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Poder Judiciário
Justiça Militar da União

1ª Auditoria da 2ª Circunscrição Judiciária Militar

 

Avenida Cásper Líbero, 88, 4.º andar, Centro, CEP 01033-000, São Paulo-SP

PABX: (11) 3372-7700 - www.stm.jus.br - 1aud2@stm.jus.br

 SENTENÇA

 Ação Penal Militar - Procedimento Ordinário nº 7000168-63.2019.7.02.0002

 Acusados: THIAGO FONSECA LIMA (capitão do Exército) e ANA CAROLINA PINHEIRO DOS SANTOS
LIMA (tenente do Exército)

 Vistos.
1. Aos 27 de maio de 2019, o Ministério Público Militar (MPM), através de seu representante em exercício
perante este Juízo, Dr. Cláudio Martins, ofereceu,   DENÚNCIA, contra os réus supramencionados, dando-os
como incursos no artigo 303, caput, do Código Penal Militar (CPM) (peculato) e artigo 16 da Lei nº 10.826, de
22 de dezembro de 2003 (posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito), na forma dos artigos 53 e
79, ambos do referido Código (processo nº 7000168-63.2019.7.02.0002/evento 1/documento 1/referente aos
autos principais).
 
2. Ressalte-se que os acusados foram presos em flagrante delito, aos 18 de maio de 2019, conforme auto de
prisão em flagrante delito lavrado perante a Delegacia de Polícia de Atibaia/SP. Tal auto teve início às 23:33
horas, encerrando-se às 04:00 horas do dia 19 de maio de 2019. Após o encerramento da lavratura do
flagrante, dada a condição de militar da ativa dos flagranteados, os mesmos foram removidos ao 28º
Batalhão de Infantaria Leve (28º BIL) (processo nº 7000161-71.2019.7.0002/evento 1/referente ao auto de
prisão em flagrante lavrado na Delegacia de Polícia de Atibaia/SP). Uma vez apresentados os flagranteados
ao 28º BIL, a prisão em flagrante fora confirmada, aos 19 de maio de 2019. Aliás, por força da lavratura do
flagrante, o Comandante do 28º BIL, determinou, então, a instauração de um inquérito policial militar/IPM,
para a apuração dos fatos (processo nº 7000189-39.2019.7.02.0002/evento 1/referente ao IPM instaurado).
 
3. Há que se dizer, também, que foi acolhida a representação formulada pelo MPM, acerca da quebra de
sigilo bancário procedida em desfavor dos acusados, pleito este vinculado ao mencionado IPM, conforme
decisão proferida por este Juízo (processo nº 7000215-37.2019.7.02.0002/evento 5).
 
4. Diga-se, ainda, que antes mesmo de ter sido preso em flagrante delito, aos 18 de maio de 2019, o
acusado, Thiago Fonseca Lima, teve contra si, um pedido de prisão preventiva formulado pelo Comandante
do 28º BIL (processo 7000158-19.2019.7.02.0002/evento 1/pedido de prisão preventiva formulado contra o
acusado Thiago Fonseca Lima). Entretanto, tão logo informado da prisão em flagrante do referido acusado, o
Comandante do 28º BIL, também requereu ao juiz plantonista, fosse decretada a prisão preventiva da
acusada, Ana Carolina Pinheiro dos Santos Lima, bem como ainda, a quebra do seu sigilo telefônico e a
respectiva busca e apreensão do seu aparelho celular, a fim de se ter acesso às suas mensagens de
WhatsApp (processo nº  7000160-86.2019.7.02.0002/evento 1).  Quanto ao pedido de prisão preventiva
formulado em desfavor do acusado, Thiago Fonseca Lima, tendo em vista a ocorrência de sua prisão em
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flagrante, este Juízo manifestou-se no sentido de que a respectiva apreciação do pleito se daria por ocasião
da sua audiência de custódia (processo 7000158-19.2019.7.02.0002/evento 7). De igual forma, também se
decidiu com relação ao pedido de prisão preventiva formulado em desfavor da acusada Ana Carolina
Pinheiro dos Santos Lima, isto é, tendo em vista a informação de sua prisão em flagrante, este Juízo
entendeu por bem em decidir tal pleito quando da sua audiência de custódia. Outrossim, na mesma decisão,
este  Juízo  acabou  por  decretar  o  afastamento  do  sigilo  de  dados  e  das  comunicações  telefônicas  e
telemáticas da referida acusada, autorizando, na oportunidade, fosse realizada uma perícia em seu aparelho
telefônico (processo nº 7000160-86.2019.7.02.0002/evento 7).
 
5. Relate-se, ainda, que antes mesmo de sua prisão em flagrante, o acusado, Thiago Fonseca Lima, teve
contra si um pedido de busca e apreensão a ser realizada em sua residência, formulado pelo Comandante
do 28º BIL. Na oportunidade, o referido Comandante, também, requereu, a quebra do seu sigilo telefônico e
a respectiva busca e apreensão do seu aparelho celular, a fim de se ter acesso às suas mensagens de
WhatsApp (processo nº 7000159-04.2019.7.02.0002/evento 1).  Ao apreciar  tal  pleito,  este Juízo,  tendo
tomado conhecimento da prisão em flagrante dos acusados, entendeu por bem em deferir o pedido, a fim de
autorizar  uma busca e  apreensão na residência  do acusado,  Thiago Fonseca Lima,  bem como ainda,
determinou-se, na oportunidade, o afastamento do seu sigilo de dados e das comunicações telefônicas e
telemáticas, bem como fosse realizada uma perícia em seu aparelho telefônico (processo nº 7000159-
04.2019.7.02.0002/evento 7).
 
6. Diante da comunicação da prisão em flagrante dos acusados, este Juízo designou o dia 20 de maio de
2019, para a realização da audiência de custódia (processo nº 7000161-71.2019.7.0002/evento 4/referente
ao auto de prisão em flagrante lavrado na Delegacia de Polícia de Atibaia/SP). Na data mencionada, foi
realizada a audiência de custódia dos réus. Após tais atos processuais, este Juízo entendeu por bem em
decretar a prisão preventiva dos acusados, nos termos dos artigos 254 e 255, "  a" (garantia da ordem
pública) e "  e" (exigência da manutenção das normas ou princípios de hierarquia e disciplina militares,
quando ficarem ameaçados ou atingidos com a liberdade do indiciado ou acusado), ambos do Código de
Processo Penal Militar (CPPM). Com relação à acusada Ana Carolina Pinheiro dos Santos Lima, este Juízo
converteu a sua prisão preventiva em prisão domiciliar, com fulcro nos artigos 318-A do Código de Processo
Penal Comum (CPP) (vez que mãe de criança que depende de seus cuidados) e 3º, "  a", do CPPM, bem
como ainda determinou a aplicação de medida cautelar diversa da prisão, qual seja, de suspensão do
exercício de função pública, até a data da sentença, tudo a depender da manutenção ou não do seu status
de militar da ativa, sem prejuízo de vencimentos, com base no artigo 319, VI, do CPP (processo nº 7000161-
71.2019.7.0002/evento 18). Os vídeos inerentes às oitivas dos réus, quando das respectivas audiências de
custódia, encontram-se acostados no evento 23 (processo nº 7000161-71.2019.7.0002).
 
7. O fato é que, como já dito, aos 27 de maio de 2019, a denúncia veio oferecida contra os dois acusados,
sendo  que,  aos  31  de  maio  do  referido  ano,  tal  peça  foi  devidamente  recebida  por  este  Juízo.  Na
oportunidade, determinou-se, em se tratando de acusados oficiais, fosse procedido ao sorteio do militares
que integrariam o respectivo Conselho Especial de Justiça (processo nº 7000168-63.2019.7.02.0002/evento
1/documento 2).
 
8. Aos 03 de junho de 2019, a douta defesa dos réus, peticionou a este Juízo para o fim de requerer fosse a
acusada Ana Carolina Pinheiro dos Santos Lima,  autorizada a se deslocar em uma festa junina a ser
realizada no colégio de sua filha, no dia 08 de junho. Pleiteou, ainda, acaso fosse tal pleito deferido, que o
deslocamento se desse sem a presença de escolta militar. Na oportunidade, pleiteou, ainda, a defesa, fosse
permitido ao acusado, Thiago Fonseca Lima, efetuar ligação telefônica para a família, após às 14 horas, no
número de telefone celular de sua filha (processo nº 7000168-63.2019.7.02.0002/evento 14/documento 1).
O MPM, instado a se manifestar, opinou pelo indeferimento dos pedidos formulados (processo nº 7000168-
63.2019.7.02.0002/evento 32). Conforme decisão judicial acostada ao evento 35 dos autos principais, o
pleito da acusada foi indeferido. Outrossim, com relação ao pedido formulado em favor do acusado, Thiago
Fonseca Lima, este Juízo autorizou fossem procedidas ligações telefônicas por parte do referido acusado,
com a sua família e esposa, nos moldes estabelecidos pelo Comandante da Organização Militar, ressaltando-
se, na oportunidade, que o acusado poderia se comunicar pessoal e reservadamente com o seu defensor,
resguardando-se, com isso, o sigilo e a privacidade de tal comunicação, inclusive nas hipóteses de ligações
telefônicas necessárias, nos termos do artigo 7º, III, da Lei nº 8.906, de 4 de julho de 1994 e artigo 8º, nº 2, "
 d", do Pacto de São José da Costa Rica (processo nº 7000168-63.2019.7.02.0002).      
 
9.  Uma vez  deflagrada a  presente  ação penal,  os  acusados foram devidamente citados  (processo nº
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7000168-63.2019.7.02.0002/evento 45).
 
10. Diga-se que, após a deflagração da ação penal, os ilustres defensores constituídos dos réus, impetraram
uma Ordem de Habeas Corpus com pedido de liminar em favor dos acusados. A liminar, entretanto, foi
indeferida e, no que tange ao mérito,   POR MAIORIA DE VOTOS, o STM conheceu do pedido e denegou a
ordem por falta de amparo legal (processo nº 7000541-57.2019.7.00.0000/evento 61/referente ao Habeas
Corpus impetrado) (processo nº 7000168-63.2019.7.02.0002/eventos 89 e 253).
 
11. A douta defesa dos réus, aos 23 de junho de 2019, requereu a restituição de alguns bens. Porém, o
pedido de restituição foi indeferido por este Juízo, ao menos até a conclusão da prova pericial. Outrossim,
este Juízo determinou a restituição dos bens que não tivessem a necessidade de serem submetidos à prova
pericial (processo nº 7000168-63.2019.7.02.0002/eventos 82 e 90).
 
12.  A  seguir,  este  Juízo  designou  datas  para  a  produção  da  prova  oral  (processo  nº  7000168-
63.2019.7.02.0002/evento 91).
 
13. Aos 02 de julho de 2019, a douta defesa dos réus, requereu a este Juízo a dispensa de algumas
testemunhas anteriormente arroladas (processo nº 7000168-63.2019.7.02.0002/evento 124).
 
14. Assim, dando-se início à produção da prova oral, aos 03 de julho de 2019, foram ouvidos perante este
Juízo: Thyago Pereira Leite de Santana (processo nº 7000168-63.2019.7.02.0002/evento130), Sérgio Ricardo
de Oliveira Dornelles (processo nº 7000168-63.2019.7.02.0002/evento 133), Alex Sander da Silva (processo
nº 7000168-63.2019.7.02.0002/evento 135),  Luiz  Guilherme de Oliveira  e  Silva (processo nº  7000168-
63.2019.7.02.0002/evento 138), Marcelo Fernandes (processo nº 7000168-63.2019.7.02.0002/evento 140) e
Rubens Gomide de Oliveira (processo nº 7000168-63.2019.7.02.0002/evento 142).
 
15. Prosseguindo-se o feito, aos 04 de julho de 2019, dando-se continuidade à produção da prova oral, foram
ouvidos: Willer Williams Araújo Diele (processo nº 7000168-63.2019.7.02.0002/evento 152), Nilson Sadao
Dayo  (processo  nº  7000168-63.2019.7.02.0002/evento  154),  Luciano  Moura  de  Oliveira  (processo  nº
7000168-63.2019.7.02.0002/evento  155)  e  Túlio  Marcos  Santos  Cerávolo  (processo  nº  7000168-
63.2019.7.02.0002/evento 156).
 
16. De igual forma, dando-se seguimento na coleta da prova oral, aos 11 de julho de 2019, foram ouvidos:
José Augusto Bognoni Lós Reis (processo nº 7000168-63.2019.7.02.0002/evento 160), Luciano Rodrigues
Moreira (processo nº 7000168-63.2019.7.02.0002/evento 161), Danilo Gutierrez Murer de Oliveira (processo
nº  7000168-63.2019.7.02.0002/evento  162),  Kirzo  Azeredo  Monteiro  (processo  nº  7000168-
63.2019.7.02.0002/evento 163) e Renan Bertolini Ribeiro (processo nº 7000168-63.2019.7.02.0002/evento
164).
 
17. Aos 17 de julho de 2019, a defesa dos réus requereu o adiamento dos interrogatórios dos acusados,
marcado para o dia 18 de julho, basicamente por entender que com o afastamento do sigilo bancário, tal
adiamento  seria  imprescindível  para  uma  melhor  preparação  da  defesa  (processo  nº  7000168-
63.2019.7.02.0002/evento  181).  Porém,  tal  pleito  foi  indeferido  por  este  Juízo  (processo  nº  7000168-
63.2019.7.02.0002/evento 183).
 
18. Com isso, aos 18 de julho de 2019, foram os acusados devidamente qualificados e interrogados perante
este Juízo (processo nº 7000168-63.2019.7.02.0002/evento 192/Ana Carolina Pinheiro dos Santos Lima e
evento 194/Thiago Fonseca Lima). Após tais atos processuais, o Colegiado Julgador entendeu por bem em
alterar a decisão singular deste Juízo, referente ao status libertatis, outrora proferida quando da audiência
de custódia dos réus, aos 20 de maio de 2019 (processo nº 7000161-71.2019.7.0002/evento 18). Assim,
com relação ao acusado, Thiago Fonseca Lima,   POR MAIORIA DE VOTOS   (3x2), foi mantida a sua
prisão preventiva, nos termos dos artigos 254 e 255, "  e", ambos do CPPM. Já com relação à acusada, Ana
Carolina Pinheiro dos Santos Lima,   POR MAIORIA DE VOTOS   (3x2),  foi-lhe concedida liberdade
provisória, com a aplicação apenas da medida cautelar de proibição de sair do Estado de São Paulo até o
julgamento, nos termos do artigo 319, IV, do CPP, revogando-se, por consequência, a medida de suspensão
do exercício da função pública, pois deixou de haver óbice, relacionado a este feito, para que a acusada
retornasse ao trabalho (processo nº 7000168-63.2019.7.02.0002/evento 202). Proferida a decisão acima
mencionada, este Juízo determinou vista às partes nos termos do artigo 427 do CPPM (processo nº 7000168-
63.2019.7.02.0002/evento 199).
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19. Na fase do artigo 427 do CPPM, o MPM requereu a juntada de dados telefônicos (processo nº 7000168-
63.2019.7.02.0002/evento  210).  Tal  pleito  foi  deferido  por  este  Juízo  (processo  nº  7000168-
63.2019.7.02.0002/evento  215).          
 
20. Aos 25 de julho de 2019, o Comandante do 2º Batalhão de Polícia do Exército, informou este Juízo que o
acusado recebeu no dia 24 de julho de 2019, a visita de uma médica infectologista, onde se concluiu que o
acusado, Thiago Fonseca Lima, encontrava-se com bom estado geral, sem evidência de doença e com ótima
resposta ao tratamento em vigência. Outrossim, informou, ainda, a Administração Pública Militar, que o
banho de sol  do  acusado foi  adequado às  orientações transmitidas  pelo  MPM (processo nº  7000168-
63.2019.7.02.0002/evento 219).
 
21.  Na fase do artigo 427 do CPPM, a douta defesa dos réus também tratou de apresentar  os seus
requerimentos (processo nº 7000168-63.2019.7.02.0002/evento 221).  Entretanto, tais pleitos defensivos
apenas foram deferidos parcialmente (processo nº 7000168-63.2019.7.02.0002/evento 226).
 
22.  Prosseguindo-se  o  presente  feito,  após  o  cumprimento  das  diligências  requeridas  e  devidamente
deferidas, este Juízo tratou de conceder vista às partes para os fins do artigo 428 do CPPM (processo nº
7000168-63.2019.7.02.0002/evento 265).
 
23. O MPM, em Alegações Escritas, devidamente representado pelo ilustre Dr. Cláudio Martins, após explorar
todo o conjunto probatório produzido nos autos, pleiteou a condenação dos réus, nos termos da denúncia
(processo nº 7000168-63.2019.7.02.0002/evento 268).
 
24. No evento 276, vieram aos autos as Alegações Escritas da acusada Ana Carolina Pinheiro dos Santos
Lima. Segundo os seus eminentes defensores, Dr. André Rodrigo do Espírito Santo e Dr. Heleno César da
Silva, durante a fase probatória, a acusada "  (...) não teve nenhum envolvimento com a prática
criminosa (...)", sendo que, "  (...) no decorrer dos trabalhos, testemunhas de acusação e de
defesa foram ouvidas nas dependências da 2ª CJM, e independente do Batalhão onde estivessem
lotadas,  nenhuma  delas  apontou  para  atuação  da  tenente  Carolina  em qualquer  ato  que
envolvesse o sumiço das munições encontradas no veículo do casal (...)". Mesmo porque, prossegue
a defesa técnica, "  (...) a acusada sequer possui conhecimento bélico que lhe permita ingerir
sobre aplicação, manuseio, subtração ou até mesmo sobre possível negociação das munições
(...)". Não bastasse isso, no que tange à prova documental produzida, em especial, a referente à apreensão
de  R$3.620,00  (três  mil,  seiscentos  e  vinte  reais),  argumenta  a  defesa  técnica,  que  para  atingir  tal
montante, "  (...) os policiais se valeram de toda quantia encontrada com o casal, ou seja, os
valores  do  compartimento  da  bolsa,  somados  àqueles  existentes  nas  carteiras  da  tenente
Carolina e de seu esposo (...)". Na verdade, para a defesa, "  (...) o valor que estava em posse da
tenente Carolina correspondia às suas economias oriundas das caronas remuneradas concedidas
diariamente no trecho entre Campinas X Sorocaba, através do aplicativo Blá Blá Car". Logo, neste
raciocínio, não procede a alegação que o dinheiro apreendido tinha origem ilícita e teria sido produto da
venda das munições desviadas do 28º Batalhão de Infantaria Leve (28º BIL).  No mais, argumentam os
nobres defensores,  no que tange à figura delitiva prevista no artigo 303 do CPM, que "   (...)  ficou
indubitavelmente  comprovado  no  decurso  do  processo  que  a  aqui  acusada  não  praticou
nenhuma das ações caracterizadoras do crime de peculato do qual é acusada, afinal, ela nunca
se apropriou das referidas munições, nem em função do seu cargo, nem por outro meio, e tão
pouco teve acesso às mesmas de forma que permitisse praticar o desvio (...)". De igual forma, no
que concerne à imputação de ter infringido o artigo 16 da Lei nº 10.826, de 22 de dezembro de 2003,
sustenta a defesa técnica,  que a acusada "   (...) jamais portou ou manteve sob sua guarda as
munições, já que elas sempre estiveram em poder de seu esposo (...)", bem como ainda, "  (...) não
transportou os artefatos, haja visto que em todos os momentos da viagem se manteve como
passageira  do  veículo,  inclusive,  no  momento  da  prisão,  estava  passando  mal  e  por  isso
encontrava-se deitada no banco traseiro do veículo (...)". Neste ponto, para a defesa, nem mesmo "
 (...) as conversas colhidas no aplicativo WhatsApp, mantidas entre a tenente e seu esposo, não
demonstram de forma contundente o tema abordado. Todas as afirmativas acusatórias estão
carregadas de conjecturas e especulações, o que não se admite para fins condenatórios, já que
o conteúdo probatório deve conter elementos concretos e que não deixem qualquer dúvida
sobre os fatos". Por tais argumentos, finaliza a defesa, que deve a acusada ser absolvida de ambos os
crimes, nos termos do artigo 439, "  c" e "  e", do CPPM.
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25. No evento 277, vieram as Alegações Escritas do acusado, Thiago Fonseca Lima. Primeiramente, os seus
ilustres defensores, Dr. André Rodrigo do Espírito Santo e Dr. Heleno César da Silva, trataram de enfatizar
que durante a fase de instrução, "  (...) vários pontos ainda obscuros relacionados aos fatos foram
elucidados, o que em grande parte se deve à colaboração do réu, que demonstrou disposição em
esclarecer à Justiça detalhes do iter criminis, de modo que as investigações transcorressem com
maior celeridade e menos onerosa ao erário (...)". Assim, neste raciocínio, tratou a defesa técnica de
explorar toda a prova testemunhal quanto documental produzidas, como forma de enfatizar os motivos que
levaram à situação fática debatida nos autos. Aliás, para a defesa, o acusado, "  (...) ao relatar ter
planejado e agido isoladamente, demonstrou que sua esposa não teve qualquer participação no
ato, e que pouco sabia do que seria feito no trajeto e a quem seriam entregues as munições,
afinal, além de se portar como uma esposa respeitosa e pouco invasiva nas tomadas de decisão
do marido, não era seu hábito confrontá-lo (...)". No mais, no que tange às acusações imputadas na
denúncia, em um primeiro momento, tratou a defesa de enfrentar a acusação de ter o acusado infringido o
artigo 16 da Lei nº 10.826, de 22 de dezembro de 2003. Neste ponto, argumenta a defesa, que tal crime
apenas está em discussão nos autos, devido à existência, no seu entender, da figura do conhecido flagrante
preparado, "  (...) ato totalmente vedado pela doutrina e jurisprudência penal, ou seja, criou-se
uma situação permissiva ao cometimento de um crime, que em situações normais não teria se
configurado (...)". E isso porque, para a defesa, "  (...) tudo indica que o desejo era realmente
colocar os acusados em uma cilada, afinal, dar a ordem de retorno para Campinas e ao mesmo
tempo requisitar  o  cerco  policial  no  trajeto,  demonstra  claros  contornos  de  um flagrante
preparado (...)". Assim, argumenta a douta defesa, que a hipótese dos autos cuida do conhecido crime
impossível, razão pela qual pleiteia a absolvição do réu nos termos da lei. Já no que tange ao delito de
peculato, para a defesa, restou claro que o novo encontro entre o acusado e o receptador "   (...) foi
motivado unicamente para retomada da munição, do contrário, teriam retornado para Campinas,
imediatamente a partir das 8 horas da manhã, horário em que saíram do hotel e, chegariam ao
destino no máximo às 15 horas. Como a prisão se deu após às 20 horas, ainda no trajeto, não há
como negar a tentativa do réu em minimizar os danos (...)". Com isso, para a defesa, no que tange a
tal  delito,  devem incidir  as  atenuantes  legais  ao  seu  favor.  Ao  final,  pleiteia  a  defesa,  em caso  de
condenação, sejam as penas aplicadas ao seu mínimo, com a fixação do regime aberto ou semiaberto para o
início do seu cumprimento. Argumenta, ainda, a defesa, que acaso o acusado seja condenado a um quantum
superior a oito anos, com a imposição do regime inicial fechado, que ao menos seja-lhe concedida a prisão
domiciliar, em homenagem ao princípio da dignidade da pessoa humana. E isso porque, a hipótese dos
autos cuida de um acusado "  (...) portador do vírus HIV e que vem sofrendo queda em seus índices
de CD4 enquanto detido, o que agrava sobremaneira o risco de ver manifestada a doença hoje
controlada".
 
26. Após a vinda das Alegações Escritas das partes, este Juízo procedeu ao saneamento do feito, nos termos
do artigo 430 do CPPM (processo nº 7000168-63.2019.7.02.0002/evento 279).
 
27. Aos 27 de setembro de 2019, a defesa dos réus peticionou a este Juízo para o fim de requerer que o 28º
BIL promova a restituição dos bens materiais de propriedade dos acusados, e "  (...) que de alguma forma
foram  apreendidos  durante  o  processo  investigatório"  (processo  nº  7000168-
63.2019.7.02.0002/evento  292).      
 
28. Aos 30 de setembro de 2019, este Juízo considerou em ordem o presente feito e designou o dia 14 de
outubro  de  2019,  para  a  competente  Sessão  de  ju lgamento  (processo  nº  7000168-
63.2019.7.02.0002/evento  294).
 
29. Aos 02 de outubro de 2019, o MPM, após tomar ciência do pedido de restituição de bens apreendidos
formulado pela defesa dos réus, informou a este Juízo que encontra-se em andamento, um outro IPM, que
apura fatos pretéritos envolvendo desvios de munição em tese praticados pelo ora acusado. Diante disso,
requereu o MPM, que este Juízo, antes de deliberar sobre o pleito defensivo, oficiasse ao Comando do 28º
BIL, com a finalidade de proporcionar ao Comandante que informe se os bens apreendidos podem guardar
utilidade para a solução do feito,  uma vez que, na forma do artigo 190 do CPPM, "   (...) as coisas
apreendidas  não  poderão  ser  restituídas  enquanto  interessarem ao  processo"  (processo  nº
7000168-63.2019.7.02.0002/evento 306). Diante da manifestação ministerial, este Juízo determinou fosse
oficiado ao 28º BIL nos moldes acima requeridos (processo nº 7000168-63.2019.7.02.0002/evento 309).
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30. Aos 11 de outubro, o advogado dos réus, peticionou a este Juízo, requerendo fosse desentranhado dos
autos, o documento juntado pelo MPM, acostado no evento 306. Outrossim, pleiteou, ainda, a douta defesa
técnica, que este Juízo revogasse uma Portaria elaborada pelo Comando do 28º BIL, que determinou a
instauração  de  um  IPM  a  fim  de  apurar  desvios  de  munição,  bem  como  ainda,  que  fosse  anulada
integralmente  a  respectiva  sindicância  instaurada  através  da  referida  Portaria.  Tal  pleito  defensivo,
entretanto,  foi  integralmente indeferido por  este Juízo (processo nº  7000168-63.2019.7.02.0002/evento
316).
 
31. Feito isso, na data designada para o julgamento, uma vez presentes as partes e devidamente constituído
o nobre Colegiado Julgador, foi aberta a Sessão e, ato contínuo, tiveram início os debates orais.
 
32. Tanto o MPM quanto a defesa dos réus, trataram de reiterar em plenário, respectivamente, o conteúdo
de suas Alegações Escritas.
 
33. Não houve réplica.
 
34.  Concluídos  os  debates,  passou  o  Conselho  a  deliberar  publicamente,  após  o  que  proclamou seu
decisório, cujos fundamentos, de fato e de Direito, são a seguir descritos.
 
 É O RELATÓRIO.
 
35. A denúncia oferecida pelo MPM, tratou de imputar aos réus dois delitos, cometidos em coautoria delitiva,
quais sejam, o previsto no artigo 303, caput, do CPM (peculato) e o descrito no artigo 16 da Lei nº 10.826, de
22 de dezembro de 2003 (posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito). 
 
36. Assim, analisemos cada qual dos crimes imputados aos acusados, na forma descrita na inicial.
 
 A) do artigo 303, caput, do CPM (peculato).
 
37. Narram os autos, que o acusado, capitão do Exército, Thiago Fonseca Lima, exercia a função de Chefe da
Seção de Planejamento do Centro de Operações Urbanas (CIOU), no 28º BIL, sendo assim o responsável pelo
planejamento e coordenação de todas as atividades operacionais da referida Seção.
 
38. Por força de tal função, segundo o MPM, teria o acusado, em maio do corrente ano, se apropriado de
munições pertencentes à Administração Pública Militar, valendo-se da colaboração de sua esposa, a tenente,
Ana Carolina Pinheiro dos Santos Lima.
 
39. Daí o enquadramento fático, de ambos os réus, no delito previsto no artigo 303, caput, do CPM, na
modalidade de peculato-apropriação.
 
40. Pois bem.
 
41. Após analisar todo o conteúdo probatório coligido, tanto a prova oral quanto documental, não há a
menor dúvida que o delito narrado na denúncia acabou por se configurar.
 
42. Na verdade, cuida a hipótese dos autos, de empreitada delitiva voltada para o comércio ilegal de
munição de uso restrito.
 
43. E isso restou evidente.
 
44. O peculato-apropriação de que cuidam os autos, segundo a redação do artigo 303, caput, do CPM, se dá
quando o agente se apropria de dinheiro,  valor ou qualquer outro bem móvel (no caso, munições do
Exército), de que tem a posse ou detenção, em razão do cargo ou comissão.
 
45. Ora, foi exatamente isso que ocorreu.
 
46. Aliás, os acusados foram presos em flagrante, no dia 18 de maio de 2019, na Rodovia Dom Pedro, em
Atibaia, no Km 67, momento em que foram encontrados no veículo 1397 cartuchos de munição 5,56mm
pertencentes ao Exército Brasileiro. De igual forma, após a revelação dos fatos, abrangendo-se aqui, toda a
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prova produzida em Juízo, constatou-se que 460 cartuchos de munição 7,62mm, até a presente data, ainda
não foram encontrados.
 
47. Vê-se, portanto, que a gravidade do caso, fala por si só, a julgar pela própria quantidade de munição
retirada pelo acusado do âmbito do 28º BIL, valendo-se de sua função (1397 munições calibre 5,56mm e
460 munições calibre 7,62mm).
 
48. As testemunhas ouvidas em Juízo, em riqueza de detalhes, confirmam a incidência do delito de peculato
descrito na denúncia.
 
49. A começar, pelo depoimento da testemunha, 3º sargento, Thyago Pereira Leite de Santana, que afirmou
que teria recebido um áudio do acusado, onde este teria ordenado que "   (...) era para dar como
consumida a munição". Tal situação, por óbvio, causou estranheza e fez com que o depoente mantivesse
contato  com o  sargento  Willer  Williams  Araújo  Diele  (processo  nº  7000168-63.2019.7.02.0002/evento
130/vídeo 1). Este último, por sua vez, teria percebido que estava acontecendo alguma coisa estranha, tanto
que "  subiu uma luzinha", nas suas próprias palavras, a ponto de fazer-lhe entrar em contato com o
sargento Juan. Ambos, então, começaram a verificar aonde estava a munição, sendo que esta não chegou a
ser encontrada. Com isso, o sargento Juan teria entrado em contato com o capitão Sérgio Ricardo de Oliveira
Dornelles, momento em que narrou a situação nebulosa, pois o acusado teria determinado que era para dar
o  consumo  da  munição,  sendo  que  sequer  havia  ocorrido  o  tiro  (processo  nº  7000168-
63.2019.7.02.0002/evento  152).
 
50. O próprio capitão, Sérgio Ricardo de Oliveira Dornelles, ouvido em Juízo, também confirma a ligação
recebida do sargento Juan, onde este último teria dito que precisava conversar sobre um assunto delicado,
isto é, sobre o fato do 3º sargento, Thyago Pereira Leite de Santana, ter recebido uma ligação do acusado,
onde o mesmo teria dito que era para dar baixa em toda munição que havia sido "  cautelada" para o tiro
do dia 16, quinta-feira, sendo que não tinha observado tiro nenhum e estava achando estranho isso tudo.
Por  força disso,  o  depoente,  qual  seja,  o  capitão,  Sérgio Ricardo de Oliveira Dornelles,  acabou por  ir
pessoalmente à casa do capitão, Alex Sander da Silva, a fim de narrar os fatos que até então tinha tomado
conhecimento. Este último, capitão Alex, segundo o depoente, teria então ligado ao acusado e solicitado ao
mesmo que devolvesse a munição para o paiol. Disse, ainda, o capitão, Sérgio Ricardo de Oliveira Dornelles,
que o capitão Alex teria  entrado em contato com o Comandante do Batalhão (processo nº 7000168-
63.2019.7.02.0002/evento 133).      
 
51. O capitão, Alex Sander da Silva, foi exatamente a pessoa que ligou para o acusado, segundo a sua
narrativa, no sábado de manhã, quando então este último teria confirmado que a munição estava com ele,
entretanto, sem declinar o motivo disso, sendo que o réu teria afirmado na oportunidade, que iria devolver a
munição ao aquartelamento. Porém, o acusado, acabou por não cumprir com o prometido, não retornando
ao quartel, fato este que ensejou que o capitão Alex ligasse para o mesmo por três vezes. Segundo o
depoente, o acusado teria afirmado que não queria envolver mais ninguém e que iria devolver a munição,
sendo certo que o réu, após a terceira ligação, acabou não atendendo mais qualquer ligação (processo nº
7000168-63.2019.7.02.0002/evento 135).
 
52. De igual forma, o major, Luiz Guilherme de Oliveira e Silva, em Juízo, confirmou ter recebido a ligação do
capitão, Alex Sander da Silva, quando então este último teria narrado que o acusado teria se ausentado do
quartel com as munições. Diante de tal fato, o referido major teria ordenado ao capitão Alex, para que
entrasse em contato com o réu, ordenando-lhe que retornasse imediatamente ao quartel (processo nº
7000168-63.2019.7.02.0002/evento 138). 
 
53. A prova cabal da retirada das munições do quartel, efetivada pelo acusado, vem detalhada na narrativa
da testemunha, Renan Bertolini Ribeiro, que asseverou em Juízo, que no dia 16, quinta-feira, por volta do
meio-dia,  o  acusado teria  ido  buscar  na  sala  do  oficial-de-dia,  as  munições  7,62mm. E  prossegue,  o
depoente, esclarecendo que na sexta-feira seguinte, por volta das 7:00 horas da manhã, o acusado teria ido
apanhar  junto  ao  Corpo-da-Guarda,  mais  1400  munições  de  calibre  5,56mm  (processo  nº  7000168-
63.2019.7.02.0002/evento 164).
 
54. Vê-se, portanto, que não há a menor dúvida, que as munições mencionadas, foram retiradas do 28º BIL,
pelo acusado, sem autorização superior, em razão da facilidade de sua função.
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55. O acusado, Thiago Fonseca Lima, neste ponto, narrou os detalhes de sua conduta, em várias passagens
de seu interrogatório judicial (processo nº 7000168-63.2019.7.02.0002/evento 194).
 
56. Resta saber, entretanto, se a corré, esposa do acusado, tenente, Ana Carolina Pinheiro dos Santos Lima,
também se encontrava vinculada psicologicamente ao réu, isto é, se teria aderido à conduta de Thiago
Fonseca Lima, constituindo-se com isso, o liame subjetivo de que fala a doutrina, a fim de identificarmos na
hipótese dos autos, o conhecido concurso de pessoas.
 
57. E isso também restou mais do que evidente.
 
58. Porém, diferente do MPM, a acusada não deve ser enquadrada como coautora e sim como partícipe.
 
59. Claro que, é indiscutível pelo conteúdo probatório coligido, que a acusada concorreu para o delito de
peculato que também lhe foi imputado. Aliás, o CPM, como é sabido, adotou, como regra, no que tange ao
concurso de pessoas, a Teoria Unitária ou Monista, impondo-se com isso, que todos, sejam coautores ou
partícipes, respondam pelo mesmo delito.
 
60. No caso dos autos, a retirada da munição do 28º BIL, deu-se por ação física apenas do acusado, Thiago
Fonseca Lima.
 
61. Ou seja, o acusado, valendo-se da função que exercia no 28º BIL, ingressou na posse das munições,
retirando-as do quartel. No caso, a acusada, sem praticar a conduta típica descrita no artigo 303 do CPM ("
 apropriar-se"), concorreu eficazmente para a sua realização. O que se quer dizer aqui, é que a acusada,
Ana Carolina Pinheiro dos Santos Lima, vinculada psicologicamente ao corréu, Thiago Fonseca Lima, por
intermédio de uma conduta acessória, contribuiu para a concretização do comportamento típico praticado
por  este  último  ("   apropriar-se"),  mediante  uma participação  moral  consubstanciada  na  forma  de
instigação.
 
62. Neste raciocínio, temos que o acusado, Thiago Fonseca Lima, quando do seu interrogatório judicial,
afirmou que iria pegar a munição e levar para o Rio de Janeiro para vender, sendo certo que a acusada tinha
conhecimento,  tanto  que ficou  preocupada e  nervosa  (processo  nº  7000168-63.2019.7.02.0002/evento
194/vídeo 6).
 
63. Há nos autos, algumas conversas travadas entre os acusados, via WhatsApp, que evidenciam o total
assentimento por parte da acusada Ana Carolina, à conduta praticada pelo corréu, Thiago Fonseca Lima.
 
64. Neste sentido, encontramos o laudo pericial  nº 01/19, cujo objeto tratou de revelar o teor destas
conversações acima mencionadas, tudo a confirmar que ambos os acusados, antes mesmo da retirada das
munições do quartel, já se encontravam ligados pelo mesmo propósito em uma transparente união de
desígnios. Ou seja, o liame subjetivo pelo qual encontravam-se vinculados psicologicamente os acusados,
mostrou-se  evidente  durante  todo  o  iter  criminis  desenvolvido  na  empreitada  delituosa  (processo  nº
7000168-63.2019.7.02.0002/evento 174/documento 6/páginas 3-10). 
 
65. Assim, no dia 15 de maio de 2019, às 11:26 horas, encontramos o seguinte diálogo entre os réus:
 Ana Carolina: Vou postar bastante felicidade no Rio pra esse povo morrer de inveja.
 Thiago (11:30 horas): Isso. Tb vou. Chame as meninas para irem conosco.
 Ana Carolina (11:30 horas): Posso chamar, mas e as muni?
 Thiago (11:32 horas): Vou levar numa mala. Eh pouco. Chego lá e entrego.
 
66. Sobre esse trecho da conversa, o acusado esclareceu que a esposa, Ana Carolina, no que se refere à
expressão "  muni", tinha conhecimento que se tratava de munição, tanto que estava preocupada com a
eventual presença de amigas no carro (processo nº 7000168-63.2019.7.02.0002/evento 194/vídeo 7). A
acusada,  em seu  interrogatório  judicial,  afirmou  que  sabia  que  o  corréu  Thiago  pegaria  a  munição,
confirmando,  inclusive,  o  teor  da  conversação  acima  mencionada  (processo  nº  7000168-
63.2019.7.02.0002/evento  192/vídeo  1).
 
67. Encontramos, ainda, uma conversa travada no dia 16 de maio, entre os dois acusados, que deixa claro a
existência do liame subjetivo necessário para a confirmação da existência do concurso de agentes na
hipótese dos autos. Eis o teor da conversação:
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 Ana Carolina (12:08 horas): Oi mô, to saindo, vô pegar o pessoal do bla bla e vou pra Campinas
tá? Aí cê vai me avisando, ééé cê já deu, já fez os tiros já?
 Ana Carolina (12:14 horas): Vc já levou a parada pra casa?
 Thiago (12:16 horas): Ainda n.
 Thiago (12:17 horas): O tiro será agora.
 Ana Carolina (12:17 horas): Ah, tá. Mas consegue levar na moto?
 Thiago (12:17 horas): Sim. Eh pouco.
 Ana Carolina (12:17 horas): Blz.
 
68. Sobre tal teor da conversação, a acusada, em seu interrogatório judicial, tratou de esclarecer que não
sabia como o corréu pegaria a munição e nem para quem ele a entregaria. Disse, ainda, que o corréu teria
falado que iria levar em uma mala e que era pouca. Exatamente por isto, uma vez que não tinha ciência do
volume e nem do calibre da munição, é que então teria perguntado ao corréu se ele já havia levado "  (...) a
parada pra casa?",  indagação esta  que o  fez  referindo-se  à  munição que seria  retirada do quartel
(processo nº 7000168-63.2019.7.02.0002/evento 192/vídeo 1).
 
69. E as conversas reveladoras não cessaram por aí. No mesmo dia 16 de maio, já no final da tarde, o
acusado teria dito:  
 Thiago (17:09 horas): 4500 na nossa mão. E provavelmente consiga mais 3 mil amanhã. Plotei q
tá mto fácil.
 
70. Vê-se, aqui, que este trecho já faz menção a valores de uma possível negociação pela venda das
munições. De igual forma, evidenciando um nítido comércio ilegal de munições, no dia 17 de maio, os
acusados travaram a seguinte conversa:
 Ana Carolina (12:07 horas): Conseguiu pegar o resto?
 Thiago (12:14 horas): Em breve, 19 mil na nossa conta. Valeu.
 Ana Carolina (12:14 horas): Boa.    
 
71. Sobre estes últimos trechos que mencionam valores, o acusado, Thiago Fonseca Lima, esclareceu que se
referem às negociações que teria feito com um tal de Michel. Disse, ainda, o réu, que Ana Carolina Pinheiro
dos Santos Lima, não conhecia este último (processo nº 7000168-63.2019.7.02.0002/evento 194/vídeo 5). A
acusada, por sua vez, afirmou em Juízo, que acreditava que os valores referidos nas mensagens, versavam
sobre a venda das munições (processo nº 7000168-63.2019.7.02.0002/evento 192/vídeos 1 e 2).
 
72. Ora, como já dito, não há a menor dúvida, que a acusada Ana Carolina, conhecedora de que o corréu
retiraria a munição do quartel para vendê-la posteriormente fora, emprestava o seu total assentimento em
tudo isso. Fosse o contrário, não teria perguntado sobre as "  muni", ou se o corréu já teria apanhado o
restante  do  material  e  se  conseguiria  levar  em uma moto.  Também não  teria  respondido  "   boa",
evidenciando um sentido afirmativo e positivo, quando o acusado Thiago Fonseca Lima, teria dito que em
breve teriam "  (...) 19 mil na nossa conta".
 
73. É certo, entretanto, que a acusada não retirou a munição do quartel com as próprias mãos. Aliás, ela não
integrava os quadros da Organização Militar onde se deram os fatos. Como já dito, a retirada da munição do
28º BIL, deu-se por ação física apenas do acusado Thiago Fonseca Lima. Porém, a acusada, sem praticar a
conduta  típica  descrita  no artigo  303 do CPM ("   apropriar-se"),  concorreu eficazmente para  a  sua
realização, à medida em que com as mensagens trocadas via WhatsApp com o corréu, dava-lhe o pleno aval
para que este último prosseguisse em sua empreitada delitiva. Ou em outro dizer, com as suas mensagens,
a acusada, Ana Carolina, tratava de impulsionar o réu, que então se sentia estimulado, pois a própria
esposa, da forma como tratava de responder e indagar sobre a situação, dava a certeza que assentia com o
que estivesse planejando e executando.
 
74. Assim, com a sua conduta, a acusada instigava, isto é, tratava de reforçar a ideia já existente no corréu,
de retirar as munições do 28º BIL para vendê-las posteriormente. A essa forma de contribuição, acessória,
porém, eficaz, o Direito Penal denomina de participação moral.
 
75. Daí o enquadramento da acusada, Ana Carolina, como partícipe e não como coautora. Situação esta que,
como é sabido, traz reflexos quando da aplicação da sanção penal.
 
76. Há que se dizer, ainda, que o acusado, quando do seu interrogatório judicial, tratou de esclarecer com
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riqueza de detalhes toda a situação fática descrita na denúncia. Disse, pois, o réu, que indo para o Rio de
Janeiro, deixaram primeiramente a filha na casa da avó (mãe do acusado), em Resende. Após, ambos,
Thiago Fonseca Lima e Ana Carolina Pinheiro dos Santos Lima, seguiram para o Rio de Janeiro e passaram
em Olaria. Este teria sido o local onde o acusado teria deixado a munição, ou seja, segundo a sua própria
narrativa, "  1400 mais 460 e alguma coisa". Disse, ainda, o réu, que entregou a munição para uma
pessoa de nome Michel. Este - pessoa a qual o acusado teria conhecido no Rio de Janeiro, à época em que
servia no 1º Batalhão de Polícia do Exército -, iria vender para alguém, ou seja, segundo o réu, Michel seria
apenas o intermediário, sendo certo que o combinado era que no sábado à noite ou no domingo de manhã,
Michel lhe entregaria o dinheiro. Porém, quando o acusado acabou por receber a ligação, no sábado de
manhã,  do  capitão  Alex  Sander  da  Silva,  a  ficha  "   caiu".  O  acusado,  então,  ficou  desesperado  e
imediatamente teria entrado em contato com Michel, explicando a este último que precisaria ir buscar tudo
de volta. Foi quando então, o acusado, juntamente com a corré, Ana Carolina, foram ao encontro de Michel -
dono de um bar em Olaria -, visando recuperar a munição a qual já havia sido entregue. Depois de narrar os
detalhes de sua negociação com o tal de Michel, acerca da necessidade de pegar toda a munição de volta, o
acusado conseguiu recuperar apenas os 1400 cartuchos, uma vez que o restante já havia sido entregue em
um Clube de Tiro (segundo Michel)  e  não mais  seria  passível  de recuperação (processo nº  7000168-
63.2019.7.02.0002/evento 194).
 
77. Enfim, esta foi, em síntese, a narrativa do acusado quando de seu interrogatório judicial, que, como se
vê, não deixa a menor dúvida quanto à autoria delitiva.
 
78. A acusada, por sua vez, também tratou de narrar vários detalhes acerca do ocorrido. Sua participação
moral, como se viu exaustivamente acima, é inquestionável. Tanto que, conforme a sua própria versão, 
acompanhou o réu quando da entrega da munição - muito embora não tenha descido do carro -, na sexta-
feira, bem como ainda, se fez presente quando do retorno até Olaria, momento em que o marido tentava
recuperar a munição que havia sido entregue anteriormente ao tal de Michel. Inclusive, há um diálogo,
ocorrido no sábado pela manhã, dia 18 de maio, que ao que tudo está a indicar, traduz este momento em
que a acusada, segundo a sua narrativa,  teria ficado no carro aguardando o marido,  na tentativa de
recuperar  a  munição  já  entregue  anteriormente  (processo  nº  7000168-63.2019.7.02.0002/evento
174/documento  6/páginas  11-13).  Eis  o  teor  da  conversação:
 Ana Carolina (08:58 horas): E aí mo.
 Ana Carolina (09:08 horas): Alguma novidade?
 Thiago (09: 08 horas): Não esperando.
 Ana Carolina (09:50 horas): Be. Tmb fico apreensiva. 
 Ana Carolina (10:25 horas): Mo.
 Thiago (10:25 horas): Oi.
 Ana Carolina (10:25 horas): E aí?? Kd vc.
 Thiago (10:25 horas): Esperando aqui na esquina.
 Ana Carolina (10:25 horas): Fica aqui comigo.
 Ana Carolina (10:26 horas): Tem algo pra comer por aí? Um chocolate q seja.
 Ana Carolina (10: 32 horas): E aí?
 Ana Carolina (10:34 horas): Me fala se deu certo mo.
 Thiago (10:35 horas): Calma. Ainda n.
 Ana Carolina (10:35 horas): O q houve.
 Thiago (10:37 horas): Calma.
 Ana Carolina (10:37 horas): Ok.
 Ana Carolina (10:41 horas): Onde vc tá.
 Thiago (10:48 horas): Esquina.      
 
79. Assim, pelo que se viu acima, o quadro probatório produzido, não permite outro raciocínio, exceto, o de
condenar-se ambos os acusados pelo delito descrito no artigo 303, caput, do CPM.
 
80. Passemos, pois, à aplicação das respectivas penas.
 
81. Primeiramente, com relação ao acusado, Thiago Fonseca Lima.    
 
82. De início, há que se dizer, que no peculato-apropriação, a consumação se dá quando o agente inverte a
posse,  portando-se  como dono  da  coisa.  No  caso,  o  acusado,  ao  retirar  a  munição  do  quartel,  sem
autorização superior para tanto, com o propósito de vendê-la no Rio de Janeiro, acabou por agir como se
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fosse o dono dela. E a quantidade, neste ponto, é bastante expressiva (ao menos no momento da prisão em
flagrante, no dia 18 de maio de 2019, na Rodovia Dom Pedro, em Atibaia, no Km 67, foram encontrados no
veículo, 1397 cartuchos de munição 5,56mm pertencentes ao Exército Brasileiro, sendo que, constatou-se,
ainda, que 460 cartuchos de munição 7,62mm, até a presente data, não foram encontrados). Ou seja, a
quantidade de munição retirada do 28º BIL, realmente, é bastante expressiva. Também não há como se
analisar as circunstâncias judiciais previstas no artigo 69 do CPM, sem compreender a exata onda violenta
da criminalidade atual. No Rio de Janeiro, por exemplo, local onde a munição retirada do quartel teve como
destino,  aliás,  onde  atualmente,  provavelmente  encontram-se  desaparecidos  460  projéteis  de  calibre
7,62mm (se é que não foram ainda deflagrados contra vítimas inocentes), a violência quase que diariamente
ganha as páginas de jornais e da mídia televisiva. Frequentemente se escutam notícias de policiais mortos
no combate a esta onda cada vez mais crescente de criminalidade. De igual forma, inúmeras pessoas,
dentre as quais crianças, são vítimas de balas perdidas, deflagradas por força dos conflitos entre os agentes
policiais e aqueles outros homens que levam a vida no caminho do crime. No Rio de Janeiro, sabe-se, aliás,
que o crime organizado abre inúmeras vertentes, dentre as quais, o próprio tráfico de drogas, que por sua
vez, se vale da força e do seu poderio verdadeiramente bélico, a ponto de subjugar muitas pessoas que
nada têm a ver com essa lamentável situação, e que procuram levar a vida no caminho do bem, mas
frequentemente são tomadas pelo contínuo desespero pelo simples caminhar pelas ruas onde residem, com
medo de serem vítimas destes disparos,  frutos de conflitos,  inclusive entre traficantes.  Muitos  destes
conflitos, por sinal, têm como protagonistas, muitas vezes atuando como verdadeiros mensageiros da morte
e da dor, projéteis destinados para guerra, como o são aqueles que foram retirados pelo acusado do âmbito
do 28º BIL. Ao acusado, militar de carreira do Exército, com mais de 17 anos de farda, competia fazer valer
todos os valores que devem pairar na atmosfera castrense e que são essenciais para que as Forças Armadas
consigam cumprir com a sua importantíssima destinação constitucional. As manifestações essenciais da
ética militar,  dos seus deveres,  devem ser sempre objeto de contínua atenção e preservação. Mesmo
porque, a hierarquia e a disciplina, pilares básicos das Forças Armadas, necessariamente, devem sempre
estar envolvidas por estes preceitos essenciais que consubstanciam os valores militares. Porém, o acusado,
agindo como agiu, abriu mão de tudo isso. Deixou-se levar por outro caminho. Não mediu as consequências
de seu ato. Não pensou que, eventualmente, as munições que ainda se encontram até então desaparecidas
- e esta é a verdade destes autos -, podem inclusive vitimar, como já dito, pessoas inocentes que devem
clamar em suas orações diárias, pelo restabelecimento da paz social e do sono tranquilo. Assim, sua pena-
base deve ser aferida com essa visão e, neste raciocínio, há de ser fixada em 06 (seis) anos de reclusão,
como incurso no artigo 303, caput, do CPM, a fim de se procurar prevenir a prática delitiva de condutas
similares.
 
83. Em uma segunda fase, não encontramos agravantes. Ao contrário, temos uma atenuante ao seu favor,
qual seja, a prevista no artigo 72, III,  "   d", do CPM. De fato, o acusado confessou a prática delitiva,
revelando detalhes importantes de sua conduta, como forma de tentar elucidar ao máximo todo o ocorrido.
Neste ponto,  há que se dizer,  que as confissões praticadas em casos como este dos autos,  ganham
contornos preciosos, pois muitas vezes, as informações fornecidas pelos confitentes podem até mesmo levar
à eventual recuperação de munições ou armas extraviadas e ainda não recuperadas. Somando-se a isso,
não há como deixar de reconhecer o nítido arrependimento do réu por sua conduta, arrependimento este
que se mostrou estampado em seu semblante, durante toda a produção da prova oral desenvolvida. Além
do mais, há que se dizer, que a maior parte da munição retirada acabou por ser recuperada, revelando-se,
com isso, um menor prejuízo à Administração Pública Militar. Assim, neste raciocínio, a sua pena-base deve
ser diminuída em 1/3, isto é, em 02 (dois) anos, nos termos do artigo 73 do CPM, redundando na pena de 04
(quatro) anos de reclusão.
 
84. Por fim, na última fase, não há causas de aumento e nem de diminuição de pena. Logo, a pena de 04
(quatro) anos de reclusão, como incurso no artigo 303, caput, do CPM, até então fixada, permanece intacta.
 
85. Passemos, agora, à aplicação da pena, com relação à corré, Ana Carolina Pinheiro dos Santos Lima.
 
86. Aqui, de início, há que se dizer, que a acusada não tem a mesma formação militar do corréu. Ou seja,
não é militar de carreira e por isso, inevitavelmente, não teve em sua formação (pelo próprio tempo de
serviço militar), seja qual for o motivo ou até mesmo eventual deficiência, o constante enaltecimento dos
fundamentais preceitos que envolvem a atmosfera castrense. Muito provavelmente, a acusada, por servir
em uma Organização Militar de cunho mais voltado à área administrativa (14ª CSM/Sorocaba), não tenha se
dado  conta,  quando  do  seu  envolvimento  na  prática  delitiva  na  forma já  mencionada,  das  possíveis
consequências nefastas que podem advir por força de desvios de munições a ponto de fazê-las cair em
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mãos de criminosos em potencial. A proporcionalidade da reprimenda pelo Estado-Juiz, deve sempre ser
objeto de atenção e sensibilidade, como forma até mesmo de coibir a mínima aproximação de premissas
identificadoras do famigerado Direito Penal do Inimigo. Assim, fixa-se a sua pena-base, no mínimo legal
previsto para o crime do artigo 303, caput, do CPM, qual seja, em 03 (três) anos de reclusão.
 
87. Na segunda fase de aplicação da pena, não encontramos agravantes. Ao contrário, como já visto,
entendemos as  declarações  prestadas  pela  acusada quando de seu interrogatório  judicial,  como uma
verdadeira confissão (artigo 72, III, "  d", do CPM). Afinal, como se viu, a acusada afirmou que sabia que o
corréu retiraria as munições do quartel e as venderia no Rio de Janeiro, além do mais, assumiu o teor dos
diálogos travados com o mesmo, pelo aplicativo do WhatsApp, situação esta que também contribuiu para
uma  melhor  elucidação  dos  fatos.  Entretanto,  como  a  sua  pena-base  foi  fixada  no  mínimo  legal,  o
apenamento  até  então aplicado permanece o  mesmo,  qual  seja,  em 03 (três)  anos  de reclusão,  em
obediência à súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.
 
88. Por fim, na última fase de aplicação da pena, não temos qualquer causa de aumento. Pelo contrário,
como visto,  a  acusada deve ser  considerada partícipe do crime que lhe é imputado.  E isto,  como já
observado, ganha enorme relevância aqui, uma vez que, nos moldes do artigo 53, § 3º, do CPM, o partícipe
deve ter a sua pena atenuada (na verdade, tecnicamente, uma autêntica causa de diminuição). Logo,
valendo-se do critério estabelecido no artigo 73 do CPM, o apenamento até então aplicado,  deve ser
diminuído em 1/3 (um ano), redundando na pena de 02 (dois) anos de reclusão, como incursa no artigo 303,
caput, do CPM.
 
 B) do artigo 16 da Lei nº 10.826, de 22 de dezembro de 2003 (posse ou porte ilegal de arma de
fogo de uso restrito).
 
89. Aqui, também, o caso é de condenação de ambos os réus.
 
90. Tal delito, segundo a doutrina, tem como objetividade jurídica a incolumidade pública, no sentido de se
evitar a exposição a risco de vida, integridade física e patrimônio dos cidadãos.
 
91. No caso dos autos, conforme já se apontou quando da análise do crime de peculato, o acusado, valendo-
se da função que exercia no 28º BIL, ingressou na posse das munições, retirando-as do quartel. A acusada,
por sua vez, sem praticar a conduta típica descrita no artigo 303 do CPM ("  apropriar-se"), concorreu
eficazmente para a sua realização.
 
92. Assim, com isso, valendo-nos do interrogatório judicial tanto de Thiago Fonseca Lima, quanto de Ana
Carolina Pinheiro dos Santos Lima, a munição pertencente ao 28º BIL, foi transportada no carro do casal,
tendo como condutor a pessoa do primeiro. Chegou, assim, a munição, ao seu destinatário, um tal de Michel
- segundo a narrativa do próprio acusado -, dono de um bar em Olaria no Rio de Janeiro. Ainda segundo o
réu, ao receber uma ligação no sábado de manhã, do capitão Alex Sander da Silva, a sua ficha "  caiu".
Ficou, então, desesperado e, imediatamente, teria entrado em contato com Michel, explicando a este último
que precisaria ir buscar tudo de volta. Foi quando então, o acusado, juntamente com a corré, Ana Carolina,
foram ao encontro de Michel, visando recuperar a munição a qual já havia sido entregue. Depois de narrar
os detalhes de sua negociação com o tal de Michel, acerca da necessidade de pegar toda a munição de
volta, o acusado conseguiu recuperar apenas os 1400 cartuchos, uma vez que o restante já havia sido
entregue em um Clube de Tiro (segundo Michel) e não mais seria passível de recuperação.
 
93.  Resolveram,  então,  ambos  os  acusados,  retornarem  para  Campinas,  onde  Thiago  Fonseca  Lima
devolveria a munição pertencente ao Exército Nacional.
 
94. Entretanto, já no retorno do Rio de Janeiro, foram presos em flagrante, no dia 18 de maio de 2019, na
Rodovia Dom Pedro, em Atibaia, no Km 67, momento em que foram encontrados no veículo 1397 cartuchos
de munição 5,56mm pertencentes ao Exército  Brasileiro.  Os 460 cartuchos de munição 7,62mm, que
também haviam sido retirados do 28º BIL, conforme exaustivamente mencionado, até a presente data,
ainda não foram encontrados.
 
95. Vê-se, portanto, que a situação fática é absolutamente transparente.
 
96. Neste ponto, foram ouvidos os dois policiais militares que localizaram o veículo dos réus na rodovia e
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efetivaram a  respectiva  abordagem.  Disse,  pois,  o  cabo Marcelo  Fernandes,  que havia  recebido  uma
informação do tenente, narrando que um veículo havia saído do Rio de Janeiro e estaria transportando
material ilícito, provavelmente munição de fuzil. Como tinham a placa do tal veículo, saíram patrulhando a
rodovia e, ao localizarem o automóvel, realizaram a abordagem. Segundo o depoente, a acusada estava
deitada no banco traseiro do veículo. Em tal abordagem, foi encontrada uma bolsa com 1397 munições,
sendo que, foi ainda encontrado na bolsa da ré, a quantia de R$3.620,00 (três mil, seiscentos e vinte reais).
Tal quantia foi encontrada em uma pochete da acusada. Disse, ainda, que a munição estava em uma bolsa
preta, dentro das caixas da CBC, que por sua vez encontravam-se dentro da referida bolsa, atrás do banco
do motorista, no chão do carro (processo nº 7000168-63.2019.7.02.0002/evento 140/vídeo 1).
 
97. De igual forma, ouvido em Juízo, esclareceu o sargento Rubens Gomide de Oliveira, que a abordagem foi
motivada por força de uma informação que foi passada por um superior. Diante disso, passaram a patrulhar
a rodovia e ao encontrarem o automóvel, efetivaram a abordagem. Segundo o depoente, o condutor do
veículo era o acusado e foi encontrada uma bolsa no banco traseiro, atrás do motorista, de cor preta,
contendo  diversas  caixas  de  munição.  Durante  a  revista,  foi  encontrada  uma  outra  bolsa  contendo
R$3.620,00 (três mil, seiscentos e vinte reais). Sobre isso, o acusado teria mencionado que o valor seria
utilizado para uma viagem da filha e teria sido fruto de um aplicativo de carona o qual não se recordava o
nome. Narrou, ainda, o depoente, que a acusada teve um mal súbito e foi medicada, sendo que estava
assustada e respondia de forma desconexa, isto é, dizia coisas que não condiziam com o que estava
acontecendo. De igual modo, segundo o depoente, o acusado encontrava-se bastante inquieto e nervoso
(processo nº 7000168-63.2019.7.02.0002/evento 142).
 
98. Ora, é inegável a incidência, na hipótese dos autos, do artigo 16 da Lei nº 10.826, de 22 de dezembro de
2003. Assim, ambos os acusados, foram apanhados em flagrante, transportando munição de uso proibido ou
restrito, sem autorização legal.
 
99. Claro que, no mesmo raciocínio utilizado quando da análise do delito de peculato, conforme já visto, a
acusada, Ana Carolina, deve ser vista como partícipe e não como coautora. Afinal, sua conduta, também,
aqui, era meramente acessória, tanto que no momento da abordagem, pela prova testemunhal coligida, a
mesma se encontrava deitada no banco traseiro do veículo. E o seu papel, tanto no peculato, quanto aqui,
era de apenas concorrer para o delito, por intermédio de uma conduta acessória, muito embora eficaz, para
a concretização do comportamento típico realizado pelo corréu, que havia sido quem havia retirado as
munições do 28º BIL, entregando-as posteriormente ao tal de Michel, e, naquele momento da abordagem,
era quem conduzia o veículo. Clara, portanto, até porque já bastante esmiuçada tal questão, a figura de
partícipe da acusada em todo o contexto fático, inclusive neste ponto ora em debate.      
 
100. Não procede a alegação defensiva, qual seja, da incidência do delito impossível, por força do conhecido
flagrante preparado. Neste, segundo a doutrina, "  (...) a ação da polícia consiste em incitar o agente
à prática do delito, retirando-lhe qualquer iniciativa e, portanto, afetando a voluntariedade do
ato" (in "  Curso de Direito Penal - parte geral", Fernando Capez, Editora Saraiva, 15ª edição, volume 1,
p. 283). E prossegue este autor, esclarecendo que no flagrante preparado, "  (...) o agente torna-se um
simples protagonista de uma farsa, dentro da qual o crime não tem, desde o início, qualquer
possibilidade  de  consumar-se.  A  polícia  provoca  a  situação  e  prepara-se  para  impedir  a
consumação. Por essa razão, nesse caso, a jurisprudência entende que há crime impossível
(súmula 145 do STF)" (op. cit., p. 283).   
 
101. Data venia, em nenhum momento o acusado foi incitado à prática delitiva inicial, configuradora do
delito de peculato, por algum militar do 28º BIL, para o fim de retirar do quartel, por força de sua função,
munições  pertencentes  ao  Exército.  Também,  em nenhum momento,  foram os  acusados  incitados  a
transportarem as munições retiradas do 28º BIL para o Rio de Janeiro, com o propósito de vendê-las, por
algum outro militar da referida Organização Militar.  Na verdade, quando da abordagem do veículo na
rodovia, já quando retornavam do Rio de Janeiro, o delito de peculato já estava consumado há muito tempo,
sendo que o delito do artigo 16 da Lei nº 10.826, de 22 de dezembro de 2003, na modalidade de "
 transportar", estava em constante estado de consumação, pois em sendo um crime permanente, passível
de prisão em flagrante durante todo o transporte que, por sinal, foi o que ocorreu. Logo, como dizer que os
réus foram vítimas de uma farsa e incitados ao crime?  
 
102. Na verdade, consoante já se explicitou, à medida em que os fatos foram sendo descobertos, a começar
pelo  conhecimento  do  sargento  Thyago Pereira  Leite  de  Santana,  as  informações  e  os  relatos  foram
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seguindo a cadeia de comando até chegarem ao conhecimento do Comandante do Batalhão. Aliás, o próprio
acusado, por inúmeras vezes, foi acionado via celular, sendo certo que, depois de um tempo e contínuas
ligações procurando localizá-lo, o mesmo resolveu não atender mais qualquer chamada. Ou seja, no mínimo,
a situação não estava resolvida e era bem grave, pois a máquina administrativa militar, a esta altura, já
tinha conhecimento que o acusado tinha retirado munição de dentro do quartel sem qualquer autorização
superior. Portanto, absurdamente amparado por lei, no caso, o artigo 8º, "  a" e "  f", do CPPM, tinha o
Exército, através da cadeia de comando competente, o dever legal de tomar todas as medidas necessárias
para apurar eventual crime militar que se encontrava em desenvolvimento, para tanto, inclusive, valendo-se
de solicitações e prestação de informações a todos os órgãos envolvidos com a segurança pública, inclusive
setor de inteligência, sejam de natureza civil ou militar, com a finalidade de elucidar da melhor forma a
situação que se apresentava naquele momento que, por sinal, era muito grave, uma vez que provavelmente
se tratava de desvio ilegal de munições.
 
103. E foi o que ocorreu. Tais medidas visando a elucidação do caso, foram tomadas pela Administração
Pública Militar,  conforme bem relatou em Juízo o coronel  José Augusto Bognoni  Lós Reis (processo nº
7000168-63.2019.7.02.0002/evento 160/vídeo 1).
 
104. Há que se dizer, ainda, que não se desconhece que na casa do réu foram encontrados, durante o
cumprimento  de  um  mandado  de  busca  e  apreensão  (processo  nº  7000159-04.2019.7.02.0002),  a
quantidade de 9 cartuchos de calibre 7,62mm, conforme relatado pelo encarregado das investigações. Tal
fato, entretanto, não foi o foco principal da denúncia, muito embora tenha sido mencionado. Sobre tal
questão, há que se dizer, que o delito do artigo 16 da Lei nº 10.826, de 22 de dezembro de 2003, é
doutrinariamente conhecido como um crime de ação múltipla ou de conteúdo variado, sendo que, a prática
de mais de uma conduta típica, dentro de um mesmo contexto fático, deve ser compreendida como sendo
um só crime. Assim, neste raciocínio, temos que tal situação fática poder-se-ia muito bem ser interpretada
sob esta óptica, principalmente porque, repita-se, o mencionado dispositivo legal tem como qualificação
doutrinária a denominação de um delito de ação múltipla ou de conteúdo variado e, a prática de mais de
uma ação, diante de um mesmo contexto fático, como é a hipótese dos autos, não há de trazer alguma
modificação no raciocínio até então empregado.
 
105. Também não há como se desprezar que, quando da prisão em flagrante dos réus na rodovia, foi
encontrada a  quantia  de R$3.620,00 (três  mil,  seiscentos  e  vinte  reais).  No mínimo,  isso  é  bastante
estranho, à medida em que os fatos de que cuidam os autos, envolvem a prática de comércio ilegal de
munição.  Trata-se  de  uma  quantia  substancial  e  incomum  para  o  transporte  diário,  levando-se  em
consideração,  aqui,  que as munições já haviam sido negociadas com o tal  de Michel,  sendo que 460
munições de calibre 7,62mm, não foram ainda recuperadas.  Sobre tal  fato,  a  acusada,  Ana Carolina,
asseverou que foi fruto das caronas que dava por força de um aplicativo conhecido como Blá Blá car. Disse,
ainda, a acusada, que deste valor, mais de R$1.000,00 (mil reais), estavam na carteira dela e do acusado,
onde então, para se chegar ao valor final encontrado, somaram também a quantia que estava destinada
para uma viagem da filha. Ora, fica difícil dar credibilidade com cem por cento de certeza, em uma ou outra
hipótese.  Pode  ser  que,  nesta  quantia,  tenhamos  embutidos  valores  inerentes  ao  comércio  ilegal  da
munição. Mas também pode ser que, dentro deste contexto, tenhamos uma parte que tenha sido fruto do
trabalho da acusada com as caronas do aplicativo Blá Blá car. De toda forma, para a configuração dos dois
delitos imputados aos réus, não é necessário a obtenção de qualquer vantagem financeira. Ou em outro
dizer, a quantia acima mencionada e encontrada quando da abordagem dos réus na rodovia, qual seja,
R$3.620,00 (três mil, seiscentos e vinte reais), diante de todo o contexto probatório produzido, no mínimo,
evidencia um forte sinal indicativo de que realmente os autos cuidam de um comércio ilegal de munição. Até
porque, conforme se viu acima, nas conversas travadas entre os acusados, via WhatsApp, vários valores
financeiros foram revelados neste sentido.    
 
106. De toda forma, a condenação também se impõe aos acusados, no que tange ao delito descrito no
artigo 16 da Lei nº 10.826, de 22 de dezembro de 2003.
 
107. Passemos, pois, à aplicação das respectivas penas.
 
108. De plano, há que se dizer, que o delito mencionado, além de prever uma pena privativa de liberdade,
também prevê uma pena de multa. Ocorre que, neste ponto, a pena de multa não está prevista dentre as
penas estabelecidas pelo artigo 55 do CPM. Assim, acaso ocorra na hipótese dos autos a sua incidência, e
certamente  se  estaria  atingindo letalmente  o  conhecido  princípio  do  favor  rei,  onde,  como é  sabido,
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qualquer interpretação que se possa fazer no âmbito penal e processual penal, deve ter sempre como
pressuposto a mais favorável ao réu. Por óbvio que, a aplicação de uma pena de multa, além da pena
privativa de liberdade, é plenamente desfavorável aos réus. Neste raciocínio, termos que a pena de multa
prevista no artigo 16 da Lei nº 10.826, de 22 de dezembro de 2003, não deve incidir em desfavor dos réus,
razão pela qual deixa-se de aplicá-la.
 
109. Inclusive, é bom que se diga, que o Tribunal de Justiça Militar de São Paulo, enfrentando tal questão,
assim já decidiu no mesmo sentido, afastando de plano a incidência das penas de multa no âmbito da Justiça
Militar,  consoante  se  pode  observar  nas  Apelações  nº  0006877-52.2018.9.26.0030  e  nº  0004700-
85.2018.9.26.0040.
 
110. Feito isso, passemos à aplicação da pena, inicialmente, com relação ao acusado, Thiago Fonseca Lima.
 
111. Assim, em uma primeira fase, temos que não seria o caso de novamente sopesarmos em desfavor do
réu, todas as circunstâncias judiciais desfavoráveis que serviram de suporte para aumentar a sua pena além
do mínimo legal, quando da análise do delito de peculato. Seria um bis in idem inaceitável. Mesmo porque, a
objetividade jurídica do delito previsto no artigo 16 da Lei nº 10.826, de 22 de dezembro de 2003, é diversa
da objetividade jurídica do delito previsto no artigo 303, caput, do CPM. Sob esta óptica, fixa-se a sua pena-
base no mínimo legal previsto para o crime descrito no artigo 16 da Lei nº 10.826, de 22 de dezembro de
2003, qual seja, em 03 (três) anos de reclusão.
 
112. Na segunda fase de aplicação da pena, não encontramos agravantes. Ao contrário, como já visto, o
acusado acabou por confessar toda a sua conduta delitiva (artigo 72, III, "  d", do CPM). Entretanto, como a
sua pena-base foi fixada no mínimo legal, o apenamento até então aplicado permanece o mesmo, qual seja,
em 03 (três) anos de reclusão, em obediência à súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.
 
113. Por fim, na última fase de aplicação da pena, não temos qualquer causa de aumento e nem de
diminuição. Por consequência, o apenamento até então fixado ao réu, qual seja, de 03 (três) anos de
reclusão, permanece intacto.
 
114. Passemos, agora, à aplicação da pena, com relação à corré, Ana Carolina Pinheiro dos Santos Lima.
 
115. Reitera-se, aqui, o mesmo raciocínio utilizado acima para a aplicação da pena no que tange ao delito de
peculato.  Afinal,  a  acusada,  não  teve  a  mesma  formação  militar  do  corréu.  Não  bastasse  isso,  a
proporcionalidade da reprimenda pelo Estado-Juiz, deve sempre ser objeto de atenção e sensibilidade, como
forma até mesmo de coibir a mínima aproximação de premissas identificadoras do famigerado Direito Penal
do Inimigo. Assim, fixa-se a sua pena-base, no mínimo legal previsto para o crime descrito no artigo 16 da
Lei nº 10.826, de 22 de dezembro de 2003, qual seja, em 03 (três) anos de reclusão.
 
116. Na segunda fase de aplicação da pena, não encontramos agravantes. Ao contrário, como já visto,
entendemos as  declarações  prestadas  pela  acusada quando de seu interrogatório  judicial,  como uma
verdadeira confissão (artigo 72, III, "  d", do CPM). Afinal, como se viu, a acusada afirmou que sabia que o
corréu retiraria as munições do quartel e as venderia no Rio de Janeiro (ou seja, sabia que seria fundamental
transportá-las no veículo), além do mais, assumiu o teor dos diálogos travados com o mesmo, pelo aplicativo
do WhatsApp, situação esta que também contribuiu para uma melhor elucidação dos fatos. Entretanto, como
a sua pena-base foi fixada no mínimo legal, o apenamento até então aplicado permanece o mesmo, qual
seja, em 03 (três) anos de reclusão, em obediência à súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.
 
117. Por fim, na última fase de aplicação da pena, não temos qualquer causa de aumento. Pelo contrário,
como visto,  a  acusada deve ser  considerada partícipe do crime que lhe é imputado.  E isto,  como já
observado, ganha enorme relevância aqui, uma vez que, nos moldes do artigo 53, § 3º, do CPM, o partícipe
deve ter a sua pena atenuada (na verdade, tecnicamente, uma autêntica causa de diminuição). Logo,
valendo-se do critério estabelecido no artigo 73 do CPM, o apenamento até então aplicado,  deve ser
diminuído em 1/3 (um ano), redundando na pena de 02 (dois) anos de reclusão, como incursa no artigo 16
da Lei nº 10.826, de 22 de dezembro de 2003.  
 
 C) da unificação das penas aplicadas (artigo 79 do CPM).         
 
118. Consoante se viu acima, o acusado, Thiago Fonseca Lima, foi condenado pelos dois crimes que lhe
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foram imputados na denúncia, quais sejam, pelo delito de peculato (artigo 303, caput, do CPM) e pelo artigo
16 da Lei nº 10.826, de 22 de dezembro de 2003.
 
119. Pelo primeiro, peculato, o acusado foi condenado à pena de 04 (quatro) anos de reclusão, como incurso
no artigo 303, caput,  do CPM. Pelo segundo, delito previsto no artigo 16 da Lei nº 10.826, de 22 de
dezembro de 2003, o réu foi condenado ao apenamento de 03 (três) anos de reclusão.
 
120. Em sendo as penas ora aplicadas ao réu, da mesma espécie, isto é, de reclusão, a pena única deve ser
a soma de todas, conforme dispõe o artigo 79 do CPM.
 
121. Assim, somando-se o quantum  de ambas as penas ora aplicadas, isto é, de 04 (quatro) anos de
reclusão (artigo 303, caput, do CPM) + 03 (três) anos de reclusão (artigo 16 da Lei nº 10.826, de 22 de
dezembro de 2003), chegamos à pena final de 07 (sete) anos de reclusão, que, portanto, torna-se definitiva.
 
122. No que tange à pessoa da acusada, Ana Carolina Pinheiro dos Santos Lima, de igual forma, foi a mesma
condenada pelos dois crimes que lhe foram imputados na denúncia, quais sejam, pelo delito de peculato
(artigo 303, caput, do CPM) e pelo artigo 16 da Lei nº 10.826, de 22 de dezembro de 2003.
 
123. Pelo primeiro, peculato, a acusada foi condenada à pena de 02 (dois) anos de reclusão, como incursa
no artigo 303, caput,  do CPM. Pelo segundo, delito previsto no artigo 16 da Lei nº 10.826, de 22 de
dezembro de 2003, a ré foi condenada ao apenamento de 02 (dois) anos de reclusão.
 
124. Em sendo as penas ora aplicadas à ré, da mesma espécie, isto é, de reclusão, a pena única deve ser a
soma de todas, conforme dispõe o artigo 79 do CPM.
 
125. Assim, somando-se o quantum de ambas as penas ora aplicadas, isto é, de 02 (dois) anos de reclusão
(artigo 303, caput, do CPM) + 02 (dois) anos de reclusão (artigo 16 da Lei nº 10.826, de 22 de dezembro de
2003), chegamos à pena final de 04 (quatro) anos de reclusão, que, portanto, torna-se definitiva.
 
 D) da fixação do regime inicial para o cumprimento das penas privativas de liberdade ora
aplicadas aos réus.
 
126. No que tange à pessoa do acusado, Thiago Fonseca Lima, levando-se em consideração o quantum
definitivo ora aplicado, qual seja, de 07 (sete) anos de reclusão, fixa-se, para o início do cumprimento da
mencionada pena privativa de liberdade, o regime semiaberto, nos termos do artigo 33, § 1º, "  b" e § 2º, "
 b", bem como ainda, artigo 35, ambos do Código Penal Comum (CP).
 
127. Já com relação à acusada, Ana Carolina Pinheiro dos Santos Lima, levando-se em consideração o
quantum  definitivo ora aplicado,  qual  seja,  de 04 (quatro)  anos de reclusão,  fixa-se,  para o início do
cumprimento da mencionada pena privativa de liberdade, o regime aberto, nos termos do artigo 33, § 1º, "
 c" e § 2º, "  c", bem como ainda, artigo 36, ambos do CP. Outrossim, nos termos do artigo 44 do referido
Código, substitui-se a pena privativa de liberdade ora aplicada, por duas restritivas de direito (§ 2º do
mencionado  dispositivo),  a  serem  cumpridas  por  igual  período,  nos  moldes  e  condições  a  serem
estabelecidas pelo Juízo da Execução.
 
 E) do direito de apelar em liberdade.
 
128. Aos 18 de maio de 2019, os acusados foram presos em flagrante, conforme auto de prisão em flagrante
delito lavrado perante a Delegacia de Polícia de Atibaia/SP.
 
129. Aos 20 de maio de maio de 2019, após a audiência de custódia, este Juízo entendeu por bem em
decretar a prisão preventiva dos acusados, nos termos dos artigos 254 e 255, "  a" (garantia da ordem
pública) e "  e" (exigência da manutenção das normas ou princípios de hierarquia e disciplina militares,
quando ficarem ameaçados ou atingidos com a liberdade do indiciado ou acusado), ambos do CPPM. Na
oportunidade, com relação à acusada Ana Carolina Pinheiro dos Santos Lima, este Juízo converteu a sua
prisão preventiva em prisão domiciliar, com fulcro nos artigos 318-A do CPP (vez que mãe de criança que
depende de seus cuidados) e 3º, "  a", do CPPM, bem como ainda determinou a aplicação de medida
cautelar diversa da prisão, qual seja, de suspensão do exercício de função pública, até a data da sentença,
tudo a depender da manutenção ou não do seu status de militar da ativa, sem prejuízo de vencimentos, com
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base no artigo 319, VI, do CPP (processo nº 7000161-71.2019.7.0002/evento 18).
 
130. Uma vez mantidos presos na forma acima descrita,  os ilustres defensores constituídos dos réus,
impetraram uma Ordem de Habeas Corpus  com pedido de liminar em favor dos acusados.  A liminar,
entretanto, foi indeferida e, no que tange ao mérito,   POR MAIORIA DE VOTOS, o STM conheceu do
pedido e denegou a ordem por falta de amparo legal (processo nº 7000541-57.2019.7.00.0000/evento
61/referente ao Habeas Corpus impetrado) (processo nº 7000168-63.2019.7.02.0002/eventos 89 e 253).
 
131. Prosseguindo-se o feito, aos 18 de julho de 2019, foram os acusados devidamente qualificados e
interrogados perante este Juízo (processo nº 7000168-63.2019.7.02.0002/evento 192/Ana Carolina Pinheiro
dos Santos Lima e evento 194/Thiago Fonseca Lima). Após tais atos processuais, o Colegiado Julgador
entendeu por bem em alterar a decisão singular deste Juízo, referente ao status libertatis, outrora proferida
quando  da  audiência  de  custódia  dos  réus,  aos  20  de  maio  de  2019  (processo  nº  7000161-
71.2019.7.0002/evento 18). Assim, com relação ao acusado Thiago Fonseca Lima,   POR MAIORIA DE
VOTOS   (3x2), foi mantida a sua prisão preventiva, nos termos dos artigos 254 e 255, "  e", ambos do
CPPM. Já com relação à acusada, Ana Carolina Pinheiro dos Santos Lima,   POR MAIORIA DE VOTOS 
 (3x2), foi-lhe concedida liberdade provisória, com a aplicação apenas da medida cautelar de proibição de
sair do Estado de São Paulo até o julgamento, nos termos do artigo 319, IV, do CPP, revogando-se, por
consequência,  a  medida  de  suspensão  do  exercício  da  função  pública,  pois  deixou  de  haver  óbice,
relacionado  a  este  feito,  para  que  a  acusada  retornasse  ao  trabalho  (processo  nº  7000168-
63.2019.7.02.0002/evento 202).
 
132. Assim, atualmente, apenas encontra-se preso preventivamente, o acusado, Thiago Fonseca Lima, nos
termos dos artigos 254 e 255, "  e", ambos do CPPM. Porém, agora, com a condenação do réu nesta primeira
instância,  o  momento processual  se mostra diferente.  E isso porque,  não haverá produção probatória
qualquer, uma vez que este Juízo, no que tange ao mérito, acabou, na presente data, de entregar a sua
tutela jurisdicional.  Claro que, se respondeu preso, assim deve permanecer, mesmo porque, na presente
data, foi proferido em seu desfavor um decreto condenatório por 07 (sete) anos de reclusão. Desta feita, há
de ser mantida a prisão preventiva do acusado, nos termos dos artigos 254 e 255, "  e", do CPPM, fazendo
valer a decisão já proferida pelo Colegiado Julgador, à época (18 de julho de 2019) (processo nº 7000168-
63.2019.7.02.0002/evento 202). Por consequência, nega-se, ao acusado, o direito de apelar em liberdade.
 
133. Ocorre que, conforme já noticiado nos autos, através de informação prestada pelo Comandante do 28º
BIL, o acusado sofre de enfermidade grave (processo nº 7000168-63.2019.7.02.0002/evento 25/documento
1/páginas 1-9).
 
134. Neste raciocínio, conforme já ventilado, a situação que ora se apresenta na presente data é diferente.
Não bastasse isso, uma vez já entregue a tutela jurisdicional deste Juízo, não há a menor razão para se
obstar a substituição da prisão preventiva ora mantida, pela prisão domiciliar, nos termos do artigo 318, II,
do CPP, combinado com o artigo 3º, "  a", do CPPM. Vale lembrar, aqui, que quando da análise do Habeas
Corpus impetrado pela defesa do réu, conforme já noticiado acima, o eminente Ministro do STM, Dr. José
Coêlho Ferreira, embora vencido, proferiu o seu voto aventando para tal medida (processo nº 7000168-
63.2019.7.02.0002/evento 253/documento 4).   
 
135. Visa-se, com isso, dar um sentido cada vez mais humanitário ao Direito Penal, tendo, inclusive, como
suporte, o próprio princípio da dignidade da pessoa humana, previsto constitucionalmente (artigo 1º, III, da
CF), bem como ainda, o princípio da proporcionalidade.
 
136. Afinal, por maior que seja o esforço da Administração Pública Militar - e disso não há dúvida -, no
sentido de garantir  a integridade física e a manutenção de um quadro de saúde estável  ao acusado
(processo nº 7000168-63.2019.7.02.0002/evento 219), nenhuma medida administrativa conseguirá superar
o conforto do seu próprio lar, do seu próprio espaço, levando-se em consideração, ainda, aqui, todos os
benefícios proporcionados pela convivência das pessoas - sejam familiares ou não -, que estarão a perfazer
um círculo de contato mais próximo.  
 
137. Isto posto, nega-se ao ora acusado, o direito de apelar em liberdade, uma vez presentes os requisitos
necessários para a manutenção de sua prisão preventiva, nos termos dos artigos 254 e 255, "  e", do CPPM.
Outrossim, substitui-se, neste ato, a prisão preventiva acima referida, pela prisão domiciliar, nos termos do
artigo 318, II, do CPP, combinado com o artigo 3º, "  a", do CPPM.
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138. Já com relação à acusada, Ana Carolina Pinheiro dos Santos Lima, conforme já visto acima, foi-lhe
concedida a liberdade provisória, aos 18 de julho de 2019. Entretanto, na oportunidade, foi-lhe também
aplicada a medida cautelar de proibição de sair do Estado de São Paulo até o julgamento, nos termos do
artigo 319, IV, do CPP (processo nº 7000168-63.2019.7.02.0002/evento 202).
 
139. Ora, desde a concessão de sua liberdade provisória, até a presente data, a acusada não causou a este
Juízo o menor embaraço, nada havendo, por ora, algo que pudesse ensejar novamente a decretação de sua
custódia. Assim, concede-se à acusada, o direito de apelar em liberdade, nos termos do artigo 527 do CPPM.
Outrossim, há de ser mantida, aqui, a medida cautelar de proibição de sair do Estado de São Paulo, em
havendo recurso, até o julgamento do mérito da presente ação penal, a ser realizado pelo STM, nos termos
do artigo 319, IV, do CPP.
 
140. Diante do exposto, e, por tudo mais que destes autos constam,   RESOLVE o Conselho Especial de
Justiça para o Exército, dando total provimento à denúncia:
 A)   POR UNANIMIDADE DE VOTOS,   CONDENAR, como de fato, por condenado tem, o acusado, 
 THIAGO FONSECA LIMA, capitão do Exército, já qualificado, à pena de 07 (sete) anos de reclusão, como
incurso nas sanções do artigo 303, caput, do CPM e artigo 16 da Lei nº 10.826, de 22 de dezembro de 2003,
fixando-se, para o início do cumprimento da referida pena privativa de liberdade ora aplicada, o regime
semiaberto, nos termos do artigo 33, § 1º, "  b" e § 2º, "  b", bem como ainda, artigo 35, ambos do CP, sem
o direito de apelar em liberdade; uma vez presentes os requisitos necessários para a manutenção de sua
prisão preventiva, nos termos dos artigos 254 e 255, "  e", do CPPM, custódia cautelar esta que se substitui
pela prisão domiciliar, nos termos do artigo 318, II, do CPP, combinado com o artigo 3º, "  a", do CPPM;
 
 B) POR UNANIMIDADE DE VOTOS,   CONDENAR, como de fato, por condenada tem, a acusada,   ANA
CAROLINA PINHEIRO DOS SANTOS LIMA, tenente do Exército, já qualificada, à pena de 04 (quatro) anos
de reclusão, como incursa nas sanções do artigo 303, caput, do CPM e artigo 16 da Lei nº 10.826, de 22 de
dezembro de 2003, fixando-se, para o início do cumprimento da referida pena privativa de liberdade ora
aplicada, o regime aberto, nos termos do artigo 33, § 1º, "  c" e § 2º, "  c", bem como ainda, artigo 36,
ambos do CP, apenamento este substituído por duas penas restritivas de direito, a serem cumpridas por
igual período, em observância ao artigo 44, § 2º, do referido Código, nos moldes e condições a serem
estabelecidas pelo Juízo da Execução, e ainda, com o direito de apelar em liberdade; mantida, entretanto,
aqui, a medida cautelar de proibição de sair do Estado de São Paulo, em havendo recurso, até o julgamento
do mérito da presente ação penal, a ser realizado pelo STM, nos termos do artigo 319, IV, do CPP.

 

Ricardo Vergueiro Figueiredo
Juiz Federal da Justiça Militar

Presidente do Conselho
 

 
Ten Cel Marcelo de Oliveira Violato

Juiz Militar
 
 

Maj Ricardo de Oliveira Dias
Juiz Militar

 
 

Maj Sandro Rangel Delgado dos Santos
Juiz Militar

 
 

Maj Heriberto Dantas Arboés
Juiz Militar
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