
Ementa e Acórdão

30/09/2016 SEGUNDA TURMA

AG.REG. NO HABEAS CORPUS 112.869 RIO DE JANEIRO

RELATOR : MIN. GILMAR MENDES

AGTE.(S) :RONEY ALVES PASTOR 
ADV.(A/S) :DEFENSOR PÚBLICO-GERAL FEDERAL 
AGDO.(A/S) :SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR 

Agravo  regimental  em habeas  corpus.  2.  Desacato  a  militar  e 
resistência  mediante  ameaça  ou  violência.  3.  Trânsito  em  julgado  do 
acórdão condenatório do STM. Extinção da punibilidade do paciente em 
decorrência do cumprimento do  sursis.  4.  Prejudicialidade do presente 
writ por perda superveniente do objeto. Art. 21, IX, do RISTF. 5. Agravo 
regimental a que se nega provimento. 

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do 
Supremo  Tribunal  Federal,  em  Segunda  Turma,  por  unanimidade  de 
votos, negar provimento ao agravo  regimental, nos termos do voto do 
Relator.

Brasília, Sessão Virtual de 23 a 29 de setembro de 2016.

Ministro GILMAR MENDES
Relator

Documento assinado digitalmente

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 11821582.
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Relatório

30/09/2016 SEGUNDA TURMA

AG.REG. NO HABEAS CORPUS 112.869 RIO DE JANEIRO

RELATOR : MIN. GILMAR MENDES

AGTE.(S) :RONEY ALVES PASTOR 
ADV.(A/S) :DEFENSOR PÚBLICO-GERAL FEDERAL 
AGDO.(A/S) :SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR 

R E L A T Ó R I O

O  SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES (RELATOR): Trata-se  de 
agravo regimental, interposto pela Defensoria Pública da União (DPU), 
em favor de Roney Alves Pastor (eDOC 9, p. 1-4), da decisão que julgou 
prejudicado  o  presente  writ,  por  perda  superveniente  do  objeto,  nos 
termos do art. 21, inciso IX, do RISTF (eDOC 7, p. 1-3). 

Originariamente, a recorrente impetrou o presente habeas corpus, com 
pedido  de  medida  liminar,  contra  acórdão  proferido  pelo  Superior 
Tribunal Militar (STM), que denegou a ordem nos autos do HC 0000199-
49.2011.7.00.0000/RJ (eDOC 2, p. 85-95).

 
Na espécie,  o paciente,  civil  foi  denunciado ao Juiz-Auditor da 4ª 

Auditoria da 1ª Circunscrição Judiciária Militar pela prática, em tese, dos 
crimes previstos nos arts. 299 e 177 do Código Penal Militar (desacato a 
militar e resistência mediante ameaça ou violência). 

Recebida a denúncia, processou-se a ação penal. 

A defesa, então, impetrou o citado habeas corpus ao STM, sustentando 
constrangimento  ilegal  em  razão  do  recebimento  da  denúncia  sem  a 
propositura da transação penal ou da suspensão condicional do processo 
pelo  Ministério  Público  Militar  ou,  ao  menos,  a  manifestação 
fundamentada do não oferecimento. 

Arguiu,  ainda,  a  inconstitucionalidade parcial  do art.  90-A da Lei 
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Relatório

HC 112869 AGR / RJ 

9.099/1995,  em  razão  de  discussão,  nesta  Corte,  sobre  o  âmbito  de 
incidência da referida norma quando o sujeito ativo for civil e o crime a 
ele imputado acidentalmente militar. 

Os ministros do STM, por unanimidade, conheceram do pedido e 
denegaram a ordem, nos termos da ementa transcrita: 

“HABEAS CORPUS. PEDIDO LIMINAR. ALEGAÇÃO DE 
INCONSTITUCIONALIDADE PARCIAL DO ART.90-A DA LEI 
N. 9.099/95. PRINCÍPIO DA IGUALDADE. RÉU CIVIL. CRIME 
ACIDENTALMENTE  MILITAR.  SURSIS PROCESSUAL  E 
TRANSAÇÃO  PENAL  NAO  PROPOSTOS  PELO  PARQUET 
MILITAR.  IMPOSSIBILIDADE.  NÃO  APLICAÇÃO  DA  LEI 
DOS  JUIZADOS  ESPECIAIS  À  JUSTIÇA  MILITAR. 
CONSTITUCIONALIDADE DO DISPOSITIVO. 

O civil  não pode ser considerado sujeito ativo de crime 
propriamente militar,  porquanto não se sujeita à hierarquia e 
disciplina, as quais somente podem ser afrontadas pelo militar. 

Quando praticam delitos acidentalmente militares, civil e 
soldado  devem  receber  o  mesmo  tratamento  para  fins  de 
concessão de benefícios e imposição de vedações, sob pena de 
afronta ao princípio da isonomia. 

Ordem denegada. Decisão unânime”.  

Nesta impetração, a Defensoria Pública sustenta, em resumo: 

a) incompetência absoluta da Justiça Militar; 

b) atipicidade das condutas por ausência de dolo;

c) inconstitucionalidade parcial do artigo 90-A da Lei 9.099/1995; e 

d) violação ao art. 8º, item 1, do Pacto de São José da Costa Rica e ao 
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art. 95, incisos I a III, da CF. 

Indeferi, em 24.5.2012, o pedido de liminar (eDOC 4). 

O  Ministério  Público  Federal  opinou  pela  denegação  da  ordem 
(eDOC 6). 

Em  20.5.2016,  julguei  prejudicado o  presente  writ,  por  perda 
superveniente do objeto, nos termos do art. 21, inciso IX, do RISTF (eDOC 
7) 

No  presente  agravo  regimental,  a  recorrente  alega,  em síntese,  a 
persistência  de  interesse  jurídico  legítimo  do  paciente  no  julgamento 
deste  HC, não havendo falar,  pois,  em perda superveniente  de objeto, 
visto  que,  acolhendo-se  o  pedido  menos  favorável  ao  réu,  ocorreria 
anulação do processo a partir de momento anterior a 26.2.2012. Assim, 
considerando  o  prazo  prescricional  de  2  anos,  estaria  caracterizada  a 
prescrição da pretensão punitiva,  mais favorável  do que a extinção da 
punibilidade  pelo  cumprimento  do  sursis da  pena,  que  não  elide  os 
efeitos  secundários  penais  ou  mesmo  extrapenais  genéricos  ou 
específicos. 

É o relatório.
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Voto - MIN. GILMAR MENDES

30/09/2016 SEGUNDA TURMA

AG.REG. NO HABEAS CORPUS 112.869 RIO DE JANEIRO

V O T O

O  SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES (RELATOR): Conforme 
relatado,  trata-se  de  agravo  regimental  interposto  contra  decisão  de 
minha  lavra  que  julgou  prejudicado  o  presente  writ,  por  perda 
superveniente do objeto, nos termos do art. 21, inciso IX, do RISTF.

A defesa alega, em síntese, ainda existir interesse jurídico legítimo 
do paciente no julgamento deste HC. 

Todavia, a presente irresignação recursal não merece prosperar. 

Consoante assinalei na decisão ora agravada, em consulta ao portal 
eletrônico  do  STM,  que  também  informa  o  andamento  processual  da 
primeira instância, constatei o seguinte:

“a)  nos  autos  da  Ação  Penal  167-75.2011.7.01.0401,  o 
Conselho Permanente de Justiça do Exército da 4ª Auditoria da 
1ª CJM, em 26.6.2012, absolveu o paciente, com base no art. 439, 
‘e’, do CPPM, dos crimes previstos nos art. 299 e 177 do CPM;

b) o Ministério Público Militar interpôs a Apelação 167- 
75.2011.7.01.0401.  Por  sua  vez,  o  STM,  em  15.5.2013,  deu 
provimento  ao  citado  recurso  ‘para  reformar  a  Sentença  e 
condenar o Civil RONEY ALVES PASTOR à pena de 06 meses 
de detenção, como incurso no art. 299 do CPM, mantendo a sua 
absolvição  do  crime  previsto  no  art.  177  do  mesmo Código, 
concedendo-lhe o benefício do ‘sursis’  pelo prazo de 02 anos’ 
(grifei).  Houve  trânsito  em  julgado  do  referido  feito  em 
15.8.2013;

c) é noticiada a extinção da punibilidade do ora paciente 
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Voto - MIN. GILMAR MENDES

HC 112869 AGR / RJ 

em decorrência do cumprimento do sursis”. (eDOC 7, p. 3)

Assim,  no  caso,  a  certificada  extinção  da  punibilidade,  em 
decorrência do cumprimento do sursis, e o trânsito em julgado, inclusive 
para a defesa, ora recorrente, do acórdão do STM que julgou o recurso de 
apelação, todos posteriores à presente impetração, possuem o condão de 
suprir  o  interesse  jurídico  do  paciente  manifestado  por  ocasião  da 
impetração da presente ordem. 

A parte  agravante  não  trouxe,  portanto,  argumentos  suficientes  a 
infirmar a decisão, visando apenas à rediscussão da matéria já decidida.

Nesses termos, nego provimento ao agravo regimental. 

É como voto. 
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Extrato de Ata - 30/09/2016

SEGUNDA TURMA
EXTRATO DE ATA

AG.REG. NO HABEAS CORPUS 112.869
PROCED. : RIO DE JANEIRO
RELATOR : MIN. GILMAR MENDES
AGTE.(S) : RONEY ALVES PASTOR
ADV.(A/S) : DEFENSOR PÚBLICO-GERAL FEDERAL
AGDO.(A/S) : SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Decisão: A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo 
regimental,  nos  termos  do  voto  do  Relator.  2ª  Turma,  Sessão 
Virtual de 23 a 29.9.2016.

Composição: Ministros Gilmar Mendes (Presidente), Celso de 
Mello, Ricardo Lewandowski, Dias Toffoli e Teori Zavascki. 

Ravena Siqueira
Secretária
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