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Novos presidentes eleitos dos
Tribunais de Justiça  Militar

para o biênio 2022/2023.

Juiz Cel Orlando Eduardo
Geraldi, TJM/SP

Des. Mil Amilcar Fagundes
Freitas Macedo, TJM/RS.

Des. Mil Rúbio Paulino
Coelho, TJM/MG.

Justiça Militar de Minas Gerais celebrou seu 
aniversário de 84 anos de criação em sessão 

solene do Órgão Pleno, realizada no dia 05/11/21.

Fernando Armando Ribeiro, discursando.
Mesa dos trabalhos, ao centro Fernando Armando Ribeiro, 
Des. Mil Pres. TJM/MG, ladeado por autoridades.
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Justiça Militar de Minas 
Gerais comemora 84 anos

Fernando Armando Ribeiro, Des. Mil Pres. TJM/MG, ladeado por autoridades 
convidadas.

A Justiça Militar de Minas Gerais 
celebrou seu aniversário de 84 anos 
de criação, em sessão solene do Órgão 
Pleno, realizada no dia 5/11/21, no au-
ditório do Órgão Especial do Tribunal 
de Justiça do Estado de Minas Gerais.

Durante a solenidade, diversas 
autoridades civis e militares, pessoas 
físicas e entidades foram agraciadas 
com o Colar e a Medalha do Mé-
rito Judiciário Militar. Instituídas, 
respectivamente, nos anos 2000 e 
2007, a outorga dessas comendas é 
uma forma de reconhecimento dos 
relevantes serviços prestados à Jus-
tiça Militar Estadual e à sociedade 
mineira por magistrados deste Tri-
bunal, bem como pessoas físicas ou 
jurídicas, nacionais ou estrangeiras. 
A outorga do Colar e da Medalha 
do Mérito Judiciário Militar ocorre 
a cada biênio, durante a solenidade 
em comemoração ao aniversário da 

Justiça Militar mineira.
Em seu pronunciamento, o Presi-

dente do TJMMG, Desembargador 
Fernando Armando Ribeiro, ressaltou 
a importância sobre “o fortalecimento 
necessário do papel das instituições, e 
do Direito, como elementos responsá-
veis por fazerem a mediação entre as 
diversas perspectivas de mundo deri-
vadas da liberdade humana.”  Ainda, 
afirmou que “na modernidade, o Di-
reito torna-se um mediador necessário 
do agir ético, pois ética e direito estão 
– ou devem estar – em verdadeiro pro-
cesso de retroalimentação. Assim, as 
crises mais graves e ameaçadoras que 
se abatem sobre o mundo moderno 
são aquelas geradas pela descrença 
nas leis e nas instituições públicas. 
O fortalecimento das instituições é 
caminho indispensável à mediação 
necessária do consenso nas sociedades 
democráticas”.
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Membros das Justiças Militares estaduais foram agraciados 
com a Ordem do Mérito do Ministério Público Militar da União

Os Desembargadores 
Militares Presidentes dos 
Tribunais de Justiças Mili-
tares de Minas Gerais e Rio 
Grande do Sul, respectiva-
mente, Fernando Armando 
Ribeiro e Fábio Duarte Fer-
nandes, além do Desem-
bargador Militar Fernando 
Galvão da Rocha do TJM/
MG, receberam a comenda 
“Grande Oficial” da Or-
dem do Mérito Ministério 
Público Militar da União, 
em solenidade que ocorreu 
em 24/11/21, na sede da 
Procuradoria-Geral de Jus-
tiça Militar, em Brasília/DF. 

Na cerimônia foram 
agraciadas personalidades 
que desenvolveram ativi-
dades relevantes em prol 
do país e da instituição.

A Ordem do Mérito 
Ministério Público Mili-
tar é uma condecoração 
instituída pelo Conselho 
Superior do Ministério 
Público Militar, e tem por 
finalidade premiar mem-
bros do Ministério Públi-
co da União que tenham 
prestado bons serviços 
no desempenho de suas 
atribuições; magistrados 
e juristas, integrantes dos 
Ministérios Públicos Esta-
duais, Defensoria Pública 
da União e dos Estados, 
da Ordem dos Advogados 
do Brasil, da Advocacia-
-Geral da União e das 
Forças Armadas que, pe-
los serviços prestados, se 
tenham tornado credores 
de homenagem do Mi-

Fábio Duarte Fernandes, Des. Mil Pres. TJM/RS; Antonio Pereira 
Duarte, Procurador Geral MPM/União; Fernando Armando 
Ribeiro, Des. Mil Pres. TJM/MG; e Fernando Galvão da Rocha, 
Des. Mil TJM/MG.

nistério Público Militar; 
autoridades e cidadãos, 
brasileiros e estrangeiros, 
que tenham prestado re-
conhecidos serviços ao 
Ministério Público Militar 
ou lhe demonstrado ex-

cepcional apreço. Podem, 
também, ser agraciadas 
com as insígnias da Ordem 
as organizações, nacionais 
ou estrangeiras, por ações 
que as credenciem para 
receber a comenda.

O Tribunal de Justiça 
Militar do Rio Grande do 
Sul elegeu, em 06/12/21, os 
novos integrantes da ad-
ministração para o Biênio 
2022/2023.

O Desembargador Mi-
litar Amilcar Fagundes 
Freitas Macedo será o pró-
ximo presidente.    A De-
sembargadora militar Ma-
ria Emília Moura da Silva 
será a vice-presidente.   O 
Corregedor-Geral da JME/
RS será o Desembarga-

dor Militar Paulo Roberto 
Mendes Rodrigues.  

O decano da corte, 
Desembargador Militar 
Sergio Antonio Berni de 
Brum, foi eleito o Ouvi-
dor-geral.

O Desembargador Mi-
litar Rodrigo Mohr foi 
eleito Diretor da Escola 
Judicial Militar. O magis-
trado também acumulará 
a função de ouvidor-subs-
tituto.

A posse da nova admi-

nistração será no mês de 
fevereiro de 2022, em dia 
e horário a ser ajustado.

Sobre o presidente elei-
to

Promotor de Justiça de 
carreira, tendo atuado 23 
anos no Ministério Públi-
co do Rio Grande do Sul, 
Amilcar Fagundes Frei-
tas Macedo ingressou no 
TJM/RS em 2015, em vaga 
destinada ao Ministério 
Público, conforme prevê 
o Quinto Constitucional. 

É mestre em direito 
do Estado - PUC-RS; Es-
pecialista em Ciências 
Criminais pela PUC-MG; 
Especialista em direito 
eleitoral pela FMPRS; Pós 
Graduado em política cri-
minal pela Universidade 
de Palermo; Bacharel em 
direito e administração de 
empresas.

No TJMRS, Amílcar 
Macedo foi Corregedor-
-geral da JME e é o atual 
diretor da Escola Judicial.

Eleita a administração do TJM/RS para o biênio 2022/2023
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O Juiz Coronel Orlando 
Eduardo Geraldi foi eleito, em 
17/11/21, o novo Presidente do 
Tribunal de Justiça Militar do 
Estado de São Paulo.

Aclamado por unanimidade, 
o magistrado estará à frente 
da Corte castrense no biênio 
2022/2023, e terá como Vice-
-Presidente o Juiz Paulo Adib 
Casseb.

O Juiz Ênio Luiz Rossetto 
será o Corregedor-Geral da 
Justiça Militar paulista pelos 
próximos 2 anos, e o Juiz Silvio 
Hiroshi Oyama estará na Dire-
ção da Escola Judiciária Militar.

O novo corpo diretivo do 
TJM/SP assume em 01/01/2022, 
sucedendo o atual, que tem 
como presidente, Clovis San-
tinon.

Paulo Adib Casseb foi re-
conduzido à Vice-Presidência 
e Enio Luiz Rossetto assumirá 
a Corregedoria-Geral em subs-
tituição a Avivaldi Nogueira 
Junior. Na Escola Judiciária 
Militar, Silvio Hiroshi Oyama 
assume a Direção no lugar do 
Juiz Fernando Pereira.

Trajetória Orlando Eduardo 
Geraldi:

Nasceu em São Paulo aos 9 
de fevereiro de 1959. Em 1975, 
ingressou na Academia de Po-
lícia Militar do Barro Branco, 
onde frequentou o Curso Pre-
paratório de Oficiais e o Curso 
de Formação de Oficiais. Em 
1979, foi declarado aspirante a 
oficial e, em 1980, promovido 
a tenente.

Atuou em unidades opera-
cionais de Policiamento Osten-
sivo, Policiamento de Trânsito, 
Policiamento Ambiental e na 
Escola de Educação Física, atual 

Centro de Capacitação Física 
e Operacional, sendo um dos 
idealizadores dos módulos de 
treinamento que resultaram 
na criação dos Procedimentos 
Operacionais Padrão.

Atuou também nas Asses-
sorias Militares das Secretarias 
de Estado da Educação e da 
Agricultura e serviu à Casa 
Militar do Governo do Estado 
de São Paulo, exercendo a coor-
denação direta dos eventos do 
governador.

Em maio de 2005, foi pro-
movido ao posto máximo da 
Corporação, assumindo o Co-
mando da Região da Baixada 
Santista e do Vale do Ribeira.

Exerceu as funções de Con-
selheiro da Associação dos 
Oficiais da Polícia Militar e de 
Secretário Geral da Cruz Azul. 
Foi membro titular do Conselho 
de Desenvolvimento da Região 
Metropolitana da Baixada San-
tista (Condesb).

Bacharel em Direito pelas 
Faculdades Integradas de Gua-
rulhos (FIG), exerceu efetiva-
mente as atividades de polícia 
judiciária militar e compôs, 
por várias vezes, Conselhos de 
Disciplina e de Justificação, bem 
como Conselhos Especiais de 
Justiça na Justiça Militar Esta-
dual Paulista.

Também é bacharel em Edu-
cação Física pela Escola de 
Educação Física da PMESP, com 
especialização em Metodologia 
do Treinamento pela Faculdade 
de Educação Física da Universi-
dade de São Paulo (USP).

Palestrante nos Cursos de 
Bacharelado, Mestrado e Dou-
torado em Ciências Policiais de 
Segurança e Ordem Pública da 

Juiz Coronel Orlando Eduardo Geraldi
é o novo presidente do TJM/SP

Tribunal de Justiça Militar de Minas 
Gerais elege seus novos dirigentes

para o biênio 2022/2023
Na manhã da segunda-feira, do dia 29/11/21, em 

sessão especial do Tribunal Pleno, ocorreu, nos termos 
do disposto no §1º do art. 5º do Regimento Interno do 
Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais, a eleição dos 
seus dirigentes para o biênio 2022/2023.

Foram eleitos:
Presidente: Desembargador Militar Rúbio Paulino 

Coelho.
Vice-Presidente: Desembargador Militar Fernando 

Antônio Nogueira Galvão da Rocha.
Corregedor: Desembargador Militar Sócrates Edgard 

dos Anjos.
Diretor da Escola Judicial Militar: Desembargador 

Militar James Ferreira Santos.
Ouvidor: Desembargador Militar Osmar Duarte 

Marcelino.
Ouvidor substituto: Desembargador Militar James 

Ferreira Santos.
A cerimônia de posse ocorrerá no mês de março de 

2022, em data a ser definida.

Academia de Polícia Militar do 
Barro Branco, em universidades 
e outras instituições civis e mi-
litares. Atuou na coordenação 
executiva e direção do evento A 
Justiça Penal Internacional na 
Era dos Direitos Humanos, eta-
pas brasileiras (São Paulo) e ale-
mã (Nuremberg), em nov/2016 
e nov/2018.

Integra a magistratura do 
Estado como Juiz do Tribunal de 
Justiça Militar do Estado de São 
Paulo, cargo a que foi alçado por 
decreto do Governador do Esta-
do. Tomou posse em 12 de maio 
de 2008, integrando a partir daí 
a 2ª Câmara do TJMSP.

De forma pioneira no Judi-

ciário estadual, implementou 
e manteve (até 2018) em seu 
Gabinete um Sistema de Gestão 
da Qualidade que cumpre os 
requisitos da norma NBR ISO 
9001:2008, o qual foi certificado 
pela Fundação  Carlos Alberto 
Vanzolini  em 18 de novembro 
de 2009.

Foi Juiz Corregedor Geral da 
Justiça Militar do Estado de São 
Paulo nos biênios 2010/2011 e 
2016/2017. Foi Juiz Presidente 
do Tribunal de Justiça Militar do 
Estado de São Paulo no biênio 
2012/2013. Foi Diretor da Escola 
Judiciária Militar do Estado de 
São Paulo de 2014 a 2017.



Nº 152 | Novembro/Dezembro de 2021 Jornal da AMAJME | 5

Magistrados do TJM/SP recebem medalha da Justiça Militar da União
A Juíza Federal Militar da 

2ª Auditoria Militar da União, 
Vera Lúcia da Silva Conceição 
visitou, no dia 10/11/21, o 
Tribunal de Justiça Militar do 
Estado de São Paulo.

A magistrada aproveitou 
a visita e, em nome da JMU, 
homenageou juízes do TJMSP 
com a medalha comemorativa 
dos 100 anos de criação da 
Primeira Instância da Justiça 
Militar da União.

A Dra. Vera Lúcia foi rece-
bida pelo Presidente da Corte 
castrense, Clovis Santinon, 
pelo Juiz Ênio Luiz Rossetto 
do TJM e pelo Juiz de Direito 

da 4ª Auditoria Militar, José 
Alvaro Machado Marques.

Os três magistrados rece-
beram a comenda no plenário 
da Corte.

O Juiz Machado Mar-
ques agradeceu em nome do 
Tribunal. “Honra e gratidão 
muito grande receber essa 
homenagem da Justiça Mili-
tar da União e temos certeza 
de que essa parceria é muito 
saudável a todos. A JMU tem 
relevantes serviços prestados 
à sociedade na manutenção 
da ordem nas Forças Arma-
das”, disse ele.

A Juíza Vera Lúcia agrade-

José Alvaro Machado Marques, Juiz AJM; Ênio Luiz Rossetto, Juiz 
TJM; Clóvis Santinon, Juiz Pres. TJM e Vera Lúcia, Juíza Federal 
Militar.
ceu a recepção e a parceria com 
a Justiça Militar Estadual. “A 
gente se sente em casa quando 

visita este tribunal e essa troca 
de experiência é muito salutar 
para todos”, concluiu.

Qualidade na Justiça Militar

Fábio Duarte Fernandes
Presidente do Tribunal de 
Justiça Militar do Rio Grande 
do Sul

O Conselho Nacional 
de Justiça divulgou os re-
sultados do Prêmio CNJ de 
Qualidade.   Pelo segundo 
ano consecutivo, o Tribunal 
de Justiça Militar do Rio 
Grande do Sul conquistou 
o selo diamante, prêmio 
máximo de qualidade no 
Judiciário.     Na avaliação 
específica do segmento das 
justiças militares, a corte 
gaúcha alcançou a maior 
pontuação, com 81%.

O prêmio tem por obje-
tivo reconhecer os trabalhos 

em destaque dos Tribunais 
em áreas como governança, 
transparência, produtivida-
de e gestão. 

O Qualidade CNJ foi 
instituído em 2019, em 
substituição ao Selo Justiça 
em Números, que desde 
2013 acompanha e premia 
os tribunais brasileiros em 
destaque por sua atuação 
objetivando à melhoria 
constante da qualidade da 
prestação jurisdicional.  Os 
91 tribunais do país, em seus 
diferentes segmentos (Su-

perior, Federal, Trabalho, 
Estadual, Eleitoral e Militar) 
participam do Prêmio.  

Resultados como esse, 
para além do regozijo insti-
tucional, também devem ser 
celebrados sob a perspectiva 
da conexão e percepção 
da Justiça Militar junto à 
sociedade.   Em que pese o 
seu pequeno porte, a atua-
ção dessa Corte cumpre um 
papel histórico e de funda-
mental relevância no con-
texto da Segurança Pública 
do Estado, ao posicionar-se 
como instrumento efetivo 
de controle social da popu-
lação sobre os integrantes da 
Brigada Militar e Corpo de 
Bombeiros.

A complexidade na área 
de segurança pública, que 
engloba diferentes fatores, 

exige o reconhecimento 
dessa dimensão de controle 
sobre os  jurisdicionados 
militares.  E, cremos, isso 
seja possível tão somente 
com uma justiça especia-
lizada, célere e eficiente.  
Essas características, aliás, 
representam a missão precí-
pua da Justiça Militar do Rio 
Grande do Sul desde o seu 
surgimento, 173 anos atrás.  

Alcançar mais uma vez 
o selo Diamante, nesse con-
texto limitante e transfor-
mador ocasionado pela 
pandemia, reforça a con-
vicção de que a Justiça Mi-
litar Gaúcha encontra-se 
no caminho correto de sua 
atuação.   Compreendendo 
e adaptando-se às novas 
realidades, mas fiel à sua 
prestação jurisdicional. 
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SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

JURISPRUDÊNCIA
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

HC 207473 AgR / DF - DISTRITO FEDERAL

Relatora: Ministro CÁRMEN LÚCIA

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. 
PENAL MILITAR. MARCO INTERRUPTIVO DA PRESCRIÇÃO: 
ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. 
INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. PRECEDENTE. AGRAVO 
REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
Decisão: A Turma, por unanimidade, negou provimento ao 
agravo regimental, nos termos do voto da Relatora. Primeira 
Turma, Sessão Virtual de 19.11.2021 a 26.11.2021.
Julgamento: 29/11/2021
PROCESSO ELETRÔNICO DJe-239 DIVULG 02-12-2021 
PUBLIC 03-12-2021

RHC 203155 AgR / DF - DISTRITO FEDERAL

Relator: Ministro NUNES MARQUES

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM 
HABEAS CORPUS. PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. 
INVIABILIDADE. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. 
ALEGADA INÉPCIA DA DENÚNCIA. IDONEIDADE DA PEÇA 
ACUSATÓRIA. SUPOSTA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. 
NECESSIDADE DE REEXAME DO CONTEÚDO FÁTICO-
PROBATÓRIO. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO. 1. O 
habeas corpus é via adequada ao trancamento da ação penal 
apenas em casos excepcionais, de evidente atipicidade da 
conduta, extinção da punibilidade ou ausência de justa causa. 
2. A denúncia observou todas as exigências formais do art. 
77 do Código de Processo Penal Militar. 3. É inadmissível, na 
via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação 
probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento das teses 
defensivas – ausência de justa causa, por insuficiência 
probatória e inépcia da denúncia –, do conjunto fático-
probatório produzido nas instâncias ordinárias. 4. Ausente, 
nos autos, demonstração de alguma excepcionalidade, não 
se justifica o trancamento da ação penal. 5. Agravo interno 
desprovido.
Decisão: A Turma, por unanimidade, negou provimento ao 
agravo regimental, nos termos do voto do Relator. Segunda 
Turma, Sessão Virtual de 12.11.2021 a 22.11.2021.
Julgamento: 23/11/2021
PROCESSO ELETRÔNICO DJe-248 DIVULG 16-12-2021 
PUBLIC 17-12-2021

HC 205032 AgR / BA - BAHIA

Relator: Ministro ROBERTO BARROSO

Ementa: Processual penal. Agravo regimental em habeas 
corpus. Justiça militar. Estelionato (art. 251, §3 º, do CPM). 
Aplicação subsidiária do art. 366 do CPP. Impossibilidade. 
Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. A orientação 
jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido 
da impossibilidade da aplicação subsidiária do art. 366 do 
CPP no âmbito da Justiça Militar. Isso porque o “artigo 292 
do Código de Processo Penal Militar dispõe a propósito da 
decretação da revelia quando o acusado, citado por edital, 
não comparecer nem constituir advogado. O artigo 366 
do Código de Processo Penal Comum preceitua que ‘se o 
acusado, citado por edital, não comparecer, nem constituir 
advogado, ficarão suspensos o processo e o curso do prazo 
prescricional’. A transposição de normas mais benéficas 
de um para outro sub-ordenamento não se justifica. Não 
se a pode consumar já no plano normativo se ela não foi 
anteriormente consumada no plano legislativo. No julgamento 
do HC n. 86.854, a 1ª Turma desta Corte decidiu ‘não ser 
possível mesclar os regimes penais comum e castrense, 
de modo a selecionar o que cada um tem de mais favorável 
ao réu, sob pena de se gerar um hibridismo normativo, 
incompatível com o princípio da especialidade’” (HC 91.225, 
Rel. Min. Eros Grau). Precedentes. 2. Agravo regimental 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 26.11.2021 a 3.12.2021.
Julgamento: 06/12/2021
PROCESSO ELETRÔNICO DJe-247 DIVULG 15-12-2021 
PUBLIC 16-12-2021

AgRg no AgRg no RHC 150521 / PARÁ

Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO (Des.  Convocado 
TJDFT) 

Ementa: PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO 
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS 
CORPUS. CRIME MILITAR. ESTUPRO. PRISÃO PREVENTIVA. 
ALEGADA INCOMPATIBILIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR 
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COM O REGIME SEMIABERTO IMPOSTO NA SENTENÇA. 
INOCORÊNCIA. COMPATIBILIZAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA 
COM O REGIME SEMIABERTO JÁ ADOTADA NO ACÓRDÃO 
DO TRIBUNAL DE ORIGEM. INEXISTÊNCIA DE NOVOS 
ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO 
AGRAVADA. AGRAVO DESPROVIDO.
I - A jurisprudência dominante neste Superior Tribunal de Justiça 
se dá no sentido da possibilidade de compatibilização entre a 
segregação cautelar e o regime menos gravoso estabelecido 
na sentença, desde que adequadas as condições da prisão 
provisória às regras do regime imposto, exatamente como 
ocorre na hipótese. Desta forma, estabelecido no v. acórdão 
objurgado o regime semiaberto para o início do cumprimento 
da reprimenda, deve o agravante aguardar o julgamento de 
eventual recurso de apelação em tal regime, compatibilizando-
se a prisão cautelar com o modo de execução determinado, 
providência adotada pela Corte a quo no v. acórdão reprochado. 
II - É assente nesta Corte Superior 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. Precedentes.
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 Joel 
Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator. Ausente, 
justificadamente, o Sr. Ministro Ribeiro Dantas.
Data do Julgamento: 26/10/2021
DJe 04/11/2021

AgInt no RMS 59522 / SÃO PAULO

Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES 

Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO 
EM MANDADO DE SEGURANÇA. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 
N. 3/STJ. REEXAME DO AGRAVO INTERNO. ART. 1.040, II, 
DO CPC/2015. TEMA 358/STF DE REPERCUSSÃO GERAL. 
MATÉRIA NÃO DEVOLVIDA. PRECLUSÃO. MILITAR. CASSAÇÃO 
DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. POSSIBILIDADE. 
CONDENAÇÃO PENAL POR CRIME COMETIDO EM ATIVIDADE. 
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Em que pese a questão referente à competência do Tribunal 
de Justiça Militar ter sido matéria suscitada no âmbito do 
recurso ordinário, é certo que essa questão não foi devolvida 
no âmbito do agravo interno interposto contra a decisão 
monocrática que negou provimento ao recurso ordinário.

2. À luz do princípio da devolutividade, a Segunda Turma do 
STJ não pode conhecer de questão não devolvida pelo agravo 

interno. O exame da competência no caso dos autos deve 
ser considerada matéria preclusa.

3. Dessa forma, não é possível analisar a adequação da 
tutela jurisdicional declarada nos autos ao entendimento 
do STF definido no Tema n. 358/STF de repercussão geral.

4. A orientação jurisprudencial tanto do Supremo Tribunal 
Federal quanto deste Superior Tribunal de Justiça admitem a 
aplicação da sanção disciplinar “cassação de aposentadoria” 
em face de militares que, embora aposentados, tenham 
cometido faltas graves ainda em atividade.

5. No caso em concreto, o próprio servidor militar ressalta 
que foi submetido a apuração de faltas graves (por exigências 
indevidas a administradores de casas de jogos de azar para 
deixar de adotar providências legais) ainda em atividade. 
Por fim, o acórdão a quo declara que a prática desses atos 
resultou na condenação do ora recorrente a uma pena de 
06 anos e 08 meses de reclusão pelo delito de corrupção 
passiva.

6. Agravo interno não provido.

Acórdão: Vistos, relatados e discutidos esses autos em 
que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros 
da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, na 
conformidade dos votos e das notas taquigráficas, o seguinte 
resultado de julgamento: “A Turma, por unanimidade, negou 
provimento ao agravo interno, nos termos do voto do Sr. 
Ministro Relator.” A Sra. Ministra Assusete Magalhães, os 
Srs. Ministros Francisco Falcão e Herman Benjamin votaram 
com o Sr. Ministro Relator. Ausente, justificadamente, o Sr. 
Ministro Og Fernandes.

Data do Julgamento: 26/10/2021

DJe 05/11/2021

AgRg no AREsp 683189 – SÃO PAULO
 
Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO 

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO 
ESPECIAL. CRIME DE EXTRAVIO DE ARMAMENTO. MODALIDADE 
CULPOSA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE PROVAS. 
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. PRINCÍPIO DA 
INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL 
DESPROVIDO.
1. A Corte de origem reconheceu a existência do crime de 
extravio de armamento, diante das provas juntadas aos autos. 
Rever essa premissa importa em incursão no conteúdo fático-
probatório carreado aos autos, tarefa inviável em recurso 
especial. Incidência da Súmula 7/STJ.
2. Nos termos da orientação desta Casa, cristalizada “na 
Súmula n.º 599/STJ, o “princípio da insignificância é  inaplicável 
aos crimes contra a administração pública”, sobretudo 
quando perpetrados no âmbito da Administração Castrense, 
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cujos valores institucionais e o próprio funcionamento estão 
alicerçados aos rigores da disciplina, da hierarquia, da 
ordem e da moralidade administrativa” (AgRg no AREsp n. 
1.450.696/SP, relatora Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, 
julgado em 5/9/2019, DJe 17/9/2019).
3. Agravo regimental desprovido.
Acórdão: Vistos, relatados e discutidos os autos em que são 
partes as acima indicadas, acordam os Ministros da Sexta 
Turma do Superior Tribunal de Justiça,  por unanimidade, 
negar provimento ao agravo regimental nos termos do voto 
do Sr. Ministro Relator. Os Srs. Ministros Olindo Menezes 
(Des. Convocado do TRF 1ª Região), Laurita Vaz, Sebastião 
Reis Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro 
Relator.
Data do Julgamento: 19/10/2021
DJe 05/11/2021

AgRg no RHC 147449 – MINAS GERAIS

Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS 
CORPUS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. OFERECIMEN-
TO DE DENÚNCIA APÓS O ARQUIVAMENTO DO INQUÉRITO 
POLICIAL MILITAR. PROVAS NOVAS NÃO INDICADAS NA DE-
NÚNCIA. SIMPLES MENÇÃO À CONTINUIDADE DAS INVES-
TIGAÇÕES NÃO CARACTERIZA PROVA NOVA. AGRAVO REGI-
MENTAL DESPROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido 
de que somente é possível o trancamento de inquérito po-
licial ou ação penal por meio de habeas corpus de maneira 
excepcional, quando de plano, sem a necessidade de aná-
lise fático-probatória, se verifique a atipicidade da conduta, 
a absoluta falta de provas da materialidade ou de indícios 
da autoria ou, ainda, a ocorrência de alguma causa extintiva 
da punibilidade.
2. Da atenta leitura da denúncia, verifica-se que não estão 
preenchidos os requisitos previstos no art. 41 do Código 
de Processo Penal. Em que pese a descrição suficiente da 
conduta imputada ao paciente, não foi indicada qual a prova 
nova que justifica a superação da anterior decisão de arqui-
vamento da investigação. Tampouco a decisão que recebeu 
a denúncia faz menção à existência da prova que não teria 
sido de conhecimento do sistema de justiça criminal.
3. Ao afirmar que o quadro fático apresentado na denúncia 
e reconhecido como suficiente pelo acórdão impugnado é 
exatamente o mesmo daquele que justificou o arquivamento 
do Inquérito Policial Militar, a decisão agravada não operou 
revolvimento do conteúdo probatório, mas tão somente a 
simples análise do teor da denúncia.
4. Tendo o Tribunal de origem afirmado a aptidão da denún-
cia em produzir seus efeitos, a despeito de não indicar qual 
a nova prova, resta afastada a alegação de supressão de 

instância ao se conhecer e dar provimento ao Recurso em 
habeas corpus para reconhecer a alegada nulidade e deter-
minar o trancamento da ação penal.
5. Agravo Regimental no Recurso em habeas corpus des-
provido.
Acórdão: Vistos e relatados estes autos em que são partes 
as acima indicadas, acordam os Ministros da QUINTA TUR-
MA do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negar 
provimento ao agravo regimental. Os Srs. Ministros Jesuíno 
Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), João Otávio 
de Noronha, Reynaldo Soares da Fonseca e Ribeiro Dantas 
votaram com o Sr. Ministro Relator. 
Data do julgamento: 23 de novembro de 2021.
DJe 26/11/2021

AgRg no HC 583781 – SANTA CATARINA

Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROU-
BO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO. INSTÂN-
CIAS ORDINÁRIAS QUE CONCLUÍRAM QUE O AGENTE SE 
UTILIZOU DE VIOLÊNCIA PARA A PRÁTICA DO DELITO. REE-
XAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. DELITO DE 
DESOBEDIÊNCIA. DESCUMPRIMENTO DA ORDEM DE PARA-
DA EMANADA DE POLICIAIS MILITARES NO DESEMPENHO 
DE ATIVIDADE OSTENSIVA. TIPICIDADE CONFIGURADA.
1. A desclassificação da imputação da prática do delito de 
roubo para o delito de furto encontra óbice na impossibi-
lidade de revolvimento dos fatos e provas na estreita via 
do habeas corpus, mormente na hipótese em que tanto o 
Magistrado de primeiro grau quanto o Tribunal a quo expres-
samente afirmaram que ficou caracterizada a ocorrência de 
violência contra a pessoa.
2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, configura cri-
me de desobediência a fuga do agente, após ordem de pa-
rada emitida por policiais, quando da atuação voltada à pre-
venção e repressão ao crime, e não no âmbito da atividade 
administrativa de fiscalização e controle (AgRg no REsp n. 
1.869.375/MS, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 
23/6/2020).
3. Agravo regimental improvido.
Acórdão: Vistos e relatados estes autos em que são partes 
as acima indicadas, acordam os Ministros da SEXTA TUR-
MA do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negar 
provimento ao agravo regimental, nos termos do voto do Sr. 
Ministro Relator. Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, An-
tonio Saldanha Palheiro, Olindo Menezes (Desembargador 
Convocado do TRF 1a Região) e Laurita Vaz votaram com o 
Sr. Ministro Relator.
Data do julgamento: 28 de setembro de 2021.
DJe 30/09/2021


