiça Militar 
do RS, Desembargador Militar Sergio 
Antonio Berni de Brum. O Ministro 
Péricles abriu a reunião e antes dos 
debates, cada magistrado falou por seu 
Tribunal.
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Sessão Solene homenageando o Juiz 
Paulo Prazak, do TJM/SP, em razão 
da sua aposentadoria, 09/06/2021.

Paulo Prazak, Juiz do TJM/SP, homenageado.

O Magistrado Paulo Prazak 
participou, no dia 09/06/2021, 
de sua última sessão no Tribu-
nal de Justiça Militar do Estado 
de São Paulo. Próximo de com-
pletar 75 anos, o Magistrado 
se aposentou após 35 anos de 
magistratura no TJMSP.

Por questões de segurança 
e proteção contra a Covid-19, 
a sessão solene reuniu apenas 
servidores de apoio, magistra-
dos e familiares no plenário do 
Tribunal. Demais convidados e 
autoridades acompanharam ao 
vivo por videoconferência.

Em nome do Ministério 
Público falou o Procurador 
Pedro Falabella, que atua no 
TJM.

Em seguida, os Juízes do 
Tribunal prestaram suas ho-

menagens. As falas dos Juízes 
Paulo Adib Casseb e Fernando 
Pereira foram transmitidas por 
vídeo. Após, falaram os Juízes 
Silvio Hiroshi Oyama, Orlan-
do Eduardo Geraldi e Avivaldi 
Nogueira Junior.

Mauricio Prazak, filho do 
magistrado, falou em nome da 
família e emocionou a todos 
lembrando o pai, avô, marido 
e amigo que é Paulo Prazak. A 
esposa do Magistrado, dona 
Mariza Prazak, recebeu flores 
do TJM/SP .

O Presidente Clovis San-
tinon entregou uma placa de 
agradecimento do TJMSP ao 
Dr. Prazak.

Além de Maurício e dona 
Mariza, estiveram presentes 
o filho Guilherme e as noras 

Marcela e Nathalia.
O Juiz Paulo Prazak dis-

cursou e lembrou sua trajetó-
ria desde os tempos de oficial 
da Polícia Militar, passando 
pela Procuradoria do Estado 
até chegar no TJM/SP em 
1986.

“Falo a todos os amigos que 
levo o aprendizado de cada 
um de vocês e cada particula-
ridade. Desde 1986 aqui nesta 
casa e, em 2002, promovido 
ao Tribunal. Neste tempo de 

magistratura tenho quase cer-
teza de que posso ter absolvido 
alguns culpados, e absoluta 
certeza de que nunca condenei 
um inocente. Sempre procurei 
aplicar a justiça”.

O Dr. Paulo Prazak encer-
rou seu discurso agradecendo 
à família e em especial à espo-
sa Mariza, sua companheira 
há 50 anos.

Em seguida o Presidente 
Clovis Santinon encerrou a 
sessão

O Procurador-Geral de Jus-
tiça Militar da União, Antônio 
Pereira Duarte, acompanhado 
pelo Chefe de Gabinete para 
Assuntos Jurídicos Cícero Ro-
bson Coimbra Neves e Secre-
tário de Relações Institucio-
nais Antonio Coutinho, foram 
recebidos, no dia 30 de junho 
de 2021, no Supremo Tribunal 
Federal, pelo Presidente daque-
la Corte, Luiz Fux.

Na pauta da audiência, en-
tre outros temas, foi discutido 
o licenciamento de desertores e 
a existência ou não de condição 
de prosseguibilidade para a 
ação penal respectiva e as Ações 

Diretas de Inconstitucionali-
dade (ADI) 5.804 e 5.901, que 
versam sobre a constituciona-
lidade da Lei nº 13.491/2017.

Antônio Pereira Duarte 
enfatizou ainda a importância 
da inclusão da Justiça Militar 
da União na composição do 

Conselho Nacional de Justiça 
(CNJ). “Não somente por ser 
a Justiça mais antiga, mas por 
ser um órgão integrante do 
Poder Judiciário nacional e 
poder contribuir com os gran-
des debates tratados no CNJ”, 
ressaltou.

Durante o encontro, o Pro-
curador-Geral entregou ao Pre-
sidente do STF um exemplar 
da Agenda Institucional MPM 
2021, documento que sintetiza 
as ações que envolvam discus-
sões de temas de relevância 
para a Instituição, bem como 
presenteou-o com a Panóplia 
do MPM.

Procurador Geral da Justiça Militar da União, reuniu-se com o 
Presidente do Supremo Tribunal Federal, 30/06/2021.

Cícero Robson C. Neves, Chefe Gab Assuntos Jurídicos/
PGJM; Luiz Fux, Presidente STF e Antônio Duarte, Pro-
curador Geral da JMU.
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Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais 
homenageia autoridades por convênio 
tecnológico firmado, 15/06/2021.

Presidente do TJM/SP prestigia aniversário da
Escola Superior de Soldados da PMSP, 15/06/2021.

O Presidente do Tribunal de Justiça 
Militar do Estado de São Paulo, Juiz Co-
ronel Clovis Santinon, participou na terça-
-feira, 15/06/21, das comemorações dos 
37 anos da Escola Superior de Soldados 
da Polícia Militar do Estado de São Paulo.

O Presidente do TJM/SP participou 
inclusive dos primeiros anos da Escola, 
como 1º tenente, como capitão e, mais 
tarde, foi Diretor já como Coronel PM.

Nas comemorações do 37º aniversário, 
veteranos foram agraciados com entrega 
de medalhas e o Presidente do TJM/SP 
recebeu a medalha “Challenge Coin”, 
uma tradição que simboliza respeito e 
reconhecimento.

História
Na Roma, os soldados eram recom-

pensados em dinheiro pelo seu desempe-
nho e quando considerados merecedores, 
recebiam uma moeda a mais no seu paga-
mento. Essa moeda de bonificação recebia 
uma cunhagem especial com o símbolo 
da legião a qual os soldados pertenciam, 
então os soldados começaram a aguardar 
suas moedas como lembrança, ao invés 
de gastá-las.

Outra história que remete ao surgi-
mento da “Challenge Coin” é a do sol-
dado francês que foi capturado durante 
a Primeira Guerra Mundial. Os alemães 
recolheram tudo o que o soldado carre-
gava, exceto uma pequena bolsa de couro 
pendurada no pescoço, onde ele guardava 
uma moeda especial.

O soldado conseguiu escapar e retor-
nou à França, porém como não estava 
em sua unidade, os próprios franceses 
acreditavam que se tratava de um espião 
e o condenaram à morte. Por sorte, um 
soldado reconheceu a insígnia gravada 
na sua “Challenge Coin” e a punição foi 
cancelada, retornando o militar para a sua 
unidade de origem.

Já os militares americanos possuem 
uma moeda pessoal para identificação e 
quando se reúnem em bares, são desafia-
dos a colocá-las sobre a mesa. Aqueles que, 
por ventura, estiverem sem suas moedas 
são obrigados a pagar a cerveja de todos os 
outros que apresentarem suas “Challenge 
Coins”.

O Presidente Clovis Santinon foi rece-
bido com honras militares e acompanhado 

do Diretor da Escola, Coronel PM Marco 
Antonio de Oliveira Faria, e pelo diretor 
de Ensino e Cultura, Coronel PM Santana.

Como a mais alta autoridade presente, 
Clovis Santinon encerrou os discursos no 
evento e destacou a importância da Polícia 
Militar na sociedade e a lealdade entre os 
colegas de farda.

“Estou hoje no Tribunal de Justiça 
Militar onde temos que lidar com os poli-
ciais militares que se desviam da carreira, 
muitas vezes, acabam respondendo pro-
cessos na área cível e criminal, entretanto 
é uma quantidade muito pequena que não 
representa a corporação. O que represen-
ta a corporação são os mais de 99% dos 
policiais que vão estar trabalhando nas 
diversas cidades do estado de São Paulo 
proporcionando segurança à população. 
Os senhores tem que pensar dessa forma 
e em ajudar aqueles que precisam, além 
de cuidar um do outro porque isso é 
muito importante. Então, em primeiro 
lugar é a segurança e sempre dar apoio ao 
companheiro, por isso confiem no que é 
passado pelos instrutores, pois aqui temos 
os melhores”, disse o Presidente do TJMSP.

Fernando Armando Ribeiro, Des. Mil Pres. TJM/MG; 
Paulo Brant, Vice-Governador/MG; e Rodrigo Sousa 
Rodrigues, Cel PM Cmt PMMG.

Na tarde do dia 15/06/2021, o 
Presidente do Tribunal de Justiça 
Militar do Estado de Minas Gerais, 
Desembargador Militar Fernando 
Armando Ribeiro, reuniu-se com 
o Vice-Governador do Estado, 
Paulo Brant, e com o Comandante-
-Geral da Polícia Militar de Minas 
Gerais, Coronel PM Rodrigo Sousa 
Rodrigues.

Na ocasião, foram entregues 
votos de congratulação aprovados 
pelo Tribunal Pleno do TJM/MG, 

em sessão administrativa realizada 
no dia 26 de maio de 2021, pela 
parceria firmada no dia 20 de maio 
de 2021, que prevê a transferência 
de dados e tecnologias relaciona-
das à Inteligência Artificial entre as 
instituições Universidade Federal 
de Minas Gerais (UFMG), Polícia 
Militar de Minas Gerais (PMMG) 
e Governo de Minas Gerais.

A homenagem também foi di-
rigida à Reitora da UFMG, Sandra 
Regina Goulart Almeida.
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JURISPRUDÊNCIA
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

Na tarde da segunda-feira, do dia 
03/05/2021, por meio de solenidade 
virtual na plataforma Zoom, foi inau-
gurada a nova sala de videoaudiência 
da Justiça Militar de Minas Gerais na 
sede do Fórum Pimenta da Veiga,  na 
comarca de Lavras.

O projeto é fruto do Acordo de 
Cooperação Técnica celebrado entre 
o Tribunal de Justiça de Minas Gerais 
(TJMG) e o TJMMG. 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 
transtornos 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 
dezoito 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, Varginha, Patrocínio, Uberaba e, 
agora, em Lavras. Na cidade de Juiz de 
Fora o espaço pertence à estrutura da 
Justiça Militar da União, situada na sede 
da 4ª Circunscrição Militar, mas também 
é utilizado pela Justiça Militar Estadual.

Justiça Militar mineira inaugura sala de videoaudiência em Lavras, 03/05/2021.

No dia 10/06/2021, o Presidente do 
Superior Tribunal Militar (STM), Mi-
nistro Luis Carlos Gomes Mattos, foi 
agraciado pelo Presidente da República, 
Jair Bolsonaro, com a promoção ao Grau 
de Grã-Cruz da Ordem do Mérito da 
Defesa. 

A honraria é concedida a autoridades 
e personalidades militares e civis que 

prestam relevantes serviços ao Ministério 
da Defesa e às Forças Armadas do Brasil. 
O ministro da Defesa estava presente na 
cerimônia, na condição de chanceler da 
Ordem.

Também foram condecorados os se-
guintes ministros de Estado: Carlos Alber-
to França (Relações Exteriores); Anderson 
Gustavo Torres (Justiça e Segurança 

Pública); Milton Ribeiro (Educação); Mar-
celo Queiroga (Saúde); Gilson Guimarães 
(Turismo); Fábio Faria (Comunicações); 
Flávia Arruda (Secretaria de Governo); 
e Rogério Marinho (Desenvolvimento 
Regional). Os presidentes da Câmara dos 
Deputados, Arthur Lira (PP-AL), e do 
Senado Federal, Rodrigo Pacheco (DEM-
-MG), também foram agraciados.

Presidente do STM é condecorado pelo Presidente da República
com a Ordem do Mérito da Defesa, 10/06/2021.

HC 152825 / RS

Relator: Ministro MARCO AURÉLIO

Ementa: PRESCRIÇÃO – PRETENSÃO PUNITIVA – PRAZO. Não transcorrido período 
previsto no artigo 125 do Código Penal Militar, não há prescrição da pretensão 
punitiva do Estado. CRIME – ESTADO DE NECESSIDADE – AUSÊNCIA. Ausente 
quadro revelador de estado de necessidade, não cabe a observância do artigo 
43 do Código Penal Militar. PENA – CRIME MILITAR – CUMPRIMENTO. Ante o 
artigo 59 do Código Penal Militar, inexiste ilegalidade no cumprimento, em 
estabelecimento prisional militar, de pena de detenção.
Decisão: A Turma, por unanimidade, indeferiu a ordem, nos termos do voto do 
Relator. Primeira Turma, Sessão Virtual de 11.6.2021 a 18.6.2021.
(PROCESSO ELETRÔNICO DJe-123 DIVULG 24-06-2021 PUBLIC 25-06-2021)

HC 139850 / PE

Relator: Ministro MARCO AURÉLIO

Ementa: HABEAS CORPUS – PREJUÍZO – AUSÊNCIA. O cumprimento das condições 
impostas no ato de suspensão condicional da pena, embora implique a extinção 
da punibilidade, não afasta os efeitos secundários da condenação. CRIME MI-
LITAR – FORÇA – DESLIGAMENTO – NEUTRALIDADE. O fato de o militar deixar, 

após a prática do crime, as fileiras da Força surge neutro quanto à tipificação 
do crime. RESPONSABILIDADES – ADMINISTRATIVA E PENAL – INDEPENDÊNCIA. 
A teor do artigo 935 do Código Civil, as responsabilidades civil e penal são 
independentes, não repercutindo a sanção administrativa no campo criminal. 
DROGA – USO – DECLARAÇÃO – SERVIÇO MILITAR. A declaração de uso de 
entorpecente, formalizada em entrevista para alistamento militar obrigatório, 
não torna o cidadão incapaz para o serviço militar – inteligência do artigo 14 do 
Código Penal Militar. DROGA – POSSE – CRIME MILITAR – TIPICIDADE. A posse de 
entorpecente, por militar e no local em que serve, caracteriza o crime tipificado 
no artigo 290 do Código Penal Militar.
Decisão: A Turma, por unanimidade, indeferiu a ordem, nos termos do voto 
do Relator, com ressalvas dos Ministros Rosa Weber e Luís Roberto Barroso. 
Primeira Turma, Sessão Virtual de 4.6.2021 a 11.6.2021.
(PROCESSO ELETRÔNICO DJe-117 DIVULG 17-06-2021 PUBLIC 18-06-2021)

HC 135677 / RS 

Relator: Ministro MARCO AURÉLIO

Ementa: COMPETÊNCIA – AGENTE E VÍTIMA MILITARES. Cabe à Justiça Militar 
processar e julgar acusado da prática de crime enquadrável como militar – inte-
ligência dos artigos 124 da Constituição Federal e 9º, inciso II, alínea “a”, do 
Código Penal Militar. CRIME MILITAR – DESLIGAMENTO DA FORÇA – NEUTRA-
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SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

LIDADE. O fato de o militar deixar, após a prática do delito, as fileiras da Força 
surge neutro quanto à tipificação do crime no Código Militar.
Decisão: A Turma, por unanimidade, denegou a ordem, nos termos do voto do 
Relator, com ressalvas quanto ao cabimento da impetração. Não participou, 
justificadamente, deste julgamento, a Ministra Rosa Weber. Ausente, justifi-
cadamente, o Ministro Luiz Fux. Presidência do Ministro Alexandre de Moraes. 
Primeira Turma, 27.11.2018.
(PROCESSO ELETRÔNICO DJe-043 DIVULG 28-02-2019 PUBLIC 01-03-2019)

HC 176334 AgR / PE

Relatora: Ministra ROSA WEBER

Ementa: EMENTA AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL E PRO-
CESSUAL PENAL MILITAR. CRIMES DE VIOLÊNCIA CONTRA INFERIOR E LESÃO 
CORPORAL LEVE. CONDENAÇÃO PENAL COM TRÂNSITO EM JULGADO. WRIT 
SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA 
CONGRUÊNCIA OU CORRELAÇÃO. INEXISTÊNCIA. DESCRIÇÃO FÁTICA CONTIDA NA 
DENÚNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE 
OU TERATOLOGIA. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo 
de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. O princípio da congruência ou 
correlação no processo penal estabelece a necessidade de correspondência 
entre a exposição dos fatos narrados pela acusação e a sentença. Por isso, 
o réu se defende dos fatos, e não da classificação jurídica da conduta a ele 
imputada. 3. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme na direção de não 
reconhecer constrangimento ilegal quando o magistrado sentenciante confere 
nova definição jurídica aos fatos delineados na acusação. Precedentes. 4. 
Alegação suscitada apenas por ocasião da interposição de agravo regimental 
configura inovação recursal, o que inviabiliza o conhecimento da matéria. Não 
se admite, em sede de agravo regimental, a ampliação objetiva da demanda, 
visando à análise de teses omitidas na impetração. Precedentes. 5. Agravo 
regimental conhecido e não provido.

Decisão: A Turma, por maioria, conheceu do agravo e negou-lhe provimento, nos 
termos do voto da Relatora, vencido o Ministro Marco Aurélio. Primeira Turma, 
Sessão Virtual de 16.4.2021 a 26.4.2021.
(PROCESSO ELETRÔNICO DJe-090 DIVULG 11-05-2021 PUBLIC 12-05-2021

AgRg no AREsp 1712405 / SC

Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESACATO 
A SUPERIOR. ART. 298 DO CÓDIGO PENAL MILITAR - CPM. ALEGAÇÃO DE QUE 
NÃO HÁ PROVAS DA PRÁTICA DO DELITO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PRO-
VAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. 
AUMENTO DA PENA-BASE. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO ART. 70, INCS. II, “L”, DO 
CPM. BIS IN IDEM. NÃO CONFIGURADO. ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DESTA 
CORTE. PRECEDENTES.  AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Para se concluir de forma diversa do Tribunal de origem, no  sentido de que 
o réu deveria ser absolvido, ante a inexistência de prova apta a justificar a 
condenação, necessário seria o revolvimento das provas carreadas aos autos, 
procedimento sabidamente inviável na instância especial. Verbete n. 7/STJ.
2. Quanto à alegação de bis in idem na aplicação da agravante do art. 70, II, ‘l’, 
do CPM, tal afirmação não encontra amparo nesta Corte, a qual já se posicionou 
no sentido de não configura bis in idem a aplicação da agravante do art. 70, II, 
l, do CPM, quando não se insere no tipo penal. Precedentes.
3. Agravo regimental desprovido.

Acórdão: Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, 
acordam os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, por 
unanimidade, negar provimento ao agravo regimental. Os Srs. Ministros João 
Otávio de Noronha, Reynaldo Soares da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com 
o Sr. Ministro Relator. Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Felix Fischer.
(DJe 14/06/2021)

AgRg no RHC 142508 / PA

Relator: Ministro FELIX FISCHER (1109)

Ementa
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS 
CORPUS. ART. 232 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. ESTUPRO. PEDIDO DE ALTE-
RAÇÃO DO REGIME INICIAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IRRESIGNAÇÃO EM 
RELAÇÃO À FIXAÇÃO DA PENA-BASE. INOVAÇÃO RECURSAL. PLEITO DE RECORRER 
EM LIBERDADE. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. 
PERICULOSIDADE DO AGENTE. MODUS OPERANDI. PRECEDENTES. IMPOSSIBILI-
DADE DE FIXAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS À PRISÃO. AGRAVO 
REGIMENTAL DESPROVIDO.
I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer 
novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, 
sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos.
II - Em relação à fixação de regime inicial mais brando, observa-se que a referida 
tese não foi enfrentada pela eg. Corte de origem. Nesse compasso, conside-
rando que a Corte de origem não se pronunciou sobre o referido tema exposto 
na presente impetração, este Tribunal Superior fica impedido de se debruçar 
sobre a matéria, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância. 
Nesse sentido: HC n. 480.651/SP, Sexta Turma, Relª. Minª. Laurita Vaz, DJe 
de 10/04/2019; e HC n. 339.352/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 
DJe de 28/08/2017.
III - Irresignação em relação à fixação da pena-base. Matéria aventada no pre-
sente agravo regimental e não suscitada por ocasião da impetração do habeas 
corpus. Na linha de orientação jurisprudencial desta Corte, mostra-se inadmissível 
a apreciação de teses não ventiladas pela defesa na inicial do writ, consoante 
os seguintes precedentes deste Superior Tribunal de Justiça: EDcl no RHC 
n. 61.120/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 
02/05/2016; AgRg no HC n. 245.276/MS, Quinta Turma, de minha relatoria, 
DJe de 17/6/2015; AgRg no HC n. 308.942/MS, Quinta Turma, Rel. Min. Gurgel 
de Faria, DJe de 16/4/2015; e AgRg no HC n. 309.028/SP, Quinta Turma, Rel. 
Min. Jorge Mussi, DJe de 28/5/2015.
IV - Direito de recorrer em liberdade. Cumpre ressaltar que a prisão cautelar 
deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso 
demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a 
instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código 
de Processo Penal. Na hipótese em foco, a Corte de origem, encampando a 
fundamentação do Juízo de Direito de primeiro grau, sustentou a presença 
dos elementos necessários à segregação cautelar, destacando, para tanto, a 
periculosidade do agente, consubstanciada no modus operandi: ?A forma como 
o crime foi cometido, como se infere das informações carreadas aos autos, 
consistente em levar a vítima para a sua casa, após a prisão de seu marido, que 
fora agredido pelo réu e outro militar, de madrugada, impedindo-se a mesma de 
fazer ligação, para manter relações sexuais consigo, sendo o acusado [...] um 
policial militar com mais de 30 (trinta) anos de idade 11 (onze) anos de serviço, 
comandante da guarnição, revela a periculosidade do mesmo, os riscos para a 
ordem pública e para a manutenção da hierarquia e disciplina militares, caso 
seja posto em liberdade no momento?.
V - Neste contexto, a manutenção da prisão preventiva encontra-se em  conso-
nância com a jurisprudência desta Corte sobre o tema, pois está devidamente 
fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam a 
necessidade de garantia da ordem pública, notadamente demonstrada pela 
periculosidade do agente, consubstanciada em seu modus operandi, circuns-
tâncias, indicadoras de maior desvalor da conduta perpetrada e que justificam 
a aplicação da medida extrema no caso em tela. Precedentes.
VI -  Com efeito, a presença de circunstâncias pessoais favoráveis, tais como 
primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de garantir a 
revogação da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição 
da segregação cautelar, como na hipótese. Pela mesma razão, não há que se 
falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. 
Agravo regimental desprovido.

Acórdão
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam 
os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, 
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negar provimento ao agravo regimental. Os Srs. Ministros João Otávio de Noro-
nha, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram 
com o Sr. Ministro Relator.
(DJe 25/05/2021)

AgRg no AREsp 1807032 / MS

Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK 

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESCA-
MINHO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 518 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
? STJ. AGENTE QUE SE VALEU DA CONDIÇÃO DE MILITAR PARA PRÁTICA DO 
CRIME. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR. RECONHECIMENTO DE ERRO DE 
TIPO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/
STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
1. “Para fins do art. 105, III, a, da Constituição Federal - CF, não é cabível 
recurso especial fundado em alegada violação de enunciado de súmula.” (Sú-
mula 518, CORTE ESPECIAL, julgado em 26/2/2015, DJe 2/3/2015) (AgRg 
no REsp 1796340/MT, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, 
DJe 23/6/2020).
2. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a competência da 
Justiça comum é definida, desde que o agente, na condição de militar da ativa e 
fora do lugar e horário de serviço, não tenha valido do cargo para o cometimento 
do delito, o que não ocorreu nos presentes autos.
3. In casu, no momento da abordagem, a fim de encobrir sua conduta delituosa, 
o agravante se identificou como integrante da Polícia Militar, inclusive, trajava 
camiseta branca, identificada com a inscrição e símbolo da Polícia Militar do 
Estado de Mato Grosso do Sul, o que atrai a competência da Justiça Militar. 
Precedente.
4. Tendo as instâncias ordinárias, com base no acervo probatório, concluído 
pela ausência do erro de tipo, afastando a aplicação do disposto no art. 20, 
§ 1º, do CP, torna-se inviabilizada a revisão do aludido entendimento, ante o 
óbice contido na Súmula n. 7/STJ: “A pretensão de simples reexame de prova 
não enseja recurso especial”.
5. Agravo regimental desprovido.
Acórdão: Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, 
acordam os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, por 
unanimidade, negar provimento ao agravo regimental. Os Srs. Ministros Felix 
Fischer, João Otávio de Noronha, Reynaldo Soares da Fonseca e Ribeiro Dantas 
votaram com o Sr. Ministro Relator.
(DJe 07/06/2021)

HC 594310 / MG

Relatora: Ministra LAURITA VAZ

Ementa: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL MILITAR. ABUSO DE AUTO-
RIDADE. LESÃO CORPORAL. PRÉVIO ARQUIVAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL 
MILITAR. PROPOSITURA DE AÇÃO PENAL COM BASE EM INQUÉRITO POLICIAL 
COMUM. NOVAS PROVAS. POSSIBILIDADE. ART. 25 DO CÓDIGO DE PROCESSO 
MILITAR. PROVAS COLHIDAS POR AUTORIDADE ADMINISTRATIVA SEM ATRIBUI-
ÇÃO. DELEGADO DE POLÍCIA. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. REVALIDAÇÃO DAS 
PROVAS. NOVA DECISÃO JUDICIAL POSTERIOR AO ACÓRDÃO APONTADO COMO 
ATO COATOR. NOVO EXAME DA MATÉRIA. INEXISTÊNCIA DE PRÉVIA ANÁLISE 
NO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MINISTÉRIO PÚBLICO 
ESTADUAL. COMPETÊNCIA PARA ATUAR PERANTE A JUSTIÇA MILITAR ESTADUAL. 
AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE 
DELITIVAS. REEXAME PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. ABOLITIO CRIMINIS. 
NÃO OCORRÊNCIA. CONTINUIDADE NORMATIVA TÍPICA. ERRO NA CAPITULAÇÃO 
JURÍDICA DO FATO. DEFESA CONTRA OS FATOS E NÃO CONTRA A CAPITULAÇÃO 
LEGAL. POSSIBILIDADE DE CORREÇÃO ANTES DA SENTENÇA. HABEAS CORPUS 
PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADO.

1. A decisão do Juiz de Direito que determina a remessa de inquérito policial 
comum à Justiça Militar, por constatar a competência material desta última, não 
implica em anulação das provas produzidas e não faz coisa julgada quanto ao 

mérito da acusação, razão pela qual é perfeitamente possível o oferecimento 
de denúncia, com base nos elementos informativos constantes no inquérito 
remetido, perante o Juízo Militar que recebeu os autos.

2. O fato de os elementos investigativos que subsidiaram a denúncia terem 
sido colhidos por Delegado de Polícia Civil que posteriormente foi declarado 
sem atribuição para investigar os fatos não torna inválidas, por si só, as provas 
produzidas. Se os atos instrutórios praticados por juiz incompetente devem ser 
revalidados, limitando-se a incompetência a atingir somente os atos decisórios, 
com maior razão devem ser revalidados os atos praticados por autoridade policial 
sem atribuição para o inquérito. 

3. Nos termos do art. 25 do Código de Processo Penal Militar, o arquivamento 
de inquérito não obsta a instauração de outro, se novas provas aparecerem em 
relação ao fato, ao indiciado ou a terceira pessoa, ressalvados o caso julgado 
e os casos de extinção da punibilidade.

4. O Juízo da 2ª Auditoria Militar de Minas Gerais, após examinar profundada-
mente os elementos probatórios presentes em ambos os inquéritos, concluiu 
haver provas novas no inquérito comum que não constavam no inquérito militar 
anteriormente arquivado, o que autorizaria o reexame dos fatos e a propositura 
da ação penal. Para rever a decisão do Juízo Militar e modificar a conclusão 
de que há provas novas capazes de justificar a abertura da ação penal, seria 
necessário aprofundado cotejo fático-probatório dos referidos inquéritos, o que 
não é possível no habeas corpus.

5. A decisão do Juízo da 2ª Auditoria Militar de Minas Gerais que examinou deti-
damente o tema de existência de provas novas foi proferida em 26/08/2020, ou 
seja, após o julgamento do habeas corpus originário no Tribunal Militar estadual, 
julgado em 07/05/2020. Desse modo, tratando-se de nova decisão judicial 
de primeira instância proferida posteriormente ao acórdão apontado como ato 
coator nesta impetração e que, ao que consta, não foi impugnada perante o 
Tribunal a quo, fica obstada a análise do tema nesta Corte Superior, sob pena 
de supressão de instância.

6. A Constituição Federal de 1988, ao organizar a atuação do Ministério Público, 
somente previu a existência do Ministério Público Militar no âmbito federal (art. 
128, inciso I, alínea c, da Constituição da República), com atuação perante o 
Poder Judiciário da União, não havendo falar em atuação deste órgão no âmbito 
estadual. De fato, a titularidade da ação penal pública perante a Justiça estadual, 
seja ela comum ou militar, pertence ao Ministério Público estadual (art. 128, 
inciso II, da Constituição da República).

7. As instâncias ordinárias apontaram a existência de depoimentos e laudos 
periciais capazes de demonstrar, em análise inicial, a existência de indícios 
mínimo de autoria e materialidade delitivas. Nesse contexto, a admissão da tese 
de que não haveria justa causa para a ação penal exigiria reexame probatório, 
o que não é possível em habeas corpus. 

8. Ainda que o crime de abuso de autoridade mediante atentado à incolumi-
dade física do indivíduo, anteriormente previsto no art. 3.º, alínea i, da Lei n. 
4.898/65, não mais subsista no ordenamento jurídico após o advento da Lei 
n. 13.869/19, é certo que a conduta de atentar contra a integridade física de 
terceiro permanece sancionada pelo ordenamento jurídico, encontrando expressa 
previsão no Código Penal Militar (art. 209 do CPM). Portanto, não há falar em 
abolitio criminis, pois houve continuidade normativa típica.

9. O acusado se defende dos fatos narrados na denúncia e não da capitulação 
legal nela contida, razão pela qual eventual equívoco do Ministério Público na 
indicação do tipo penal imputado ao Paciente não torna inepta a denúncia nem 
inviabiliza a ação penal, podendo o referido erro ser sanado a qualquer tempo 
até a sentença (art. 437 do Código Penal Militar).

10. Habeas corpus parcialmente conhecido e, nessa extensão, denegado.
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 pedi-
do e, nesta extensão, denegar a ordem, nos termos do voto da Sra. Ministra 
Relatora. Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz, Olindo 
Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região) e Antonio Saldanha 
Palheiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.

(DJe 14/05/2021)
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