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TESE.  CONDENAÇÃO.  ACLARATÓRIOS.
JULGAMENTO  MONOCRATICO.  SUBMISSÃO
AO  EG.  CONSELHO   ESPECIAL.
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AUSÊNCIA.  PROCEDIMENTO  POSSÍVEL.
MATÉRIA  JÁ  APRECIADA  EM  PRETÉRITO
MANDAMUS. DENEGAÇÃO DA ORDEM.

É possível a adoção do entendimento externado
pelo juiz de direito militar pelos demais julgadores
do Conselho Especial.

Tendo  sido  denegada  a  ordem  pretendida  e,
após,  reiterado  o  pedido  de  writ,  o  segundo
habeas  corpus  também  deverá  ser  rechaçado
pelas  mesmas  justificativas  anteriormente
apontadas.

Vistos,  relatados  e  discutidos os  presentes  autos  acima
identificados;

A C O R D A a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado
da Paraíba, por unanimidade, em DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO
VOTO DO RELATOR.

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus impetrado por Carlos Fernando dos

Santos Azeredo e por  Álvaro Lins dos Santos em favor de  Horácio José
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dos Santos Filho, apontando, como autoridade coatora, o juízo de direito da

auditoria militar.

Alegam,  em  suma,  que  não  poderia  ter  sido  lançada  decisão

monocrática da análise de embargos de declaração interposto, o que ensejaria

nulidade. Pontuam, também, que, posteriormente à interposição de apelação,

ocasião  em  que  levantada  a  mencionada  nulidade,  foi  convocada  uma

audiência para leitura da sentença. 

Acrescentam que tal medida ensejou sérios prejuízos ao paciente,

posto que os argumentos do recurso somente poderiam ser analisados pelo

Tribunal,  ainda que a  alteração questionada fosse apenas quanto  aos atos

processuais.

Pugnam,  ao  final,  pela  concessão  da  ordem  para  declarar  a

nulidade  da  sentença  monocrática,  bem  como  da  audiência  de  leitura  da

decisão de embargos, tendo em vista resultar novo julgamento e republicação

da sentença dos embargos.

Ao prestar as informações solicitadas (fls. 287/294), a autoridade

dita  coatora comunica que foi  designada audiência,  em caráter  correicional,

para leitura da sentença, tendo o Conselho aquiescido, de forma unânime, ao

entendimento firmado pela magistrada singular. 

Registra  que,  em seguida,  foi  determinada nova publicação do

decisum, quando, pois, reaberto prazo para interposição de recurso. Consigna,

ainda,  que  o  causídico  que  defendia  os  interesses  do  paciente,  naquela

ocasião, reiterou os termos do apelo anteriormente manejado, motivo pelo qual

a alegada nulidade ainda será submetida à Câmara Criminal, não havendo que

se falar em afronta ao duplo grau de jurisdição.

Desembargador João Benedito da Silva
2



Habeas Corpus n.º 2013426-66.2014.815.0000

A Procuradoria de Justiça, ao lançar parecer (fls. 300/302), opina

pela  denegação  da  ordem.  Argumenta  que  a  apontada  irregularidade  não

poderia  ser  considerada  nulidade  absoluta,  além  de  que,  em  todos  os

momentos, o paciente esteve representado por advogado constituído.

É o relatório.

VOTO

Através  do  presente  pedido  de  writ,  os  impetrantes  buscam o

reconhecimento de nulidade da audiência realizada para leitura da sentença de

embargos de declaração,  sob a  assertiva  de que,  após  ter  sido  a  decisão

lançada monocraticamente por magistrada singular, a realização de audiência,

para leitura, ainda que para fins de posterior ratificação, caracterizaria nulidade.

Pois  bem.  O  próprio  impetrante  destacou  que,  no  mandamus

tombado sob o n.º 2011513-49.2014.815.0000, este relator já havia apreciado

matéria similar. Eis os termos em que discorrido pelo impetrante (fl. 09):

Pela redação do Exmo. Relator retira-se que entre a
redação  da  sentença  e  a  designação  da  audiência
teria passado um lapso temporal mínimo, quase como
um  ato  contínuo.  Porém,  como  já  demonstrado,
demorou mais de catorze dias e somente ocorreu após
a  interposição  de  apelação  atacando  a  sentença
monocrática.

Ora, no tocante a este aspecto, mais uma vez, não se pode falar

em nulidade a macular todo o trâmite do processo. Isso porque, diferentemente

do sustentado pelo impetrante, não foram as razões recursais que ensejaram a

designação da audiência, para fins de participação da sentença.

Ao prestar as informações, a autoridade dita coatora foi clara ao

apontar o motivo pelo qual somente após quase 14 (quatorze) dias foi possível

a designação. Indicou ter sido esta a data em que os autos foram conclusos à

magistrada  singular,  primeira  oportunidade,  pois,  que  teve  para  adotar  as
Desembargador João Benedito da Silva
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providências a que aludem o Código de Processo Penal Militar:

(…)  Vale  salientar  que,  a  sentença  monocrática  foi
redigida em 04 de junho de 2014, sendo encaminhado
os autos ao Cartório para as providências de praxe, e
retornando  conclusos  em  25  de  junho  de  2014,
quando, em mesma data, a douta magistrada exarou
despacho,  em  correição  permanente,  designando
audiência  para  a  participação  da  sentença  ao  eg.
Conselho Especial. De sorte que houve manifestação
incontinenti deste Juízo, após retorno dos autos no dia
25  retro,  sendo  imediatamente  exarado  despacho
correicional,  a  fim de convocar  o Conselho Especial
para  deliberação  quanto  ao  teor  da  sentença  dos
embargos.

Inclusive, a deliberação a quo encontra-se encartada à fl. 298.

Diante do que exposto, não há dúvidas de que a matéria tratada

neste pedido de writ é a mesma suscitada no HC 2011513-49.2014.815.0000,

ocasião em que denegada a ordem sob a assertiva de que a “ jurisprudência

contempla a possibilidade de adoção de entendimento externado pelo juiz de

direito militar pelos demais julgadores do conselho de justiça”.

Destaque-se  que  se  trata  de  paciente  diverso,  mas  mas

abordando a mesma matéria.

Sendo assim, afastada a alegação de que a submissão ao eg.

Conselho Especial somente ocorreu porque a matéria foi suscitada nas razões

recursais,  tem-se  que  a  justificativa  para  denegar  a  ordem,  no  presente

momento,  é  a  mesma  anteriormente  delineada:  possibilidade  do  Conselho

Especial adotar a posição defendida pelo juízo monocrático.

Transcreve-se, por estas razões, a fundamentação pretérita:

No tocante ao primeiro pleito (nulidade processual por
violação ao juiz natural da causa), argumenta que os
juízes  militares,  em  momento  algum,  foram
convocados  para  deliberar  sobre  os  embargos  de
declaração,  mas tão somente para tomar ciência da

Desembargador João Benedito da Silva
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sentença que já havia sido proferida e comunicada às
partes.

Conforme  informações  prestadas  (fls.  279/281),  a
autoridade dita coatora afirmou que, após ter redigido
monocraticamente  sentença  nos  embargos
declaratórios,  designou  audiência  para  fins  de
participação  da  sentença  ao  eg.  Conselho  Especial,
consoante se vê do despacho de fls. 289.

Ademais, da leitura da ata acostada às fls.  290/292,
verifica-se que o Conselho Especial, por unanimidade,
aquiesceu à sentença constante às fls. 284/288 para
acolher  os  embargos  parcialmente  para  alterar  as
penas  definitivas  dos  embargados  nos  termos  nela
expostos.

De  mais  a  mais,  observa-se,  também,  que  foi
determinada a republicação da referida sentença, após
a  anuência  do  Conselho  Especial,  substituindo,
portanto,  a  primeira  publicação,  sem  ocasionar
qualquer prejuízo à defesa.

A jurisprudência contempla a possibilidade de adoção
de entendimento externado pelo juiz de direito militar
pelos  demais  julgadores  do  conselho  de  justiça.
Vejamos:

Ante o exposto, denego a ordem pretendida.

É como voto.

Presidiu a sessão, com voto,  o Exmo. Sr. Des. João Benedito da

Silva,  Presidente da Câmara Criminal,  que também funcionou como relator.

Participaram do julgamento,  o Exmo. Sr. Des. Luis Silvio Ramalho Junior e o

Exmo. Sr. Des. Carlos Martins Beltrão Filho. Presente à sessão  o Exmo. Sr. Dr.

José Marcos Navarro Serrano, Procurador   de Justiça.

Sala de Sessões da Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do

Estado da Paraíba, aos 10 (dez  ) dias do mês de fevereiro do ano de 2015.

   Des. João Benedito da Silva 
RELATOR

Desembargador João Benedito da Silva
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