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Fabio Duarte Fernandes, Des. Mil TJM/RS; Rubio Paulino 
Coelho, Des. Mil Pres. TJM/MG; Osmar Duarte Marcelino, Des. 
Mil/TJM/MG e Paulo Adib Casseb, Juiz TJM/SP e Coordenador 
da Justiça Militar da AMB.

XXIV Congresso 
Brasileiro de 
Magistrados, de 
12 a 14 de maio de 
2022, Salvador /BA.

Mesa dos trabalhos

Encontro inicia comemorações do 75° aniversário de criação da Justiça Militar no Espírito Santo.

Getúlio Neves, Juiz de Direito da Vara da Justiça Militar/ES, 
ladeados por autoridades militares, palestrou sobre o tema “A 
Atuação da Auditoria Militar no controle da atividade policial 
militar”. Público convidado.

Getúlio Correa, agraciado com a Comenda “Cruz do Mérito” 
entregue por Renata Gil
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104 anos do Tribunal de Justiça Militar 
do Estado do Rio Grande do Sul.

No dia 19 de junho de 2022, o 
Tribunal de Justiça Militar do Rio 
Grande do Sul completa 104 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 Estaduais 
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 
Militar 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 Tribunal de Justiça Militar 
do Rio Grande do Sul.

Mais de um século após o seu 
surgimento, o TJMRS consolida-se 
como uma das mais respeitadas e 
tradicionais instituições do nosso 
Estado, cuja prestação jurisdicional tem 
a marca da eficiência e da celeridade.  
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1ª Auditoria Militar 
do TJM/RS realiza sua 
primeira sessão de 
julgamento híbrida.

No dia 30/06/22, a 1ª Auditoria 
Militar do Estado do Rio Grande do 
Sul realizou a sua primeira sessão de 
julgamento híbrida no âmbito do 1º 
Grau da Justiça Militar do Estado, 
com o Conselho Permanente de 
Justiça, representante do Ministério 
Público e Advogada, presentes à 
sala de sessão ou de forma remota, 
simultaneamente.

Até então inédito no 1º grau, o   
formato de julgamento híbrido já 
vem sendo adotado pelo Tribunal de 
Justiça Militar desde 13 de abril de 
2022.  Essa modalidade telepresencial 
propicia que as partes - em especial 
aos advogados do interior do estado 
-  realizem as suas sustentações por 
meio de videoconferência.

A sessão de julgamento foi 
presidida pelo Juiz de Direito 
Francisco Jose de Moura Muller, 
titular da 1ª Auditoria Militar.  Como 
integrantes do Conselho de Justiça 
o Major Flávio da Silva Vargas, o 
Capitão Cristiano Lima de Souza, o 
Capitão Aldo João do Amaral Pereira 
e Capitã Ana Paula Bombardelli. 
Tanto o magistrado como os oficiais, 
participaram presencialmente da 
sessão.

O Promotor de Justiça, Tiago 
Moreira da Silva, e a defensora 
constituída,   Ana Cristina Oliveira 
da Cunha, atuaram de forma 
telepresencial.

Projeto Sessão Didática, TJM/RS.
No decorrer deste mês de junho 

o Tribunal de Justiça Militar/RS 
realizou a primeira edição do projeto 
Sessão Didática. A iniciativa recebeu 
um total de 114 alunos ligados ao 
Corpo de Bombeiros e acadêmicos 
de Direito. Os encontros propiciaram 
um maior conhecimento aos alunos 
sobre a história da Justiça Militar bem 
como a dinâmica de funcionamento 
das sessões de julgamento do TJM.

TJM/MG participa do Fórum Nacional de Juízes 
Criminais, 23 e 25/06/22, em São Paulo.

Safira Maria de Figueredo, Juíza Militar 
Federal e Corregedora da JMU, ladeada 
pelos Desembargadores Militares, Sócrates 
Edgard dos Anjos e James Ferreira Santos.

O Corregedor da Justiça Militar 
de Minas Gerais, Desembargador 
Militar  Sócrates Edgard dos Anjos, 
acompanhado pelo diretor da Escola 
Judicial Militar, Desembargador 
Militar James Ferreira Santos, 
participam do V Fórum Nacional 
de Juízes Criminais (Fonajuc), 
realizado entre os dias 23 e 25 de 
junho na cidade de São Paulo (SP).

O Fórum tem por finalidade 
aperfeiçoamento na área criminal 
do Brasil por meio da troca de 
conhecimentos, uniformização de 
procedimentos, disseminação de 
boas práticas, acompanhamento 
d e  p r o p o s t a s  l e g i s l a t i v a s , 
implementação de políticas públicas, 
dentre outros interesses.

Além disso, o evento congrega 
magistrados com jurisdição ou 
interesse em Justiça Criminal 
e promove atualização de seus 
membros mediante intercâmbio 
de conhecimento e de experiência, 
uniformização de métodos de 
trabalho, procedimentos e edição 

de enunciados, análise e propostas 
de projetos legislativos de interesse 
da Justiça Criminal e, ainda, tem 
por objetivo promover intercâmbio 
dentro dos limites de sua finalidade 
com entidades de natureza jurídica e 
social brasileiras e do exterior.
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TJMMG se reúne com a Comissão 
de Direito Militar e de Segurança 
Pública da OAB, 13/06/22.

O Presidente do Tribunal 
d e  Ju s t i ç a  M i l i t a r  d e 
Minas Gerais (TJMMG), 
Desembargador Militar 
Rúbio Paulino Coelho, 
recebeu  na tarde do dia 
13/06/22, os integrantes 
da Comissão de Direito 
Militar da OAB, Berlinque 
Contelmo  e Priscila Coelho 
e da Comissão de Segurança 

Pública da OAB, Leopoldo de 
Vasconcelos Maria,   Warley   
Eduardo  Boy,   Renato Alves  
Pereira,   Heverton   Viana 
de  Barcelos,   José  Geraldo 
Luiz do   Carmo e   Márcio 
Eustáquio Vieira Lopes. 
Também acompanhou a 
reunião o Chefe de Gabinete 
da Presidência do TJMMG, 
Coronel Giovanne Gomes 

da Silva.
Na reunião foram tratados 

assuntos de interesses dos 
jurisdicionados da PMMG 

e do CBMMG, além de 
projetos de ações estratégicas 
futuras que beneficiarão as 
intuições envolvidas.

TJM/MG participa da comemoração dos 247 anos da PMMG, 09/06/22.
Na noite do dia 9 de junho de 2022, a 

Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) 
comemorou 247 anos de existência. Na 
solenidade, que ocorreu na Academia 
de Polícia Militar, em Belo Horizonte, e 
presidida pelo Cel Rodrigo Sousa Rodri-
gues, Comandante-Geral da PMMG, foi 
outorgada à autoridades civis, militares 
e integrantes da corporação a Medalha 
Alferes Tiradentes.

Representando o Tribunal de Jus-
tiça Militar do Estado de Minas Ge-
rais – TJMMG, estiveram presentes 
o Presidente, Desembargador Militar 
Rúbio Paulino Coelho, o Corregedor, 

Desembargador Militar Sócrates Edgard 
dos Anjos, o Chefe de Gabinete da Pre-
sidência, Cel Giovanne Gomes da Silva, 
e o Secretário Especial da Presidência, 
Giovani Viana Mendes.

Ainda, estiveram presentes as seguin-
tes principais autoridades: Ministro do 
STM José Barroso Filho, presidente do 

TRE, Desembargador Marcos Lincoln 
dos Santos, Cmt da 4 Região Militar, 
Gen de Divisão Paulo Alípio Branco 
Valença, Advogado Geral do Estado, 
Dr. Sérgio Pessoa de Paula Castro, Cmt 
Geral do CBMMG, Cel Edgard Estevo 
da Silva, Cmt Geral da PM do Estado 
da Bahia, Cel Paulo José Reis de Aze-
vedo Coutinho, Cmt Geral da PM do 
Espírito Santo, Cel Douglas Caus, Cmt 
da Capitania Fluvial de MG, Capitão de 
Mar e Guerra Washington Luiz Vieira de 
Barros, Superintendente da PRF, Bruno 
Scheneider Raslan, Chefe da PCMG, Dr 
Joaquim Francisco Neto.

Desembargador Militar Fernando Armando Ribeiro é homenageado pelo TJM/MG.

Fernando Armando Ribeiro, Ex-Pres TJM/
MG. e Rúbio Paulino Coelho, Pres. TJM/MG.

No dia 1 de junho de 2022, o Pre-
sidente do Tribunal de Justiça Militar, 
Desembargador Militar Rúbio Paulino 
Coelho, após sessão do Tribunal Pleno, 
dirigiu a solenidade de inauguração do 
retrato do ex-Presidente do TJMMG, 
Desembargador Militar Fernando 
Armando Ribeiro, e da placa de home-
nagem à sua gestão (biênio 2020/2021) 
na galeria dos ex-presidentes do Salão 
Nobre do Órgão.

O Presidente, em seu pronunciamen-
to, ressaltou o brilhantismo e a eficiência 

da última gestão ao conduzir a Institui-
ção durante todo o período delicado da 
pandemia do Covid-19, provocando 
adaptações, inovações e novos protoco-
los de trabalho que foram incorporados 
com sucesso.

Ressaltou ainda a importância da 
Justiça Militar para o saneamento das 
instituições militares que mantém, em 
seu grande efetivo, policiais armados 
responsáveis por operações em todo o 
Estado.

O Presidente finalizou seu pro-
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nunciamento destacando a presença 
do ex-Presidente Décio de Carvalho 
Mitre – que se aposentou no ano de 
2007 – nomeando todos os demais que 
aqui deixaram a sua contribuição para o 
fortalecimento desta instituição.

O ex-Presidente, Desembargador 
Militar Fernando Armando Ribeiro, 
em seu discurso afirmou: “Para mim, 
particularmente, será sempre um feliz 
e poético descortino, deparar-me vez 
por outra, a caminho das sessões, com 
essa minha imagem, esse outro eu aqui 
registrado que estará sempre presente, 
mesmo quando eu já não estiver.

Não podemos nos esquecer, contudo, 
que num retrato sempre se deixa parte 
de si mesmo para trás, e as visíveis mu-
danças de traços que vão se destacando 
com os anos não são senão a ponta visí-
vel de um imenso iceberg de mudanças 
que nos circundam e nos modelam no 
caudaloso rio da vida.

Muito mais que o orgulho de vê-lo 
inserido em galeria tão ilustre, esse re-
trato representará para mim uma lem-
brança perene das faces de todos os que 
estiveram comigo durante essa travessia, 
na qual colhemos desafios, alegrias e, 
sobretudo, um vasto aprendizado.”

Os resultados positivos do Tribunal 
de Justiça Militar do Estado de São Paulo 
(TJMSP)  foram destaque na progra-
mação do  Seminário Internacional de 
Boas Práticas no Controle Interno da 
Atividade Policial, realizado de 20 a 22 
de junho, no Rio de Janeiro/RJ.

A atuação do TJMSP foi abordada 
pelo Presidente da instituição, Juiz 
Coronel Orlando Eduardo Geraldi, 

que apresentou a palestra Boas Práticas 
da Justiça Militar Estadual Paulista no 
fortalecimento da atuação da Correge-
doria da Polícia Militar do Estado de São 
Paulo, no dia 20/06/22.

Após discorrer sobre pontos impor-
tantes da organização e competência 
da JMESP, o presidente do TJMSP res-
saltou de que forma a jurisprudência 
consolidada da Corte nas searas cível, 
criminal e especial serve como elemento 
norteador da atuação segura da Corre-
gedoria da Polícia Militar do Estado de 
São Paulo, apresentando e detalhando 
casos concretos.

Geraldi também demonstrou aos 
participantes do seminário os benefícios 
da existência de uma justiça especializa-
da para o julgamento de militares, como 
a celeridade e a produtividade – a Justiça 
Militar Paulista é uma das mais céleres 
do Brasil. Em 2020 e 2021, o TJMSP pro-
feriu mais de 2,4 mil sentenças, sendo 
que o tempo médio de julgamento no 
2º grau foi de cerca de três meses e, no 
1º grau, de 9,8 meses.

Segundo o presidente do TJMSP, os 
julgamentos dos processos de Conselho 
de Justificação no tribunal em 2021 ti-
veram tempo médio de apenas 133 dias 
– pouco mais de quatro meses. Esse é um 
dos dois tipos de processos que podem 
causar a exclusão de oficiais da Polícia 
Militar de São Paulo. De 2010 a 2021, 
73% dos processos desse tipo resultaram 
em exclusão de oficiais da PMESP.

“A celeridade tem um caráter pre-
ventivo e educativo, servindo de de-
sestímulo para os que ainda creem na 
impunidade por ineficiência do aparato 
estatal. Saber que eventuais desvios de 
conduta serão apurados e exemplarmen-
te punidos forja a disciplina da tropa e 
afasta a sensação de impunidade. Isso 
contribui para a melhoria da qualida-
de dos serviços de segurança pública 
prestados pelos policiais e bombeiros 
militares em prol da sociedade paulista”, 

afirmou o presidente do TJMSP.
Sobre o Seminário Internacional

O evento é promovido pelo Comitê 
Internacional da Cruz Vermelha (CICV) 
para a Argentina, Brasil, Chile, Paraguai 
e Uruguai, com objetivo de gerar um 
espaço de discussão seguro para iden-
tificar desafios e refletir acerca de solu-
ções inovadoras e coordenadas entre as 
forças policiais e de segurança, além de 
aprofundar a compreensão do CICV a 
respeito dos desafios enfrentados pelos 
comandos dessas instituições. O semi-
nário oferece oportunidade de ampliar 
a compreensão dos participantes sobre 
temas humanitários, assim como o com-
partilhamento de boas práticas na área 
de controle interno.

Com o eixo temático Corregedoria 
das Forças Policiais e de Segurança: 
desafios nas boas práticas no controle 
interno da Instituição, o evento é desti-
nado aos chefes e diretores das correge-
dorias das forças policiais e de segurança 
dos países participantes. Neste ano, tem 
também a participação de conferencis-
tas do Ministério Público Militar e da 
Secretaria de Segurança Pública (SE-
NASP/MJSP), além de representantes 
das forças policiais e de segurança das 
Américas responsáveis pelo controle 
interno e pela aplicação da lei.

O seminário trata de temas atuais 
para a compreensão dos desafios no 
controle interno da atuação policial 
e suas consequências humanitárias, 
abordando estratégias utilizadas e lições 
aprendidas. 

O CICV é uma organização interna-
cional imparcial, neutra e independente, 
cuja missão é proteger a vida e a digni-
dade das vítimas dos conflitos armados 
e de outras situações de violência, assim 
como prestar-lhes assistência. O CICV 
se esforça para evitar o sofrimento por 
meio da promoção e fortalecimento do 
direito e dos princípios humanitários 
universais.
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Justiça militar paulista debateu
o assédio moral e sexual e

criou um canal para denúncias.
Engajado nas ações de prevenção 

ao assédio moral e sexual que 
envolveu todo o Poder Judiciário 
durante no mês de maio, o Tribunal 
de Justiça Militar do Estado de São 
Paulo (TJMSP) realizou uma série 
de ações sobre o tema. O objetivo 
é criar uma cultura de combate 
ao assédio, com a prevenção 
de condutas assediadoras e a 
orientação sobre como realizar o 
enfrentamento às situações.

Por meio da Comissão de 
Prevenção e Enfrentamento do 
Assédio Moral e do Assédio 
Sexual do TJMSP,  instituída em 
2021, o órgão criou um canal 
específico para receber denúncias: 
o  enfrentamento.assedio@tjmsp.
jus.br. Vale destacar que denúncias 
anônimas não serão consideradas e 
que todas as mensagens recebidas 
terão tratamento sigiloso por parte 
da comissão.

Além disso, o tribunal promoveu 
diversas ações de educação sobre o 
assédio moral e sexual a fim de 
conscientizar e orientar o público 
interno, como a disponibilização 
de material com orientações sobre 
o tema, além da divulgação e 
realização de eventos, palestras e 
webinários.

Os funcionários do TJMSP 
assistiram, no dia 5 de maio, ao 
evento “Prevenção e Combate 
ao Assédio: Práticas e Modelo 
para Implantação”, promovido 
pelo Tribunal de Contas da União 
(TCU). Também irão assistiram 

aos webinários “Assédio Moral e 
Sexual: Aspectos Sociojurídicos” e 
“Prevenção do Assédio e Violência 
no Trabalho”, realizados nos dias 
25/5 e 31/5, respectivamente, pelo 
Tribunal Regional Federal da 5ª 
Região (TRF5).

No dia 26/05/22, foi a vez do 
próprio TJMSP promover um 
evento  online  de prevenção ao 
assédio. Voltada ao público interno, 
a palestra “Assédio Moral e Sexual 
na Relação de Trabalho” ministrada 
pela psicóloga Karla Borges, pela 
plataforma  Microsoft Teams. 
Graduada em Psicologia Clínica, 
Karla possui pós-graduação em 
Psicologia Social pela PUC São 
Paulo, título de especialista em 
Avaliação Psicológica.

As ações para esclarecimento 
sobre as práticas de assédio moral 
e sexual são importantes para 
evitá-las e apontar caminhos 
para o acolhimento de relatos 
de assédio e para a resolução de 
conflitos.  Pesquisa realizada pelo 
Conselho Nacional de Justiça (CNJ) 
no final de 2021 mostrou que 40% das 
pessoas entrevistadas desconheciam 
ações de prevenção realizadas por 
seu tribunal e 18,7% afirmaram que 
seu tribunal não adotava qualquer 
medida preventiva. Ao realizar a 
mobilização e a divulgação massiva 
de informações sobre o tema, o 
TJMSP promove a conscientização 
e dissemina a cultura do combate 
ao assédio moral e sexual dentro 
da instituição.

Ocorreram na manhã do dia 1º de julho, no Sa-
lão do Júri do Fórum Criminal de Vitória/ES, pa-
lestras direcionadas ao efetivo do Sistema de Polícia 
Administrativa e Judiciária Militar (SIPAJM).

O público presente foi composto por militares da 
Corregedoria da PMES, bem como as Seções de Po-
lícia Administrativa e Judiciária (SPAJs) das Organi-
zações Militares Estaduais (OMEs) da Região Metro-
politana da Grande Vitória e do interior do Estado.

O evento, idealizado inicialmente pelo Juiz de 
Direito da AJMES, Getúlio Marcos Pereira Neves, 
teve a coordenação mais direta do Corregedor Ad-
junto da PMES, Tenente-Coronel Cléverson Man-
cini Lyra, assessorado pelo Tenente-Coronel Gelson 
Lózer Pimentel, pelo Major Maximiliano Werneck 
de Sousa, pelo Major Carlos Frederico Sagassa Ba-
tista e pelo Capitão Wilmar Augusto Vinand.

A palestra inicial foi ministrada pelo Juiz Getú-
lio Marcos Pereira Neves sobre o tema “A Atuação 
da Auditoria Militar no controle da atividade poli-
cial militar”.

Em outro momento, a promotora-chefe da Pro-
motoria de Justiça Junto à AJMES, Ana Cristina de 
Fonseca e Oliveira Faria, palestrou sobre “A impor-
tância da Atividade de Polícia Judiciária Militar na 
atuação do MPM”.

Os militares que vieram do interior do estado 
receberão ainda instruções técnicas sobre o tema 
“Fotografia operacional aplicada ao serviço corre-
cional”.

O evento foi viabilizado por meio de parceria 
com a Diretoria de Educação (DE) da PMES, espe-
cialmente pelo diretor de Educação, coronel Ales-
sandro Marin, e pelo major Alessandro Maurício 
Pinto.

Dentro do mesmo eixo de parcerias, ao longo 
deste ano de 2022, existe também a previsão de re-
alização do “2° Curso de Técnicas de Investigação 
Correcional”, alusivo ao 24° aniversário de criação 
da Corregedoria da PMES, bem como de um novo 
“Congresso Internacional das Justiças Militares”, 
buscando aperfeiçoar ainda mais dos operadores do 
Direito Militar no Espírito Santo.

Encontro inicia 
comemorações do 75° 
aniversário de criação 
da Justiça Militar no 
Espirito Santo
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Homenagem - Medalha Ordem do Mérito Dom Pedro II,
no grau Comendador, Belém/PA, 02/06/22.

O Desembargador e ex-Juiz da Jus-
tiça Militar José Roberto Pinheiro Maia 
Bezerra Júnior, do Tribunal de Justiça do 
Estado do Pará, foi agraciado pelo Corpo 
de Bombeiros Militar com a medalha 
Ordem do Mérito Dom Pedro II, no 
grau Comendador, nesta quinta-feira, 
02/06/2022, em seu gabinete, no prédio-

-sede do Tribunal de Justiça do Pará. A 
honraria foi entregue pelo comandante-
-geral do Corpo de Bombeiros Militar do 
Pará (CBMPA), Coronel QOBM Hayman 
Apolo Gomes de Souza.

 A Ordem do Mérito Dom Pedro II foi 
instituída com a finalidade de  galardoar 
civis, militares e organizações militares 

e instituições civis, nacionais ou estran-
geiras, que tenham prestado assinalados 
serviços à Corporação, e bombeiros mi-
litares do Estado do Pará que no seio da 
classe se destaquem pelo seu valor pessoal 
e de modo a contribuir decisivamente 
para o aperfeiçoamento e projeção da 
instituição no âmbito nacional e estadual.

JURISPRUDÊNCIA
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

Rcl 50444 AgR / RJ - RIO DE JANEIRO

Relator: Min. ALEXANDRE DE MORAES

Ementa: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLA-
MAÇÃO. ELIMINAÇÃO DO CERTAME DE PROVIMENTO DE CARGO DE SOLDADO 
DA POLÍCIA MILITAR DO RIO DE JANEIRO. ALEGADA OFENSA AO DECIDIDO NO 
TEMA 22 DA REPERCUSSÃO GERAL. INOCORRÊNCIA. CARREIRAS DE SEGU-
RANÇA PÚBLICA CONFIGURAM ATIVIDADE TÍPICA DE ESTADO. VALORAÇÃO DA 
CONDUTA MORAL DO CANDIDATO. RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO. 1. A 
autoridade reclamada determinou a eliminação do candidato, ora agravante, do 
certame de provimento de cargo de Soldado da Polícia Militar do Estado do Rio 
de Janeiro, em razão de ter sido reprovado na prova de investigação social do 
referido concurso público. 2. Acerca do tema, cumpre registrar que a profissão 
militar recebeu tratamento especial no texto constitucional, especialmente no 
art. 142, § 3º, da CF, em que há a expressa exceção a direitos sociais conferi-
dos a todos os trabalhadores, o que legitima a edição de legislação restritiva. 
3. As carreiras de segurança pública exercem atividade típica de Estado, com 
autoridade sobre a vida e a liberdade de toda a coletividade, em razão do que 
é imperativo que os ocupantes desses cargos estejam submetidos a critérios 
mais severos de controle. 4. Não se trata, portanto, de verificar sobre eventual 
culpa ou inocência do impetrante em relação aos inquéritos policiais a que 
respondeu, mas de valoração da conduta moral do candidato. 5. Recurso de 
agravo a que se nega provimento.
Decisão: A Turma, por unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo, 
nos termos do voto do Relator, com ressalvas do Ministro Luís Roberto Barroso. 
Primeira Turma, Sessão Virtual de 20.5.2022 a 27.5.2022.
Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-106 DIVULG 31-05-2022 PUBLIC 
01-06-2022

HC 213263 AgR / RJ - RIO DE JANEIRO

Relatora: Min. CÁRMEN LÚCIA

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. CRIME 
MILITAR. TENTATIVA DE EXTORSÃO PRATICADA POR POLICIAL MILITAR VALENDO-SE 
DESSA FUNÇÃO. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO E MANTIDA EM REVISÃO 
CRIMINAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR CARACTERIZADA. INEXISTÊNCIA DE ILE-
GALIDADE MANIFESTA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO 
AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
Decisão: A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos ter-
mos do voto da Relatora. Primeira Turma, Sessão Virtual de 15.4.2022 a 26.4.2022.

Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-080 DIVULG 27-04-2022 PUBLIC 28-
04-2022

ADI 4869 / DF - DISTRITO FEDERAL

Relatora: Min. CÁRMEN LÚCIA

Ementa: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI N. 12.505/2011, COM AL-
TERAÇÃO DA LEI N. 13.293/2016. ANISTIA. INFRAÇÕES DISCIPLINARES. BOMBEIROS 
E POLICIAIS MILITARES. VÍCIOS DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. COMPETÊNCIA 
ESTADUAL. INICIATIVA PARLAMENTAR. AFRONTA À AL. C O INC. II DO § 1º DO ART. 
61. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA PROCEDENTE NA PARTE 
CONHECIDA COM EFICÁCIA EX NUNC. 1. Preliminar de inadequação da via eleita. 
Leis pelas quais se concede anistia em caráter geral. Precedentes. Preliminar afas-
tada. 2. Preliminar de conhecimento parcial da ação direta de inconstitucionalidade 
por ausência de impugnação específica acolhida. Conhecida a ação direta somente 
quanto à expressão ‘e as infrações disciplinares conexas’, constante do art. 2º da 
Lei n. 12.505/2011, alterado pela Lei n. 13.293/2016. 3. Inconstitucionalidade 
formal: competência dos Estados para conceder anistia aos Policiais e Bombeiros 
Militares por infrações disciplinares. Situações similares ocorridas em mais de um 
Estado da Federação não afasta o interesse regional para legislar sobre anistia de 
servidores estaduais, bombeiros e policiais militares por infrações disciplinares. 4. 
Inconstitucionalidade formal: al. c do inc. II do § 1º do art. 61 da Constituição da 
República. Competência privativa do Chefe do Poder Executivo para a iniciativa de leis 
sobre servidores públicos, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e 
aposentadoria. 5. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente na parte 
conhecida para declarar, com eficácia ex nunc a contar da data da publicação da ata 
de julgamento, a inconstitucionalidade das Leis n. 12.505/2011 e n. 13.293/2016 
quanto à expressão “e as infrações disciplinares conexas”.
Decisão: O Tribunal, por maioria, conheceu parcialmente da ação direita apenas 
quanto à expressão “e as infrações disciplinares conexas”, constante no art. 2º da 
Lei n. 12.505/2011, alterado pela Lei n. 13.293/2016, e julgou procedente a parte 
conhecida para declarar, com eficácia ex nunc a contar da data da publicação da ata 
de julgamento, a inconstitucionalidade das Leis n. 12.505/2011 e n. 13.293/2016 
quanto à expressão “e as infrações disciplinares conexas”, nos termos do voto da 
Relatora, vencidos parcialmente os Ministros Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes 
e Rosa Weber, que divergiam apenas quanto à modulação de efeitos, para assentar 
a eficácia ex tunc da referida declaração de inconstitucionalidade. Plenário, Sessão 
Virtual de 20.5.2022 a 27.5.2022.
Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-118 DIVULG 17-06-2022 PUBLIC 20-
06-2022

HC 209544 AgR / PE - PERNAMBUCO

Relator: Min. DIAS TOFFOLI

Ementa: Agravo regimental em habeas corpus. Penal e Processo Penal Militar. 
Estelionato (art. 251 do Código Penal Militar). Acusado e vítima integrantes das 
Forças Armadas. Competência da Justiça castrense. Ausência de ilegalidade. Agravo 
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não provido. 1. De acordo com o art. 124 da Constituição da República, compete 
à Justiça Militar processar e julgar os crimes militares definidos em lei. A norma 
constitucional autorizou o legislador ordinário, dentro dos preceitos referentes à 
Justiça Militar, a dispor sobre sua organização, funcionamento e competência. 2. 
O art. 9º, inciso II, a, do Código Penal Militar, por sua vez, estabelece que haverá 
delito militar praticado: “a) por militar em situação de atividade ou assemelhado, 
contra militar na mesma situação ou assemelhado”. 3. Na espécie, as instâncias 
anteriores levaram em conta o fato de o paciente, ainda no alojamento da unidade 
militar, haver acessado o cartão de crédito da vítima, tirado fotos desse para de-
pois utilizá-lo na compra efetuada na plataforma “mercado livre”. 4. Divergir desse 
entendimento para chegar a conclusão diversa levaria necessariamente ao exame 
de fatos e provas, o qual o habeas corpus não comporta. Precedentes. 5. Agravo 
regimental ao qual se nega provimento.
Decisão: A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos 
termos do voto do Relator. Primeira Turma, Sessão Virtual de 18.3.2022 a 25.3.2022.
Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-101 DIVULG 25-05-2022 PUBLIC 26-
05-2022

RHC 210796 AgR / RJ - RIO DE JANEIRO

Relator: Min. ALEXANDRE DE MORAES

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. 
MAUS TRATOS A ANIMAL SILVESTRE E APOLOGIA DE FATO CRIMINOSO OU DO SEU 
AUTOR. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DE PROCESSAR E JULGAR OS CRIMES 
MILITARES DEFINIDOS EM LEI. PROPOSTA DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO 
PENAL. COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. INCABÍVEL A ESTA 
CORTE REALIZAR JUÍZO DE VALOR DA APLICAÇÃO DA BENESSE JURÍDICA. ANÁLISE 
DE FATOS E PROVAS INCOMPATÍVEL COM ESTA VIA PROCESSUAL. AGRAVO A QUE 
SE NEGA PROVIMENTO.
Decisão: A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos 
termos do voto do Relator. Primeira Turma, Sessão Virtual de 20.5.2022 a 27.5.2022.
Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-106 DIVULG 31-05-2022 PUBLIC 01-
06-2022

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

AgRg nos EDcl no AREsp 1800259 / MS – MATO GROSSO DO SUL

Relatora: Min. LAURITA VAZ

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO 
EM RECURSO ESPECIAL. PENAL MILITAR. CORRUPÇÃO PASSIVA E ORGANIZAÇÃO 
CRIMINOSA. PLEITO PARA INTIMAÇÃO QUANTO À DATA DE JULGAMENTO, COM O 
FIM DE APRESENTAR SUSTENTAÇÃO ORAL. INCABÍVEL. SUPOSTA AFRONTA AO ART. 
619 DO CPP E AOS ARTS. 1.022 E 1.025 DO CPC. QUESTÃO NÃO AVENTADA NAS 
RAZÕES DO APELO NOBRE INTERPOSTO. INOVAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO REGIMEN-
TAL. DESCABIDA. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE A ARTIGO DA CONSTITUIÇÃO DA 
REPÚBLICA. DESCABIMENTO DE ANÁLISE. EXISTÊNCIA DE TESES QUE ESBARRAM 
NA AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 211/STJ. APRESENTAÇÃO 
DE ‘RAZÕES COMPLEMENTARES’ À APELAÇÃO ANTES INTERPOSTA. IMPOSSIBILI-
DADE. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE E PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PLEITO 
PELO RECONHECIMENTO DA INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR. SÚMULA 283/
STF. TESES DE INVERSÃO DO JULGADO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 7/STJ. FUNDA-
MENTAÇÃO PER RELATIONEM PARA AS PRORROGAÇÕES. POSSIBILIDADE. IDENTI-
FICAÇÃO OU CONDENAÇÃO DO CORRUPTOR PARA A TIPIFICAÇÃO DA CORRUPÇÃO 
PASSIVA. DESNECESSÁRIA. PENAS-BASES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DISSÍDIO 
JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
1. Nos termos do art .  258 do RISTJ,  o agravo regimental  re lat i -
vo à matéria penal em geral será apresentado em mesa para que o ór-
gão colegiado sobre ela se pronuncie, confirmando-a ou reformando-a. 
Além disso, o art. 159, inciso IV, do RISTJ, também afasta a realização de susten-
tação oral no julgamento do agravo regimental, salvo expressa disposição legal em 
contrário, o que não constitui a hipótese dos autos. Precedente da Terceira Seção. 
2. O pleito relativo à contrariedade ao art. 619 do Código de Processo Penal 

e aos arts. 1.022 e 1.025 do Código de Processo Civil não foi suscitado nas 
razões do recurso especial e, portanto, constitui-se em inovação recursal, 
descabida no âmbito do agravo regimental, pela preclusão consumativa. 
3. Não incumbe ao Superior Tribunal de Justiça, nem mesmo para fins de prequestio-
namento, examinar supostas ofensas a dispositivos constitucionais, sob pena de usur-
pação da competência atribuída pelo texto constitucional ao Supremo Tribunal Federal. 
4. Não foram apreciadas pelo Tribunal de origem, a despeito da oposição de 
embargos declaratórios, as teses segundo as quais houve quebra na cadeia 
de custódia da prova; não foi concedido à defesa acesso à integralidade dos 
diálogos interceptados; não foi levada a efeito a total transcrição das intercep-
tações telefônicas; a investigação foi indevidamente conduzida por militares 
de patente inferior às dos investigados; e que deixou de ser demonstrado, de 
forma concreta e idônea, a razão para a incidência da agravante preconizada 
no art. 2.º, § 3.º, da Lei n. 12.850/2013. Incidência da Súmula n. 211/STJ. 
5. Em obediência ao princípio da unirrecorribilidade e à preclusão consuma-
tiva, não é possível conhecer de “razões complementares” ao recurso de 
apelação anteriormente interposto, tal como ocorreu na hipótese dos autos. 
6. Quanto ao pleito pelo reconhecimento da incompetência da Justi -
ça Militar para processar e julgar o feito, nas razões do apelo nobre, 
não foi infirmado o fundamento adotado pela Corte de origem, segundo 
o qual é aplicável a Súmula 711/STF. Aplicação da Súmula 283/STF. 
7. O Tribunal de origem entendeu que as decisões que autorizaram e prorroga-
ram a quebra do sigilo telefônico foram devidamente justificadas pela forma de 
atuação dos integrantes da organização criminosa e ostenta fundamentação 
alinhada com as circunstâncias do caso concreto, de sorte que o afastamento 
da conclusão demandaria incursão probatória, vedada pela Súmula n. 7/STJ. 
8. O afastamento da conclusão de que estão comprovados todos os elementos neces-
sários à tipificação dos delitos de organização criminosa, corrupção passiva e à inci-
dência da causa de aumento de pena insculpida no § 1.º do art. 308 do Código Penal 
Militar; de ausência de inversão do ônus da prova; de que foi devidamente demonstra-
da, quanto ao crime de corrupção passiva, a prática de mais de 7 (sete) condutas em 
continuidade delitiva; bem como de que não houve apresentação de documentos novos 
quando do julgamento da apelação, demandaria nova incursão nas provas e fatos que 
instruem o caderno processual, atraindo a incidência do disposto na Súmula n. 7/STJ. 
9. Para a prorrogação da medida que autoriza a interceptação telefônica, é possível 
adotar-se a fundamentação per relationem, sem que tal proceder implique nulidade. 
10. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, para que o Agente 
seja condenado pelo crime de corrupção passiva é despiciendo identificar ou mesmo 
condenar o corruptor ativo, pois a eventual bilateralidade das condutas é tão somente 
fático-jurídica, não alcançando a seara processual, porquanto esses delitos, “[...] por 
estarem previstos em tipos penais distintos e autônomos, são independentes, de modo 
que a comprovação de um deles não pressupõe a do outro.” (RHC 52.465/PE, Rel. 
Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 23/10/2014, DJe 31/10/2014). 
11. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite que o julgador lance 
mão da transcrição dos alicerces jurídicos que deram suporte a provimento judi-
cial anterior (fundamentação per relationem) ou do parecer do Ministério Público, 
desde que apresente também fundamentação própria, expondo, ainda que sucin-
tamente, as razões de sua decisão, o que foi realizado pelo Tribunal de origem. 
12. A fixação das penas-bases acima do mínimo legal foi suficientemente fundamen-
tada, tendo sido declinados elementos que emprestaram à conduta especial repro-
vabilidade e que não se afiguram inerentes aos próprios tipos penais, quais sejam: 
intensidade do dolo; maior extensão do dano; e atitude de insensibilidade, indiferença 
ou arrependimento após o crime. Inteligência do art. 69 do Código Penal Militar. 
13.  A  demonst ração do d iss íd io  ju r isprudenc ia l  não se conten-
ta com meras transcrições de ementas, tal como ocorreu no presente 
caso, sendo absolutamente indispensável o cotejo analítico, de sorte 
a demonstrar a devida similitude fática entre os julgados confrontados. 
14. Agravo regimental 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 ta-
quigráficas a seguir, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental, nos 
termos do voto da Sra. Ministra Relatora. Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, 
Rogerio Schietti Cruz e Antonio Saldanha Palheiro votaram com a Sra. Ministra Re-
latora. Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Olindo Menezes (Desembargador 
Convocado do TRF 1ª Região)


