
Tribunal de Justlga Militar 
do Estado de Minas Gerais

TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRATICO DE DIREITO
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DOCUMENTOS-CPAD

15 de maio de 2019Data

Inicio: 10h 

Termino: 13h
Horario

Sala de reunioes Jose Tuedes - 6° andar - TJMMGLocal

Comissao Permanente Avaliagao Documental:

- Juiz James Ferreira Santos - Presidente da CPAD

- Jose Sebastiao Alves de Aguilar

- Flavia Imaculada Chaves Diniz

- Coordenadoras da Gestao Documental: Margareth Suzana Travessoni 

Gomes, Nayana de Souza Ramos e Lucelia Moreira Santos

Participantes

Eliminagao de processes sem entrada na Justiga MilitarAssunto 1

A reuniao foi aberta pelo Presidente da CPAD que levou ao 

conhecimento da CPAD sobre a descoberta de feitos que foram 

encontrados no arquivo do TJMMG sem a devida entrada no Tribunal, 

sem distribuigao, nao constando como carga do acervo e estando 

fisicamente nas caixas sem qualquer movimentagao. Trata-se de 

inqueritos sem denuncia oriundos de delegacias da Policia Civil e 

inqueritos oriundos de Batalhoes da Policia Militar de Minas Gerais. 

Analisados um a um, constatou-se que os casos em tela, apos aplicagao 

do PCTT, estariam passiveis a eliminagao, caso tivessem sido 

distribuidos nesse Tribunal em tempo oportuno, por terem concorrido 

pelo prazo de 20 anos para descarte. Sugeriu-se a inclusao de todos os 

feitos em edital de eliminagao.

Discussao

Conclusao Aprovado por unanimidade.

Processos de Valor HistoricoAssunto 2

O Presidente da CPAD questionou qual o procedimento que a equipe da 

Gestao Documental esta adotando para a guarda dos feitos de valor 

historico. Passando a palavra para as coordenadoras, estas 

esclareceram que os feitos de “Valor Historico” estao sendo arquivados

Discussao
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em pastas de cor azul clara e em caixas especificamente destinadas 

para este fim, separadas dos demais acervos. O motivo da relevancia e 

das descrigoes de cada processo, encontram-se em planilha descritiva 

da Gestao Documental. Os processes nao poderao ser emprestados 

fisicamente, somente disponibilizados no total ou em parte no formato 

digital. Segue relagao dos processes:

1939/03 1940/25 1940/102 1942/311 1942/349
1942/371 AB 1943/527 1944/594 1948/895 AB 1949/941
1950/989 1951/1087 1954/1308 1955/1318 1955/1331
1955/1342 1955/1353 1956/1411 1957/1459 1957/1461
1957/1470 1958/1527 1958/1534 1959/1581 1959/1588
1959/1591 1959/1593 1959/1638 1959/1645 1960/1648
1960/1659 1960/1660 1960/1665 1960/1692 1960/1693
1960/1722 1961/1726 1961/1736 1961/1793 1962/1861
1963/1900 1963/2035 1970/3274 1979/5977 1979/6087
1980/6382 1990/11197 1990/11364 1990/11377 1990/11502
1990/11262 1991/11515 1992/12347 1989- Processo de 

Competencia Originaria 02

Aprovado por unanimidade.Conclusao

Parecer da Dra. Margareth sobre os feitos relacionadosAssunto 3

Durante os procedimentos da Gestao Documental foi encaminhado para 

a Dra. Margareth os feitos relacionados para uma analise mais profunda 

e, posteriormente, a elaboragao do parecer sobre cada urn.

1944/596 1947/790 1947/798 1948/852 1948/854
Discussao

1949/949 1949/951 1950/1017 1952/1159 1963/1924

O Presidente da CPAD recebeu o documento da Dra. Margareth, 

considerou-o pertinente e aprovou na Integra.

Aprovado por unanimidade.Conclusao

Nada mais havendo, lavrei esta Ata, que devera ser assinada por todosEncerramento
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os presentes.

Juiz James Ferreira^Santos

Presidente da CPAD

Flavia Imaculada Chave: iz
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PROCESSOS GESTAO DOCUMENTAL

• 1950/1017 - GUARDAR, SENTENCA ABSOLUTORIA IMPROPRIA, MAS E POSSIVEL
REVISAO CRIMINAL-APLICAgAO DE MEDIDA DE SEGURAN^A

Art 181 CPM Homicidio consumado

Isento de pena: amparado pelo art. 35 do CPM(irresponsabilidade integral) e aplicando o 
disposto no art. 97 do CPM.

Nomeagao de curador para o reu.

Exclui responsabilidade criminal do reu que agiu com vontade eclipsada. Unanimidade absolver 
o reu da pena de prisao, mas sujeita-lo a 2 anos de internamento em manicomio judiciario.

Pag. 94: sentenga de absolvifao baseada em dirimente- promotor recorre por ser obrigatorio

Pag. 134: doenga mental que o torna inimputavel art. 22 CP- laudo

Presume-se que a incapacidade psiquica aumente a probabilidade de novas praticas antissociais 
e o individuo passa a ser considerado pela ordem juridica como perigoso.

Trata-se de sentenga absolutoria pautada em juizo de certeza, qual seja, existencia de 
circunstancia que isenta o reu de pena, nesse caso, sendo possivel a discussao na esfera civel 
para indenizagao de familiares da vitima. Contudo, o prazo maximo para prescrigao de agoes no 
CC/1916 era de 30 anos.

Porem, sendo sentenga absolutoria impropria, cabe revisao criminal a qualquer tempo.

• 1949/951 - ELIMINAR - SENTENCA ABSOLUTORIA lastreada em juizo de certeza
(atipicidade da conduta)

Art. 181 CPM c/c art. 19, II - tentative de homicidio (tiro de fuzil em colega dentro da 
carceragem. Desarmado por detento e outro policial. Nao houve feridos)

Sentenga de absolvigao pag. 103/105, pois o agente voluntariamente interrompeu o iter 
criminis. Nao houve a tentativa.
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• 1949/949 - ELIMINAR - SENTEN^A ABSOLUTORIA (faltariam provas para condenar por

fato culposo - poderia caber a^ao de indenizagao, mas ja prescrita)

Art. 182 CPM (dois soldados em zona de meretncio. Um atira acidentalmente no outro causando 
lesao corporal leve)

Sentenga de absolvigao porque o juizo de certeza e que nao houve dolo, mas tambem nao houve 
exame pericial na arma para demostrar que se tratava de culpa.

• 1948/854 - ELIMINAR - SETENgA ABSOLUTORIA

Tentativa de homicidio

Art. 181 c/c Art. 19, II (militar alcoolizado atira em outro pelas costas, nao acerta, manobra o 
fuzil para o segundo disparo quando e detido por outro - tentativa de homicidio? Na versao da 
vitima, houve desistencia voluntaria do autor que, ao ve-lo de arma em punho para reagir, se 
recolheu ao Corpo da Guarda. Pag. 20 Autor alega que foi humilhado por seu superior na 
presenca de civis em noite anterior, que nao estava alcoolizado, e que deu o tiro apenas para 
assustar o Capita© pag. 50)

Sentenga de absolvigao, pois nao houve testemunhas ou provas que indicassem que o suspeito 
atirou em dire?ao a vitima com inten?ao de mata-la. Ate mesmo porque facil teria sido ao 
soldado eliminar a vitima se assim o quisesse. Voluntariamente deixou de fazer outros disparos.

Porem, apesar de absolvido, o expediente foi encaminhado para puni^ao disciplinar.

:;^ rr-. .,

• 1948/852 - ELIMINAR r S-ENTENCA ABSOLUTORIA,(juizo de certeza - atipicidade da
conduta)

Art. 181 c/c art. 19, II Tentativa de homicidio

Nao houve sequer inicio da execugao. A acusagao concordou com a total ausencia de provas, 
pois nao foram praticados quaisquer atos que demonstrassem inicio de execugao.

• 1947/798 - ELIMINAR - SENTEN£A ABSOLUTORIA (atipicidade da conduta)

Art. 181 c/c art. 19, II - Tentativa de homicidio

Soldado atirou 2x contra outro, nao acertou e fugiu. Um dos disparos atingiu a tunica do militar.
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Autor: Sem a inten^ao de atingi-lo pag. 8. Jogou a arma fora.

Testemunhas e vitima: deu tempo de desviar dos tiros.

Sentenga de absolvi^ao: "Havera tentative de homicidio sempre que com inten^ao de comete- 
lo, executar alguem atos exteriores que, com sua rela^ao direta com o fato punivel, constituam 
comego de execugao, e esta nao tiver lugar por circunstancias independentes da vontade do 
criminoso. Os elementos constitutivos da tentativa devem ser necessariamente concomitantes. 
Faltando urn, nao ha tentativa."

• 1947/790 - GUARDAR - HOUVE SENTENCA CONDENATORIA

Lesao Corporal grave(incapacidade para as fungoes por mais de 30 dias).Art. 182-
Desclassificado para o caput lesao corporal com pena de detengao de 3 meses a 1 ano.

Militar atira duas vezes contra colega com sucesso para feri-lo.

Sentenga de condenagao em 4/11/1947.

Indulto Decreto n. 24.253 de 23/12/1947 para crimes julgados antes de 30/11/1947.

Ele foi condenado. O indulto somente pode ser concedido apos o transito em julgado da decisao 
condenatoria. 0 juiz declara extinta a responsabilidade.

• 1952/1159 - GUARDAR, SENTENCA ABSOLUTORIA IMPROPRIA, MAS E POSSIVEL
REVISAO CRIMINAL-APLICACAO DE MEDIDA DE SEGURANCA

Art. 137 Praticar violencia contra oficial de dia, de servigo, ou de quarto, ou contra sentinela, 
vigia ou plantao. Reclusao de 3 a 8 anos.

Isengao de pena, aplicagao de medida de seguranga do art. 97 p. l^, || - 3 anos.

Absolvigao baseada em dirimente, qual seja inexigibilidade de conduta diversa por 
inimputabilidade. Porem, e possivel revisao criminal da sentenga absolutoria impropria.

• 1944/596 - GUARDAR - HOUVE SENTENCA CONDENATORIA

Art. 181 c/c art. 19, II - Tentativa de homicidio 

HC pag. 17/19

Mandado de prisao pag. 132 - art. 182 p. ie, | - 2 anos de reclusao em 27/11/1945. 

Sentenga condenatoria pag. 135/136.
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16/12/45 a 15/01/46 - ferias forenses

Requerimento de prazo para apelafao em 20/01/1946.

Pedido de prescrigao pag. 143/156 - MR acolhe a prescri$ao pag. 157 verso. 

Extin?ao da a?ao penal por prescri?ao pag. 165.

• 1963/1924 - Art. 237 CPM - ABSOLVigAO

S Portaria IPM pag. 2

^ Relatorio IPM pags. 377, 378, 379, 380, 381, 382 e 383 

S Solu?ao

- Em 24.10.1962, pags. 393 e 392

- Em 18.12.1962, pag. 389

- Em 29.01.1963, pags. 387, 386 e 385

- Em 19.02.1963, pag. 395

- Em 28.02.1963, pag. 396

S Denuncia? Pag. 397 verso despacho do Promotor Geraldo Costa Guerra 

v' Senten?a pags. 453 e 454 

S Publica?ao e intima^ao da senten^a pag. 457 

S Transito em julgado pag. 458


