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V

O Vade Mecum que se apresenta é resultado de grande esforço dos organizadores para propiciar ao 
aplicador do direito militar um conjunto normativo para ser manuseado com facilidade em seu cotidiano.

Agrega‑se o termo bizurado, próprio do linguajar militar, justamente pelo propósito de facilitar a 
busca e a aplicação dos principais institutos militares. Assim, ao longo das diferentes normas, almejou‑se 
a realização das principais remissões, bem como a incorporação do texto das súmulas aplicáveis à matéria 
ao corpo dos dispositivos legais.

A obra contempla desde a Constituição Republicana de 1988 até as principais normas infralegais 
utilizadas no âmbito castrense. Não obstante, tem‑se a noção, obviamente, da imensidão normativa, 
principalmente neste nível hierárquico‑normativo, no âmbito das Forças Armadas e Auxiliares, o que nos 
deixou o desafio de selecionar aquelas julgadas mais importantes, decorrente de nossa experiência prática.

Por fim, deixamos ao leitor o desejo de contribuir ao seu trabalho e estudos diários, proporcionando 
conteúdo de qualidade. Do mesmo modo, gostaríamos de receber todas as contribuições e sugestões à 
melhoria e aperfeiçoamento desta primeira edição.

Muito obrigado!

Brasília‑DF e Santa Maria‑RS, março de 2022.

Felipe Dalenogare Alves 

Mauro Stürmer

APRESENTAÇÃO
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Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em As‑
sembleia Nacional Constituinte para instituir um Estado 
Democrático, destinado a assegurar o exercício dos di‑
reitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o 
bem‑estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça 
como valores supremos de uma sociedade fraterna, plu‑
ralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e 
comprometida, na ordem interna e internacional, com a 
solução pacífica das controvérsias, promulgamos, sob a 
proteção de Deus, a seguinte CONSTITUIÇÃO DA REPÚ‑
BLICA FEDERATIVA DO BRASIL.

c	 Publicada no DOU no 191‑A, de 5‑10‑1988.

TÍTULO I – DOS PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS

Art. 1o A República Federativa do Brasil, formada pela 
união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito 
Federal, constitui‑se em Estado Democrático de Direito e 
tem como fundamentos:

c	 No plebiscito realizado em 21‑4‑1993, disciplinado na EC no 2, 
de 25‑8‑1992, foram mantidos a república e o presidencialismo, 
como forma e sistema de governo, respectivamente.

I – a soberania;
c	 Art. 142 desta Constituição.
c	 Arts. 27, I, e 31, I, da Lei no 6.880, de 9‑12‑1980 (Estatuto dos 

Militares).

II – a cidadania;
c	 Art. 28, XIII, da Lei no  6.880, de 9‑12‑1980 (Estatuto dos 

Militares).

III – a dignidade da pessoa humana;
c	 Arts. 28, III, 31, VI, da Lei no 6.880, de 9‑12‑1980 (Estatuto dos 

Militares).
c	 Art. 4o do Dec. no 88.545, de 26‑7‑1983, que aprova o Regula‑

mento Disciplinar da Marinha.

IV – os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa;
V – o pluralismo político.

Parágrafo único. Todo o poder emana do povo, que o 
exerce por meio de representantes eleitos ou diretamen‑
te, nos termos desta Constituição.

Art. 2o São Poderes da União, independentes e harmô‑
nicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário.

c	 Art. 54 do Dec. no 88.545, de 26‑7‑1983, que aprova o Regula‑
mento Disciplinar da Marinha.

c	 Itens nos 12, 82 e 87 do Anexo I, do Dec. no 4.346, de 26‑8‑2002, 
que aprova o Regulamento Disciplinar do Exército (R‑4).

Art. 3o Constituem objetivos fundamentais da República 
Federativa do Brasil:

I – construir uma sociedade livre, justa e solidária;
II – garantir o desenvolvimento nacional;
III – erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as 
desigualdades sociais e regionais;

IV – promover o bem de todos, sem preconceitos de ori‑
gem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de 
discriminação.

c	 O STF, por unanimidade de votos, julgou procedentes a ADPF 
no 132 (como ação direta de inconstitucionalidade) e a ADIN 
no 4.277, com eficácia erga omnes e efeito vinculante, para dar 
ao art. 1.723 do CC interpretação conforme à CF para dele ex‑
cluir qualquer significado que impeça o reconhecimento da 
união contínua, pública e duradoura entre pessoas do mesmo 
sexo como entidade familiar (DOU de 13‑5‑2011). 

Art. 4o A República Federativa do Brasil rege‑se nas suas 
relações internacionais pelos seguintes princípios:

I – independência nacional;
c	 Arts. 27, I, e 31, I, da Lei no 6.880, de 9‑12‑1980 (Estatuto dos 

Militares).

II – prevalência dos direitos humanos;
III – autodeterminação dos povos;
IV – não intervenção;
V – igualdade entre os Estados;
VI – defesa da paz;
VII – solução pacífica dos conflitos;
VIII – repúdio ao terrorismo e ao racismo;
IX – cooperação entre os povos para o progresso da hu‑
manidade;
X – concessão de asilo político.

Parágrafo único. A República Federativa do Brasil bus‑
cará a integração econômica, política, social e cultural 
dos povos da América Latina, visando à formação de uma 
comunidade latino‑americana de nações.

TÍTULO II – DOS DIREITOS E 
GARANTIAS FUNDAMENTAIS

Capítulo I
DOS DIREITOS E DEVERES INDIVIDUAIS E COLETIVOS

Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de 
qualquer natureza, garantindo‑se aos brasileiros e aos 
estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do di‑
reito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 
propriedade, nos termos seguintes:

I – homens e mulheres são iguais em direitos e obriga‑
ções, nos termos desta Constituição;
II – ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer 
alguma coisa senão em virtude de lei;
III – ninguém será submetido a tortura nem a tratamento 
desumano ou degradante;

c	 Arts. 28, III, e 31, VI, da Lei no 6.880, de 9‑12‑1980 (Estatuto dos 
Militares).

c	 Lei no 9.455, de 7‑4‑1997 (Lei dos Crimes de Tortura).
c	 Art. 10, nos 24, 26, 41, 42 e 43, do Dec. no 76.322, de 22‑9‑1975, 

que aprova o Regulamento Disciplinar da Aeronáutica.
c	 Arts. 4o e 7o, nos 20 e 23, do Dec. no 88.545, de 26‑7‑1983, que 

aprova o Regulamento Disciplinar da Marinha.
c	 Arts. 4o, § 1o, e Itens 92 e 100, do Dec. no 4.346, de 26‑8‑2002, 

que aprova o Regulamento Disciplinar do Exército.

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
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IV – é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado 
o anonimato;

c	 Arts. 28, IX, X e XVIII, d, e 45 da Lei no 6.880, de 9‑12‑1980 (Es‑
tatuto dos Militares).

c	 Art. 10, nos 69 a 76, do Dec. no 76.322, de 22‑9‑1975, que aprova 
o Regulamento Disciplinar da Aeronáutica.

c	 Arts. 7o, nos 76 a 79, e 18 do Dec. no 88.545, de 26‑7‑1983, que 
aprova o Regulamento Disciplinar da Marinha.

c	 Itens nos 56 a 62, do Anexo I, do Dec. no 4.346, de 26‑8‑2002, que 
aprova o Regulamento Disciplinar do Exército.

V – é assegurado o direito de resposta, proporcional ao 
agravo, além da indenização por dano material, moral 
ou à imagem;
VI – é inviolável a liberdade de consciência e de crença, 
sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e 
garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto 
e a suas liturgias;

c	 Art. 10, nos 34 e 74, do Dec. no 76.322, de 22‑9‑1975, que aprova 
o Regulamento Disciplinar da Aeronáutica.

c	 Art. 7o, nos 32 e 79, do Dec. no 88.545, de 26‑7‑1983, que aprova 
o Regulamento Disciplinar da Marinha.

c	 Item no 56, do Anexo I, do Dec. no 4.346, de 26‑8‑2002, que 
aprova o Regulamento Disciplinar do Exército.

VII – é assegurada, nos termos da lei, a prestação de 
assistência religiosa nas entidades civis e militares de 
internação coletiva;

c	 Art. 150 da Lei no 6.880, de 9‑12‑1980 (Estatuto dos Militares).
c	 Lei no 6.923, de 29‑6‑1981, dispõe sobre o Serviço de Assistên‑

cia Religiosa nas Forças Armadas.

VIII – ninguém será privado de direitos por motivo de 
crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, 
salvo se as invocar para eximir‑se de obrigação legal a 
todos imposta e recusar‑se a cumprir prestação alterna‑
tiva, fixada em lei;

c	 Art. 143 desta Constituição.
c	 Lei no 8.239, de 4‑10‑1991, regulamenta o art. 143, §§ 1o e 2o da 

Constituição Federal, que dispõem sobre a prestação de Serviço 
Alternativo ao Serviço Militar Obrigatório.

IX – é livre a expressão da atividade intelectual, artísti‑
ca, científica e de comunicação, independentemente de 
censura ou licença;

c	 Art. 28, IX, X e XVIII, d, e 45 da Lei no 6.880, de 9‑12‑1980 (Esta‑
tuto dos Militares).

c	 Art. 10, nos 69 a 76, do Dec. no 76.322, de 22‑9‑1975, que aprova 
o Regulamento Disciplinar da Aeronáutica.

c	 Art. 7o, nos 76 a 79, e 18 do Dec. no 88.545, de 26‑7‑1983, que 
aprova o Regulamento Disciplinar da Marinha.

c	 Itens nos 56 a 62, do Anexo I, do Dec. no 4.346, de 26‑8‑2002, que 
aprova o Regulamento Disciplinar do Exército.

X – são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra 
e a imagem das pessoas, assegurado o direito à inde‑
nização pelo dano material ou moral decorrente de sua 
violação;

c	 Arts. 214 a 221 do CPM.
c	 Arts. 30, 73 e 146, § 1o, a, da Lei no 6.880, de 9‑12‑1980 (Estatuto 

dos Militares).
c	 Art. 10, parágrafo único, do Dec. no 76.322, de 22‑9‑1975, que 

aprova o Regulamento Disciplinar da Aeronáutica.
c	 Arts. 10, e, 39, a, e 51 do Dec. no 88.545, de 26‑7‑1983, que aprova 

o Regulamento Disciplinar da Marinha.

c	 Arts. 6o, I, 14, 22, 32, § 1o, I, 59, I, e Item no 9, do Anexo I, do Dec. 
no 4.346, de 26‑8‑2002, que aprova o Regulamento Disciplinar 
do Exército.

XI – a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela 
podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo 
em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar 
socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial;

c	 Art. 226 do CPM.
c	 Arts. 170 a 179 do CPPM.

XII – é inviolável o sigilo da correspondência e das co‑
municações telegráficas, de dados e das comunicações 
telefônicas, salvo, no último caso, por ordem judicial, nas 
hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de 
investigação criminal ou instrução processual penal;

c	 Arts. 227 a 231 do CPM.
c	 Lei no 9.296, de 24‑7‑1996 (Lei das Interceptações Telefônicas).

XIII – é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou 
profissão, atendidas as qualificações profissionais que a 
lei estabelecer;

c	 Art. 29, caput, § 3o, da Lei no 6.880, de 9‑12‑1980 (Estatuto dos 
Militares).

XIV – é assegurado a todos o acesso à informação e res‑
guardado o sigilo da fonte, quando necessário ao exercí‑
cio profissional;

c	 O STF, ao julgar a ADPF no 130, declarou como não recepcionada 
pela Constituição de 1988 a Lei de Imprensa (Lei no 5.250/1967).

XV – é livre a locomoção no território nacional em tempo 
de paz, podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, nele 
entrar, permanecer ou dele sair com seus bens;

c	 Art. 29, §  2o, da Lei no  6.880, de 9‑12‑1980 (Estatuto dos 
Militares).

XVI – todos podem reunir‑se pacificamente, sem armas, 
em locais abertos ao público, independentemente de 
autorização, desde que não frustrem outra reunião ante‑
riormente convocada para o mesmo local, sendo apenas 
exigido prévio aviso à autoridade competente;

c	 Art. 45 da Lei no 6.880, de 9‑12‑1980 (Estatuto dos Militares).
c	 Art. 10, nos 72 e 76, do Dec. no 76.322, de 22‑9‑1975, que aprova 

o Regulamento Disciplinar da Aeronáutica.
c	 Art. 7o, no 18, do Dec. no 88.545, de 26‑7‑1983, que aprova o 

Regulamento Disciplinar da Marinha.
c	 Itens nos 58, 103 e 104, do Anexo I, do Dec. no 4.346, de 26‑8‑

2002, que aprova o Regulamento Disciplinar do Exército.

XVII – é plena a liberdade de associação para fins lícitos, 
vedada a de caráter paramilitar;

c	 Arts. 42, § 1o, e 142, § 3o, IV, desta Constituição.
c	 Art. 151, parágrafo único, da Lei no 6.880, de 9‑12‑1980 (Estatu‑

to dos Militares).

XVIII – a criação de associações e, na forma da lei, a de 
cooperativas independem de autorização, sendo vedada 
a interferência estatal em seu funcionamento;
XIX – as associações só poderão ser compulsoriamente 
dissolvidas ou ter suas atividades suspensas por deci‑
são judicial, exigindo‑se, no primeiro caso, o trânsito em 
julgado;
XX – ninguém poderá ser compelido a associar‑se ou a 
permanecer associado;

c	 O STF, ao julgar a ADIN no 3.464, declarou a inconstitucionalida‑
de do art. 2o, IV, a, b, e c, da Lei no 10.779/2003, por condicionar a 
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despojos de aeronave tem o dever de comunicá‑lo à au‑
toridade pública mais próxima e pelo meio mais rápido.
Parágrafo único. A autoridade pública que tiver conhe‑
cimento do fato ou nele intervier, comunica‑lo‑á imedia‑
tamente, sob pena de responsabilidade por negligência, 
à autoridade aeronáutica mais próxima do acidente.
Art. 88‑A. A investigação Sistema de Investigação e Pre‑
venção de Acidentes Aeronáuticos – SIPAER englobará 
práticas, técnicas, processos, procedimentos e métodos 
empregados para a identificação de atos, condições ou 
circunstâncias que, isolada ou conjuntamente, represen‑
tem risco à integridade de pessoas, aeronaves e outros 
bens, unicamente em proveito da prevenção de aciden‑
tes aeronáuticos, incidentes aeronáuticos e ocorrências 
de solo.
§ 1o A investigação SIPAER deverá considerar fatos, hi‑
póteses e precedentes conhecidos na identificação dos 
possíveis fatores contribuintes para a ocorrência ou o 
agravamento das consequências de acidentes aeronáu‑
ticos, incidentes aeronáuticos e ocorrências de solo.
§ 2o A autoridade de investigação SIPAER poderá de‑
cidir por não proceder à investigação SIPAER ou inter‑
rompê‑la, se já em andamento, nos casos em que for 
constatado ato ilícito doloso relacionado à causalidade 
do sinistro e em que a investigação não trouxer proveito 
à prevenção de novos acidentes ou incidentes aeronáu‑
ticos, sem prejuízo da comunicação à autoridade policial 
competente.
Art. 88‑B. A investigação SIPAER de um determinado 
acidente, incidente aeronáutico ou ocorrência de solo de‑
verá desenvolver‑se de forma independente de quaisquer 
outras investigações sobre o mesmo evento, sendo veda‑
da a participação nestas de qualquer pessoa que esteja 
participando ou tenha participado da primeira.
Art. 88‑C. A investigação SIPAER não impedirá a ins‑
tauração nem suprirá a necessidade de outras investi‑
gações, inclusive para fins de prevenção, e, em razão de 
objetivar a preservação de vidas humanas, por intermé‑
dio da segurança do transporte aéreo, terá precedência 
sobre os procedimentos concomitantes ou não das de‑
mais investigações no tocante ao acesso e à guarda de 
itens de interesse da investigação.
Art. 88‑D. Se, no curso de investigação SIPAER, forem 
encontrados indícios de crime, relacionados ou não à ca‑
deia de eventos do acidente, far‑se‑á a comunicação à 
autoridade policial competente.
Art. 88‑E. Mediante pedido da autoridade policial ou 
judicial, a autoridade de investigação SIPAER colocará 
especialistas à disposição para os exames necessários 
às diligências sobre o acidente aeronáutico com aeronave 
civil, desde que:
I – não exista, no quadro de pessoal do órgão solicitante, 
técnico capacitado ou equipamento apropriado para os 
exames requeridos;
II – a autoridade solicitante discrimine os exames a serem 
feitos;

III – exista, no quadro de pessoal da autoridade de in‑
vestigação SIPAER, técnico capacitado e equipamento 
apropriado para os exames requeridos; e
IV – a entidade solicitante custeie todas as despesas de‑
correntes da solicitação.
Parágrafo único. O pessoal colocado à disposição pela 
autoridade de investigação SIPAER não poderá ter parti‑
cipado da investigação SIPAER do mesmo acidente.

c	 Arts. 88‑A a 88‑E acrescidos pela Lei no 12.970, de 8‑5‑2014.

Seção II
DA COMPETÊNCIA PARA A INVESTIGAÇÃO SIPAER

c	 Seção II acrescida pela Lei no 12.970, de 8‑5‑2014.

Art. 88‑F. A investigação de acidente com aeronave de 
Força Armada será conduzida pelo respectivo Coman‑
do Militar e, no caso de aeronave militar estrangeira, 
pelo Comando da Aeronáutica ou conforme os acordos 
vigentes.
Parágrafo único. VETADO.
Art. 88‑G. A investigação SIPAER de acidente com aero‑
nave civil será conduzida pela autoridade de investigação 
SIPAER, a qual decidirá sobre a composição da comis‑
são de investigação SIPAER, cuja presidência caberá a 
profissional habilitado e com credencial SIPAER válida.
§ 1o A autoridade de investigação SIPAER requisitará dos 
órgãos e entidades competentes, com precedência sobre 
outras requisições, os laudos, autos de exames, inclusive 
autópsias, e cópias de outros documentos de interesse 
para a investigação SIPAER.
§ 2o À comissão de investigação SIPAER, nos limites es‑
tabelecidos pela autoridade de investigação SIPAER, fi‑
cará assegurado o acesso à aeronave acidentada, a seus 
destroços e a coisas que por ela eram transportadas, 
bem como a dependências, equipamentos, documentos 
e quaisquer outros elementos necessários à investigação, 
onde se encontrarem.
§ 3o A responsabilidade pela inobservância do disposto 
nos §§ 1o e 2o deste artigo será apurada mediante pro‑
cesso administrativo disciplinar, se do fato não resultar 
crime.
§ 4o Caberá, nos casos urgentes, a busca e apreensão, 
por meio do órgão de representação judicial da União, 
aplicando‑se a Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 – 
Código de Processo Civil.
§ 5o Em caso de acidente aeronáutico, incidente aeronáu‑
tico ou ocorrência de solo com aeronave civil, a autorida‑
de de investigação SIPAER terá prioridade no embarque 
em aeronaves civis brasileiras empregadas no transporte 
aéreo público.
§ 6o No intuito de prover celeridade à investigação SI‑
PAER, a prioridade prevista no § 5o deste artigo será 
exercida mediante a apresentação de credencial emitida 
pela autoridade de investigação SIPAER, no aeroporto 
de embarque, ao representante da empresa requisitada.
Art. 88‑H. A investigação SIPAER de acidente aero‑
náutico será concluída com a emissão do relatório final, 
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b) Ao declarar a sua disponibilidade para receber pes‑
soas condenadas, um Estado poderá formular condi‑
ções acordadas com o Tribunal e em conformidade 
com o presente Capítulo.

c) O Estado indicado no âmbito de um determinado caso 
dará prontamente a conhecer se aceita ou não a indi‑
cação do Tribunal.

2. a) O Estado da execução informará o Tribunal de 
qualquer circunstância, incluindo o cumprimento 
de quaisquer condições acordadas nos termos do 
parágrafo 1, que possam afetar materialmente as 
condições ou a duração da detenção. O Tribunal será 
informado com, pelo menos, 45 (quarenta e cinco) 
dias de antecedência sobre qualquer circunstância 
dessa natureza, conhecida ou previsível. Durante este 
período, o Estado da execução não tomará qualquer 
medida que possa ser contrária às suas obrigações ao 
abrigo do artigo 110.

b) Se o Tribunal não puder aceitar as circunstâncias re‑
feridas na alínea a, deverá informar o Estado da exe‑
cução e proceder em harmonia com o parágrafo 1 do 
artigo 104.

3. Sempre que exercer o seu poder de indicação em 
conformidade com o parágrafo 1, o Tribunal levará em 
consideração:

a) O princípio segundo o qual os Estados‑Partes devem 
partilhar da responsabilidade na execução das pe‑
nas privativas de liberdade, em conformidade com os 
princípios de distribuição equitativa estabelecidos no 
Regulamento Processual;

b) A aplicação de normas convencionais do direito in‑
ternacional amplamente aceitas, que regulam o trata‑
mento dos reclusos;

c) A opinião da pessoa condenada; e
d) A nacionalidade da pessoa condenada;
e) Outros fatores relativos às circunstâncias do crime, às 

condições pessoais da pessoa condenada ou à execu‑
ção efetiva da pena, adequadas à indicação do Estado 
da execução.

4. Se nenhum Estado for designado nos termos do pa‑
rágrafo 1, a pena privativa de liberdade será cumprida 
num estabelecimento prisional designado pelo Estado 
anfitrião, em conformidade com as condições estipuladas 
no acordo que determinou o local da sede previsto no pa‑
rágrafo 2 do artigo 3o. Neste caso, as despesas relaciona‑
das com a execução da pena ficarão a cargo do Tribunal.

artiGo 104
Alteração da indicação do Estado da execução

1. O Tribunal poderá, a qualquer momento, decidir trans‑
ferir um condenado para uma prisão de um outro Estado.

2. A pessoa condenada pelo Tribunal poderá, a qualquer 
momento, solicitar‑lhe que a transfira do Estado encarre‑
gado da execução.

artiGo 105
Execução da pena

1. Sem prejuízo das condições que um Estado haja es‑
tabelecido nos termos do artigo 103, parágrafo 1, alínea 
b, a pena privativa de liberdade é vinculativa para os 
Estados‑Partes, não podendo estes modificá‑la em caso 
algum.
2. Será da exclusiva competência do Tribunal pronun‑
ciar‑se sobre qualquer pedido de revisão ou recurso. O 
Estado da execução não obstará a que o condenado apre‑
sente um tal pedido.

artiGo 106
Controle da execução da pena e 

das condições de detenção

1. A execução de uma pena privativa de liberdade será 
submetida ao controle do Tribunal e observará as regras 
convencionais internacionais amplamente aceitas em 
matéria de tratamento dos reclusos.
2. As condições de detenção serão reguladas pela le‑
gislação do Estado da execução e observarão as regras 
convencionais internacionais amplamente aceitas em 
matéria de tratamento dos reclusos. Em caso algum de‑
vem ser menos ou mais favoráveis do que as aplicáveis 
aos reclusos condenados no Estado da execução por in‑
frações análogas.
3. As comunicações entre o condenado e o Tribunal serão 
livres e terão caráter confidencial.

artiGo 107
Transferência do condenado depois 

de cumprida a pena

1. Cumprida a pena, a pessoa que não seja nacional do 
Estado da execução poderá, de acordo com a legislação 
desse mesmo Estado, ser transferida para um outro Es‑
tado obrigado a aceitá‑la ou ainda para um outro Estado 
que aceite acolhê‑la tendo em conta a vontade expressa 
pela pessoa em ser transferida para esse Estado; a menos 
que o Estado da execução autorize essa pessoa a perma‑
necer no seu território.
2. As despesas relativas à transferência do condenado 
para um outro Estado nos termos do parágrafo 1 serão 
suportadas pelo Tribunal se nenhum Estado as tomar a 
seu cargo.
3. Sem prejuízo do disposto no artigo 108, o Estado da 
execução poderá igualmente, em harmonia com o seu 
direito interno, extraditar ou entregar por qualquer outro 
modo a pessoa a um Estado que tenha solicitado a sua 
extradição ou a sua entrega para fins de julgamento ou 
de cumprimento de uma pena.

artiGo 108
Restrições ao procedimento criminal ou 

à condenação por outras infrações

1. A pessoa condenada que esteja detida no Estado da 
execução não poderá ser objeto de procedimento crimi‑
nal, condenação ou extradição para um Estado terceiro 
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I – as partes poderão replicar ou treplicar em tempo não 
superior a uma hora;
II – o assistente, se houver, falará depois do representan‑
te do Ministério Público Militar, assegurando‑se‑lhe um 
terço do tempo reservado à acusação, salvo se conven‑
cionarem de forma diversa.

§ 3o Nos processos criminais, havendo corréus que sejam 
coautores, se não tiverem o mesmo defensor, o tempo 
será contado em dobro e dividido igualmente entre os 
defensores, salvo se convencionarem outra divisão de 
tempo.

§ 4o Se o réu tiver mais de um advogado, o tempo será 
comum, e se o advogado for procurador de mais de um 
réu, o tempo será acrescido da metade.

Art. 78. Se na sua sustentação oral, o representante do 
Ministério Público Militar emitir pronunciamento diver‑
gente do escrito, e tendo o advogado usado da palavra 
em primeiro lugar, o Presidente poderá dar a palavra à 
Defesa, mais uma vez, pelo prazo de vinte minutos.

Art. 79. Durante os julgamentos, ainda que na fase de 
discussão, poderá qualquer dos Ministros manifestar in‑
teresse em pedir vista dos autos.

§ 1o Sobrevindo pedido de vista na discussão ou na to‑
mada de votos, os Ministros, na sequência prevista no 
art. 65, inciso II, poderão proferir o seu voto ou aguardar 
o retorno de vista.

§ 2o Os autos serão encaminhados com vista ao Ministro 
que primeiro manifestar seu interesse nesse sentido.

§ 3o O Ministro que formular o pedido de vista poderá 
proferir o seu voto na mesma sessão ou em até dez dias 
subsequentes à do pedido, quando restituirá os autos ao 
Presidente para prosseguir no julgamento do feito.

§ 4o Não devolvidos os autos no prazo fixado no § 3o, o 
Presidente consultará, na sessão seguinte, o Ministro que 
formulou o pedido de vista. Este poderá, justificadamen‑
te, renovar o pedido por mais dez dias.

§ 5o Esgotado o prazo de renovação, o Presidente requi‑
sitará os autos e reabrirá o julgamento do feito na sessão 
ordinária subsequente, com publicação em pauta.

§ 6o No retorno de vista, o julgamento prosseguirá com‑
putando‑se os votos já proferidos, ainda que ausentes os 
Ministros que tiverem votado.

§ 7o Em caso de afastamento do relator, seja qual for o 
motivo, por prazo superior a trinta dias, o retorno de vista 
dar‑se‑á normalmente, prosseguindo o julgamento com 
o cômputo do voto por ele já proferido.

§ 8o Os Ministros ausentes durante o relatório ou das 
discussões não participarão do julgamento, salvo quando 
se derem por esclarecidos.

§ 9o Se, para efeito do quórum ou de desempate na vo‑
tação, for necessário o voto de Ministro nas condições 
do parágrafo anterior, serão renovados o relatório e a 
sustentação oral, computando‑se os votos anteriormente 
proferidos.

§ 10. O Ministro que pedir vista limitar‑se‑á, no seu voto, 
à fundamentação da matéria objeto do pedido, após o 
que, observando‑se as posições do relator, do revisor e 
do voto de vista, o Presidente tomará os votos dos demais 
Ministros.

§ 11. Enquanto não houver o retorno de vista, o processo 
permanecerá destacado na pauta.

Art. 80. Sobrevindo questão nova, o relator poderá so‑
licitar a suspensão do julgamento por até três sessões 
ordinárias.

Art. 81. As questões preliminares serão julgadas antes 
do mérito, deste não se conhecendo se incompatível com 
as decisões daquelas.

§ 1o Sempre que, antes, no curso ou logo após o relatório, 
o relator ou outro Ministro suscitar preliminar, será ela, 
antes de julgada, discutida pelas partes, que poderão 
usar da palavra pelo tempo de dez minutos. Se não aco‑
lhida a preliminar, prosseguir‑se‑á no julgamento.

§ 2o Quando a preliminar versar nulidade suprível, con‑
verter‑se‑á o julgamento em diligência, e o relator, se 
necessário, ordenará a remessa dos autos ao Juízo de 
primeira instância, para os fins de direito.

§ 3o Quando a preliminar confundir‑se com o mérito, não 
deverá ser conhecida e será apreciada quando do exame 
do mérito.

§ 4o Se for rejeitada a preliminar ou se, embora acolhida, 
não vedar a apreciação do mérito, seguir‑se‑ão a discus‑
são e o julgamento da matéria principal, pronunciando‑se 
também sobre esta os Ministros vencidos na preliminar.

§ 5o O Tribunal conhecerá de preliminar, versando maté‑
ria de ordem pública ou direitos e garantias fundamentais 
asseguradas na Constituição Federal, que em seu pare‑
cer o Ministério Público Militar ofereça.

§ 6o Quando o Ministério Público Militar recomendar, 
preliminarmente, ao exame do Tribunal questão relativa 
à ordem processual, o Tribunal, caso reconhecida sua 
procedência, decidirá de ofício.

§ 7o As demais matérias suscitadas como preliminar pelo 
Ministério Público Militar não serão acolhidas pelo rela‑
tor, caso entenda não haver razão no pleito. A matéria 
será tratada pelo relator quando do exame do mérito.

Art. 82. Quando as partes, ou o Ministério Público Militar 
em seu parecer, tiverem arguido a inconstitucionalidade 
de lei ou ato normativo do Poder Público, a matéria será 
tratada como preliminar; rejeitada a arguição ou declara‑
da, incidentalmente, a inconstitucionalidade do ato im‑
pugnado, prosseguir‑se‑á no julgamento, devendo essa 
decisão constar do acórdão.

Parágrafo único. Se a inconstitucionalidade for arguida 
na sessão de julgamento pelo relator ou por outro Minis‑
tro, o julgamento será interrompido e o relator abrirá vista 
dos autos ao Procurador‑Geral da Justiça Militar, pelo 
prazo de dez dias, para parecer; recebidos os autos com 
o parecer, o julgamento prosseguirá na sessão ordinária 
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105. Salvo se tiver havido premeditação, o suicídio do 
segurado no período contratual de carência não exime o 
segurador do pagamento do seguro.

106. É legítima a cobrança de selo sobre registro de au‑
tomóvel, na conformidade da legislação estadual.

107. É inconstitucional o imposto de selo de 3%, ad 
valorem, do Paraná, quanto aos produtos remetidos para 
fora do Estado.

108. É legítima a incidência do Imposto de Transmissão 
Inter Vivos sobre o valor do imóvel ao tempo da alienação, 
e não da promessa, na conformidade da legislação local.

109. É devida a multa prevista no art. 15, § 6o, da Lei 
no 1.300, de 28‑12‑1950, ainda que a desocupação do 
imóvel tenha resultado da notificação e não haja sido pro‑
posta ação de despejo.

c	 A Lei no 1.300, de 28‑12‑1950, foi revogada pela Lei no 4.494, de 
25‑11‑1964.

110. O Imposto de Transmissão Inter Vivos não incide 
sobre a construção, ou parte dela, realizada pelo adqui‑
rente, mas sobre o que tiver sido construído ao tempo da 
alienação do terreno.

111. É legítima a incidência do Imposto de Transmis‑
são Inter Vivos sobre a restituição, ao antigo proprietá‑
rio, de imóvel que deixou de servir à finalidade da sua 
desapropriação.

112. O Imposto de Transmissão Causa Mortis é devido 
pela alíquota vigente ao tempo da abertura da sucessão.

113. O Imposto de Transmissão Causa Mortis é calcula‑
do sobre o valor dos bens na data da avaliação.

114. O Imposto de Transmissão Causa Mortis não é exi‑
gível antes da homologação do cálculo.

115. Sobre os honorários do advogado contratado pelo 
inventariante, com a homologação do Juiz, não incide o 
Imposto de Transmissão Causa Mortis.

116. Em desquite ou inventário, é legítima a cobrança 
do chamado Imposto de Reposição, quando houver de‑
sigualdade dos valores partilhados.

117. A lei estadual pode fazer variar a alíquota do Im‑
posto de Vendas e Consignações em razão da espécie 
do produto.

118. Estão sujeitas ao Imposto de Vendas e Consigna‑
ções as transações sobre minerais, que ainda não estão 
compreendidos na legislação federal sobre o Imposto 
Único.

c	 Súmula superada com a vigência da Lei no 4.425, de 8‑10‑1964. 
RE no 70.138.

c	 A Lei no 4.425, de 8‑10‑1964, foi revogada pelo Dec.‑lei no 1.038, 
de 21‑10‑1969.

119. É devido o Imposto de Vendas e Consignações so‑
bre a venda de cafés ao Instituto Brasileiro do Café, em‑
bora o lote, originariamente, se destinasse à exportação.

120. Parede de tijolos de vidro translúcido pode ser le‑
vantada a menos de metro e meio do prédio vizinho, não 
importando servidão sobre ele.

121. É vedada a capitalização de juros, ainda que ex‑
pressamente convencionada.
122. O enfiteuta pode purgar a mora enquanto não de‑
cretado o comisso por sentença.
123. Sendo a locação regida pelo Dec. no 24.150, de 20‑
4‑1934, o locatário não tem direito à purgação da mora, 
prevista na Lei no 1.300, de 28‑12‑1950.

c	 O Dec. no 24.150, de 20‑4‑1934, foi revogado pela Lei no 8.245, 
de 18‑10‑1991 (Lei das Locações).

c	 A Lei no 1.300, de 28‑12‑1950, foi revogada pela Lei no 4.494, de 
25‑11‑1964.

124. É inconstitucional o adicional do Imposto de Ven‑
das e Consignações cobrado pelo Estado do Espírito San‑
to sobre cafés da cota de expurgo entregues ao Instituto 
Brasileiro do Café.
125. Não é devido o Imposto de Vendas e Consignações 
sobre a parcela do Imposto de Consumo que onera a 
primeira venda realizada pelo produtor.
126. É inconstitucional a chamada taxa de aguardente, 
do Instituto do Açúcar e do Álcool.
127. É indevida a taxa de armazenagem, posteriormente 
aos primeiros trinta dias, quando não exigível o Imposto 
de Consumo, cuja cobrança tenha motivado a retenção 
da mercadoria.
128. É indevida a taxa de assistência médica e hospitalar 
das instituições de previdência social.
129. Na conformidade da legislação local, é legítima a 
cobrança de taxas de calçamento.
130. A taxa de despacho aduaneiro (art.  66 da Lei 
no 3.244, de 14‑8‑1957) continua a ser exigível após o 
Dec. Legislativo no 14, de 25‑8‑1960, que aprovou alte‑
rações introduzidas no Acordo Geral sobre Tarifas Adua‑
neiras e Comércio (GATT).

c	 Súmula com pedido de revisão proposto no RE no 69.234/SP.

131. A taxa de despacho aduaneiro (art.  66 da Lei 
no 3.244, de 14‑8‑1957) continua a ser exigível após o 
Dec. Legislativo no 14, de 25‑8‑1960, mesmo para as 
mercadorias incluídas na vigente lista III do Acordo Geral 
sobre Tarifas Aduaneiras e Comércio (GATT).

c	 Súmula com pedido de revisão proposto no RE no 69.234/SP.

132. Não é devida a taxa de previdência social na impor‑
tação de amianto bruto ou em fibra.
133. Não é devida a taxa de despacho aduaneiro na 
importação de fertilizantes e inseticidas.
134. A isenção fiscal para a importação de frutas da 
Argentina compreende a taxa de despacho aduaneiro e a 
taxa de previdência social.
135. É inconstitucional a taxa de eletrificação de 
Pernambuco.
136. É constitucional a taxa de estatística da Bahia.
137. A taxa de fiscalização da exportação incide sobre a 
bonificação cambial concedida ao exportador.
138. É inconstitucional a taxa contra fogo, do Estado de 
Minas Gerais, incidente sobre prêmio de seguro contra 
fogo.

 VMMilitar - 1ª ed.indb   1071 VMMilitar - 1ª ed.indb   1071 01/04/2022   16:3001/04/2022   16:30



1097

SÚ
MU

LA
S

Súmulas do STJ

226. O Ministério Público tem legitimidade para recorrer 
na ação de acidente do trabalho, ainda que o segurado 
esteja assistido por advogado.

227. A pessoa jurídica pode sofrer dano moral.

228. É inadmissível o interdito proibitório para a prote‑
ção do direito autoral.

229. O pedido de pagamento de indenização à segura‑
dora suspende o prazo de prescrição até que o segurado 
tenha ciência da decisão.

230. Cancelada. CComp. nos 30.513/SP, 30.500/SP e 
30.504/SP, de 11‑10‑2000 (DJU de 9‑11‑2000).

231. A incidência da circunstância atenuante não pode 
conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

232. A Fazenda Pública, quando parte no processo, fica 
sujeita à exigência do depósito prévio dos honorários do 
perito.

233. O contrato de abertura de crédito, ainda que 
acompanhado de extrato da conta‑corrente, não é título 
executivo.

234. A participação de membro do Ministério Público 
na fase investigatória criminal não acarreta o seu impe‑
dimento ou suspeição para o oferecimento da denúncia.

235. A conexão não determina a reunião dos processos, 
se um deles já foi julgado.

236. Não compete ao Superior Tribunal de Justiça di‑
rimir conflitos de competência entre juízes trabalhistas 
vinculados a Tribunais Regionais do Trabalho diversos.

237. Nas operações com cartão de crédito, os encargos 
relativos ao financiamento não são considerados no cál‑
culo do ICMS.

238. A avaliação da indenização devida ao proprietário 
do solo, em razão de alvará de pesquisa mineral, é pro‑
cessada no Juízo Estadual da situação do imóvel.

239. O direito à adjudicação compulsória não se condi‑
ciona ao registro do compromisso de compra e venda no 
cartório de imóveis.

240. A extinção do processo, por abandono da causa 
pelo autor, depende de requerimento do réu.

241. A reincidência penal não pode ser considerada 
como circunstância agravante e, simultaneamente, como 
circunstância judicial.

242. Cabe ação declaratória para reconhecimento de 
tempo de serviço para fins previdenciários.

243. O benefício da suspensão do processo não é apli‑
cável em relação às infrações penais cometidas em con‑
curso material, concurso formal ou continuidade delitiva, 
quando a pena mínima cominada, seja pelo somatório 
seja pela incidência da majorante, ultrapassar o limite 
de 1 (um) ano.

244. Compete ao foro do local da recusa processar e 
julgar o crime de estelionato mediante cheque sem pro‑
visão de fundos.

245. A notificação destinada a comprovar a mora nas 
dívidas garantidas por alienação fiduciária dispensa a 
indicação do valor do débito.

246. O valor do seguro obrigatório deve ser deduzido da 
indenização judicialmente fixada.

247. O contrato de abertura de crédito em conta‑corren‑
te, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui 
documento hábil para o ajuizamento de ação monitória.

248. Comprovada a prestação dos serviços, a duplicata 
não aceita, mas protestada, é título hábil para instruir 
pedido de falência.

249. A Caixa Econômica Federal tem legitimidade pas‑
siva para integrar processo em que se discute correção 
monetária do FGTS.

250. É legítima a cobrança de multa fiscal de empresa 
em regime de concordata.

251. A meação só responde pelo ato ilícito quando o 
credor, na execução fiscal, provar que o enriquecimento 
dele resultante aproveitou ao casal.

252. Os saldos das contas do FGTS, pela legislação in‑
fraconstitucional, são corrigidos em 42,72% (IPC) quanto 
às perdas de janeiro de 1989 e 44,80% (IPC) quanto 
às de abril de 1990, acolhidos pelo STJ os índices de 
18,02% (LBC) quanto às perdas de junho de 1987, de 
5,38% (BTN) para maio de 1990 e 7,00% (TR) para fe‑
vereiro de 1991, de acordo com o entendimento do STF 
(RE no 226.855‑7/RS).

253. O art. 557 do CPC, que autoriza o relator a decidir 
o recurso, alcança o reexame necessário.

254. A decisão do Juízo Federal que exclui da relação 
processual ente federal não pode ser reexaminada no 
Juízo Estadual.

255. Cabem embargos infringentes contra acórdão, pro‑
ferido por maioria, em agravo retido, quando se tratar de 
matéria de mérito.

256. Cancelada. AgRg no 792.846/SP, de 21‑5‑2008 
(DJE de 9‑6‑2008).

257. A falta de pagamento do prêmio do seguro obriga‑
tório de Danos Pessoais causados por Veículos Automoto‑
res de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa 
do pagamento da indenização.

258. A nota promissória vinculada a contrato de abertura 
de crédito não goza de autonomia em razão da iliquidez 
do título que a originou.

259. A ação de prestação de contas pode ser proposta 
pelo titular de conta‑corrente bancária.

260. A convenção de condomínio aprovada, ainda que 
sem registro, é eficaz para regular as relações entre os 
condôminos.

261. A cobrança de direitos autorais pela retransmissão 
radiofônica de músicas, em estabelecimentos hoteleiros, 
deve ser feita conforme a taxa média de utilização de 
equipamento, apurada em liquidação.
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