STM/SEJ'JD

n* 0 0 0 5 9 5 I
r

SUPERIOR TRIBUNAL M ILITAR
Secretaria Judiciária
Coordenadoria de Acórdãos e Jurisprudência

u^====

EXTRATO D A ATA D A 47a SESSÃO DE JULGAMENTO. EM 10 P E
AGOSTO DE 2017

Presidência do Ministro Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
Presentes os Ministros Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha, William
de Oliveira Barros, Artur Vidigal de Oliveira, Cleonilson Nicácio Silva, Marcus
Vinicius Oliveira dos Santos, Luis Carlos Gomes Mattos, Lúcio Mário de Barros
Góes, José Barroso Filho, Odilson Sampaio Benzi, Carlos Augusto de Sousa,
Francisco Joseli Parente Camelo, Marco Antônio de Farias e Pérides Aurélio Lima
de Queiroz.
O Ministro Alvaro Luiz Pinto encontra-se em licença para tratamento de
saúde.
Presente o Vice-Procurador-Geral da Justiça Militar, Dr. Roberto Coutinho,
na ausência ocasional do titular.
AGRAVO REGIMENTAL N° 65-70.2010.7.06.0006 - D F - Relator
Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA. AGRAVANTE: CARLOS DIEGO DOS
SANTOS SILVA, Sd Aer. AGRAVADA: A Decisão proferida pelo Exmo. Sr.
Ministro-Presidente, de 15/03/2017, que não admitiu o Recurso Extraordinário
interposto pelo Agravante, negando-lhe seguimento para o Supremo Tribunal
Federal. Adv. Defensoria Pública da União.
O Tribunal, por unanimidade, conheceu do pedido defensivo como
Agravo Regimental, na forma do art. 118, inciso HI, do RISTM, e rejeitou-o
para ratificar in totum a Decisão hostilizada que não admitiu o Recurso
Extraordinário, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea "a", do
Código de Processo Civil
* IV, do RISTM.
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RELATOR:

Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA.

AGRAVANTE:

CARLOS DIEGO DOS SANTOS SILVA, Sd Aer.

AGRAVADA:

A Decisão proferida pelo Exmo. Sr. Ministro-Presidente Ten
Brig Ar WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS, de 15/3/2017,
que não admitiu o Recurso Extraordinário interposto pelo
Agravante, negando-lhe seguimento para o Supremo Tribunal
Federal.

ADVOGADO:

Defensoria Pública da União.

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
INADMISSIBILIDADE, AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ART. 88,
INCISO II, ALÍNEA "A L DO CPM. RECEPCIONADO PELA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL REJEIÇÃO DO RECURSO.
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica em
entender que o art. 88, inciso li, alínea "a", do CPM foi recepcionado
pela Constituição Federal de 1988.
Atribui-se os efeitos da declaração de ausência de repercussão
geral quando a eventual ofensa à Carta Magna ocorre de forma indireta
ou reflexa.
Agravo Regimental rejeitado. Decisão unânime.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência do Ministro
JOSÉ COÊLHO FERREIRA, na conformidade do Extrato da Ata do Julgamento,
por unanimidade, conheceu do pedido defensivo como Agravo Regimental, na
forma do art. 118, inciso III, do RISTM, e rejeitou-o para ratificar “in totum” a
Decisão hostilizada que não admitiu o Recurso Extraordinário, com fundamento
no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, e no art. 6o, inciso
IV, do RISTM.
Brasília, 10 de agosto de 2017.

Ministro
Relator

GTM/SEJUfy
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
AGRAVO REGIMENTAL N° 65-70.2010.7.06.0006/DF

?>». 0 0 0 5 9 7 I
Ruhr._____________

RELATOR:

Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA.

AGRAVANTE:

CARLOS DIEGO DOS SANTOS SILVA, Sd Aer.

AGRAVADA:

A Decisão proferida pelo Exmo. Sr. Ministro-Presidente Ten
Brig Ar WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS, de 15/3/2017,
que não admitiu o Recurso Extraordinário interposto pelo
Agravante, negando-lhe seguimento para o Supremo Tribunal
Federal.

ADVOGADO:

Defensoria Pública da União.

RELATÓRIO
Trata-se de Agravo interposto pela Defensoria Pública da União em
favor do Sd Aer CARLOS DIEGO DOS SANTOS SILVA, nos autos do Processo
n° 65-70.2010.7.06.0006/DF, contra a Decisão de fls. 554/558, da lavra do então
presidente Exmo. Ministro Ten Brig Ar WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS, o
qual não admitiu Recurso Extraordinário manejado pela Defesa (fls. 475/489),
negando-lhe seguimento ao Supremo Tribunal Federal, com base no art, 1.030,
inciso I, alínea “a", do Código de Processo Civil, e do art. 6o, inciso IV, do
Regimento Interno do Superior Tribunal Militar.
2.
Por Decisão do Conselho Permanente de Justiça para a
Aeronáutica, o Sd Aer CARLOS DIEGO DOS SANTOS SILVA foi condenado à
pena de 6 (seis) meses de detenção, convertida em prisão, como incurso no art. 187
do CPM, com o benefício do sursís pelo prazo de 2 (dois) anos e o direito de apelar
em liberdade (fls. 341/349). Em Decisão de 13/8/2012, o Conselho atendeu pedido
Ministerial e excluiu da Sentença o sursís (fls. 386/388).
3.
Em sede de Apelação, o Tribunal, por unanimidade de votos,
negou provimento ao apelo defensivo para manter na íntegra a Sentença a quo por
seus próprios e jurídicos fundamentos (fls. 434/441).
4.
O Acórdão foi publicado em 8/4/2013 (fl. 442). A Defesa
então opôs Embargos de Declaração (fls. 449/452). No julgado em questão, os
Ministros desta Egrégia Corte, por unanimidade de votos, rejeitaram os Embargos
por absoluta falta de amparo legal (fls. 460/466).
5.
O Acórdão foi publicado em 22/5/2013 (fl. 467). A Defesa foi
intimada em 29/5/2013 (fl. 471) e, em 21/6/2013, interpôs o Apelo Extremo (fls.
475).
6.
Em suas razões, a Defensoria apontou o atendimento aos
requisitos da admissibilidade e do prequestionamento e, ainda, à repercussão geral
da matéria. No mérito, pugnou pela não recepção do art. 88, inciso II, do CPM (e,
por arrastamento, do art. 617, inciso II, do CPPM), pela Constituição Federal (fls.
475/489).
7.
Em contrarrazões, o Parquet Militar pugnou pela
admissibilidade do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento (fls. 492/499)
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8.
Em Decisão de 8/7/2013, o então Ministro-Presidente Gen
Ex RAYMUNDO NONATO DE CERQUEIRA FILHO não admitiu o Recurso
Extraordinário e, em consequência, negou-lhe seguimento para o STF, à luz do art.
6o, inciso IV, do RISTM (fls. 502/505).
9.
Irresignada, a Defensoria interpôs Agravo contra a Decisão
que inadmitiu o Recurso Extraordinário (fls. 512/518). Em Despacho de
15/8/2013, o então Ministro-Presidente Gen Ex Raymundo Nonato de Cerqueira
Filho determinou o sobrestamento do feito por apresentar idêntica controvérsia
com a matéria versada no RE 174-51.2012.7.01.0201/DF, relacionada à vedação
do sursis para o delito de deserção, conforme previsão do art. 88, inciso II, alínea
“a ”, do CPM, cujo feito fora remetido ao Supremo Tribunal Federal, em
observância à regra da sistemática da repercussão geral, nos termos do § Io do art.
543-B do antigo CPC, e art. 6°, inciso IV, do RISTM (fls. 530/531).
10.
Em virtude da Decisão exarada pela Ministra ROSA WEBER,
nos autos do RE 174-51.2012.7.01.0201/DF, em 1/2/2016, que julgou prejudicado
o processo em virtude da perda superveniente de objeto, o à época MinistroPresidente Ten Brig Ar WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS determinou, por
meio de despacho no dia 23/6/2016, fosse certificada nos autos de todos os
processos sobrestados em decorrência da sistemática da repercussão geral, cujo
tema fosse relacionado à alegada incompatibilidade do art, 88, inciso II, alínea “a”,
do CPM, com a Constituição da República, a indicação do RE 13265.2013.7.01.0201 como novo paradigma, com o qual ficaram vinculados a partir
de 03/03/2016, data do trânsito em julgado do processo substituído (fl, 539),
11.
Assim, ressalta-se que o Agravo interposto pela Defensoria
Pública da União perdeu o objeto em virtude do Acórdão lavrado nos autos dos
Embargos de Declaração n° 37-98.2014.7.01.0201/D F, em 23/11/2016, no qual
este Plenário reformou a decisão que mantinha o feito sobrestado, cujo tema se
referia ao cabimento do sursis aos apenados por deserção, e determinou o seu
prosseguimento, estendendo-se os efeitos a todos os processos com idêntica
controvérsia. Assim, por força dessa decisão, passou-se à análise do juízo de
admissibilidade do apelo extremo.
12.
In casu, conforme o r Decisum hostilizado (fls. 554/557), o
Recurso Extraordinário foi inadmitido pelo então Ministro-Presidente Ten Brig Ar
WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS, pelos seguintes fundamentos:
"U
Contudo, o Supremo Tribunal Federal já pacificou o
entendimento quanto à legalidade da vedação do sursis nos crimes de
deserção em vários de seus julgados.
(omissis)
Depreende-se das razões de recurso não ter o recorrente
logrado êxito em demonstrar a alegada violação a preceitos
constitucionais, mas, sim, manifestado a intenção de revolver questões já
debatidas no processo e pacificadas pela Suprema Corte, referentes à
aplicação de norma infraconstitucional, o que se mostra incabível em
sede de Recurso Extraordinário. ”.
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13,
Inconformada, a Defensoria Pública da União apresentou,
em 6/4/2017, Agravo nos próprios autos (fl. 567). Em suas razões de fls. 568/581,
aponta a admissibilidade e a tempestividade do recurso, bem como pugna pelo
provimento do vertente Agravo a fim de que os autos, juntamente com o Recurso
Extraordinário, subam para apreciação da Corte Suprema.
14.
Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral da Justiça
Militar, por seu Subprocurador-Geral Dr. Carlos Frederico de Oliveira Pereira, em
17/4/2017, se manifestou pela não admissão do Agravo e, no mérito, pelo seu
desprovimento, solicitando, igualmente, a expedição imediata de carta de guia para
cumprimento de pena (fls. 586/590).
É o relatório.
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VOTO
A irresignação foi proposta por parte legítima e interessada e é,
ademais, tempestiva.
2.
Apesar da fundamentação amparada no art. 1.030, § Io, e art.
1.042 da Lei 13.105/2015, admito o presente agravo na forma prevista no art. 118,
inciso III, do RISTM.
3.
Conforme relatado, trata-se de Agravo manejado pela
Defensoria Pública da União objetivando seu recebimento e remessa oportuna ao
Supremo Tribunal Federal, tendo em vista que a hipótese em julgamento mereceria
a análise do Excelso Pretório por sua relevância e transcendência, enfatizando que
estão presentes todos os requisitos de admissibilidade do Apelo Extremo.
4.
Nas razões do presente Agravo, a Defesa insiste no argumento
da existência de repercussão geral, tendo em vista a matéria envolver questões
relevantes do ponto de vista social e jurídico, que ultrapassam os interesses
subjetivos da causa, atingindo a sociedade como um todo e, especificamente, as
inúmeras pessoas processadas por imputação semelhante à versada no presente
feito.
5.
Contudo, ao apreciar a Decisão ora atacada, verifiquei que os
fundamentos que a embasaram encontram respaldo na Jurisprudência do Supremo
Tribunal Federal, no que se refere à recepção pela Constituição do art. 88, inciso II,
alínea "a”, do CPM.
6.
Nesse sentido se envereda a Decisão proferida pelo eminente
Ministro Dias Toffoli, nos autos do Habeas Corpus n° 119.567, publicada em
30/10/2014, colacionada na Decisão vergastada. A seguir, transcrevo o julgado:
“Direito Penal Militar. Vedação do sursis. Crime de deserção.
Compatibilidade com a Constituição Federal. 1. A jurisprudência do
Supremo Tribunal Federal inclina-se pela constitucionalidade do
tratamento processual penal mais gravoso aos crimes submetidos à
justiça militar, em virtude da hierarquia e da disciplina próprias das
Forças Armadas. Nesse sentido, há o precedente que cuida da suspensão
condicional do processo relativo a militar responsabilizado por crime de
deserção (HC n 0 99.743, Pleno, Rei Min. Luiz Fux). 2. Com efeito, no
próprio texto constitucional, há discrimen no regime de disciplina das
instituições militares. Desse modo, como princípio de hermenêutica,
somente se deveria declarar um preceito normativo conflitante com a Lei
Maior se o conflito fosse evidente. Ou seja, deve-se preservar o
afastamento da suspensão condicional da pena por ser opção política
normativa. 3. Em consequência, entende-se como recepcionadas pela
Constituição as normas previstas na alínea “a ” do inciso II do artigo 88
do Código Penal Militar e na alínea "a ” do inciso II do artigo 617 do
Código de Processo Penal Militar. 4. Denegação da ordem de habeas
corpus.11
7.
Oportuno ressaltar que a Segunda Turma do Supremo
Tribunal Federal apreciou recurso paradigma sobre situação semelhante em sede de
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Agravo Regimental, nos autos do Recurso Extraordinário n° 953.073/RJ, de
relatoria do eminente Ministro Dias Toffoli, publicado em 28/6/2016, em que
reiterou a pacifica jurisprudência da Suprema Corte de compatibilidade da vedação
do sursis, nos crimes de deserção, com a Constituição Federal.
8.
Portanto, pode-se dizer que já não se discute mais, na Eg.
Suprema Corte, a constitucionalidade do art. 88, inciso II, alínea “a”, do CPM.
9.
De plano, vale destacar que o recurso paradigma, em que foi
proferida a decisão monocrática do Ministro Dias Toffoli, em 16/3/2016, não foi
sequer conhecido, por entender que a matéria nele versada se encontrava
relacionada à interpretação de norma inffaconstitucional e, por essa razão, não era
passível de admissibilidade em sede de Recurso Extremo. Ressalte-se que, no
presente momento, o feito encontra-se em pauta, aguardando tão somente o
julgamento de embargos declaratórios.
10.
O presente caso trata exatamente da mesma questão. E
importante deixar bem claro que o inconformismo da Defesa centra-se no fato de o
eminente Ministro-Presidente ter inadmitido Recurso Extraordinário, quando
acredita que seria possível ao STF realizar a análise constitucional de forma
incidental.

11.
Vale consignar que o entendimento formulado na Decisã
hostilizada foi amparado na firme jurisprudência do STF, como já explicado nos
seus fundamentos, sendo certo que a atribuição dos efeitos da declaração de
ausência de repercussão geral é cabível quando não há matéria constitucional a ser
apreciada ou quando eventual ofensa à Carta Magna ocorra de forma indireta ou
reflexa.

12.
Por isso, entendo que permanecem válidas as razões de decid
que embasaram a inadmissão do Recurso Extraordinário, haja vista o
entendimento pacífico da Suprema Corte de que a vedação do sursis, no âmbito do
direito penal militar, é compatível com a Constituição Federal.
Diante do exposto, conheço do pedido defensivo como Agravo
Regimental, na forma do art. 118, inciso III, do RISTM, porém o rejeito, para
ratificar in totum a Decisão hostilizada que não admitiu o Recurso Extraordinário,
com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a ”, do Código de Processo Civil, e
no art. 6o, inciso IV, do RISTM.
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