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26/05/2017 PRIMEIRA TURMA

AG.REG. NO HABEAS CORPUS 124.611 RIO DE JANEIRO

RELATOR : MIN. LUIZ FUX

AGTE.(S) :THIAGO DO PRADO SHINZATO 
PROC.(A/S)(ES) :DEFENSOR PÚBLICO-GERAL FEDERAL 
AGDO.(A/S) :SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR 

EMENTA:  AGRAVO  REGIMENTAL  NO  HABEAS  CORPUS. 
PENAL  MILITAR  E  PROCESSUAL  PENAL  MILITAR.  CRIMES  DE 
RESISTÊNCIA  E  DE  DESACATO  PRATICADOS  POR  CIVIL 
CONTRA  MILITAR.  ARTIGOS  177  E  298  DO  CÓDIGO  PENAL 
MILITAR.  HABEAS  CORPUS  SUBSTITUTIVO  DE  RECURSO 
EXTRAORDINÁRIO.   INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO 
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: 
CF,  ART.  102,  I,  D E  I.  ROL  TAXATIVO.  MATÉRIA  DE  DIREITO 
ESTRITO.  INTERPRETAÇÃO  EXTENSIVA:  PARADOXO. 
ORGANICIDADE  DO  DIREITO.  OPERAÇÃO  DAS  FORÇAS 
ARMADAS  PARA  GARANTIA  DA  ORDEM  PÚBLICA. 
COMPETÊNCIA  DA  JUSTIÇA  MILITAR.  PRECEDENTES. 
AUSÊNCIA DE  TERATOLOGIA,  ABUSO  DE  PODER  OU 
FLAGRANTE  ILEGALIDADE.  ATUAÇÃO  EX  OFFICIO  DO  STF 
INVIÁVEL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1.  No  julgamento  do  HC  115.671,  Rel.  Min.  Dias  Toffoli,  Rel.  p/ 
acórdão  Min.  Marco  Aurélio,  Primeira  Turma,  DJe  16/10/2013,  foi 
reconhecida  a  competência  da  Justiça  Militar  para  julgar  crimes 
praticados por civis contra militares das Forças Armadas, ainda que fora 
de território da administração militar,  quando evidente a atividade de 
garantia da ordem pública praticada pelo militar ofendido.

2. Inexiste excepcionalidade que permita a concessão da ordem de 
ofício,  ante  a  ausência  de  teratologia,  abuso  de  poder  ou  flagrante 
ilegalidade.

3.  In casu,  o recorrente foi  denunciado pela prática dos delitos de 
resistência  mediante  ameaça  ou  violência  e  de  desacato  a  superior, 
descritos nos artigos 177 e 298 do Código Penal Militar, em concurso de 
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crimes (artigo 79 do Código Penal Militar). O Conselho Permanente de 
Justiça  para  o  Exército  da  2ª  Auditoria  da  1ª  Circunscrição  Judiciária 
Militar  absolveu  o  paciente  pelo  delito  de  desacato  a  superior  e 
condenou-o a 6 (seis) meses de detenção, em regime inicial aberto, pelo 
crime de  resistência  mediante  ameaça  ou violência,  aplicando o  sursis 
pelo  prazo  de  2  (dois)  anos.  O Superior  Tribunal  Militar,  ao  julgar  os 
recursos de apelação da defesa e da acusação, rejeitou a preliminar de 
nulidade de incompetência da Justiça Militar, negou provimento ao apelo 
do paciente e deu provimento ao recurso do Ministério Público Militar 
para condená-lo a 1 (um) ano e 3 (três) meses de reclusão, em regime 
inicial aberto, pelos crimes de resistência mediante ameaça ou violência e 
desacato  a  superior,  descritos  nos  artigos  177  e  298  do  Código  Penal 
Militar, na forma do artigo 79 do CPM. Foi concedido o sursis, na forma 
dos artigos 84 do Código Penal Militar e 611 do Código de Processo Penal 
Militar, pelo prazo de 2 (dois) anos.

4.  A competência  originária  do  Supremo  Tribunal  Federal  para 
conhecer e julgar  habeas corpus está definida, exaustivamente, no artigo 
102, inciso I, alíneas d e i, da Constituição da República, sendo certo que o 
paciente não está arrolado em qualquer das hipóteses sujeitas à jurisdição 
desta Corte.

5. Agravo regimental desprovido.
A C Ó R D Ã O

A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, na conformidade 
da  ata  de  julgamento  virtual  de  19  a  25/5/2017,  por  maioria,  negou 
provimento ao agravo regimental, nos termos do voto do Relator, vencido 
o Ministro Marco Aurélio.

Brasília, 26 de maio de 2017.
LUIZ FUX – RELATOR
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Relatório

26/05/2017 PRIMEIRA TURMA

AG.REG. NO HABEAS CORPUS 124.611 RIO DE JANEIRO

RELATOR : MIN. LUIZ FUX

AGTE.(S) :THIAGO DO PRADO SHINZATO 
PROC.(A/S)(ES) :DEFENSOR PÚBLICO-GERAL FEDERAL 
AGDO.(A/S) :SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR 

R E L A T Ó R I O

O  SENHOR MINISTRO LUIZ FUX (RELATOR): Trata-se  de  agravo 
regimental  no  habeas  corpus impetrado  em  benefício  de  THIAGO  DO 
PRADO SHINZATO, contra decisão de minha relatoria, assim ementada, 
in verbis:

“HABEAS  CORPUS.  PENAL  E  PROCESSUAL  PENAL 
MILITAR.  CRIMES  DE  RESISTÊNCIA  E  DESACATO  
PRATICADOS POR CIVIL CONTRA MILITAR. ARTIGOS 177 E  
298  DO  CPM.  HABEAS  CORPUS  SUBSTITUTIVO  DE  
RECURSO  EXTRAORDINÁRIO.    INADMISSIBILIDADE.  
COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA 
JULGAR  HABEAS  CORPUS:  CF,  ART.  102,  I,  D  E  I.  ROL  
TAXATIVO.  MATÉRIA  DE  DIREITO  ESTRITO.  
INTERPRETAÇÃO  EXTENSIVA:  PARADOXO.  
ORGANICIDADE  DO  DIREITO.  OPERAÇÃO  DAS  FORÇAS  
ARMADAS  PARA  GARANTIA  DA  ORDEM  PÚBLICA.  
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR. PRECEDENTES.”

Colhe-se dos autos que o recorrente foi denunciado pela prática dos 
delitos  de  resistência  mediante  ameaça  ou  violência  e  de  desacato  a 
superior,  descritos  nos  artigos  177  e  298  do  Código  Penal  Militar,  em 
concurso de crimes (artigo 79 do Código Penal Militar).

O Conselho Permanente de Justiça para o Exército da 2ª Auditoria da 
1ª  Circunscrição  Judiciária  Militar  absolveu  o  paciente  pelo  delito  de 
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desacato a superior e condenou-o a 6 (seis) meses de detenção, em regime 
inicial  aberto,  pelo crime de resistência mediante ameaça ou violência, 
aplicando o sursis pelo prazo de 2 (dois) anos.

O Superior Tribunal  Militar,  ao julgar os recursos  de apelação da 
defesa e da acusação, rejeitou a preliminar de nulidade de incompetência 
da  Justiça  Militar,  negou  provimento  ao  apelo  do  paciente  e  deu 
provimento ao recurso do Ministério Público Militar para condenar o réu 
a 1 (um) ano e 3 (três) meses de reclusão, em regime inicial aberto, pelos 
crimes de resistência mediante ameaça ou violência e desacato a superior, 
descritos  nos  artigos  177 e  298 do  Código  Penal  Militar,  na forma do 
artigo 79 do CPM. Foi concedido o  sursis,  na forma dos artigos 84 do 
Código Penal  Militar  e  611 do Código de Processo Penal  Militar,  pelo 
prazo de 2 (dois) anos.

Daí  o  habeas  corpus  impetrado  nesta  Corte,  em que  a  impetrante 
sustenta  a  incompetência  absoluta  da  Justiça  Militar  da  União  para 
processar e julgar a pretensão punitiva do Estado em face do paciente. 
Argumenta inexistir adequação ao artigo 9º do Código Penal Militar, uma 
vez que o paciente foi  abordado em sua comunidade na qualidade de 
civil e não em razão de qualquer vínculo com as Forças Armadas. Aduz 
inexistir  ofensa  direta  ou  indireta  às  instituições  militares  a  atrair  a 
competência da Justiça castrense.

Negado seguimento ao  habeas corpus,  nos termos da decisão supra 
transcrita,  sobrevém o presente  recurso  em que o  agravante  repisa  os 
argumentos do pleito inicial, arguindo a incompetência da Justiça Militar 
para o julgamento do feito e, ao final, requer: 

“a) nos termos do § 2º do art. 317 do RISTF, a reconsideração da  
decisão  monocrática,  para  reconhecer  -  ainda  que  de  ofício,  a  
incompetência da Justiça Militar da União para processar e julgar o  
agravante, anulando-se os atos do processo e remetendo-se o feito à  
Justiça competente.
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b) caso não haja  a reconsideração,  que o presente agravo seja  
submetido à Turma competente;

c) à Turma competente, que reforme a decisão agravada, para  
reconhecer – ainda que de ofício, a incompetência da Justiça Militar da  
União  para  processar  e  julgar  o  agravante,  anulando  os  atos  do  
processo e remetendo o feito à Justiça competente.”

O Ministério Público Federal manifestou-se pelo desprovimento do 
recurso. 

É o relatório.
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Voto - MIN. LUIZ FUX

26/05/2017 PRIMEIRA TURMA

AG.REG. NO HABEAS CORPUS 124.611 RIO DE JANEIRO

V O T O 

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX (RELATOR): A presente irresignação 
não merece prosperar. 

Em  que  pesem  os  argumentos  expendidos  no  agravo,  resta 
evidenciado das  razões  recursais  que o  agravante  não trouxe nenhum 
argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve 
ela ser mantida, por seus próprios fundamentos. 

Ab  initio,  verifica-se  que  a  competência  originária  do  Supremo 
Tribunal  Federal  para  conhecer  e  julgar  Habeas  Corpus  está  definida, 
taxativamente,  no  artigo  102,  inciso  I,  alíneas  d e  i,  da  Constituição 
Federal, verbis:

Art.  102.  Compete  ao  Supremo  Tribunal  Federal,  
precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:

I processar e julgar, originariamente:
(…)
d)  o  habeas  corpus,  sendo  paciente  qualquer  das  pessoas  

referidas nas alíneas anteriores; o mandado de segurança e o habeas  
data contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara e  
do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-
Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal;

…
i) o habeas corpus, quando o coator for Tribunal Superior ou  

quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos  
estejam  sujeitos  diretamente  à  jurisdição  do  Supremo  Tribunal  
Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única  
instância.

In  casu,  o  paciente  não  está  arrolado  em nenhuma das  hipóteses 
sujeitas à jurisdição originária desta Corte.
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A ementa do acórdão proferido na Pet 1738-AgR, Pleno, Relator o 
Ministro Celso de Mello, Dje de 1º/10/99, é elucidativa e precisa quanto à 
taxatividade da competência do Supremo Tribunal Federal:

“PROTESTO  JUDICIAL  FORMULADO  CONTRA 
DEPUTADO FEDERAL - MEDIDA DESTITUÍDA DE CARÁTER  
PENAL  (CPC,  ART.  867)  -  AUSÊNCIA  DE  COMPETÊNCIA 
ORIGINÁRIA  DO  SUPREMO  TRIBUNAL  FEDERAL  -  
RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.

A  PRERROGATIVA  DE  FORO  -  UNICAMENTE  
INVOCÁVEL NOS PROCEDIMENTOS DE CARÁTER PENAL -  
NÃO SE ESTENDE ÀS CAUSAS DE NATUREZA CIVIL.

- As medidas cautelares a que se refere o art. 867 do Código de  
Processo  Civil  (protesto,  notificação  ou  interpelação),  quando  
promovidas contra membros do Congresso Nacional, não se incluem  
na  esfera  de  competência  originária  do  Supremo  Tribunal  Federal,  
precisamente porque destituídas de caráter penal. Precedentes.

A COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL -  
CUJOS  FUNDAMENTOS  REPOUSAM  NA  CONSTITUIÇÃO  
DA  REPÚBLICA  -  SUBMETE-SE  A  REGIME  DE  DIREITO  
ESTRITO.

- A competência originária do Supremo Tribunal Federal,  por  
qualificar-se  como  um  complexo  de  atribuições  jurisdicionais  de  
extração  essencialmente  constitucional  -  e  ante  o  regime de  direito  
estrito a que se acha submetida - não comporta a possibilidade de ser  
estendida a situações que extravasem os limites fixados, em numerus  
clausus, pelo rol exaustivo inscrito no art. 102, I, da Constituição da  
República. Precedentes.

O regime de direito estrito, a que se submete a definição dessa  
competência  institucional,  tem levado  o  Supremo Tribunal  Federal,  
por efeito da taxatividade do rol constante da Carta Política, a afastar,  
do âmbito de suas atribuições jurisdicionais originárias, o processo e o  
julgamento de causas de natureza civil que não se acham inscritas no  
texto  constitucional  (ações  populares,  ações  civis  públicas,  ações  
cautelares, ações ordinárias, ações declaratórias e medidas cautelares),  
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mesmo que instauradas contra o Presidente da República ou contra  
qualquer das autoridades, que, em matéria penal (CF, art. 102, I, b e  
c), dispõem de prerrogativa de foro perante a Corte Suprema ou que,  
em sede de mandado de segurança, estão sujeitas à jurisdição imediata  
do Tribunal (CF, art. 102, I, d). Precedentes.”

Afigura-se  paradoxal,  em  tema  de  direito  estrito,  conferir 
interpretação  extensiva  para  abranger  no  rol  de  competências  do 
Supremo Tribunal hipóteses não sujeitas à sua jurisdição. 

A prevalência do entendimento de que o Supremo Tribunal Federal 
deve  conhecer  de  habeas  corpus  substitutivo  de  recurso  extraordinário 
contrasta com os meios de contenção de feitos,  remota e recentemente 
implementados - Súmula Vinculante e Repercussão Geral - com o objetivo 
de viabilizar o exercício pleno, pelo Supremo Tribunal Federal, da nobre 
função de guardião da Constituição da República.

E  nem  se  argumente  com  o  que  se  convencionou  chamar  de 
jurisprudência  defensiva.  Não é  disso que se  trata,  mas de necessária, 
imperiosa  e  urgente  reviravolta  de  entendimento  em  prol  da 
organicidade do direito, especificamente no que tange às competências 
originária e recursal do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar 
habeas corpus, valendo acrescer que essa ação nobre não pode e nem deve 
ser  banalizada  a  pretexto,  em  muitos  casos,  de  pseudonulidades 
processuais com reflexos no direito de ir e vir.

A propósito da organicidade e dinâmica do direito,  impondo-se a 
correção  de  rumos,  bem discorreu o  Ministro  Marco Aurélio,  no voto 
proferido  no  HC  110.055/MG,  que  capitaneou  a  mudança  de 
entendimento na Primeira Turma, verbis:

“Essa óptica há de  ser  observada,  também, no que o  acórdão  
impugnado  foi  formalizado  pelo  Superior  Tribunal  de  Justiça  em  
recurso ordinário constitucional em habeas corpus.
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De duas, uma: ou há, no acórdão proferido, quadro a ensejar a  
interposição de recurso extraordinário, ou não há. Descabe a volta a  
estágio anterior, que é o do ajuizamento originário do habeas corpus.

No mais, ante os parâmetros fáticos e legais, não existe campo  
para  a  concessão  da  ordem  de  ofício.  Extingo  o  processo  sem  o  
julgamento do mérito” (HC 110.055/MG, Primeira Turma,  DJe  de  
9/11/12).

No mesmo sentido,  firmou-se o entendimento da Primeira Turma 
desta Corte no sentido da inadmissibilidade da utilização do habeas corpus  
como  substitutivo  de  recurso  extraordinário,  conforme  se  verifica  nos 
seguintes precedentes:

“Habeas  corpus  substitutivo  de  recurso  extraordinário.  
Inadequação da via  eleita  ao caso concreto.  Precedente  da Primeira  
Turma.  Writ  extinto.  Flexibilização  circunscrita  às  hipóteses  de  
flagrante  ilegalidade,  abuso  de  poder  ou  teratologia.  Ocorrência.  
Crimes  de  supressão  de  documento  particular  (CP,  art.  305)  e  
violência arbitrária (CP, art. 322). Prescrição retroativa intercorrente,  
pela pena concretamente aplicada, na pendência de recurso exclusivo  
da  defesa.  Extinção  da  punibilidade  pela  prescrição  da  pretensão  
punitiva reconhecida (CP, art. 110, § 1º). Ordem concedida de ofício,  
com extensão  dos  efeitos  da  decisão  a  corréu  em idêntica  situação  
(CPP, art. 580). 1. Impetração manejada em substituição ao recurso  
extraordinário, a qual esbarra em decisão da Primeira Turma, que, em  
sessão  extraordinária  datada  de  16/10/12,  assentou,  quando  do  
julgamento  do  HC  nº  110.055/MG,  Relator  o  Ministro  Marco  
Aurélio, a inadmissibilidade do habeas corpus em casos semelhantes.  
2.  Nada  impede,  entretanto,  que  esta  Suprema  Corte,  quando  do  
manejo  inadequado  de  habeas  corpus  como  substitutivo,  analise  a  
questão de ofício nas hipóteses de flagrante ilegalidade, abuso de poder  
ou teratologia, o que se evidencia na espécie. 3. Habeas corpus extinto,  
por inadequação da via eleita. 4. A prescrição da pretensão punitiva  
ocorre  antes  do  trânsito  em julgado  da  condenação  para  a  defesa,  
regulando-se  pela  pena  concretamente  cominada  aos  crimes,  nos  
termos dos art. 110, § 1º, do Código Penal. 5. Tendo sido condenado o  
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ora paciente a penas privativas de liberdade inferiores a dois (2) anos,  
o prazo de prescrição, pela pena imposta, após o trânsito em julgado,  
para a  acusação é  de quatro (4) anos  (CP, art.  109, V).  6.  Habeas  
corpus deferido para declarar-se ocorrente a prescrição retroativa da  
pretensão punitiva do Estado, e, em consequência, para decretar-se a  
extinção da punibilidade do ora paciente pelos delitos dos arts. 305 e  
322 do Código Penal, com extensão da decisão a corréu em idêntica  
situação  (CPP,  art.  580).  7.  Ordem  concedida  de  ofício”.  (HC 
106.158/MG,  Rel.  Min.  Dias  Toffoli,  Primeira  Turma,  DJe 
9/8/2013).

“Habeas  corpus  substitutivo  de  recurso  extraordinário.  
Inadequação da via  eleita  ao caso concreto.  Precedente  da Primeira  
Turma.  Flexibilização  circunscrita  às  hipóteses  de  flagrante  
ilegalidade,  abuso  de  poder  ou  teratologia.  Não  ocorrência.  Writ  
extinto, em face da inadequação da via eleita. 1. Impetração manejada  
em substituição ao recurso extraordinário, a qual esbarra em decisão  
da Primeira Turma, que, em sessão extraordinária datada de 16/10/12,  
assentou, quando do julgamento do HC nº 110.055/MG, Relator  o  
Ministro  Marco  Aurélio,  a  inadmissibilidade  do  habeas  corpus  em  
casos como esse. 2. Nada impede, entretanto, que esta Suprema Corte,  
quando do manejo inadequado do habeas corpus como substitutivo,  
analise a questão de ofício nas hipóteses de flagrante ilegalidade, abuso  
de poder ou teratologia, o que não se evidencia na espécie. 3. Habeas  
corpus extinto por inadequação da via eleita.” (HC 113.805/SP, Rel. 
Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 15/4/2013).

“HABEAS CORPUS. CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO.  
ROUBOS  CIRCUNSTANCIADOS.  TENTATIVA  DE  FURTO  
QUALIFICADO. QUADRILHA. PORTE ILEGAL DE ARMA DE  
FOGO DE USO RESTRITO. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA 
NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. 1. Contra acórdão exarado em  
recurso  ordinário  em  habeas  corpus  remanesce  a  possibilidade  de  
manejo  do  recurso  extraordinário,  previsto  no  art.  102,  III,  da  
Constituição Federal.  Diante da dicção constitucional não cabe, em  
decorrência,  a  utilização  de  novo  habeas  corpus,  em  caráter  
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substitutivo.  2.  Havendo  condenação  criminal,  encontram-se  
presentes  os  pressupostos  da  preventiva,  a  saber,  prova  da  
materialidade e indícios de autoria. Não se trata, apenas, de juízo de  
cognição provisória e sumária acerca da responsabilidade criminal do  
acusado, mas, sim, de julgamento condenatório, precedido por amplo  
contraditório e no qual as provas foram objeto de avaliação imparcial,  
ou  seja,  um  juízo  efetuado,  com  base  em  cognição  profunda  e  
exaustiva, de que o condenado é culpado de um crime. Ainda que a  
sentença  esteja  sujeita  à  reavaliação  crítica  através  de  recursos,  a  
situação difere da prisão preventiva decretada antes do julgamento. 3.  
Se as circunstâncias concretas do crime indicam o envolvimento do  
paciente  em  organização  criminosa  numerosa,  bem  estruturada,  
voltada à prática de crimes graves, tais como, tráfico de drogas, roubo  
de  cargas,  furtos  de  caixas  eletrônicos,  aquisição  de  armas,  a  
periculosidade  e  risco  de  reiteração  delitiva  está  justificada  a  
decretação  ou  a  manutenção  da  prisão  cautelar  para  resguardar  a  
ordem pública,  à  luz  do  art.  312  do  CPP.  Precedentes.  4.  Ordem  
denegada.” (HC  118.981/MT,  Rel.  Min.  Rosa  Weber,  Primeira 
Turma, DJe 19/11/2013).

“HABEAS  CORPUS.  PROCESSUAL  PENAL.  
SUBSTITUTIVO  DE  RECURSO  CONSTITUCIONAL.  
INADEQUAÇÃO  DA  VIA  ELEITA.  CRIMES  DE  ROUBO  
MAJORADO E DE CORRUPÇÃO DE MENORES. SENTENÇA 
CONDENATÓRIA.  REGIME  PRISIONAL.  SUPRESSÃO  DE  
INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. MOTIVAÇÃO GENÉRICA 
E ABSTRATA. CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. 1. Contra  
acórdão exarado em recurso ordinário em habeas corpus remanesce a  
possibilidade de manejo do recurso extraordinário previsto no art. 102,  
III,  da  Constituição  Federal.  Diante  da  dicção  constitucional,  
inadequada  a  utilização  de  novo  habeas  corpus,  em  caráter  
substitutivo. 2. Inviável a apreciação de questão não examinada pelo  
Superior  Tribunal  de  Justiça,  sob  pena  de  indevida  supressão  de  
instância.  3.  O  decreto  de  prisão  cautelar  há  de  se  apoiar  nas  
circunstâncias fáticas do caso concreto, evidenciando que a soltura ou  
a manutenção em liberdade do agente implicará risco à ordem pública,  
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à ordem econômica, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal  
(CPP, art. 312). 4. A motivação genérica e abstrata, sem elementos  
concretos  ou  base  empírica  idônea  a  amparar  o  decreto  prisional,  
esbarra  na  jurisprudência  consolidada  deste  Supremo  Tribunal  
Federal, que não lhe reconhece validade. Precedentes. 5. Habeas corpus  
extinto  sem  resolução  de  mérito,  mas  com  concessão  de  ofício  da  
ordem, para revogar a prisão preventiva do paciente, sem prejuízo da  
imposição, pelo magistrado de primeiro grau, se assim o entender, das  
medidas cautelares ao feitio legal.” (HC 130.916, Primeira Turma, 
Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 20/06/2016).

Demais disso, inexiste excepcionalidade que permita a concessão da 
ordem  de  ofício  ante  a  ausência  de  teratologia  na  decisão  atacada, 
flagrante  ilegalidade  ou  abuso  de  poder.  É  que  o  Superior  Tribunal 
Militar em sua fundamentação assentou, verbis:

“Nos termos do que dispõe o artigo 504, alínea ‘a’, do Código de  
Processo Penal Militar, as nulidades relativas à instrução do processo  
devem  ser  arguidas  ’no  prazo  para  apresentação  das  alegações  
escritas’.  In casu, portanto, não impugnada a matéria no momento  
oportuno, operou-se a preclusão, na medida em que o Órgão defensivo  
não  demonstrou  o  efetivo  prejuízo  para  o  Acusado,  afinal,  a  
condenação  foi  lastreada  nas  provas  colhidas  durante  a  instrução  
criminal, tendo sido confirmada a prática delituosa pelo próprio Réu.

Nada  obstante,  ainda  que  pese  os  fatos  narrados  na  Peça  
Vestibular Acusatória terem sido levados a efeito fora do ambiente da  
Caserna, eles envolveram militares em serviço ativo, o Ofendido, do  
Exército  brasileiro,  e  o  Acusado,  da  Aeronáutica.  As  práticas  
delituosas descritas nos arts. 298 e 177 do CPM, pelo critério ratione 
personae previsto  no  artigo  9º,  inciso  II,  alínea  ‘a’,  do  CPM,  
conferem  a  esta  Justiça  Especializada  a  competência   para  o  
processamento e julgamento do feito: (…) .” (doc. 6, fl. 12)

Assim,  inexistindo  teratologia,  abuso  de  poder  ou  flagrante 
ilegalidade  na  decisão  da  Corte  Superior,  resta  prejudicado  o  pedido 
quanto  ao  reconhecimento  de  incompetência  da  Justiça  Militar  para  o 
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processamento e julgamento do feito.

Ademais,  embora  tenha  lastreado  a  decisão  liminar  em 
jurisprudência  desta  Corte  no  sentido  da  falta  de  competência 
constitucional para a Justiça Militar da União processar e julgar militar 
quando o crime praticado não possui correlação com a atividade militar, 
isto é, quando o militar não se encontra em atividade, após detida análise 
dos autos, verifico que o caso presente possui peculiaridades distintas dos 
precedentes citados na liminar.

O  paciente  é  ex-soldado  e,  durante  patrulhamento  realizado  no 
Complexo do Alemão/RJ por grupo de integrantes da Força Pacificadora, 
desobedeceu,  mediante  o  emprego  de  violência,  a  ordem de revista  e 
desacatou superior militar do Exército.

Conforme bem anotado  em parecer  do  parquet federal,  “este  caso  
configura uma daquelas situações excepcionais em que permitida a submissão do  
civil ao foro militar, conforme previsão do art. 9º, III, letra ‘d’ do Código Penal  
Militar:  ‘consideram-se  crimes  militares,  em  tempo  de  paz,  ...  os  crimes  
praticados por civil ... ainda que fora do lugar sujeito à administração militar,  
contra militar em função de natureza militar, ou no desempenho de serviço de  
vigilância, garantia e preservação da ordem pública’. 

No julgamento do HC 115.671, Rel. Min. Dias Toffoli, Rel. P/ acórdão 
Min.  Marco Aurélio,  Primeira Turma,  DJe 16/10/2013,  a questão restou 
pacificada  no  sentido  do  reconhecimento  da  competência  da  Justiça 
Militar para julgar crimes praticados por civis contra militares das Forças 
Armadas, ainda que fora de território da administração militar, quando 
evidente a atividade de garantia da ordem pública praticada pelo militar 
ofendido.  Nesse  sentido,  colho  trechos  do  debate  ocorrido  durante  o 
julgamento do referido precedente, os quais reproduzem a manifestação 
do Ministro Marco Aurélio, verbis:

“A alínea ‘d’ do inciso III do artigo 9º encerra a caracterização  
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do crime como militar ao dispor: praticado por civil, ‘ainda que fora do  
lugar  sujeito  à  administração  militar,  contra militar,  em função  de  
natureza militar’ – que não é o caso –, e vem a segunda parte, com a  
disjuntiva ‘ou’: ‘ou no desempenho de serviço de vigilância, garantia e  
preservação da ordem pública (...)?’.

O  militar  estava  atuando  na  garantia  da  ordem pública  e  a  
partir do poder de polícia, que a segurança pública propriamente dita  
poderia implementar.

O crime é militar e atrai a competência da Justiça Militar. Por  
isso, não implemento a ordem de ofício.

[…]
Presidente,  confirmo o voto proferido.  Não posso desconhecer,  

primeiro,  a  ressalva  contida  no  artigo  109,  IV,  da  Constituição  
Federal. Em segundo lugar, o enquadramento desse crime, cometido  
contra militar, como militar pela alínea ‘d’ do inciso III do artigo 9º do  
Código Penal Militar no que se refere à prática fora do lugar sujeito à  
administração ou contra militar em serviço de garantia e preservação  
da  ordem  pública.  No  caso,  a  vítima  estava  atuando  em  prol  da  
preservação da ordem pública, na pacificação da favela.” 

Ex positis, NEGO PROVIMENTO ao agravo regimental. 

É como voto. 
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AG.REG. NO HABEAS CORPUS 124.611 RIO DE JANEIRO

RELATOR : MIN. LUIZ FUX
AGTE.(S) :THIAGO DO PRADO SHINZATO 
PROC.(A/S)(ES) :DEFENSOR PÚBLICO-GERAL FEDERAL 
AGDO.(A/S) :SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR 

V O T O
  
O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – O habeas corpus é ação 

constitucional voltada a preservar a liberdade de ir e vir do cidadão. O 
processo que o veicule, devidamente aparelhado, deve ser submetido ao 
julgamento de Colegiado. Descabe observar quer o disposto no artigo 21 
do Regimento Interno, no que revela a possibilidade de o relator negar 
seguimento a pedido manifestamente improcedente, quer o artigo 932 do 
Código de Processo Civil. Provejo o agravo para que o habeas corpus tenha 
sequência. 
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Extrato de Ata - 26/05/2017

PRIMEIRA TURMA
EXTRATO DE ATA

AG.REG. NO HABEAS CORPUS 124.611
PROCED. : RIO DE JANEIRO
RELATOR : MIN. LUIZ FUX
AGTE.(S) : THIAGO DO PRADO SHINZATO
PROC.(A/S)(ES) : DEFENSOR PÚBLICO-GERAL FEDERAL
AGDO.(A/S) : SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Decisão: A Turma, por maioria, negou provimento ao agravo, nos 
termos  do  voto  do  Relator,  vencido  o  Ministro  Marco  Aurélio. 
Primeira Turma, Sessão Virtual de 19 a 25.5.2017.

 
Composição:  Ministros  Marco  Aurélio  (Presidente),  Luiz  Fux, 

Rosa Weber, Luís Roberto Barroso e Alexandre de Moraes. 

Disponibilizaram  processos  para  esta  Sessão  os  Ministros 
Ricardo Lewandowski e Edson Fachin. Não participaram do julgamento 
desses  processos,  respectivamente,  a  Ministra  Rosa  Weber  e  o 
Ministro Alexandre de Moraes por sucedê-los na Primeira Turma.

Carmen Lilian Oliveira de Souza
Secretária da Primeira Turma

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o número 12991829
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