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RELATÓRIO 

 

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Defensoria 

Pública da União contra a Sentença prolatada pelo Conselho Permanente de 

Justiça para o Exército da Auditoria da 10ª CJM, de 22 de agosto de 2017 (fls. 

383/395), que, por maioria de votos (3x2), condenou o ex-Cb Ex FRANCISCO 

KERMISON SOARES DA SILVA, à pena de 2 (dois) meses de detenção, como 

incurso no artigo 213, caput, do CPM, com o benefício do sursis pelo prazo de 

2 (dois) anos, o direito de apelar em liberdade e o regime prisional inicialmente 

aberto. 

O Parquet Militar ofereceu Denúncia em 8 de março de 2016, nos 

seguintes termos (fls. 02/08): 

 

“(...) Em meados de setembro de 2015, o 2º Batalhão de 

Engenharia de Construção (2º BEC) realizava exercício de 

acampamento referente ao Período Básico de Instrução, no 

Campo de Instrução em Beneditinos/PI, com o escopo de 

adestrar, de acordo com normas vigentes, o Efetivo Variável da 

Unidade, compreendido por militares incorporados em 3 de 

agosto do mesmo ano.  

No dia 17 de setembro de 2015, por volta de 07:00 h, ainda no 

curso do exercício, o Capitão Sérvio Alcântara Neves (fls. 112 e 

113), Chefe da 3ª Seção e Oficial de Prevenção a Acidentes na 

Instrução da Unidade, recebeu do Monitor de Instrução, 3º Sgt 

Adolfo Roger Meireles (fls. 275 e 276), a notícia de que alguns 

instruendos haviam reclamado que na execução da pista de 

mensageiro, na noite anterior, teriam sido submetidos a choques 

elétricos. 

De pronto, o Oficial inaugurou investigação preliminar, chegando 

à possível autoria por parte do Denunciado, resultando na 

lavratura de Auto de Prisão em Flagrante na mesma data de 17 

de setembro de 2015. 

Extrai-se do caderno apuratório que durante a execução da pista 

de mensageiro, em um dos pontos de controle, estavam apenas o 

Soldado Keison Lemos Costa e o Denunciado, ficando o local sob 

responsabilidade deste e, em consequência, os instruendos sob 

sua autoridade. 



SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR 

APELAÇÃO Nº 7000058-95.2017.7.00.0000 

 2 

 Nesse ponto de controle, entre as 20:00 h e as 23:30 h, do dia 16 

de setembro de 2015, o Denunciado, utilizando-se de uma 

lanterna preta, de propriedade do Sd Keison, passou a dar 

choques em alguns dos Soldados EV que ali aguardavam, os 

colocando na posição de flexão de braços ou em pé, segurando o 

fuzil na linha horizontal, para a aplicação das descargas. Em 

alguns casos, a percepção das descargas foi mais intensa, posto 

que os instruendos estavam molhados, já que, em pontos 

anteriores da pista de mensageiro, haviam transposto locais com 

água.  

Identificaram-se como vítimas da ação do Denunciado os 

seguintes Soldados EV:  

1. Arquelau Martins Soares Neto, que levou, por volta de 20:00 h, 

choques na orelha esquerda e no ombro esquerdo, sem restar 

lesão corporal (Auto de Exame de Corpo de Delito em fl. 293);  

2. Ian Lucas Gomes da Silva, que levou, por volta de 21:00 h, 

choque na nuca, sem restar lesão corporal (Auto de Exame de 

Corpo ele Delito em fl. 289);  

3. Daniel Larussi de macedo (sic) Sousa, que levou, por volta de 

21:00 h, choques na nuca, orelha esquerda, braço esquerdo e 

mão esquerda, sem restar lesão corporal (Auto de Exame de 

Corpo de Delito em fl. 278); 

4. José Flávio do Nascimento, que levou, por volta de 22:00 h, 

choques na orelha direita e nas costas, sem restar lesão corporal 

(Auto de Exame de Corpo de Delito em fl. 282);  

5. Ítalo Estefânio Pereira Chaves, que levou, por volta de 22:00 h, 

choque no braço esquerdo, sem restar lesão corporal (Auto de 

Exame de Corpo de Delito em fl. 283); 

6. Gustavo Carvalho Oliveira, que levou, por volta de 22:00 h, 

choques na orelha esquerda e pescoço, sem restar lesão corporal 

(Auto de Exame de Corpo de Delito em fl. 291); 

7. Gean da Silva Miranda, que levou, por volta de 22:00 h, choque 

na mão direita, sem restar lesão corporal (Auto de Exame de 

Corpo de Delito em fl.286); 

8. Francisco das Chagas dos Santos Carvalho Júnior, que levou, 

por volta de 20:00 h, choques na mão e ombro esquerdos, sem 

restar lesão corporal (Auto de Exame de Corpo de Delito em fl. 

290); 

9. João Ribeiro da Silva Sousa, que levou, por volta de 22:30 h, 

seis choques na orelha direita e dois no antebraço direito, sem 

restar lesão corporal (Auto de Exame de Corpo de Delito em fl. 

285); 

10. Lucas Sousa Castro, que levou, por volta de 22:30 h, choques 

nas mãos, sem restar lesão corporal (Auto de Exame de Corpo de 

Delito em fl. 296); 
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11. Alexsander Gabriel Lima de Araújo, que levou, por volta de 

22:30 h, choques na mão direita e braço esquerdo, sem restar 

lesão corporal (Auto de Exame de Corpo de Delito em fl. 281); 

12. Gilson Douglas dos Santos Ribeiro, que levou, por volta de 

22:30 h, choques na orelha direita e no pescoço, sem restar lesão 

corporal (Auto de Exame de Corpo de Delito em fl. 279); 

13. Antônio José da Silva Pessoa, que levou, por volta de 23:00 h, 

choque na cintura, sem restar lesão corporal (Auto de Exame ele 

Corpo de Delito em fl. 287); 

14. Hallyson Felipe Morais da Costa, que levou, por volta das 

23:00 h, choques na barriga e no pescoço, sem restar lesão 

corporal (Auto de Exame de Corpo de Delito em fl. 294); 

15. Jefferson Villineuve Rosendo de Brito, que levou, por volta de 

23:00 h, choques na nuca, orelha esquerda e mão direita, sem 

restar lesão corporal (Auto de Exame de Corpo de Delito em fl. 

280); 

16. Gabriel da Silva Feitosa, que levou, por volta de 23:15 h, 

choques na mão, pescoço, orelha, barriga e nuca, sem restar 

lesão corporal (Auto de Exame de Corpo de Delito em fl. 284); 

17. Emanoel de Sousa Barros, que levou, por volta de 23:30 h, 

dois choques na barriga e nas costas, sem restar lesão corporal 

(Auto de Exame de Corpo de Delito em fl. 288); 

18. Cristovão de Freitas Amorim, que levou, por volta de 23:30 h, 

choques na barriga, mãos, orelhas e nádegas, sem restar lesão 

corporal (Auto de Exame de Corpo de Delito em fl. 295). 

Verificou-se, ainda, que o Denunciado promoveu, com o mesmo 

instrumento, descargas elétricas contra João Pedro do 

Nascimento de Amorim, que levou choques na marcha a caminho 

da pista de mensageiro e durante a pista, por volta de 23:30 h, um 

na barriga e outro no braço, sem restar lesão corporal (Auto de 

Exame de Corpo de Delito em fl. 292).  

Destaca-se, por fim, Iury Matheus Rodrigues dos Santos (Auto de 

Exame de Corpo de Delito em fl. 277), não levou choques, mas, 

por volta de 00:00 h, do dia 17 de setembro, no mesmo ponto de 

controle da pista, levou chutes de pessoas que não identificou, 

não sendo possível atribuir este fato, com segurança, ao 

Denunciado. 

A lanterna utilizada, instrumento do crime, foi apreendida e 

periciada, concluindo-se que é hábil a produzir, "após 

acionamento de botão lateral, arco-voltaico entre as placas 

metálicas presentes na parte anterior da lanterna, indicando pleno 

funcionamento" da operação de descarga elétrica, não sendo 

possível a medição de corrente e da tensão elétrica (fl. 262). 

O fato foi presenciado por um dos instruendos, o Sd EV José 

Regino de Oliveira Santos (fls. 114 e 115) - que por razões 
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ignoradas não foi submetido aos choques, mas reconheceu o 

Denunciado como autor -, e por dois outros soldados que 

exerciam a função de padioleiros e que tinham a incumbência de 

percorrer as bases da pista para prestar, se necessário, socorro, 

os Soldados EV Lindomar Carvalho de Sousa Júnior (fls. 116 e 11 

7) e João Victor Silva Ribeiro Costa (fls. 118 e 119). 

Evidencia-se, portanto, que o Cabo Francisco Kermison Soares 

da Silva, no sítio de acampamento de Instrução do Período 

Básico (lugar sob Administração Militar), por 19 (dezenove) vezes 

em concurso material de crimes, nos termos do art. 79 do Código 

Penal Militar, utilizou lanterna apta a provocar choque, impondo 

descargas elétricas a instruendos sob sua autoridade, com o fim 

de instrução, trazendo às suas vidas e saúde perigo 

desautorizado pelas normas em vigor, de maneira a preencher, 

objetiva e subjetivamente, o tipo penal militar incriminador do art. 

213, caput, c/c o inciso I do art. 9º, todos do mesmo Código Penal 

Militar (maus tratos), sem indicação, prima facie, de excludente de 

ilicitude ou de culpabilidade e nem de causa extintiva de 

punibilidade (...)” (Grifos no original). 

 

Constam dos autos os seguintes documentos: 

1) Laudo de Exame Pericial em Objeto (fls. 257/262 do Apenso 

40), emitido pelo Departamento de Polícia Científica do Instituto de 

Criminalística do Estado do Piauí em 27 de novembro de 2015, tendo 

constatado que (fl. 262 do Apenso 40): 

“(...) fora produzido, após acionamento de botão lateral, arco-

voltaico entre as placas metálicas presentes na parte anterior da 

lanterna indicando o pleno funcionamento do mesmo. Não foi 

possível, no entanto, a medição da corrente e da tensão elétrica 

produzidas pelo equipamento (...) 

Face ao exposto, o Perito Criminal que subscreve o presente 

laudo pericial o conclui, afirmando que, efetivamente, o objeto 

submetido a exame, uma lanterna da marca ZCL, quando 

examinado na data de 27/11/2015, encontravam-se nas 

condições acima especificadas. (...)”; 

 

2) 19 (dezenove) Formulários de Auto Exame de Corpo de Delito 

(fls. 278/296 do Apenso 41), emitidos pelo Major Médico Ubirajara Mendes em 

16 de fevereiro de 2016, tendo respondido negativamente os seguintes 

quesitos para todos os Ofendidos: 

“(...) PRIMEIRO - se há ofensa à integridade corporal ou à saúde 

do paciente; 

SEGUNDO - qual o instrumento ou meio que produziu a ofença 

(sic); 
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TERCEIRO - se foi produzida por meio de veneno, fogo, 

explosivo, asfixia ou tortura ou por outro meio insidioso ou cruel; 

QUARTO - se resultou incapacidade para ocupações habituais 

por mais de trinta dias;  

QUINTO - se resultou perigo de vida;  

SEXTO - se resultou debilidade permanente ou perda ou 

inutilização de membro, sentido ou função; 

SÉTIMO - se resultou incapacidade permanente para o trabalho 

ou enfermidade incurável ou deformidade permanente; 

(...) lesões e outras perturbações mórbidas encontradas (...)”.  

 

O Juízo de Primeiro Grau, em Decisão de 29 de setembro de 

2015, determinou a expedição do Alvará de Soltura, o qual foi cumprido nesse 

mesmo dia (fl. 230 do Apenso 39). 

Em 29 de fevereiro de 2016, o Acusado foi licenciado das fileiras 

do Exército (fl. 24 do Volume 3). 

A Denúncia foi recebida no dia 16 de março de 2016 (fls. 10/12 do 

Volume 3). 

O Acusado foi citado em 23 de maio de 2016 (fl. 80 do Volume 5). 

O Ministério Público Militar arrolou os seguintes ofendidos: 

1) ex-Sd Ex Arquelau Martins Soares Neto, que declarou (fls. 

142/143 do Volume 8):  

“(...) que confirma integralmente o depoimento prestado no 

Inquérito; que recebeu duas descargas pelo acusado, conforme 

depoimento, sendo uma no braço e outra na orelha; (...) que a 

descarga foi dada através de uma lanterna; que não se recorda o 

que o acusado falou no momento das descargas; que as 

descargas ocorreram no momento em que o depoente estava na 

posição de flexão (...) que as descargas não ocasionaram lesão 

corporal (...). Às perguntas do Ministério Público Militar 

respondeu que estava molhado em parte do corpo no momento 

em que recebeu as descargas elétricas; que deu para identificar 

que estava recebendo choques, porém não sentiu dores no 

momento e nem depois (...) que reconheceu ser o acusado pela 

voz, pelo físico e pela touca, uma vez que já havia visto ele com a 

touca anteriormente. Às perguntas da Defesa, que os demais 

militares presentes não usavam touca (...) que em relação ao 

acusado conseguiu identificar devido à proximidade: cerca de um 

metro; que no momento em que levou os choques, o acusado 

deixou de executar novas descargas por conta própria; que ficou 

sabendo depois que o acusado foi descoberto pelo Sargento e 

que este o proibiu de continuar a dar os choques (...)” (Grifos no 

original); 
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2) ex-Sd Ex Gustavo Carvalho Oliveira, que declarou (fls. 144/145 

do Volume 8):  

“(...) que confirma integralmente o depoimento prestado no 

Inquérito; que o acusado deu choques através de uma lanterna; 

que foi um choque na orelha e dois no pescoço; que depois dos 

choques o acusado mandou que o depoente se colocasse na 

posição de flexão (...) que no momento em que dava os choques 

o acusado pedia a senha da pista de mensageiro; que o acusado 

não explicou ou não falou outra coisa, exceto o pedido das 

senhas (...) que identificou o acusado no momento dos fatos 

tendo em vista reconhecer a sua voz; que conhecia o acusado, 

pois o mesmo era instrutor do curso básico; que o acusado estava 

com touca, com o rosto totalmente coberto; que as descargas 

elétricas não geraram lesão; que no momento doeu um pouco, 

mas depois ficou com uma pequena sensação de queimadura; 

que não continuou sentindo dores no pescoço e na orelha; que 

não foi submetido a outros contatos físicos como descargas, 

empurrões e outros, nas demais pistas do acampamento; que 

após as descargas o acusado deixou de fazê-las por vontade 

própria; que ficou sabendo depois que o Sgt Roger tomou 

conhecimento das descargas pelo acusado e somente depois 

disso o acusado parou de fazê-las na pista; que não emitiu 

qualquer reação ao receber os choques, até mesmo porque 

imaginou que era permitido; que o acusado inicialmente acionava 

a lanterna fazendo barulhos de descarga e somente depois 

aplicava os choques; que os choques eram aplicados 

rapidamente, com a colocação da lanterna no pescoço e na 

orelha, seguida da retirada instantânea. Às perguntas do 

Ministério Público Militar respondeu que estava todo molhado 

no momento dos choques, pois tinha acabado de sair da água na 

pista de mensageiro; que naquele ponto da pista o próprio Cabo 

acusado era o responsável, não havendo qualquer superior. Às 

perguntas da Defesa, respondeu que reconheceu a voz do 

acusado nos sucessivos momentos em que pediu a senha; que 

era cobrada uma senha única em toda pista de mensageiro (...) 

que mesmo estando molhado, os choques somente surtiram 

efeito no pescoço e na orelha, não repercutindo em outras partes 

do corpo; que não sentiu que os choques colocariam sua vida em 

risco, uma vez que doíam mas não eram muito fortes (...)” (Grifos 

no original); 

 

3) ex-Sd Ex Ítalo Estefânio Pereira Chaves, que declarou (fls. 

146/147 do Volume 9):  

“(...) que confirma integralmente o depoimento prestado no 

Inquérito; que o acusado deu choque no depoente com uma 
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lanterna preta no braço esquerdo; que não sentiu muita dor por 

ocasião do choque, tampouco depois; que o acusado encostou a 

lanterna rapidamente; que o acusado nada falou no momento do 

choque; que reconheceu o acusado porque ao iniciar o 

deslocamento para o acampamento o referido trajava touca e 

luvas pretas; que no momento do choque na pista viu a pessoa 

que aplicava os choques com touca e luvas pretas, sendo isso 

suficiente para a identificação do acusado; que também 

conseguiu identificar pelo andar do acusado (...) que não ouviu o 

barulho da lanterna antes de receber o choque (...). Às perguntas 

do Ministério Público Militar respondeu que estava com o corpo 

molhado por ter transposto a pista, porém não estava molhado 

por completo; (...) que o acusado questionou ao depoente, 

pedindo para emitir a senha; que essa indagação teria ocorrido 

antes da aplicação do choque; que o depoente não sabia a senha 

questionada; que o choque foi aplicado após o depoente deixar de 

declinar a senha. Às perguntas da Defesa, respondeu que 

depois do choque não houve novo questionamento sobre a 

senha; que o momento que o depoente viu o acusado com touca 

e luvas pretas foi na manhã do mesmo dia dos fatos, por ocasião 

do deslocamento para o acampamento (...) que sentiu que a 

descarga recebida estaria colocando sua vida em risco, pois 

estava molhado no momento; que sentiu os efeitos da descarga 

se propagar pelo corpo, pois na hora do choque se tremeu todo 

(...)” (Grifos no original); 

 

4) ex-Sd Ex Lucas Sousa Castro, que declarou (fls. 151/152 do 

Volume 9):  

“(...) que confirma integralmente o depoimento prestado no 

Inquérito; que recebeu choques do acusado por meio de uma 

lanterna preta que gerava descargas na sua extremidade; que o 

depoente encontrava-se com os braços erguidos em paralelo, 

segurando o fuzil na horizontal, durante os choques; que o 

depoente tomou quatro choques; que os choques não eram de 

grande intensidade, pois o acusado colocava e tirava a lanterna 

nas mãos do depoente; que um dos choques pegou no fuzil e 

nesse momento o depoente sentiu o corpo tremer; que não sentiu 

dor por ocasião dos choques; (...) que conseguiu identificar o 

Cabo Kermison pela voz e pela touca preta que utilizava; que 

conhecia o Cabo Kermison por ser o instrutor do seu pelotão e 

consequentemente reconhecia a sua voz (...) que o Cabo 

Kermison estava com a referida touca por ocasião da alvorada 

daquele dia, por isso o depoente conseguiu distingui-lo dos 

demais; que o acusado dizia constantemente: "me entrega a 

mensagem, me entrega a mensagem"; que o depoente imaginava 
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que era um treinamento e por isso não passava a mensagem; que 

o acusado dava os choques logo após perguntar a mensagem e 

não receber a resposta do depoente (...)  que estava com o corpo 

molhado por ter passado toda a pista, sendo que o ocorrido foi ao 

final da pista; (...) que foi orientado a entregar a mensagem ao 

final da pista ao Sgt Roger e a ninguém mais; que essa orientação 

foi passada no início da pista pelo oficial responsável. Às 

perguntas do Ministério Público Militar respondeu que no 

referido ponto da pista só reconheceu o acusado e acredita que 

ele era o mais antigo e responsável pelo ponto no local. Às 

perguntas da Defesa, respondeu que um dos choques que 

pegou no fuzil ocorreu por acaso, pegando tanto no fuzil quanto 

na mão do depoente (...)” (Grifos no original); 

 

5) ex-Sd Ex João Ribeiro da Silva Sousa, que declarou (fls. 

153/154 do Volume 9):  

“(...) que confirma integralmente o depoimento prestado no Auto 

de Prisão em Flagrante; que recebeu choques de lanterna 

emitidos pelo acusado, sendo 6 na orelha direita e 2 no braço 

direito; que eram choques leves tipo choques de isqueiro; que o 

acusado pressionava e logo retirava a lanterna da pele; que não 

sentiu dores, porém percebeu que a orelha ficou um pouco 

inchada; que o braço não ficou marcado; que reconheceu o Cabo 

pela voz, pela touca preta que só mostrava os olhos e pela 

compleição física; que identificou a touca preta pois o acusado 

estava utilizando também por ocasião da alvorada no mesmo dia 

no 2° BEC; que o acusado foi seu instrutor e por passarem muito 

tempo juntos reconhecia a sua voz; (...)  que o acusado pediu a 

senha e contra-senha (sic); que o depoente falou que não 

lembrava (...) que estava com o corpo molhado porque na pista 

haviam várias poças de água (...) que ao receber os choques não 

esboçou qualquer reação ou sinais de que estaria sentindo dores; 

que ficou na sua, calado; que estava na posição de flexão ao 

receber os choques (...)”; 

 

6) ex-Sd Ex Gean da Silva Miranda, que declarou (fls. 155/156 do 

Volume 9):  

“(...) que confirma integralmente o depoimento prestado no Auto 

de Prisão em Flagrante; que recebeu um choque na mão direita, 

próximo ao punho, emitido pelo acusado por meio de uma 

lanterna; que estava na posição de flexão no momento do 

choque; que o acusado encostou e retirou a lanterna rapidamente; 

que o choque foi fraco e não sentiu dores e não houve lesão ou 

mancha; que estava com o corpo molhado, pois havia passado 

em pontos de água durante a pista; que reconheceu o acusado 
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pela voz e pelo tamanho; que o acusado foi seu instrutor durante 

o período básico e por isso reconhecia a sua voz; (...) que o 

choque ocorreu durante o momento em que pagava flexão; que o 

Cabo Kermison era o mais antigo no local em que estavam 

pagando flexão; que o Ten Torres transmitiu as orientações ao 

início da pista, fornecendo uma mensagem e uma senha e contra-

senha (sic); que também disse que iriam encontrar vários inimigos 

na pista, porém a mensagem não deveria ser fornecida; que 

somente ao final da pista a mensagem deveria ser transmitida ao 

Sgt Roger; que imaginou que o ponto em que estava o acusado 

não se tratava de pista do mensageiro e que seriam militares do 

acampamento (...). O Ministério Público Militar nada perguntou. 

Às perguntas da Defesa, respondeu que no momento do choque 

e das flexões imaginou que se tratava de um treinamento normal 

do acampamento; que somente no dia seguinte tomou 

conhecimento da repercussão do que esse fato teria ocasionado 

(...)” (Grifos no original); 

 

7) ex-Sd Ex José Flávio do Nascimento, que declarou (fls. 

157/158 do Volume 9):  

“(...) que confirma integralmente o depoimento prestado no Auto 

de Prisão em Flagrante; que o acusado colocou o depoente na 

posição de flexão e executou dois choques, sendo um nas costas 

e outro na orelha, por meio de uma lanterna; que o acusado pediu 

ao depoente para declinar a mensagem na pista do mensageiro; 

que o depoente não soube responder a mensagem e na 

sequência o acusado efetuou os choques; que o acusado 

somente colocava e tirava a lanterna, não ficava pressionando no 

corpo do depoente; que os choques não ocasionaram dores ou 

marcas (...) que identificou o acusado devido o uso da touca ninja 

e também pela voz; que o acusado estava usando a touca ninja 

desde o período da manhã no próprio acampamento (...) que 

também reconheceu o acusado por conhecer sua estatura; que 

conhecia a voz do acusado porque ele foi seu instrutor no período 

básico; que recebeu os choques na posição de flexão de braço 

(...) que no acampamento não havia outro militar utilizando touca 

ninja. O Ministério Público Militar nada perguntou. Às 

perguntas da Defesa, respondeu que entendeu que os choques 

e a flexão se tratavam de treinamento, uma vez que pensava 

fazer parte da resistência necessária ao treinamento no 

acampamento; que após o fato não houve variação da sua 

condição física ou mental (...)” (Grifos no original); 

 

8) ex-Sd Ex Hallysson Felipe Morais da Costa, que declarou (fls. 

159/160 do Volume 9):  
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“(...) que confirma integralmente o depoimento prestado no Auto 

de Prisão em Flagrante; que recebeu choques de lanterna, sendo 

um na barriga e outro no pescoço, ambos no lado esquerdo; que 

recebeu os choques na pista de mensageiro (...) que o militar 

colocava e tirava a lanterna do corpo do depoente, provocando 

choques de pouca intensidade; que sentia pouca dor; que 

recebeu os choques na posição de flexão; (...) que não se lembra 

se o militar que aplicou os choques pediu a senha. Às perguntas 

do Ministério Público Militar, respondeu que viu o Cabo 

Kermison no Batalhão, no dia da partida para o acampamento, 

com uma touca preta na sua mão; que o militar de touca que 

aplicou os choques era o responsável pelo ponto em que os fatos 

aconteceram. Às perguntas da Defesa, respondeu que não 

considerou a situação dos choques como se fizessem parte do 

treinamento; eu achei que foi uma ação voluntária, pois estaria 

fora do contexto do treinamento; que não aconteceram fatos que 

impedissem que o militar continuasse efetuando choques; que ele 

parou por conta própria; que não sofreu qualquer variação física 

ou mental em decorrência dos choques (...)” (Grifos no original); 

 

9) ex-Sd Ex Jeferson Villineuve Rosendo de Brito, que declarou 

(fls. 161/162 do Volume 9):  

“(...) que confirma integralmente o depoimento prestado no Auto 

de Prisão em Flagrante; que recebeu choques elétricos na orelha 

esquerda, na mão direita e na nuca; que os choques foram 

transmitidos por meio de uma lanterna preta; que tomou alguns 

choques de pé segurando o fuzil na posição horizontal e outros na 

posição de flexão; que no momento dos choques a pele ficou 

vermelha, mas logo depois sumiu; que sentiu algumas dores, que 

se irradiaram pelo corpo, pelo fato de estar molhado; que as dores 

foram medianas, nem fortes nem fracas; que não sabe dizer quem 

aplicou as descargas de lanterna porque na hora estava muito 

escuro e a pessoa estava encapuzada; que era uma touca ninja 

preta que cobria todo o rosto ficando apenas os olhos do lado de 

fora; (...) que não havia outros militares no acampamento com 

touca ninja. Às perguntas do Ministério Público Militar, 

respondeu que no período do acampamento não viu o Cabo 

Kermison com touca ninja; que acha que o militar que deu os 

choques era o mais graduado naquele ponto. Às perguntas da 

Defesa, respondeu que na hora dos fatos pensou que os choques 

faziam parte do treinamento; que não houve afetação da sua 

condição física ou mental após os choques (...)” (Grifos no 

original); 
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10) ex-Sd Ex Gabriel da Silva Feitosa, que declarou (fls. 163/164 

do Volume 9):  

“(...) que confirma integralmente o depoimento prestado no Auto 

de Prisão em Flagrante; que recebeu vários choques emitidos por 

uma lanterna, com média intensidade, sendo na barriga, no 

pescoço, na orelha, nas pernas e nádegas; que recebeu os 

choques na barriga e no pescoço, estando na posição de flexão, e 

também um chute na barriga; que os demais choques ocorreram 

na posição de pé segurando o fuzil na horizontal; que os choques 

propagaram alguma dor porque o depoente estava com o corpo 

molhado; que sentiu maior intensidade de dor quando estava 

segurando o fuzil na horizontal, ao receber choque na mão direita; 

que os choques foram executados pelo Cabo Kermison; que viu o 

acusado encapuzado no momento em que o depoente estava na 

posição de flexão; que viu diretamente o rosto do acusado, sem o 

capuz, no momento em que o depoente estava em pé segurando 

o fuzil; (...) que enquanto o acusado utilizava o capuz, conseguiu 

identificá-lo pela estatura e pela sua voz, pois já o conhecia 

anteriormente (...) que o acusado aplicava os choques toda vez 

que o depoente negava a mensagem; que estava molhado porque 

na instrução passava por riachos e lama; que ao receber os 

choques, o depoente falava para o acusado parar; que, inclusive, 

falou o próprio nome do acusado, tendo verificado que ele tentou 

ocultar a identidade, dizendo: "não sou eu, não sou eu, que cabo, 

que cabo?"; que depois que viu o rosto do acusado os choques 

diminuíram um pouco. Às perguntas do Ministério Público 

Militar, respondeu que o acusado era o militar responsável no 

referido ponto de controle (...)” (Grifo no original); 

 

11) ex-Sd Ex Gilson Douglas dos Santos Ribeiro, que declarou 

(fls. 168/169 do Volume 10):  

“(...) que confirma integralmente o depoimento prestado no Auto 

de Prisão em Flagrante; que recebeu dois choques, sendo um no 

pescoço e outro na orelha direita; que os choques foram dados 

por meio de uma lanterna; que não reconheceu o militar porque 

estava cansado e só pensava em terminar logo a instrução; que 

não viu o militar que aplicou os choques porque estava de cabeça 

baixa, na posição de flexão; (...) que o referido sempre mandava o 

depoente ficar de cabeça baixa (...) que estava com o corpo 

molhado porque passou em algumas partes com água; que não 

doeu e nem houve lesão a partir dos choques; que o militar 

colocava a lanterna e tirava de imediato durante os choques (...)”; 

 

12) ex-Sd Ex Francisco das Chagas dos Santos Carvalho Júnior, 

que declarou (fl. 170 do Volume 10):  
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“(...) que confirma integralmente o depoimento prestado no Auto 

de Prisão em Flagrante; que durante a pista de mensageiro levou 

dois choques elétricos, sendo um na região do ombro e o outro 

não se recorda exatamente o local; (...) que foi ordenado ficar na 

posição de flexão pelo acusado e que nesse momento recebeu os 

choques; que identificou o acusado pela sua voz, pois o conhecia 

por ter sido instrutor no período básico; que o acusado estava 

com touca ninja, que cobria todo o seu rosto (...) que estava com 

o corpo molhado porque havia passado pelo riacho (...) que o 

acusado colocava e tirava o aparelho que dava choque; que não 

houve lesão e também não sentiu dor; que antes dos fatos, ainda 

na viatura, no deslocamento até o acampamento, viu o acusado 

com touca ninja; que não havia outros militares no acampamento 

com touca ninja (...) O Ministério Público Militar nada 

perguntou. Às perguntas da Defesa, respondeu que considerou 

os choques fora da situação de treinamento, como sendo 

realizados por vontade do próprio acusado; que os choques não 

ocasionaram conseqüências (sic) físicas ou mentais (...)” (Grifos 

no original); 

 

13) Sd Ex João Pedro do Nascimento Amorim, que declarou (fls. 

215/216 do Volume 12):  

“(...) que confirma integralmente o depoimento prestado no Auto 

de Prisão em Flagrante; que levou dois choques na pista de 

mensageiro, sendo um no braço direito e outro na barriga; que 

estava saltitando com o fuzil no momento em que levou os 

choques; que não conseguiu identificar quem aplicou os choques, 

pois o referido estava com uma touca preta (...) que viu a lanterna 

que aplicava os choques; que sentiu dores provenientes dos 

choques, mas avalia como dor de média intensidade; que 

posteriormente não sentiu dores; que não houve lesão decorrente 

dos choques; que não estava molhado no momento dos choques, 

pois não passou por água na pista (...) Às perguntas da Defesa, 

(...) que no momento do grito do Sd Barros o Sgt Roger se 

aproximou e falou com o militar de capuz e óculos; que o militar 

falou que não estava fazendo nada e o Sgt Roger saiu do local; 

que o Sgt Roger se dirigiu ao Sd Barros, o qual respondeu que 

outra pessoa passou e pisou no seu pé, motivo pelo qual gritou; 

que o Sgt Roger falou com o miliar (sic) encapuzado de forma 

reservada, em um canto (...)” (Grifos no original); 

 

14) ex-Sd Ex Antônio José da Silva Pessoa, que declarou (fls. 

278/280 do Volume 16):  

“(...) que confirma integralmente o depoimento prestado no Auto 

de Prisão em Flagrante; que no dia dos fatos uma pessoa com 
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touca ninja preta encostou uma lanterna na região da cintura, 

próximo as costelas, porém não sentiu choques tendo em vista 

que a lanterna estava descarregada; que a lanterna não fez o 

barulho de choques; que não identificou quem encostou a 

lanterna em seu corpo; (...) que a lanterna foi colocada no seu 

corpo na posição de flexão; que não houve lesão corporal; que a 

pessoa de touca apenas determinava que se enunciasse a senha 

e a mensagem (...) que não confirma o seu depoimento no APF 

ao dizer que identificou o Cb Kermison pela voz e que o referido 

teria retirado a touca ninja preta; que essa declaração no APF só 

foi feita porque outros militares estavam dizendo ter sido o Cb 

Kermison, e que o Sd Edilson teria informado a vários militares 

que viu o Cb Kermison tirando a touca preta no final da pista; (...) 

que entendeu que as flexões de braço e a tentativa de choque 

com a lanterna faziam parte do treinamento militar, considerando 

que na guerra a situação seria pior (...)” (Grifos no original); 

 

15) ex-Sd Ex Ian Lucas Gomes da Silva, que declarou (fls. 

281/282 do Volume 16):  

“(...) que confirma o depoimento prestado no APF; que levou um 

choque no pescoço e outro na coluna; que os choques eram 

dados com lanterna; que identificou o acusado dando choques, 

tendo em vista que na noite anterior o referido estava com a touca 

ninja, além de reconhecer o porte físico e a voz; (...) que os 

choques foram fracos, não geravam dor, apenas assustando; que 

estava molhado pois havia passado pela água em etapa anterior  

(...) que o acusado não levantava a touca para falar, mas era 

possível identificar sua voz; que o Sd J. Silva também levou 

choques, mas nessa hora a lanterna já estava fraca, por isso os 

choques foram fracos (...) que acreditava que os choques faziam 

parte do treinamento, pois naquele momento estavam na 

adrenalina (...)”; 

 

16) ex-Sd Ex Daniel Larussi de Macedo Sousa, que declarou (fl. 

283 do Volume 16):  

“(...) que confirma integralmente o depoimento prestado no Auto 

de Prisão em Flagrante; que se recorda que levou os choques no 

braço esquerdo, na orelha esquerda e na mão esquerda; que não 

deu para identificar o instrumento dos choques pois estava bem 

escuro; que reconheceu a voz do Cb Kermison, pois o mesmo era 

o seu instrutor; que recebeu os choques na posição de flexão; (...) 

que estava molhado pois passou em um poço (sic) d'água; que os 

choques foram de baixa intensidade e não doeram, nem 

causaram lesão (...) Às perguntas da Defesa, respondeu que 

apesar de ter dito no APF que o choque foi de forte intensidade, 
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não considerou como forte, só falou assim porque estava 

molhado; que não sentiu dor; (...) que reconheceu a voz do Cb 

Kermison imediatamente; que a voz não foi modificada, estava 

normal mesmo; que o Cb Kermison foi seu instrutor durante todo 

o período básico, por 45 dias (...)” (Grifos no original); 

 

17) ex-Sd Ex Alexander Gabriel Lima de Araújo Fontes, que 

declarou (fls. 284/285 do Volume 16):  

“(...) que confirma integralmente o depoimento prestado no Auto 

de Prisão em Flagrante; que levou choques na mão e no braço; 

que não sabe dizer o instrumento dos choques pois estava 

escuro; que os colegas disseram que os choques eram dados por 

uma arma de choque de um determinado Soldado; que estava 

segurando o fuzil na posição horizontal com os dois braços 

esticados, e nesse momento levou os choques; que reconheceu o 

Cb Kermison pela touca que usava na alvorada antes de irem 

para o campo; que além disso, reconheceu o acusado pela voz e 

pelo porte físico; que o Cb Kermison era responsável pelo 

grupamento de instrução dos recrutas do 3º Pelotão; que estava 

molhado pois tinha acabado de sair da água; que ficou bastante 

nervoso no momento que identificou o Cb Kermison, pois foi 

ameaçado pelo acusado durante todo o período básico; que o Cb 

Kermison falava baixo em seu ouvido que iria lhe matar, dizia que 

iria transformar o depoente em homem, chamava o depoente de 

branquinho, e que o depoente não estava "sugado" o suficiente 

para ser EV; (...) que estava molhado pois passou em um lago; 

que os choques não doeram (...) que não houve lesão; (...) que 

não falou no APF que o choque foi de forte intensidade por estar 

totalmente molhado, apenas respondeu ao Major que estava 

molhado e ao receber o choque teve uma reação de tirar a mão; 

(...) que a voz do acusado não saía abafada e nem houve 

aparência de ter tentado mudar a voz (...)” (Grifos no original); 

 

18) ex-Sd Ex Emanoel de Sousa Barros, que declarou (fls. 

286/287 do Volume 16):  

 “(...) que confirma integralmente o depoimento prestado no Auto 

de Prisão em Flagrante; que levou choques nas costas e na 

barriga; (...) que associou a compleição física do militar ao Cb 

Kermison; que não ouviu a voz do militar no momento dos 

choques; (...) que estava molhado pois passou em um riacho; (...) 

que quando recebeu os choques ficou com falta de ar; que em 

seguida o militar levantou o depoente, pois ficou preocupado; que 

em seguida o Sgt Roger passou nesse ponto e abordou o 

depoente e o militar que dava choques, perguntando o que estava 

acontecendo; que o depoente foi liberado na pista e o Sgt Roger 
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chamou o militar para conversar (...) que em decorrência dos 

choques não sofreu qualquer problema de saúde físico ou mental; 

que sempre tem falta de ar quando pratica exercícios, pois tem 

problema de sinusite (...)”; 

 

19) ex-Sd Ex Cristóvão de Freitas Amorim (Mídia audiovisual de fl. 

317 do Volume 18), que, após confirmar o depoimento prestado no Auto de 

Prisão em Flagrante, declarou que, por ocasião do acampamento, foi 

submetido a choques aplicados pelo Acusado; que estava com o corpo 

molhado no momento em que recebeu os choques; que apesar da dor que 

sentiu, não sofreu nenhuma lesão; acha que o fato motivador foi “trote ou 

alguma brincadeira” por parte do Acusado; que o objeto utilizado para 

aplicação dos choques foi uma lanterna; tinha convicção de que o Acusado foi 

o autor dos choques, reconhecendo-o pela voz; que não visualizou gravidade 

no ocorrido, por achar que “(...) fazia parte da instrução (...)”; que no momento 

o Acusado estava com uma touca ninja; que considerou o choque como de 

leve intensidade, mas se preocupou pelo fato de estar molhado. 

O Ministério Público Militar arrolou, também, as seguintes 

testemunhas: 

1) ex-Sd Ex Lindomar Carvalho de Sousa Júnior, que afirmou (fls. 

172/173 do Volume 10):  

“(...) que estava de padioleiro na seção de saúde por ocasião de 

acampamento do período básico; que durante a noite o Maj 

Mendes, médico, mandou que o depoente e o Sd João 

passassem em todas as oficinas da pista de mensageiro; que 

passaram em todas as oficinas conforme ordenado; que ao 

chegar à última oficina ouviu um barulho de "Taser"; que conhece 

a lanterna que dá choque como "Taser"; que foi verificar o que 

seria; que encontrou um soldado ao final da pista de cócoras; que 

o abordou e perguntou se estava tudo bem, obtendo a resposta 

que sim; que não perguntou sobre o suposto "Taser"; que em 

seguida retraiu juntamente com o Sd João; que não viu ou foi 

procurar o acusado; que durante o dia no acampamento não viu o 

acusado com touca ninja; que somente viu quatro militares 

próximo ao local dos fatos, em posição de retraimento para a 

base; que não identificou os quatro militares; que no dia seguinte 

por volta das 16 horas foi prestar depoimento no APF; que tinha a 

missão de passar em todas as oficinas da pista de mensageiro; 

que a pista de mensageiro ocorreu em mais de um dia durante o 

acampamento; (...) que não se recorda quem era o instrutor 

designado para a oficina em que encontrou o Soldado e ouviu o 

barulho de "Taser"; que no outro dia em que percorreu a pista não 

ouviu barulho de "Taser" (...)”; 
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2) ex-Sd Ex João Victor Silva Ribeiro Costa, que afirmou (fl. 174 

do Volume 10):  

“(...) que estava na função de padioleiro da Seção de Saúde do 2º 

BEC por ocasião do acampamento do período básico; que 

durante a noite pediu permissão ao Major Mendes para percorrer 

a pista do mensageiro, passando nas oficinas, sendo que recebeu 

a permissão; que foi acompanhado do Sd Lindomar; que passou 

em todas as oficinas e na última escutou um barulho alto, 

parecendo uma descarga elétrica, além de escutar um grito de um 

Soldado; que procurou e em seguida achou o Soldado que gritou; 

que identificou ser o Sd Barros; que perguntou se estava tudo 

bem, obtendo a resposta positiva; que não perguntou sobre o 

barulho da descarga elétrica; que o Sd Lindomar estava junto com 

o depoente nesse momento; que em seguida retraíram para a 

base; que viu um fotógrafo e outros três militares um pouco mais 

ao final da pista; que não sabe identificar os militares porque 

estava escuro; (...) que viu o acusado no acampamento; que não 

sabe dizer se o acusado estava com touca ninja durante o 

acampamento; que não relatou ao Major Mendes ou a outro 

superior o episódio da descarga elétrica e do grito ouvidos na 

pista. O Ministério Público Militar nada indagou. Às perguntas 

da Defesa, respondeu que nenhum praça foi atendido na Seção 

de Saúde naquela noite, alegando qualquer problema, após o 

retorno do depoente da pista (...)” (Grifos no original); 

 

3) Maj Ex Sérvio Alcântara Neves, que afirmou (fls. 206/208 do 

Volume 11):  

“(...) que era oficial de operações no acampamento do período 

básico; que no dia seguinte aos fatos da denúncia, dia 

17.09.2015, o 3º Sgt Roger informou ao depoente que alguns 

Soldados estariam se queixando de ter recebido choques na pista 

de mensageiro; que o depoente convocou seis Soldados, os quais 

relataram que na pista do mensageiro um militar em determinado 

ponto de controle mandava que os instruendos ficassem na 

posição de flexão, ou na posição de canguru, ou de pé, e fazia 

algumas perguntas, que se não fossem respondidas, o militar 

aplicava choques nos instruendos; que os Soldados não 

souberam identificar o militar que aplicava os choques, exceto 

dois Soldados que reconheceram o acusado pela voz; que os 

Soldados também não souberam dizer qual aparelho que 

transmitia os choques; que também informaram não ter 

identificado o militar que aplicava os choques pois ele estaria 

usando um capuz preto; (...) que os Soldados confirmaram que 

estavam molhados por ocasião dos choques, pois passaram por 

pontos de água durante a pista; que os Soldados também 
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informaram haver outro militar no local da pista em que se 

aplicavam os choques, sendo que o depoente identificou 

posteriormente que seria um Soldado do efetivo profissional que 

era o dono da lanterna; que o depoente convocou o acusado em 

separado, indagando-lhe a respeito dos fatos, porém o acusado 

negou; que o depoente realizou uma acareação informal, 

confrontando o acusado com os seis Soldados supostamente 

ofendidos; que durante a acareação, o acusado ficou de cabeça 

baixa e negou que tinha cometido os fatos; que logo em seguida à 

acareação, o acusado confessou ao depoente ter aplicado os 

choques nos Soldados da pista do mensageiro; que a confissão 

ocorreu somente na presença do depoente, após algumas 

orientações no sentido de que contatos físicos seria conduta 

inadmissível pela NGA do acampamento; que após a confissão, o 

depoente deu voz de prisão em flagrante ao acusado; (...) que o 

depoente orientou os Oficiais, Sargentos, Cabos e Soldados, por 

várias vezes, antes e durante o acampamento, no sentido de que 

era terminantemente proibido o contato físico com os instruendos 

no acampamento; que o Ten Torres também transmitiu a mesma 

orientação supracitada antes do início da pista de mensageiro; 

que não viu o acusado com o capuz preto durante a pista do 

mensageiro. Às perguntas do Ministério Público Militar, 

respondeu que o próprio depoente testou a lanterna, em contato 

com o seu braço, concluindo que a lanterna emitia algum tipo de 

choque; que não sabe dizer quais foram os testes ou perícias 

realizadas na lanterna por ocasião do APF. Às perguntas da 

Defesa (...)” (Grifos no original); 

 

4) Ten Ex Anderson da Silva Torres, que afirmou (fls. 209/210 do 

Volume 12):  

“(...) que o acusado trabalhava com o depoente no seu pelotão, 

na função de auxiliar de pelotão de instrução; que era o 

responsável pela pista do mensageiro durante o acampamento; 

que o acusado ficava como auxiliar na pista na área de descanso, 

após toda a pista ter sido concluída (...) que o depoente não 

presenciou os fatos narrados na denúncia; que ao término da 

pista nenhum dos instruendos relatou qualquer ocorrência; que no 

dia seguinte, por volta das 9 horas, algum militar teria informado 

ao depoente o ocorrido; que ao tomar conhecimento dos fatos, 

soube que os ofendidos e o acusado já teriam sido encaminhados 

ao Batalhão; que não foi ouvido no APF; que só foi ouvido 

posteriormente no IPM; que no momento em que conduziu o 

acusado à área de descanso, o referido não estava com touca 

preta; que também não viu o acusado com touca preta durante o 

acampamento; que o Sgt Roger estava no último incidente da 
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pista do mensageiro e que nesse incidente era cobrada a 

mensagem da pista; que os instruendos passavam por pontos de 

água durante o percurso da pista, motivo pelo qual ficavam 

molhados ao final; que não viu a referida lanterna e também não 

sabia que estava na posse do acusado; que o Soldado suposto 

dono da lanterna não estava previsto para integrar a pista do 

mensageiro; que o depoente permaneceu no início da pista, na 

área de espera, controlando o efetivo e a liberação do pessoal; 

que o superior de dia ao acampamento passou no percurso na 

pista do mensageiro nesse dia. O Ministério Público Militar 

nada perguntou. Às perguntas da Defesa, (...) que essas 

declarações causaram surpresa no depoente; que nunca 

presenciou qualquer atitude desabonadora do acusado 

anteriormente; que tinha pouco contato com o acusado, apesar de 

ser do mesmo pelotão de instrução, pois ele era da companhia de 

equipamento e manutenção (...)” (Grifos no original); 

 

5) 3º Sgt Ex Adolfo Roger Meireles, que afirmou (fls. 211/212 do 

Volume 12):  

“(...) que estava no último incidente da pista do mensageiro, 

momento em que recebia a mensagem da pista; que o Cb 

Kermison estava a 20 metros da posição do depoente, em um 

local mais alto destinado ao descanso dos instruendos, sem 

nenhuma ligação com a posição do depoente; que em 

determinado momento ouviu um grito vindo da posição do Cb 

Kermison; que foi até o local e constatou o Soldado EV Barros 

tremendo; que indagou ao Soldado Barros e o mesmo respondeu 

que teria levado um choque; que chamou o Cb Kermison em 

separado e indagou sobre o possível choque; que o acusado 

respondeu que não estaria dando choque e só estaria usando a 

lanterna para iluminação; que essa resposta foi de iniciativa do 

próprio acusado; que o depoente voltou a posição do Sd Barros, 

indagando-o novamente, sendo que obteve agora a resposta de 

que ele teria se enganado quanto ao choque e que alguém teria 

pisado na mão dele, sem especificar detalhes; que na sequência 

orientou todos os instruendos da posição de descanso, dizendo-

lhes que não havia mais incidente naquele local e que todos 

deveriam cuidar dos seus pés e descansar; que o Cb Kermison 

estava com uma bala clava (sic) ao ser abordado pelo depoente; 

que o depoente mandou o Cb Kermison retirar a bala clava (sic); 

(...) que no dia seguinte, após o café, o Sgt Borges informou o 

depoente acerca do ocorrido na pista; que se recordou do suposto 

choque levado pelo Sd Barros e resolveu falar com os então 

Capitães Sérvio e Moreira Santos; que narrou aos Oficiais os 

fatos que presenciou na noite anterior; que não teve outro contato 
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com a referida lanterna; que não se recorda de ter visto algum 

oficial percorrendo a pista nesse dia no intuito de fiscalizá-la; que 

as orientações sobre a área de descanso foram determinadas 

pelo Ten Torres, responsável pela pista; que o depoente ampliou 

a orientação no sentido de que os instruendos até mesmo 

poderiam dormir, no intuito de deixar bem claro que nenhuma 

outra atividade deveria ser feita no local. O Ministério Público 

Militar nada perguntou. Às perguntas da Defesa, respondeu que 

o uso de lanternas no acampamento é uma praxe adotada pelos 

instrutores para facilitar nos deslocamentos, evitando danificar a 

pista e auxiliando nas intercorrências; que não são fornecidas 

lanternas pela direção do exercício; que não há norma que 

regulamente um padrão de lanterna a ser utilizada pelos 

instrutores e consequentemente não há fiscalização do padrão de 

lanterna utilizada; que não sabe informar se o suposto dono da 

lanterna estaria entre os militares que auxiliavam o Cb Kermison; 

que antes do ocorrido, teve pouco contato com o Cb Kermison, 

mas percebeu que o referido cumpria normalmente o que lhe era 

ordenado; que nunca ouviu comentários anteriores a respeito de 

condutas pelo Cb Kermison, similares às da acusação (...)” (Grifos 

no original); 

 

6) Sd Ex José Regino de Oliveira Santos, que afirmou (fls. 

213/214 do Volume 12):  

“(...) que era o "canga" do Sd Barros na pista do mensageiro; que 

chegaram em um ponto da pista em que o Sd Barros foi colocado 

na posição de flexão pelo acusado; que identificou o acusado 

como sendo o Cb Kermison pela sua voz e por estar usando uma 

touca ninja; que viu o Cb Kermison utilizando a referida touca 

anteriormente, por ocasião da saída da sede do Batalhão para o 

acampamento; que percebeu o acusado indo em direção ao Sd 

Barros, que estava na posição de flexão; que ouviu o Sd Barros 

gritar no momento em que também ouviu o barulho da lanterna; 

que o barulho da lanterna parecia emitir choques; que o depoente 

não conseguiu ver se o Sd Barros estaria levando choques, pois 

estava olhando sempre para a frente com medo de levar choque 

também; que logo em seguida o Sgt Roger chegou ao local e a 

situação se acalmou; que o Sgt Roger chamou o Cb Kermison em 

particular e conversou alguma coisa, a qual não sabe dizer; que 

não conversou com o Sd Barros depois do fato; (...) que 

conseguiu identificar o Sgt Roger pela voz; (...) que conhecia a 

voz do Cb Kermison pois ele foi instrutor do seu pelotão no curso 

básico; que o depoente e o Sd Barros estavam molhados por 

terem passado em pontos com água na pista; que o Sgt Roger 

informou ao depoente que a pista teria acabado e que deveria ir 
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para o descanso; que a posição do Cb Kermison ficava no 

descanso, a cerca de 50 metros da posição do Sgt Roger; que 

junto ao acusado havia um outro Soldado falando, mas não sabe 

quem seria o referido Soldado; que no momento em que o Sgt 

Roger chamou o Cb Kermison em reservado para conversar, o 

depoente e o Soldado Barros se misturaram em meio aos outros 

Soldados que estavam no descanso; que dessa posição os 

instruendos seguiram para a posição do Ten Torres. O Ministério 

Público Militar nada perguntou. Às perguntas da Defesa, 

respondeu que só o Cb Kermison usava a touca ninja por ocasião 

da área de descanso; (...) que o Cb Kermison pediu ao depoente 

a senha, a contrassenha e a mensagem; que o depoente estava 

assustado e nervoso e falou que não sabia a senha; que na 

sequência, o Cb Kermison mandou que o Sd Barros ficasse na 

posição de flexão (...)” (Grifos no original); 

 

A Defensoria Pública da União não arrolou testemunhas (fl. 292 

do Volume 17). 

O Acusado foi qualificado e interrogado em 16 de maio de 2017 

(fl. 346 do Volume 18), declarando, inicialmente, que os fatos narrados na 

Denúncia não são verdadeiros. Declarou, ainda, que, durante o acampamento 

estava utilizando a lanterna do Soldado Keison Lemos Costa, mas apenas para 

iluminar o local da instrução; que não sabia utilizar a lanterna; que descobriu a 

função “taser” após algum tempo; que usou a lanterna apenas para iluminar o 

rosto dos soldados e perguntar a senha; que sua função no dia dos fatos era 

guiar os soldados até a área de descanso; que algumas vezes apertava o 

botão para acionar a luz, mas emitia o choque, por inexperiência sua; que, em 

momento algum encostou a lanterna nos soldados, uma vez que estava “a 

frente dos soldados” durante o trajeto para o descanso; que não deu ordem 

para que os militares executassem flexões; que em momento algum encostou a 

lanterna nos soldados; que nenhum militar gritou durante a sua instrução; que 

utilizou a touca ninja preta apenas durante o dia, mas que não ficou com o 

rosto totalmente coberto. 

Na fase do art. 427 do CPPM, o Parquet das Armas (fl. 347 do 

Volume 19) e a DPU (fl. 350 do Volume 19) nada requereram. 

Em Alegações Escritas (fls. 353/357), o MPM pugnou pela 

condenação do Acusado, porém, com a “(...) aplicação subsidiária do previsto 

no art. 71 do Código Penal (CP) (...)” (fl. 357), por se tratar de “(...) crime 

continuado e não de concurso material (...)” (fl. 357). 

A DPU (fls. 359/369), por sua vez, requereu a absolvição do 

Acusado, por “(...) inexistência de provas suficientes para ligar a figura do réu à 

infração penal e/ ou na inexistência de provas suficientes para a condenação, 

conforme art. 439, alíneas "c" e "e". (...)” (fl. 369), bem como“(...) por ausência 
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de tipicidade da conduta, por ausência dos elementos típicos formais objetivos 

de "expor a perigo a vida ou saúde" ou a ausência do elemento típico formal 

subjetivo, o dolo específico, conforme art. 439, alínea "b" (...)” (fl. 369). 

Em Julgamento ocorrido no dia 22 de agosto de 2017 (fls. 

383/395), o Conselho Permanente de Justiça para o Exército, por maioria 

(3x2), condenou o Acusado, à pena de 2 (dois) meses de detenção, como 

incurso no artigo 213, caput, do CPM, com o benefício do sursis pelo prazo de 

2 (dois) anos, o direito de apelar em liberdade e o regime prisional inicialmente 

aberto. 

A Sentença foi lida, assinada e publicada em 29 de agosto de 

2017 (fls. 396/397 do Volume 24).  

O Ministério Público Militar foi intimado em 31 de agosto de 2017 

(fl. 399 do Volume 24), tendo sido certificado o trânsito em julgado do decisum 

para o Órgão de Acusação em 6 de setembro de 2017 (fl. 402 do Volume 24). 

A Defensoria Pública da União, intimada em 8 de setembro de 

2017 (fl. 400 do Volume 24), interpôs, tempestivamente, o presente Recurso de 

Apelação (fl. 401 do Volume 24). 

Em suas Razões (fls. 408/420), a DPU requereu absolvição do 

Acusado com base no artigo 439, alíneas “c” e “e”, do CPPM, haja vista a “(...) 

inexistência de provas suficientes para ligar a figura do réu à infração penal 

(...)”, bem como “(...) para a condenação (...)” (fl. 420). 

O Órgão de Defesa sustentou, ainda, caso não operada a 

absolvição do Réu com base nesse argumento, a atipicidade da conduta, “(...) 

por ausência dos elementos típicos formais objetivos de "expor a perigo a vida 

ou saúde" ou a ausência do elemento típico formal subjetivo, o dolo específico, 

conforme art. 439, alínea "b" (...)” (fls. 419/420). 

Em Contrarrazões (fls. 422/425), o Parquet Castrense refutou os 

argumentos defensivos, requerendo, ao final, a manutenção da sentença 

condenatória “(...) nos seus próprios termos, a fim de que a pena referente à 

condenação do hoje Civil FRANCISCO KERMISON SOARES DA SILVA seja 

mantida (...)” (fl. 425). 

A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer da lavra da 

Subprocuradora-Geral da Justiça Militar Dra. Maria de Nazaré Guimarães de 

Moraes, opinou pelo não provimento do Recurso de Apelação. 

Em 25/10/2018, a Apelação foi redistribuída para este Relator 

(Evento 12). 

A Exma. Sra. Ministra-Revisora teve vista dos autos. 

 

É o Relatório. 
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VOTO 

 

Por ser tempestivo e atender aos demais requisitos de 

admissibilidade, conheço do Apelo. 

A Defensoria Pública da União insurgiu-se contra a Sentença do 

Conselho Permanente de Justiça para o Exército da Auditoria da 10ª CJM, de 

22 de agosto de 2017, que condenou o ex-Cb Ex FRANCISCO KERMISON 

SOARES DA SILVA, por maioria de votos (3x2), à pena de 2 (dois) meses de 

detenção, como incurso no artigo 213, caput, do CPM, com o benefício do 

sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, o direito de apelar em liberdade e o regime 

prisional inicialmente aberto. 

Em suas Razões recursais, a DPU requereu “a reforma da 

sentença condenatória para fins de absolvição do acusado em relação ao crime 

previsto no artigo 213, caput, do Código Penal Militar, haja vista a inexistência 

de provas suficientes para ligar a figura do réu à infração penal e/ou na 

inexistência de provas suficientes para a condenação, conforme art. 439, 

alíneas ‘c’ e ‘e’”, pugnando pela aplicação do princípio in dubio pro reo. 

Sustenta seu pedido, aduzindo que “a imputação da prática de conduta 

delituosa deve se embasar em elementos que evidenciem a materialidade 

delitiva e, principalmente, a autoria do fato sem o que carece justa causa a 

propositura da ação penal”. Argumenta, em síntese, que: 

 

“(...) Toda a acusação por parte do Ministério Público Militar foi 

apenas lastreada pelo depoimento das vítimas e testemunhas 

presentes no local do ocorrido. De acordo com o depoimento 

destes, nenhum pôde reconhecer o autor das descargas por meio 

das suas feições físicas, seja por conta do autor utilizar-se de uma 

touca preta ou não olharem diretamente para o rosto do agressor. 

Caso ainda tivessem olhado para o rosto do autor, seria de todo 

difícil o reconhecimento facial deste (sic), visto o horário noturno 

dos acontecimentos e a pouca iluminação no local dos 

acontecimentos. 

A forma que o Sr. Francisco Kermison foi reconhecido, de acordo 

com os depoimentos prestados, é de todo precária, longe de 

lastrear uma autoria criminosa e imputar a alguém o cometimento 

de qualquer ilícito, visto que, de acordo com as suas oitivas, 

afirmam ser o Sr. Francisco Kermison o autor das descargas por 

meio de reconhecimento vocal e tamanho físico. Ocorre que foi 

dito em depoimento por uma das vítimas que o autor estava 

engrossando a voz para não ser identificado, não sendo a sua voz 

natural a proferida nos atos e, ressalte-se que, o local havia pouca 

iluminação e todo o ocorrido passou-se no turno da noite. 

(...) 
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Claramente há dúvida acerca de quem realmente praticou a 

infração penal e esta dúvida milita a favor do apelante. O princípio 

do “in dubio pro reo” tem como finalidade principal, exatamente, 

evitar condenações baseadas em dúvidas, evitando que alguém 

inocente seja condenado. 

E este juízo de certeza é ônus do órgão acusador, que não trouxe 

aos autos elementos convincentes da autoria do delito. 

(...)”. 

 

Subsidiariamente, caso não operada a absolvição do Réu com 

base na argumentação anteriormente exposta, requereu “a reforma da 

sentença condenatória para fins de absolvição por ausência de tipicidade da 

conduta, por ausência dos elementos típicos formais objetivos de ‘expor a 

perigo a vida ou saúde’ ou ausência do elemento típico formal subjetivo, o dolo 

específico, conforme art. 439, alínea ‘b’.” 

A respeito da suscitada ausência de tipicidade da conduta, por 

faltarem os elementos formais objetivos “expor a perigo a vida ou a saúde”, 

argumenta, em síntese que: 

 

“(...) 

Pela fiel descrição do que preconiza o tipo penal, é notória a 

exigência de comprovação que a conduta do acusado teve 

como resultado a exposição a perigo da vida ou da saúde das 

vítimas, exigência essa que não foi demonstrada pelo Parquet 

federal em toda instrução criminal no que se refere ao ora 

defendente. 

(...) 

Conforme exames de corpo de delito realizados nas vítimas, 

TODOS OS RESULTADOS E QUESITOS RESPONDIDOS PELO 

MÉDICO, DR. UBIRAJARA V. MENDES (CRM 5830), FORAM 

FAVORÁVEIS AO SR FRANCISCO KERMISON (fls. 277/296). 

De acordo com os laudos, os atos praticados contra os 

instruendos não foram capazes de ocasionar qualquer ofensa à 

integridade corporal ou à saúde dos pacientes, como também, 

qualquer perigo a vida destes, conforme o primeiro e quinto 

quesito respondido pelo médico: 

‘(...) 

PRIMEIRO – se há ofensa à integridade corporal ou à saúde do 

paciente; 

Resposta: NÃO. 

QUINTO – se resultou perigo de vida; 

Resposta: NÃO. (...)’ 

Importante ainda destacar que feito exame pericial no objeto 

apreendido utilizado nos atos, qual seja uma lanterna preta, foi 

concluído que o objeto realmente permite o acionamento de 
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descarga elétrica, todavia, não foi possível medir a corrente 

elétrica e tensão elétrica produzida pelo equipamento (fl. 262). 

Além de todos os exames de corpo de delito indicarem 

integralmente que os atos praticados contra as vítimas não 

ocasionaram qualquer riscos a saúde ou vida destes, os mesmos 

foram uníssonos em afirmar, em depoimentos prestados na 

presença do Excelentíssimo Magistrado e Douto representante do 

Ministério Público Militar que os choques não ocasionaram 

qualquer lesão corporal, (...) 

Todas as provas produzidas durante a instrução processual foram 

por meio de exames periciais e depoimentos colhidos das vítimas 

e testemunhas. Conforme visto, tais provas comprovaram que os 

atos praticados pelo Sr. Francisco Kermison não tiveram qualquer 

potencialidade lesiva para configurar o elemento típico objetivo do 

crime de maus tratos (art. 213, CPM), restando clara a atipicidade 

dos atos acusados pelo Ministério Público Militar. 

(...)”. 

 

Quanto à alegada ausência do dolo específico, o Órgão defensivo 

argumentou, em síntese, que: 

 

“Além de todo o exposto, é preciso reconhecer que o Sr. 

Francisco Kermison nunca agiu com o animus específico do 

tipo penal de Maus Tratos (art. 213, CPM).  

Conforme depoimentos prestados pelas vítimas, inclusive 

transcrito anteriormente, o acusado apenas encostava a 

lanterna, ocasionando choques, de maneira rápida e 

instantânea, sem menor intenção de provocar quaisquer 

riscos às vítimas. 

O Ministério Público Militar, incumbido de comprovar os 

elementos típicos do crime, não conseguiu assegurar de maneira 

contundente quais seriam as motivações e as intenções do Sr. 

Francisco Kermison na sua conduta, deixando inúmeras ilações 

sobre os seus propósitos, inclusive o objetivo disciplinar da 

conduta. 

(...).” 

 

Com a devida vênia, os argumentos aduzidos pela Defesa não 

prosperam. 

O delito de maus tratos, consoante leciona Enio Luiz Rossetto, se 

configura quando o agente, em local sujeito à Administração Militar ou no 

exercício de função militar, expõe a “(...) perigo a vida ou a saúde de pessoa 

sobre a qual o agente deveria exercer, de forma prudente e moderada, a sua 

autoridade, guarda ou vigilância, ou poder de correção e disciplina (...)” (Código 
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Penal Militar Comentado. Parte Especial. Revista dos Tribunais. São Paulo. 

2012. p. 684). 

Ainda segundo o autor, o delito tipificado no art. 213 do CPM “(...) 

é crime formal, de consumação antecipada pela exposição do bem jurídico a 

perigo, não sendo necessário o efetivo dano (...)” (ob. cit., p. 685). (Grifamos) 

Quanto à autoria e à materialidade delitivas, apesar do Acusado, 

desde a sua oitiva na fase inquisitorial, ter negado os fatos narrados na 

Denúncia, as provas constantes dos autos não deixam dúvidas de que o Réu 

foi o autor da empreitada criminosa. 

Conforme se extrai do caderno processual, as condutas narradas 

na inicial ocorreram ao final da execução da “pista de mensageiros”, local onde 

se encontrava o Acusado, que tinha a missão de conduzir os instruendos 

daquela posição para a área de descanso. Na ocasião, o Apelante estava 

acompanhado do Sd Keison (militar não previsto no apoio à instrução e 

proprietário da lanterna). 

Os elementos contidos nos autos demonstram que, naquele ponto 

de controle, os Ofendidos eram colocados na posição de flexão ou segurando o 

fuzil com os braços distendidos, situação na qual recebiam choques elétricos 

em diversas partes do corpo. 

Em seu depoimento (Mídia – fl. 346 do volume 18), o Apelante 

admitiu que estava no local dos fatos e que portava a lanterna com função 

“taser”, de propriedade do Sd Keison. Contudo, nega que tenha utilizado o 

referido equipamento para aplicar choques nos instruendos. 

Afirmou ter utilizado o instrumento em tela apenas para fins de 

iluminação e que durante o manuseio acabou por descobrir a função “taser”. 

Disse que, por não saber utilizar a lanterna, algumas vezes acionava, 

acidentalmente, a funcionalidade de choque, mas que em momento algum 

encostou tal objeto nos instruendos. 

Indagado sobre como reparou que a lanterna produzia algum tipo 

de choque ou de eletricidade, o interrogado insistiu na tese de que não sabia 

usar a lanterna e nem tinha interesse naquela funcionalidade, mas percebeu 

que o equipamento produzia descargas ao acionar, “acidentalmente”, o botão 

de choque. O Acusado chegou a descrever que o “choque produzido” (arco 

voltaico) era de cor azul ou cinza e que fazia um barulho, não muito alto, 

parecido com o de um besouro ou de uma cigarra. 

O Laudo de Exame Pericial em Objeto OB0080/2015 (fls. 257/262 

do Apenso 40) apontou que o equipamento examinado possui um interruptor 

rolante que aciona a lanterna tipo LED e uma mira laser. Já a funcionalidade 

“taser” é acionada por botão existente no corpo do equipamento. O referido 

laudo indicou, ainda, que na extremidade posterior da lanterna existe uma 

cavidade “para introdução de chave acionadora do ‘taser’”. 
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Não se sustenta a versão do Acusado de que teria acionado a 

lanterna, por diversas vezes, tão somente de maneira acidental, por falta de 

conhecimento do respectivo manuseio. 

Em confronto com o conjunto fático-probatório dos autos, a 

narrativa construída pelo Réu para negar ter sido ele quem aplicou os choques 

nos instruendos, mostra-se frágil, contraditória e ilógica. Nesse sentido, bem 

pontuou o Parecer da PGJM que: 

 

“O Apelante não negou que estivesse no local dos fatos e que 

tenha se utilizado da lanterna, embora tenha negado que aplicou 

os choques. Ocorre que essa ultima negativa é bastante frágil, 

ainda mais que o próprio Apelante reconhece que descobriu a 

função de "taser" quando acionou um dos botões da lanterna, que 

haviam apenas dois botões e que as vezes se confundia ao 

apertá-los. 

(...) 

O ex-Cb  FRANCISCO foi reconhecido como o autor dos choques 

por sua voz e porte físico, além dele ser o responsável pela pista 

e ele próprio admitir que estava presente no local do fato e que 

"descobriu" que um dos botões da lanterna desferia choques. 

(...).” 

 

Com efeito, os harmônicos depoimentos dos Ofendidos e 

Testemunhas, que reconheceram o ex-Cb Kermison como o autor dos 

choques, atestam a materialidade e autoria do delito. Nesse sentido, colaciono 

os relevantes trechos das declarações dos Ofendidos, todas colhidas perante 

o Juízo de primeiro grau: 

- O ex-Sd Arquelau Martins Soares Neto confirmou: “(...) que 

recebeu duas descargas pelo acusado, conforme depoimento, sendo uma no 

braço e outra na orelha (...) que a descarga foi dada através de uma lanterna 

(...) que os fatos ocorreram no final da pista do mensageiro, (...) que 

reconheceu ser o acusado pela voz, pelo físico e pela touca, uma vez que 

já havia visto ele com a touca anteriormente (...) que em relação ao 

acusado conseguiu identificar devido à proximidade: cerca de um metro; 

(...) que ficou sabendo depois que o acusado foi descoberto pelo Sargento e 

que este o proibiu de continuar a dar os choques (...)” (Grifamos); 

- O ex-Sd Gustavo Carvalho Oliveira confirmou: “(...) que o 

acusado deu choques através de uma lanterna; que foi um choque na orelha e 

dois no pescoço; (...) que identificou o acusado no momento dos fatos 

tendo em vista reconhecer a sua voz; que conhecia o acusado, pois o 

mesmo era instrutor do curso básico; que o acusado estava com touca, com o 

rosto totalmente coberto (...) que naquele ponto da pista o próprio Cabo 
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acusado era o responsável (...) que reconheceu a voz do acusado nos 

sucessivos momentos em que pediu a senha (...)” (Grifamos); 

- O ex-Sd Ítalo Estefânio Pereira Chaves confirmou: “(...) que o 

acusado deu choque no depoente com uma lanterna preta no braço esquerdo 

(...) que reconheceu o acusado porque ao iniciar o deslocamento para o 

acampamento o referido trajava touca e luvas pretas; que no momento do 

choque na pista viu a pessoa que aplicava os choques com touca e luvas 

pretas, sendo isso suficiente para a identificação do acusado; que 

também conseguiu identificar pelo andar do acusado (...)” (Grifamos); 

- O ex-Sd Lucas Sousa Castro confirmou: “(...) que recebeu 

choques do acusado por meio de uma lanterna preta que gerava descargas na 

sua extremidade; que o depoente encontrava-se com os braços erguidos em 

paralelo, segurando o fuzil na horizontal, durante os choques; que o depoente 

tomou quatro choques; (...) que conseguiu identificar o Cabo Kermison pela 

voz e pela touca preta que utilizava; que conhecia o Cabo Kermison por 

ser o instrutor do seu pelotão e consequentemente reconhecia a sua voz; 

que o Cabo Kermison estava com a referida touca por ocasião da alvorada 

daquele dia, por isso o depoente conseguiu distingui-lo dos demais; (...) que no 

referido ponto da pista só reconheceu o acusado e acredita que ele era o 

mais antigo e responsável pelo ponto no local (...)” (Grifamos); 

- O ex-Sd João Ribeiro da Silva Sousa confirmou: “(...) que 

recebeu choques de lanterna emitidos pelo acusado, sendo 6 na orelha direita 

e 2 no braço direito (...) que reconheceu o Cabo pela voz, pela touca preta 

que só mostrava os olhos e pela compleição física; que identificou a 

touca preta pois o acusado estava utilizando também por ocasião da 

alvorada no mesmo dia no 2° BEC; que o acusado foi seu instrutor e por 

passarem muito tempo juntos reconhecia a sua voz; (...)” (Grifamos); 

- O ex-Sd Gean da Silva Miranda confirmou:“(...) que recebeu um 

choque na mão direita, próximo ao punho, emitido pelo acusado por meio de 

uma lanterna; que estava na posição de flexão no momento do choque; (...) 

que reconheceu o acusado pela voz e pelo tamanho; que o acusado foi 

seu instrutor durante o período básico e por isso reconhecia a sua voz 

(...) que o Cabo Kermison era o mais antigo no local em que estavam pagando 

flexão (...)” (Grifamos); 

- O ex-Sd José Flávio do Nascimento confirmou: “(...) que o 

acusado colocou o depoente na posição de flexão e executou dois choques, 

sendo um nas costas e outro na orelha, por meio de uma lanterna; (...) que 

identificou o acusado devido o uso da touca ninja e também pela voz; que 

o acusado estava usando a touca ninja desde o período da manhã no 

próprio acampamento; que a touca era preta e só permitia ver os olhos do 

acusado; que também reconheceu o acusado por conhecer sua estatura; 
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que conhecia a voz do acusado porque ele foi seu instrutor no período 

básico; (...)” (Grifamos); 

- O ex-Sd Francisco das Chagas dos Santos Carvalho Júnior 

confirmou: “(...) que durante a pista de mensageiro levou dois choques 

elétricos, sendo um na região do ombro e o outro não se recorda exatamente o 

local (...) que foi ordenado ficar na posição de flexão pelo acusado e que nesse 

momento recebeu os choques; que identificou o acusado pela sua voz, pois 

o conhecia por ter sido instrutor no período básico; que o acusado estava 

com touca ninja, que cobria todo o seu rosto (...) que levou choques no 

último ponto da pista, já ao final; (...)” (Grifamos); 

- O ex-Sd Ian Lucas Gomes da Silva confirmou: “(...) que levou 

um choque no pescoço e outro na coluna; que os choques eram dados com 

lanterna; que identificou o acusado dando choques, tendo em vista que na 

noite anterior o referido estava com a touca ninja, além de reconhecer o 

porte físico e a voz; (...) que os choques ocorreram antes do ponto de 

descanso; (...) que o Cb Kermison foi seu instrutor desde o início do período 

básico, por cerca de 2 meses; que o acusado não levantava a touca para 

falar, mas era possível identificar sua voz (...)” (Grifamos);  

- O ex-Sd Daniel Larussi de Macedo Sousa, confirmou: “(...) que 

se recorda que levou os choques no braço esquerdo, na orelha esquerda e na 

mão esquerda (...) que reconheceu a voz do Cb Kermison, pois o mesmo 

era o seu instrutor; (...) que reconheceu a voz do Cb Kermison 

imediatamente; (...)” (Grifamos); 

- O ex-Sd Alexander Gabriel Lima de Araújo Fontes confirmou 

“(...) que levou choques na mão e no braço (...) que estava segurando o fuzil na 

posição horizontal com os dois braços esticados, e nesse momento levou os 

choques; que reconheceu o Cb Kermison pela touca que usava na 

alvorada antes de irem para o campo; que além disso, reconheceu o 

acusado pela voz e pelo porte físico; (...)” (Grifamos) 

- O ex-Sd Cristóvão de Freitas Amorim (Mídia de fl. 317 do 

Volume 18) confirmou que foi submetido a choques aplicados pelo Acusado 

durante o acampamento e que tinha convicção de que o Acusado foi o autor 

dos choques, reconhecendo-o pela voz. 

Merece especial destaque o depoimento do Ofendido Gabriel da 

Silva Feitosa, que declarou em Juízo ter visualizado o rosto do Acusado, sem 

capuz, no momento em que recebeu os choques, conforme se verifica dos 

seguintes trechos de sua inquirição:  

 

“(...) que recebeu vários choques emitidos por uma lanterna, com 

média intensidade, sendo na barriga, no pescoço, na orelha, nas 

pernas e nádegas; (...) que os choques foram executados pelo 

Cb Kermison; que viu o acusado encapuzado no momento em 
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que o depoente estava na posição de flexão; que viu 

diretamente o rosto do acusado, sem o capuz, no momento 

em que o depoente estava em pé segurando o fuzil (...) que 

enquanto o acusado utilizava o capuz, conseguiu identificá-lo 

pela estatura e pela sua voz, pois já o conhecia 

anteriormente; (...) que ao receber os choques, o depoente 

falava para o acusado parar; que, inclusive, falou o próprio nome 

do acusado, tendo verificado que ele tentou ocultar a identidade, 

dizendo: ‘não sou eu, não sou eu, que cabo, que cabo?’; que 

depois que viu o rosto do acusado os choques diminuíram 

um pouco (...)” (Grifamos); 

 

Outro relevante elemento de convicção quanto à prática da 

conduta delituosa por parte do Apelante extrai-se do evento envolvendo o Sd 

Emanoel de Sousa Barros que, em Juízo, confirmou: 

  

“(...) que levou choques nas costas e na barriga (...) que 

depois ficou sabendo que era o Cb Kermison, (...); que 

associou a compleição física do militar ao Cb Kermison; (...) 

que durante a pista estava com o seu canga Sd Regino, porém no 

momento dos choques estava sozinho; (...) que quando recebeu 

os choques ficou com falta de ar; que em seguida o militar 

levantou o depoente, pois ficou preocupado; que em seguida o 

Sgt Roger passou nesse ponto e abordou o depoente e o 

militar que dava choques, perguntando o que estava 

acontecendo; que o depoente foi liberado na pista e o Sgt 

Roger chamou o militar para conversar” (Grifamos) 

 

Embora não tenha dito isso em seu depoimento, eis que a maioria 

das vítimas buscou, de certa forma, minimizar o fato, restou comprovado nos 

autos que, no momento em que estava sofrendo a sessão de maus-tratos, o 

ex-Sd Barros proferiu gritos que foram ouvidos pelo seu “canga”, Sd Regino, 

pelo ex-Sd João Victor (padioleiro) e, também, pelo 3º Sgt Roger. 

Na instrução processual, a Testemunha José Regino de Oliveira 

Santos, afirmou:  

 

“(...) que era o "canga" do Sd Barros na pista do mensageiro; que 

chegaram em um ponto da pista em que o Sd Barros foi colocado 

na posição de flexão pelo acusado; que identificou o acusado 

como sendo o Cb Kermison pela sua voz e por estar usando 

uma touca ninja; que viu o Cb Kermison utilizando a referida 

touca anteriormente, (...) que percebeu o acusado indo em 

direção ao Sd Barros, que estava na posição de flexão; que 

ouviu o Sd Barros gritar no momento em que também ouviu o 
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barulho da lanterna; que o barulho da lanterna parecia emitir 

choques; que o depoente não conseguiu ver se o Sd Barros 

estaria levando choques, pois estava olhando sempre para a 

frente com medo de levar choque também; que logo em seguida 

o Sgt Roger chegou ao local e a situação se acalmou; que o 

Sgt Roger chamou o Cb Kermison em particular e conversou 

alguma coisa, a qual não sabe dizer (...) que conhecia a voz do 

Cb Kermison pois ele foi instrutor do seu pelotão no curso 

básico; (...) que a posição do Cb Kermison ficava no descanso, a 

cerca de 50 metros da posição do Sgt Roger (...);” (Grifamos); 

 

A Testemunha João Victor Silva Ribeiro Costa, declarou em 

Juízo: 

 

“(...) que estava na função de padioleiro da Seção de Saúde do 2º 

BEC por ocasião do acampamento do período básico; (...); que 

passou em todas as oficinas e na última escutou um barulho 

alto, parecendo uma descarga elétrica, além de escutar um 

grito de um Soldado; que procurou e em seguida achou o 

Soldado que gritou; que identificou ser o Sd Barros; que 

perguntou se estava tudo bem, obtendo a resposta positiva; (...)” 

(Grifamos); 

 

A oitiva do 3º Sgt Adolfo Roger Meireles corrobora ter sido o Cb 

Kermison o militar que aplicou os choques no Soldado Barros. Ouvido em 

Juízo, o Graduado declarou: 

 

“(...) que estava no último incidente da pista do mensageiro, 

momento em que recebia a mensagem da pista; que o Cb 

Kermison estava a 20 metros da posição do depoente, em um 

local mais alto destinado ao descanso (...) que em determinado 

momento ouviu um grito vindo da posição do Cb Kermison; 

que foi até o local e constatou o Soldado EV Barros 

tremendo; que indagou ao Soldado Barros e o mesmo 

respondeu que teria levado um choque; que chamou o Cb 

Kermison em separado e indagou sobre o possível choque; que o 

acusado respondeu que não estaria dando choque e só 

estaria usando a lanterna para iluminação; que essa resposta 

foi de iniciativa do próprio acusado; que o depoente voltou a 

posição do Sd Barros, indagando-o novamente, sendo que 

obteve agora a resposta de que ele teria se enganado quanto 

ao choque e que alguém teria pisado na mão dele, sem 

especificar detalhes; (...) que o Cb Kermison estava com uma 

bala clava ao ser abordado pelo depoente; que o depoente 

mandou o Cb Kermison retirar a bala clava; (...) que no dia 
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seguinte, após o café, o Sgt Borges informou o depoente 

acerca do ocorrido na pista; que se recordou do suposto 

choque levado pelo Sd Barros e resolveu falar com os então 

Capitães Sérvio e Moreira Santos; (...)” (Grifamos); 

 

Por fim, no seu depoimento na fase judicial, o Maj Ex Sérvio 

Alcântara Neves afirmou que, no dia dos fatos, o Acusado confessou para ele 

ter praticado a conduta delituosa, tendo declarado: 

 

“(...) que no dia seguinte aos fatos da denúncia, dia 17.09.2015, o 

3º Sgt Roger informou ao depoente que alguns Soldados estariam 

se queixando de ter recebido choques na pista de mensageiro (...) 

que o depoente convocou o acusado em separado, indagando-lhe 

a respeito dos fatos, porém o acusado negou; que o depoente 

realizou uma acareação informal, confrontando o acusado com os 

seis Soldados supostamente ofendidos; que durante a acareação, 

o acusado ficou de cabeça baixa e negou que tinha cometido os 

fatos; que logo em seguida à acareação, o acusado confessou 

ao depoente ter aplicado os choques nos Soldados da pista 

do mensageiro; que a confissão ocorreu somente na 

presença do depoente (...) que após a confissão, o depoente 

deu voz de prisão em flagrante ao acusado (...)” (Grifamos). 

 

Diante da pujante prova contida nos autos, incabível o 

reconhecimento da tese defensiva quando alega haver dúvida acerca de quem 

realmente praticou a infração penal, mostrando-se, no caso, inadmissível a 

aplicação do Princípio in dubio pro reo, conforme requerido pela DPU. 

Comprovada a prática delituosa, passo ao enfrentamento das 

teses defensivas remanescentes, a primeira delas relativa à atipicidade da 

conduta, por “ausência de exposição ao perigo concreto”, seja em virtude do 

resultado do Laudo Pericial, que não identificou a corrente elétrica produzida 

pelo equipamento, seja pelo exame de corpo de delito, que concluiu não ter 

havido ofensa à integridade e à saúde das vítimas, nem ter resultado perigo de 

vida para elas. 

Em relação a esse tema, a Defesa afirmou que a conduta seria 

atípica “(...) por ausência dos elementos típicos formais objetivos de "expor a 

perigo a vida ou saúde" (...)”. Ou seja, segundo a ótica defensiva, somente se 

poderia imputar a prática delituosa ao Acusado se fossem identificados danos à 

integridade ou à saúde dos Ofendidos ou perigo a vida daqueles, o que não 

restou comprovado pela perícia, a qual não realizou “a medição da corrente e 

da tensão elétrica produzidas pelo equipamento” utilizado por ocasião dos 

choques empreendidos contra eles. 
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Os argumentos não merecem acolhida. Conforme lecionam 

Cícero Robson Coimbra Neves e Marcello Streifinger (Manual de Direito Penal 

Militar, 4ª ed. Saraiva, 2014, São Paulo, pg. 1.073), o crime de maus-tratos 

“possui como conduta nuclear expor a perigo a vida ou saúde de outrem, ou 

seja, trazer risco, por ação ou omissão, à pessoa (...)” (Grifamos). Trata-se, 

pois, de crime de perigo concreto, que deve ser demonstrado nos autos. Vale 

dizer que a prática delituosa descrita no art. 213 do CPM exige, tão somente, a 

demonstração de que houve perigo em potencial para a saúde ou para a vida. 

Com efeito, o Laudo de Exame Pericial não mediu a corrente e a 

tensão produzidas pela lanterna. Contudo, a perícia concluiu que o referido 

objeto se encontrava em perfeitas condições de uso, sendo apto a produzir 

descarga elétrica (que gera um arco-voltaico entre as placas metálicas 

presentes na sua parte anterior), mediante o acionamento do seu botão lateral, 

de maneira que não resta qualquer dúvida acerca de sua potencialidade lesiva. 

Da mesma forma, não obstante os laudos dos exames de corpo 

de delito realizados nas vítimas (procedidos, de maneira indireta, cinco meses 

após a ocorrência dos fatos) terem atestado que não houve ofensa à 

integridade corporal ou à saúde dos Ofendidos, a efetiva lesão à integridade ou 

à saúde não é exigida para a configuração do delito de maus-tratos, eis que, 

por se tratar de delito de perigo concreto, para a sua consumação exige-se tão 

somente a “exposição a perigo de que decorra a probabilidade de dano à 

saúde”. Caso tivesse ocorrido efetiva lesão à integridade corporal ou à saúde 

dos instruendos, haveria o exaurimento do delito, a incidência de maus-tratos 

na sua forma qualificada, ou até mesmo de outro tipo penal. 

Consoante a jurisprudência desta Corte, para a consumação do 

crime de maus-tratos, necessário e suficiente é o perigo de dano à saúde da 

vítima. Nesse sentido, trago à colação os seguintes julgados: 

 

“EMENTA: Apelação. Maus-tratos (CPM, art. 213). Extinção da 

punibilidade. Oficial que, na função de Comandante e instrutor 

responsável pelo acampamento dos incorporados às fileiras do 

Exército, a pretexto de dar mais efetividade e dinamismo aos 

exercícios, durante o período básico de instrução, antes de seu 

início, passa a aplicar choques aos instruendos mediante um 

aparelho portátil de radiocomunicação de 40 volts. Delito de 

perigo concreto, que se consuma com a exposição a perigo 

de que decorra probabilidade de dano à saúde. O bem jurídico 

tutelado é a incolumidade da pessoa, que diz respeito não só aos 

aspectos físicos, mas a pessoa de maneira integral, abrangendo, 

inclusive, a parte psíquica. Fundamento da sentença absolutória 

divorciado das provas carreadas aos autos, que demonstraram 

que o Acusado empregou método abusivo disciplinar que 

não faz parte de qualquer instrução militar (...)” (STM - 
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Apelação (FO) nº 2007.01.050834-1/SP, Relator: Ministro Gen Ex 

Francisco José da Silva Fernandes, julgado em 4/12/2008) (Grifos 

nossos). 

 

“(...) 

Maus tratos. Falta de nexo de causalidade entre a omissão dos 

instrutores e a (sic) lesões sofridas. Não comprovação. 

Desnecessidade de ocorrência de lesão para a caracterização do 

delito. 

O crime de maus tratos é crime de perigo e não exige a 

ocorrência de lesão para a sua configuração, mas apenas para a 

incidência da qualificadora (...). 

(...)” (STM - Recurso em Sentido Estrito nº 35-52.2010.7.01.0401-

RJ, Relator: Ministro Ten Brig Ar Cleonilson Nicácio Silva, Julgado 

em 27/10/2011). 

 

Embora, em suas declarações, a maioria dos Ofendidos tenha 

minimizado a situação à qual foram expostos, em alguns casos a percepção da 

descarga foi mais intensa, visto que os instruendos estavam molhados, 

havendo relatos de tremores e dores de média intensidade por ocasião dos 

choques recebidos, o que revela a potencialidade lesiva do equipamento e a 

efetiva exposição da saúde a perigo. A esse respeito, colaciono trecho dos 

seguintes depoimentos, todos prestados perante o Juízo a quo: 

O Ofendido Lucas Sousa Castro relatou: “(...); que um dos 

choques pegou no fuzil e nesse momento o depoente sentiu o corpo 

tremer; que não sentiu dor por ocasião dos choques;(...).” 

O Ofendido Jeferson Villineuve Rosendo de Brito relatou: “(...) que 

no momento dos choques a pele ficou vermelha, mas logo depois sumiu; que 

sentiu algumas dores, que se irradiaram pelo corpo, pelo fato de estar 

molhado; que as dores foram medianas, nem fortes nem fracas. (...).”  

O Ofendido Gabriel da Silva Feitosa relatou “(...) que os choques 

propagaram alguma dor porque o depoente estava com o corpo molhado; que 

sentiu maior intensidade de dor quando estava segurando o fuzil na 

horizontal, ao receber choque na mão direita; (...).” 

O Ofendido João Pedro do Nascimento Amorim relatou: “(...) que 

sentiu dores provenientes dos choques, mas avalia como dor de média 

intensidade; (...)” 

Em relação a esse aspecto, especial relevo merece o depoimento 

do Ofendido Ítalo Estefânio Pereira Chaves, o qual relatou que: 

 

“(...) sentiu que a descarga recebida estaria colocando sua 

vida em risco, pois estava molhado no momento; que sentiu 
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os efeitos da descarga se propagar pelo corpo, pois na hora 

do choque se tremeu todo (...)”. 

 

Não resta dúvida de que a conduta do Acusado “expôs a perigo” a 

saúde dos instruendos que estavam sob a sua responsabilidade, na medida em 

que, quando submetido a choques elétricos, o organismo humano reage de 

forma diversa, de acordo com o grau de resistência de cada pessoa, propensão 

a determinadas doenças, etc. Deve-se lembrar, ainda, que as vítimas estavam 

molhadas, o que sabidamente potencializa o perigo na exposição a choques 

elétricos. 

Os autos revelam que o Acusado consumou o delito no momento 

em que, sendo o responsável pela pista de progressão noturna, aplicou 

choques com uma lanterna conhecida como “taser” em pelo menos 18 

(dezoito) instruendos que estavam sob sua responsabilidade. Oportuno 

salientar que, em Juízo, o Réu declarou que todos os militares estavam “(...) 

debilitados, cansados e molhados (...)”, circunstância que, por si só, 

potencializa eventual consequência da exposição, ou melhor, do choque 

propriamente dito. 

Ademais, consoante doutrina e jurisprudência anteriormente 

citadas, para a configuração do delito de maus-tratos, basta que haja a 

exposição da vida ou da saúde do instruendo a risco, situação que 

notadamente ocorreu. 

Em arremate ao entendimento aqui exposto, que afasta a tese 

defensiva de “ausência dos elementos típicos formais objetivos de expor a 

perigo a vida ou saúde”, colaciono o seguinte trecho do Parecer ofertado pela 

PGJM, o qual adoto como razões adicionais de decidir: 

 

“Precisamente em razão do Apelante não ter como calcular o 

risco da aplicação dos choques com aquele aparelho, certo é que 

colocou em perigo a saúde dos soldados, ainda mais sabendo 

que os mesmos estavam com o corpo já submetido a um stress 

físico decorrente da instrução, e mesmo alguns estando com o 

corpo e a roupa molhados ou úmidos pela atividade que 

realizavam, o que certamente diminui e debilita o corpo humano, 

expondo-o a risco não desprezível, haja vista que a propagação 

de choques pode levar a arritmias etc, as quais cada corpo 

responderá de forma mais intensa ou não” 

 

Quanto à alegação de que o Réu não agiu com o dolo específico 

exigido pelo tipo penal em comento, igualmente falece razão à Defesa. O 

conjunto probatório carreado aos autos demonstra estar caracterizado o 

animus específico exigido no tipo penal do art. 213 (animus corrigendi vel 

disciplinandi). 
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Em seu depoimento colhido em Juízo o Acusado declarou que a 

aplicação de choques nos instruendos não estava prevista nas normas 

relativas ao acampamento. Além disso, o Maj Ex Sérvio Alcântara Neves, 

Oficial de Operações à época dos fatos, afirmou, em Juízo, que “(...) orientou 

os Oficiais, Sargentos, Cabos e Soldados, por várias vezes, antes e 

durante o acampamento, no sentido de que era terminantemente proibido 

o contato físico com os instruendos no acampamento (...)” (Grifamos). 

Inobstante a expressa proibição de manter contato físico com os 

instruendos, orientação difundida e reiterada pelo oficial de operações do 

acampamento, desde a alvorada o Acusado já demonstrava a sua intenção de 

infligir maus-tratos aos subordinados. 

Em sede de APF, o ex-Sd Alexander Gabriel Lima de Araújo 

Fontes (fl. 20 – Apenso 29), relatou que: 

 

“(...) durante a alvorada o cabo Kermison apontou para aqueles 

militares que iria matar, proferindo a seguinte frase: ‘quero ser um 

filho de corno se eu não matar vocês no campo’, apontando para 

quatro ou cinco soldados, sendo que um deles foi o Barros; (...)” 

 

Quando ouvido em Juízo, o Ofendido Alexander Gabriel Lima de 

Araújo Fontes reiterou a sua apreensão durante o acampamento, diante do 

propósito demonstrado pelo Acusado, tendo relatado (fls. 284/285 do Volume 

16): 

 

“(...) que ficou bastante nervoso no momento que identificou o Cb 

Kermison, pois foi ameaçado pelo acusado durante todo o período 

básico; que o Cb Kermison falava baixo em seu ouvido que iria 

lhe matar, dizia que iria transformar o depoente em homem, 

chamava o depoente de branquinho, e que o depoente não estava 

"sugado" o suficiente para ser EV; que ficou com receio de 

denunciar aos superiores, pois poderia sofrer consequências 

piores; que durante o campo, ficou mais nervoso ainda quando viu 

os dois Soldados à sua frente levarem choques e pagar flexão; 

que eram os Soldados Barros e seu canga (...)” 

 

Relembra-se que, durante o seu interrogatório, ao ser 

questionado sobre como reparou que a lanterna produzia algum tipo de choque 

ou de eletricidade, o Acusado descreveu que o “choque produzido” (arco 

voltaico) era de cor azul ou cinza e que fazia um barulho parecido com o de um 

besouro ou de uma cigarra. Contudo, ao ser indagado sobre se havia aplicado 

os choques em si mesmo, o Réu declarou que não, mas, ainda assim, sabia 

que “(...) aquilo ali não era uma coisa boa (...).” 
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Considerando, portanto, tratar-se de crime de perigo que não 

exige a efetiva ocorrência de lesão, a aplicação de descarga elétrica nos 

Ofendidos consubstancia o elemento subjetivo do tipo penal descrito no art. 

213 do CPM, uma vez que os autos revelam a finalidade do Acusado, qual 

seja, a “(...) vontade consciente de maltratar o sujeito passivo, de modo a 

expor-lhe a perigo a vida ou a saúde.” (Guilherme de Souza Nucci. Código 

Penal Militar Comentado. Revista dos Tribunais. 2013, p. 289). 

No que atine à culpabilidade, é altamente reprovável a conduta de 

quem, deliberadamente, em lugar sujeito à Administração Militar, expõe a 

perigo a saúde de militares, submetendo-os à aplicação de choques durante 

atividades de instrução de acampamento, quanto mais, levando-se em 

consideração que, no dia dos fatos, os Ofendidos encontravam-se com o corpo 

molhado, circunstância que poderia potencializar o perigo ao qual foram 

expostos. In casu, o Réu era imputável com potencial consciência da ilicitude 

do fato, dele sendo exigida conduta diversa. 

Restaram comprovadas a materialidade e autoria delitivas. O fato 

é típico e antijurídico, o Apelante agiu dolosamente e não há causas que 

excluam a culpabilidade, impondo-se a manutenção do Decreto Condenatório. 

Diante do exposto, nego provimento ao Apelo defensivo, 

mantendo na íntegra a Sentença hostilizada por seus próprios e jurídicos 

fundamentos. 


