TRIBUNAL DE JUSTIÇA MILITAR
RUA DR. VILA NOVA, 285

RECURSO EXTRAORDINÁRIO/ESPECIAL
Apelação nº 6350/11 – Processo nº 54.387/09 – 3ª Auditoria
Recorrente: MILTON CARLOS DA SILVA, Ex-Sd PM RE 981062-5
Advogado: Dr. João Carlos Campanini – OAB/SP 258.168 e outros
Recorrido: o Tribunal de Justiça Militar do Estado de São Paulo

Vistos. Junte-se.

Insurge-se
o
recorrente,
por
meio
de
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO e RECURSO ESPECIAL, com fundamento, respectivamente, nos
artigos 102, III, “a” e 105, inciso III, “a”, da Constituição Federal, contra o v. acórdão de fls.
371/383, exarado nos autos da Apelação nº 6350/11, em que a Segunda Câmara do E.
Tribunal de Justiça Militar do Estado, à unanimidade de votos, rejeitou as preliminares
arguidas e, no mérito, negou provimento ao apelo.
Arguindo a existência de repercussão geral, sustenta o recorrente, em
recurso extraordinário, violação aos artigos 5º, incisos XXXVII, LIII e LIV e 125, § 5º,
ambos da Constituição Federal (fls. 386/410), por meio das teses a seguir elencadas:
a) ofensa ao princípio da identidade física do juiz, em virtude do
Conselho Permanente de Justiça que oficiou na sessão de julgamento não ser o mesmo que
acompanhou a instrução do processo, o que aduz como preliminar de nulidade do
julgamento em primeiro grau, invocando, para tanto, a aplicação, por analogia in bonan
partem, do § 2º do art. 339 do Código de Processo Penal;
b) inversão da ordem de votação no Conselho Permanente de
Justiça, pois o Juiz de Direito, que passou a ser o Presidente do Conselho de Justiça (após
alteração implementada no art. 125, § 5º pela Emenda Constitucional nº 45/04), deveria ter
sido o último a votar, como dispõe o art. 435 do CPPM, mas iniciou a votação,
influenciando o convencimento dos demais Juízes, o que também aduz como preliminar de
nulidade do julgamento em primeiro grau, nos termos do artigo 504, “b”, do Código de
Processo Penal Militar;
No mérito, discorre sobre a prova produzida nos autos e conclui pela
fragilidade do conjunto probatório, aduzindo que o v. acórdão negou vigência ao art. 439
alínea “c” do CPPM .
Ao final, pugna pela anulação da sessão de julgamento com base nas
preliminares suprarreferidas e, caso superadas, requer: a absolvição, quanto ao delito
previsto no art. 303 do CPM, com fulcro no art. 439, “b”, do CPPM; a absolvição, quanto à
a imputação de afronta ao § 2º do art. 303 do CPM, com fulcro na alínea “a”, primeira parte,
do art. 439 do CPPM e, subsidiariamente, com fulcro na sua segunda parte; a absolvição
com fulcro no art. 439, “c”, primeira parte, do CPPM.
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Nas razões de recurso especial, alegando o prequestionamento de
toda matéria, reitera o recorrente o pedido e os argumentos engendrados na via
extraordinária, sustentando que o decisum hostilizado afrontou (fls. 411/430):
a) o art. 3º, alíneas “a” e “b” do Código de Processo Penal Militar
c.c. art. 399, § 2º, do Código de Processo Penal (por analogia in bonam partem), por ofensa
aos princípios da identidade física do juiz e da oralidade, em virtude do Conselho
Permanente de Justiça que oficiou na sessão de julgamento não ser o mesmo que
acompanhou a instrução do processo, o que aduz como preliminar de nulidade do
julgamento em primeiro grau;
b) o art. 435 do Código de Processo Penal Militar, pois o Juiz de
Direito, que passou a ser o Presidente do Conselho de Justiça (após alteração implementada
no art. 125, § 5º pela Emenda Constitucional nº 45/04), deveria ter sido o último a votar, mas
iniciou a votação, influenciando o convencimento dos demais Juízes, o que também aduz
como preliminar de nulidade do julgamento em primeiro grau, nos termos da alínea “b” do
art. 504 do CPPM;
Caso superadas as preliminares, quanto ao mérito, pugna o
recorrente pela absolvição, conforme abaixo transcrito:
1) no que concerne ao delito previsto no art. 303, caput, do Código
Penal Militar, com fulcro no art. 439, “b” do Código de Processo Penal Militar, por entender
que os fatos narrados não representam infração penal por ausência de dolo específico;
2) com relação ao delito insculpido no art. 303, § 2º, do Código
Penal Militar, com fundamento no art. 439, “a”, primeira parte, ou, alternativamente,
segunda parte, do Código de Processo Penal Militar,;
3) com fulcro no art. 439, “c”, primeira parte, do Código de Processo
Penal Militar, ante a inexistência de prova de ter o acusado concorrido para as infrações
penais;
Instada a se manifestar, a D. Procuradoria de Justiça opinou pelo não
seguimento de ambos os recursos, porém, se admitidos, pelo não provimento (fls. 434/435).
É o sucinto relatório. Decido.
O Recurso Extraordinário não merece prosseguir.
Quanto à tese de ofensa aos artigos 5º, incisos XXXVII, LIII e LIV,
e 125, §5º, da Constituição da República, não configura ofensa direta e formal à
Constituição Federal, mas, sim, por via reflexa, na medida em que demanda o exame do art.
435 do Código de Processo Penal Militar, norma infraconstitucional e que não enseja o
cabimento do recurso pretendido.
Nesse sentido:
“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM
AGRAVO. CRIMINAL. DELITO MILITAR. DESRESPEITO A SUPERIOR. ALEGAÇÃO
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DE CONTRARIEDADE AO ART. 5º, INC. LV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA.
IMPOSSIBILIDADE DA ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL.
OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL
AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
(Supremo Tribunal Federal - ARE 665160 AgR / SC – Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – J.
07/02/12 – Primeira Turma – DJe-045 DIVULG 02-03-2012 PUBLIC 05-03-2012)

“RECURSO. Extraordinário. Criminal. Inadmissibilidade. Alegação de ofensa aos arts.
5º, X, LV, LVI, LVII, LXVII e § 2º, e art. 93, IX, da Constituição Federal. Necessidade
de reexame prévio de normas infraconstitucionais. Ofensa indireta. Agravo não
conhecido.
Alegações de desrespeito a garantias constitucionais, se dependentes de reexame prévio
de normas inferiores, podem configurar, quando muito, situações de ofensa meramente
reflexa ao texto da Constituição.”
(Supremo Tribunal Federal - AI 768779 / RJ – Rel. Min. CEZAR PELUSO – J. 17/11/09 –
Segunda Turma – Dje 67, divulg 15/04/10, public 16/04/10)

Cabe destacar, quanto aos artigos 439 e 504, “b”, do Código de
Processo Penal Militar, que o recurso extraordinário não é a via adequada para suscitar
contrariedade a dispositivos infraconstitucionais já que, por meio desse recurso, o Supremo
Tribunal Federal interpreta e preserva a Constituição Federal, e não a legislação federal, que
é resguardada pelo Superior Tribunal de Justiça.
O Recurso Especial, igualmente, não deve ser admitido.
Ressalte-se, inicialmente, que muito embora tenha o recorrente, às
fls. 412, asseverado que o v. acórdão objurgado teria afrontado também os artigos 466 e 467,
“b”, “c” e “l” do Código de Processo Penal e artigos 70, II, “g” e 72, II do Código Penal
Militar, nada foi aduzido a respeito no desenvolvimento das razões recursais, incidindo o
óbice, por analogia, da Súmula 284 do E. Supremo Tribunal Federal, cujo enunciado assim
dispõe: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua
fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”.
Aduz o recorrente negativa de vigência ao art. 3º, alíneas “a” e “b”,
do Código de Processo Penal Militar c.c. o art. 399, §2º, do Código de Processo Penal, por
ofensa ao princípio da identidade física do juiz, haja vista que o Conselho Permanente de
Justiça que oficiou na sessão de julgamento não foi o mesmo que acompanhou a fase
instrutória, não deve o presente prosseguir.
Embora suscite o recorrente lacuna na lei especializada, a ser
preenchida por dispositivo do Código de Processo Penal, o julgamento por Conselho
Permanente de Justiça é particularidade do sistema penal castrense, regulamentado pela Lei
Estadual nº Lei nº 5.048/1958, de 22 de dezembro de 1958. Tem-se, portanto, vedado o
acesso à instância extraordinária, em razão do alegado demandar o inarredável exame de
dispositivos de legislação estadual, vale conferir os seguintes precedentes:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. TAXA DE PROCESSAMENTO
DE DESPESA PÚBLICA (TPDP). LEGITIMIDADE PASSIVA. EXAME DE LEI
LOCAL. SÚMULA 280 DO STF. TESE DE LEGALIDADE DA COBRANÇA.
FUNDAMENTO DE ORDEM CONSTITUCIONAL. EXAME NA VIA ELEITA.
DESCABIMENTO.
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1. A solução da controvérsia acerca legitimidade do Secretário da Receita Estadual
para figurar no pólo passivo da demanda depende da interpretação de direito local, o
que é inviável em sede de recurso especial, em razão da vedação presente na Súmula
280 do STF.
...
(AgRg no Ag. 1.233.775/MG, Rel. Min. Humberto Martins, DJ de 6/4/2010). No mesmo sentido:
AgRg no REsp 828.779/RJ, Rel. Min.Teori Albino Zavascki, DJ de 19/4/2011, REsp
1.176.699/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, DJ de 1/7/2010.

4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp 159.744/PB, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA,
julgado em 12/06/2012, DJe 15/06/2012) – g.n.

“Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM
AGRAVO.
ADMINISTRATIVO.
SERVIDOR
PÚBLICO
MUNICIPAL.
COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO STF. 1. A ofensa ao direito local não viabiliza o
apelo extremo (Súmula 280 do STF). Precedentes: RE n. 573.751-AgR, Segunda
Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe de 07.06.2011, e monocraticamente,
ARE n. 638.690, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 26.04.2011 e o RE n.
626.316, Relator o Ministro Ayres Britto, DJe de 09.09.2010.”
(STF - ARE 653962 AgR / MG - Relator: Min. LUIZ FUX - Julgamento: 28/02/2012 - Órgão
Julgador: Primeira Turma - DJe-052 DIVULG 12-03-2012 PUBLIC 13-03-2012) – g.n.

Incide, por analogia, a Súmula nº 280 da Excelsa Corte: “Por ofensa
a direito local não cabe recurso extraordinário”.
No que concerne ao art. 435 do Código de Processo Penal Militar,
quanto à suposta inversão da ordem de votação dos juízes na sessão de julgamento,
configura nulidade relativa e, portanto, deduzível somente no caso de comprovado prejuízo
para a defesa. Assim, não cabe na estreita via do Recurso Especial a análise de provas,
sendo, portanto, inadmitida a discussão da quaestio pela via eleita, nos termos da Súmula 7
do Superior Tribunal de Justiça: “A pretensão de simples reexame de prova não enseja
recurso especial”.
Nesse sentido, já decidiu a Colenda Corte:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENAL E PROCESSUAL
PENAL MILITAR. NULIDADE RELATIVA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO
EFETIVO PREJUÍZO. REEXAME DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO
IMPROVIDO.
1. A eventual inobservância da ordem de votação implica nulidade relativa, que
depende da comprovação do efetivo prejuízo, o que não ocorreu no caso.
2. Afigura-se inviável, na instância especial, o reexame de matéria fático-probatória,
a teor do verbete nº 7 da Súmula /STJ.
3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no Ag 742.533/RS, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, QUINTA TURMA, julgado
em 19/09/2006, DJ 16/10/2006, p. 419)- g.n.

O recorrente pleiteia a modificação do fundamento jurídico de sua
absolvição pelos delitos previstos no art. 303, caput, e § 2º, do Código Penal Militar,
pugnando pelo reconhecimento de não constituir o fato infração penal e por estar
comprovada a inexistência do fato. No entanto, as teses foram rechaçadas pela Segunda
Câmara e o acolhimento do pleito defensivo de mudança do fundamento absolutório, por
Página 4 de 5

TRIBUNAL DE JUSTIÇA MILITAR
RUA DR. VILA NOVA, 285

demandar a alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas pelo acórdão, encontra
óbice no enunciado da já citada Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça: “A pretensão de
simples reexame de prova não enseja recurso especial”.
Nesse sentido:
“5. O Tribunal a quo, soberano na análise das circunstâncias fáticas da causa, afirmou
que os elementos de convicção acostados aos autos são suficientes para alicerçar a
condenação. Induvidoso que, decidir em sentido contrário exige, necessariamente,
incursão em matéria probatória, medida inviável a teor da Súmula 7 desta Corte”
(STJ - REsp 746277 / PA - Relator Ministro OG FERNANDES - 6ª T. – J. 3/5/2011 - DJe
23/5/2011)

“1. Consignado no acórdão recorrido a absolvição por ausência de provas acerca da
autoria e da materialidade do delito, tendo em vista ‘a incerteza na prática da
violência sexual e, de igual sentir, pertinente à autoria, não há como ligá-la à pessoa
do recorrente’, a pretensão ministerial de contrariedade ao art. 386, incisos II e IV, do
Código de Processo Penal esbarra no óbice contido no verbete sumular nº 07 desta
Corte Superior de Justiça.
2. Com efeito, se o Tribunal de origem decidiu por uma das versões igualmente
amparadas pelo conjunto fático-probatório dos autos, não cabe a esta Corte Superior
de Justiça emitir qualquer juízo de valor acerca de qual versão seria mais acertada,
por demandar minucioso exame das provas produzidas, o que não se coaduna com a
via do recurso especial. Precedentes
3. Recurso não conhecido.”
(STJ - REsp 983452 / MT – Relatora Ministra LAURITA VAZ - 5ª T. – J. 15/2/2011 - DJe
12/4/2011)

Ante o exposto, nego seguimento aos Recursos Extraordinário e
Especial.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
São Paulo, 21 de fevereiro de 2013

ORLANDO EDUARDO GERALDI
Juiz Presidente
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