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Processo nº 0500250-45.2016.4.02.5101 (2016.51.01.500250-5) 

Autor: JUSTIN SECHLER HAGENBUCH 

Réu: SEGUNDO TENENTE CLÉRISON FÉLIX DE SOUZA 

DECISÃO 

Vistos etc.  

Trata-se de Habeas Corpus repressivo, com pedido de liminar, impetrado por 

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL – SEÇÃO DO ESTADO DO RIO DE 

JANEIO em favor de JUSTIN SECHLER HAGENBUCH contra ato praticado pela 

autoridade militar que preside o auto de prisão em flagrante de nº 01/2016, 2º Tenente 

Clérison Félix de Souza, lavrado na Delegacia de Polícia Judiciária Militar, a fim de que, in 

limine, seja declarada a ilegalidade da prisão conferida ao paciente, expedindo-se ALVARÁ 

DE SOLTURA; ao final, seja ratificada a decisão liminar. 

Alega que, em 21/08/2016, por volta de 14h40min, o paciente foi preso sob o 

fundamento de ter desacatado o soldado do Exército Kaique Freitas de Souza, enquanto este 

patrulhava as proximidades do Barra Shopping, na região da Barra da Tijuca. 

Narra que, em conformidade com as peças do auto de prisão em flagrante, o 

referido soldado foi informado por civis de que o paciente estaria urinando na parede do 

referido shopping, ocasionando tumulto, e que o paciente ao ser abordado pelo soldado teria 

se mostrado alterado, empurrando e retirando a boina do militar, jogando-a no chão.  

Sustenta que a competência para julgamento do presente fato é da Justiça Federal 

comum e não da Justiça Militar da União, por se tratar, em tese, de crime de desacato 

praticado por civil contra militar em situação de policiamento ostensivo estadual, atividade 

de segurança pública, com submissão em tese ao disposto no art. 331 do CP e não o art. 299 

do CPM. 

É relatório. Decido. 

 

Assiste razão em parte ao impetrante. 

De fato, a Jurisprudência do C. Supremo Tribunal Federal – STF é no sentido de 

que a competência da Justiça Militar da União para a persecução criminal de civil, em tempo 

de paz, somente é deflagrada quando afetar, de modo real ou potencial, a integridade, a 

dignidade, o funcionamento e a respeitabilidade das instituições militares. In verbis: 

E M E N T A: “HABEAS CORPUS” – IMPUTAÇÃO, AO 
PACIENTE, QUE É CIVIL, DE CRIME MILITAR EM SENTIDO 
IMPRÓPRIO – SUPOSTO DELITO DE DESACATO A MILITAR 
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(CPM, ART. 299) – OCORRÊNCIA DESSE FATO EM 
AMBIENTE ESTRANHO AO DA ADMINISTRAÇÃO DAS 
FORÇAS ARMADAS – MILITAR DO EXÉRCITO, 
SUPOSTAMENTE DESACATADO, QUE REALIZAVA 
ATIVIDADE DE POLICIAMENTO OSTENSIVO NO PROCESSO 
DE OCUPAÇÃO E PACIFICAÇÃO DAS COMUNIDADES DO 
COMPLEXO DO ALEMÃO E DA PENHA, NA CIDADE DO RIO 
DE JANEIRO – FUNÇÃO DE POLICIAMENTO OSTENSIVO 
QUE TRADUZ TÍPICA ATIVIDADE DE SEGURANÇA 
PÚBLICA – CARÁTER ANÔMALO DA JURISDIÇÃO PENAL 
MILITAR SOBRE CIVIS EM TEMPO DE PAZ – REGULAÇÃO 
DESSE TEMA NO PLANO DO DIREITO COMPARADO – 
OFENSA AO POSTULADO DO JUIZ NATURAL – 
INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA MILITAR DA 
UNIÃO – COMPETÊNCIA PENAL DA JUSTIÇA FEDERAL 
COMUM (CF, ART. 109, IV) PELO FATO DE A VÍTIMA, 
MILITAR DO EXÉRCITO, QUALIFICAR-SE COMO AGENTE 
PÚBLICO DA UNIÃO – PEDIDO DEFERIDO. FUNÇÃO DE 
POLICIAMENTO OSTENSIVO EXERCIDA POR MILITAR DAS 
FORÇAS ARMADAS – ENCARGO QUE SE QUALIFICA, 
CONCEITUALMENTE, COMO TÍPICA ATIVIDADE DE 
SEGURANÇA PÚBLICA. - Refoge à competência penal da Justiça 
Militar da União processar e julgar civis, em tempo de paz, por 
delitos supostamente cometidos por estes em ambiente estranho ao 
da Administração Militar e alegadamente praticados contra militar 
das Forças Armadas no contexto do processo de ocupação e 
pacificação das Comunidades localizadas nos morros cariocas, pois a 
função de policiamento ostensivo traduz típica atividade de 
segurança pública. Precedentes. A REGULAÇÃO DO TEMA 
PERTINENTE À JUSTIÇA MILITAR NO PLANO DO DIREITO 
COMPARADO. - Tendência que se registra, modernamente, em 
sistemas normativos estrangeiros, no sentido da extinção (pura e 
simples) de tribunais militares em tempo de paz ou, então, da 
exclusão de civis da jurisdição penal militar: Portugal (Constituição 
de 1976, art. 213, Quarta Revisão Constitucional de 1997), 
Argentina (Ley Federal nº 26.394/2008), Colômbia (Constituição de 
1991, art. 213), Paraguai (Constituição de 1992, art. 174), México 
(Constituição de 1917, art. 13) e Uruguai (Constituição de 1967, art. 
253, c/c Ley 18.650/2010, arts. 27 e 28), v.g.. - Uma relevante 
sentença da Corte Interamericana de Direitos Humanos (“Caso 
Palamara Iribarne vs. Chile”, de 2005): determinação para que a 
República do Chile, adequando a sua legislação interna aos padrões 
internacionais sobre jurisdição penal militar, adote medidas com o 
objetivo de impedir, quaisquer que sejam as circunstâncias, que “um 
civil seja submetido à jurisdição dos tribunais penais militares (...)” 
(item nº 269, n. 14, da parte dispositiva, “Puntos Resolutivos”). - O 
caso “Ex Parte Milligan” (1866): importante “landmark ruling” da 
Suprema Corte dos Estados Unidos da América. O POSTULADO 
DO JUIZ NATURAL REPRESENTA GARANTIA 
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CONSTITUCIONAL INDISPONÍVEL, ASSEGURADA A 
QUALQUER RÉU, EM SEDE DE PERSECUÇÃO PENAL, 
MESMO QUANDO INSTAURADA PERANTE A JUSTIÇA 
MILITAR DA UNIÃO. - Ninguém pode ser privado de sua 
liberdade senão mediante julgamento pela autoridade judiciária 
competente. Nenhuma pessoa, em consequência, poderá ser 
subtraída ao seu juiz natural, sob pena de invalidação do processo 
em que consumada a ofensa ao postulado da naturalidade do juízo. A 
Constituição do Brasil, ao proclamar o regime das liberdades 
públicas – que representa expressiva limitação aos poderes do 
Estado –, consagrou, de modo explícito, o dogma fundamental do 
juiz natural. O art. 5º, LIII, da Carta Política prescreve que “ninguém 
será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente”. 
(HC 112936 / RJ . STF. Segunda Turma. Relator(a):  Min. CELSO 
DE MELLO. DJe: 17-05-2013); 
 
E M E N T A: "HABEAS CORPUS" - CRIME DE LESÕES 
CORPORAIS CULPOSAS CONTRA MILITAR EM MANOBRA - 
INOCORRÊNCIA DE CRIME MILITAR - COMPETÊNCIA DA 
JUSTIÇA COMUM - POSTULADO DO JUIZ NATURAL - AÇÃO 
PENAL PÚBLICA CONDICIONADA À REPRESENTAÇÃO DA 
VÍTIMA - INOCORRÊNCIA - DECADÊNCIA - CAUSA 
EXTINTIVA DA PUNIBILIDADE DO AGENTE - PEDIDO 
DEFERIDO. EXCEPCIONALIDADE DA COMPETÊNCIA 
PENAL DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO, EM TEMPO DE 
PAZ, TRATANDO-SE DE RÉU CIVIL. - Não se tem por 
configurada a competência penal da Justiça Militar da União, em 
tempo de paz, tratando-se de réus civis, se a ação delituosa, a eles 
atribuída, não afetar, ainda que potencialmente, a integridade, a 
dignidade, o funcionamento e a respeitabilidade das instituições 
militares, que constituem, em essência, nos delitos castrenses, os 
bens jurídicos penalmente tutelados. - O caráter anômalo da 
jurisdição penal castrense sobre civis, notadamente em tempo de 
paz. O caso "Ex Parte Milligan" (1866): um precedente histórico 
valioso. O POSTULADO DO JUIZ NATURAL REPRESENTA 
GARANTIA CONSTITUCIONAL INDISPONÍVEL, 
ASSEGURADA A QUALQUER RÉU, EM SEDE DE 
PERSECUÇÃO PENAL, MESMO QUANDO INSTAURADA 
PERANTE A JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. - O princípio da 
naturalidade do juízo representa uma das mais importantes matrizes 
político-ideológicas que conformam a própria atividade legislativa 
do Estado e condicionam o desempenho, pelo Poder Público, das 
funções de caráter penal-persecutório, notadamente quando 
exercidas em sede judicial. O postulado do juiz natural, em sua 
projeção político- -jurídica, reveste-se de dupla função instrumental, 
pois, enquanto garantia indisponível, tem, por titular, qualquer 
pessoa exposta, em juízo criminal, à ação persecutória do Estado, e, 
enquanto limitação insuperável, representa fator de restrição que 
incide sobre os órgãos do poder estatal incumbidos de promover, 
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judicialmente, a repressão criminal. - É irrecusável, em nosso 
sistema de direito constitucional positivo - considerado o princípio 
do juiz natural - que ninguém poderá ser privado de sua liberdade 
senão mediante julgamento pela autoridade judiciária competente. 
Nenhuma pessoa, em conseqüência, poderá ser subtraída ao seu juiz 
natural. A nova Constituição do Brasil, ao proclamar as liberdades 
públicas - que representam limitações expressivas aos poderes do 
Estado - consagrou, de modo explícito, o postulado fundamental do 
juiz natural. O art. 5º, LIII, da Carta Política prescreve que "ninguém 
será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente". 
AÇÃO PENAL PÚBLICA CONDICIONADA À 
REPRESENTAÇÃO DA VÍTIMA. - A perseguibilidade do delito de 
lesões corporais culposas, por iniciativa do Ministério Público, está 
condicionada à representação da vítima. - A ausência de 
formalização, dentro do prazo legal, da pertinente representação a 
que alude o art. 88 da Lei nº 9.099/95 dá ensejo ao reconhecimento 
da decadência, que constitui, ante a inércia do ofendido, causa 
extintiva da punibilidade do agente. 
(HC 81963 / RS. STF. Segunda Turma. Relator(a):  Min. CELSO 
DE MELLO. DJ 28-10-2004) 

 

 O patrulhamento urbano desempenhado pelo referido soldado corresponde a 

típica função de policiamento ostensivo, preventivo e estadual e não à atividade tipicamente 

militar da União, pelo que a situação sub examine se adequa à mencionada Jurisprudência, 

deflagrando-se, assim, a competência da Justiça Comum Federal. 

Contudo, não há notícia nos autos de deflagração de ação penal, mas sim de 

procedimento pré-processual, auto de prisão em flagrante, o que traz o debate para o campo 

não da competência, mas sim da atribuição da autoridade policial, especificamente de 

polícia judiciária. 

Evidentemente, a atribuição para lavratura de auto de prisão em flagrante de crime 

de competência da Justiça Comum Federal é da Polícia Federal e não de autoridade militar, 

conforme art. 144 §1º I da CRFB/88 e, assim, a ato administrativo, APF lavrado pela 

Delegacia de Polícia Judiciária Militar, é ilegal, pois contém vício em um de seus elementos, 

competência administrativa. 

Não há nos autos, por outro lado, qualquer informação sobre manifestação judicial 

da Justiça Militar da União capaz de suscitar eventual conflito de competência. 

Assim, cabe a este juízo declarar a nulidade do APF, sem prejuízo da continuação 

da persecução penal perante a autoridade com atribuição. 
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Ressalta-se que a despeito da alegação da impetrante, nos crimes de menor 

potencial ofensivo, como o caso do art. 331 do CP, não será lavrado auto de prisão em 

flagrante, apenas se o preso for imediatamente posto à disposição do Juizado Especial 

competente ou assinar compromisso de a ele comparecer (art. 69 §ú da L9099/95). 

Contudo, não mais subsistem os requisitos fáticos do art. 302 do CPP para a 

decretação da prisão em flagrante e, assim, impõem-se o relaxamento da prisão e a 

expedição do pertinente alvará de soltura. 

Como não há, ainda, representação ou requerimento por medida cautelar pessoal a 

fim de se evitar eventual evasão do território brasileiro pelo estrangeiro, não pode este juízo, 

de ofício e no presente momento, decretá-la, por força do disposto no art. 282 §2º do CPP. 

Isto posto, concedo a liminar em habeas corpus para declarar a ilegalidade do APF 

nº 01/2016, lavrado pelo 2º Tenente Clérison Félix de Souza da Delegacia de Polícia 

Judiciária Militar, sem prejuízo de sua utilização como peça de informação ou notitia 

criminis para a autoridade policial competente. 

Determino a expedição de alvará de soltura em favor do paciente, se por alter não 

tiver que ser mantido preso. 

Determino ainda que a autoridade coatora encaminhe as peças constantes do 

mencionado APF à Delegacia da Polícia Federal, para que sejam registrados como notitia 

criminis. 

Intime-se com urgência o MPF para que tome conhecimento dos fatos e requeira o 

que entender de direito. 

Eventuais medidas de urgência e futuros peticionamentos devem considerar a 

escala do plantão judicial da subseção do Rio de Janeiro ou mesmo o retorno do expediente 

normal. 

Dispenso a requisição de informações (art. 664 do CPP). 

Após devidas comunicações e com o término do plantão judicial sem novos 

requerimentos, encaminhem-se os autos a SEDCR. 

P.I. 

Rio de Janeiro, 22 de agosto de 2016. 
08h31min 

 

ADRIANO DE OLIVEIRA FRANCA 
JUIZ(A) FEDERAL SUBSTITUTO(A) 
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