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Poder Judiciário
Justiça Militar da União

2ª Auditoria da 2ª Circunscrição Judiciária Militar

Av. Casper Líbero, nº 88 - 6º Andar - Centro
São Paulo - SP  CEP  01033-000  Fone/fax: (11) 3372-7700 - 3372-7701

 EXTRATO DE ATA
 CONSELHO ESPECIAL DE JUSTIÇA PARA O EXÉRCITO

 SESSÃO Nº 1

 

 Ação Penal Militar - Procedimento Ordinário nº 0000088-74.2017.7.02.0202
 Presidente: Juíza Federal da Justiça Militar VERA LÚCIA DA SILVA CONCEIÇÃO
 Juízes  Militares:  TEN  CEL  EDISON  NUNES  VITAL  JUNIOR,  TEN  CEL  LUIZ  GUILHERME
RODRIGUES DA SIQUEIRA, MAJ RODRIGO STOCHI LOGADOURO e MAJ ARTUR BENVENUTI DE
OLIVEIRA
 Ministério Público Militar: RENATO BRASILEIRO DE LIMA .   Assistente de Acusação: Dr.
Tiago Miranda Oliveira (OAB/RS 99.138)
 Acusado(s): FELIPE DE OLIVEIRA SILVA, JORGE HENRIQUE CUSTÓDIO AVANCI, LUIZ HENRIQUE
MACHADO BRITES, MOISÉS LOPES DA SILVA JÚNIOR e RODRIGO DE OLIVEIRA SALATIEL
 Respectivos Defensore(s): LEONARDO JOSÉ DA SILVA BERALDO, ALECSANDRO MADEIRA
(OAB/SP 375.204), SANDRO LEITE DE ARAÚJO (OAB/SP 364.605), CARLOS ALBERTO GOMES
(OAB/DF 2116-A) e FELIPE MELLO DE ALMEIDA (OAB/SP 211.082).
 

Ao(s) 29 de janeiro de 2020, na cidade de São Paulo - SP, na sede da 2ª Auditoria da 2ª
Circunscrição Judiciária Militar, reuniu-se o Conselho Especial de Justiça para o Exército, em
sua totalidade. A audiência realizou-se com o emprego de sistema audiovisual, desenvolvido
pelo CNJ, nos termos do art. 405, §1º, do CPP c/c art. 3º, letra "a" do CPPM, e da Resolução CNJ
nº 105/2010, alterada pela Resolução CNJ nº 222/2016 c/c a Resolução STM nº 224/2016. Foi
lida e aprovada a ata anterior. O Conselho iniciou a apreciação do processo supra às 10 horas e
13 minutos. Presentes o Cap Moisés Lopes da Silva Júnior, acompanhado do Dr. Carlos Alberto
Gomes (Defensor Constituído, DF2116-A); o Cap Luiz Henrique Machado Brites, acompanhado
do Dr. Sandro Leite de Araújo (Defensor Constituído, SP364605); o 2º Ten Rodrigo de Oliveira
Salatiel, acompanhado do Dr. Felipe Mello de Almeida (Defensor Constituído); o Cb Felipe de
Oliveira  Silva,  acompanhado  do  Dr.  Leonardo  José  Da  Silva  Beraldo  (Defensor  Público
Federal); o Sd Jorge Henrique Custódio Avanci, acompanhado do Alecsandro Madeira (Defensor
Constituído, SP375204); o Dr. Renato Brasileiro de Lima, Membro do Ministério Público Militar; e
o Assistente de Acusação Dr. Tiago Miranda Oliveira (vítimas Jonathan Turella Cardoso Allah e
Victor da Costa Ferreira). As Partes requereram a dispensa da leitura da Denúncia. A DPU
mencionou que iria abordar a questão da competência em sua sustentação oral, mas não na
forma de preliminar. As Partes solicitaram e foi deferida pelo Conselho a reprodução dos vídeos
das oitivas  de Pedro Antônio  Gonçalves Rosa,  Luciano Jesus de Almeida,  Adalmir  Manoel
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Domingos, Péricless Roth Rodrigues Lima, Alexandre Tavares Fonseca da Silva, Felipe Rezende
Ferreira, Jonathan Pereira Rangel Da Silva, Carlos Adriano Alves De Toledo, Gustavo Azevedo
Mello, Giovani Demartino, Cristian Ferraz Rodrigues, Felipe De Oliveira Silva e Luiz Henrique
Machado Brites.  Iniciados os debates,  o Ministério Público Militar  fez um minucioso relato
acerca dos fatos narrados na Denúncia e pugnou pela condenação de todos os Acusados, com
penas, acima do minimo legal. Com a palavra o Assistente de Acusação, pugnou também pela
condenação de todos os Acusados. Dada a palavra à Defesa do Acusado Felipe de Oliveira
Silva, após também fazer minucioso relato acerca dos fatos e provas trazidas para os autos,
discordando  das  argumentações  apresentadas  pelo  órgão  do  Ministério  Público  Militar,
requereu a absolvição do Acusado Felipe de Oliveira Silva dos delitos constantes da exordial
acusatória, com fulcro no art. 439, "b", do CPPM; subsidiariamente, com fulcro nas alíneas "c"
ou "e" do mesmo dispositivo legal.  Requereu, ainda, na hipótese de condenação, seja-lhe
aplicada a pena mínima, com reconhecimento do concurso formal nos moldes do art.  70,
primeira parte, do Código Penal Comum. Subsidiariamente, que seja aplicada a disposição do
art. 81, §1º, do Diploma Castrense, em seu patamar máximo. Dada a palavra à Defesa do
Acusado Jorge Henrique Custódio Avanci, após também fazer minucioso relato acerca dos fatos
e provas trazidas para os autos, discordando das argumentações apresentadas pelo órgão do
Ministério  Público  Militar,  requereu  a  absolvição  do  Acusado  Jorge  Henrique  Custódio
Avanci nos termos do artigo 439, alíneas "b", "c" e "d", do CPPM. Subsidiariamente, em caso de
c o n d e n a ç ã o ,  p r o p u g n o u  p e l a
aplicação da pena em seu patamar mínimo, considerando as circunstâncias judiciais favoráveis
e aplicação da reprimenda em regime aberto para o seu cumprimento. Dada a palavra à
Defesa do Acusado Moisés Lopes da Silva Júnior, após também fazer minucioso relato acerca
dos fatos e provas trazidas para os autos, discordando das argumentações apresentadas pelo
órgão do Ministério Público Militar, requereu a absolvição do Acusado Moisés Lopes da Silva
Júnior,  na  forma  do  art.  439,  letra  "c",  do  CPPM.  Subsidiariamente,  em  caso  de
condenação, propugnou pela aplicação da pena em seu patamar mínimo, tendo em vista seus
antecedentes.  Dada a  palavra  à  Defesa do Acusado Luiz  Henrique Machado Brites,  após
também fazer minucioso relato acerca dos fatos e provas trazidas para os autos, discordando
das  argumentações  apresentadas  pelo  órgão  do  Ministério  Público  Mil itar,
requereu a absolvição do Acusado Luiz Henrique Machado Brites, com fulcro no art. 439, letras
"c", "b", "d" e "e",  do CPPM. Subsidiariamente, em qualquer caso de condenação,  requereu
seja aplicada a pena no mínimo legal, regime inicial aberto para cumprimento de pena, direito
de apelar em liberdade e a suspensão condicional da pena. Dada a palavra à Defesa do
Acusado Rodrigo de Oliveira Salatiel, após também fazer minucioso relato acerca dos fatos e
provas trazidas para os autos, discordando das argumentações apresentadas pelo órgão do
Ministério Público Militar, requereu a absolvição do Acusado Rodrigo de Oliveira Salatiel, em
razão da atipicidade do delito de lesão corporal e pela ausência do conduta no delito de
homicídio culposo. Não houve réplica. Findos os debates, após os esclarecimentos técnico-
jurídicos prestados pela Juíza Federal, passou o Conselho a deliberar e, ao final, JULGOU POR
UNANIMIDADE  DE  VOTOS,  PROCEDENTE  a  acusação  contida  na  denúncia,  para  o  fim
de CONDENAR o ex-Sd JORGE HENRIQUE CUSTÓDIO AVANCI, já devidamente identificado nos
autos, dando-o como incurso nas sanções do art. 206, § 2º, e art. 210, ambos do Código Penal
Militar, e por maioria de votos (4X1) à pena final de 01 (um) ano, 07 (sete) meses e 18
(dezoito) dias de detenção, sendo-lhe reconhecido o direito de recorrer em liberdade, fixando-
se  desde  logo  o  regime  inicial  de  cumprimento  da  pena,  ora  aplicada,  em  aberto,  na
conformidade do artigo 33, § 2.º, alínea "c", do Código Penal Brasileiro, com a suspensão
condicional  da  execução  da  pena,  pelo  prazo  de  prova  de  dois  (02)  anos.  JULGOU POR
UNANIMIDADE  DE  VOTOS,  PROCEDENTE  a  acusação  contida  na  denúncia,  para  o  fim
de CONDENAR o ex-Cb FELIPE DE OLIVEIRA SILVA, já devidamente identificado nos autos,
dando-o como incurso nas sanções do art. 206, § 2º, e art. 210, ambos do Código Penal Militar,
e por maioria de votos (4X1) à pena final de 02 (dois) anos e 15 (quinze) dias de detenção,
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sendo-lhe reconhecido o direito de recorrer em liberdade, fixando-se desde logo o regime
inicial de cumprimento da pena, ora aplicada, em aberto, na conformidade do artigo 33, § 2.º,
alínea "c", do Código Penal Brasileiro, sem o benefício da suspensão condicional da execução
da pena, por expressa vedação legal. JULGOU POR UNANIMIDADE DE VOTOS, PROCEDENTE a
acusação contida na denúncia, para o fim de CONDENAR o ex-2º Ten RODRIGO DE OLIVEIRA
SALATIEL, já devidamente identificado nos autos, dando-o como incurso nas sanções do art.
206, § 2º, e art. 210, ambos do Código Penal Militar, e por maioria de votos (4X1) à pena final
de 02 (dois) anos e 15 (quinze) dias de detenção, sendo-lhe reconhecido o direito de recorrer
em liberdade, fixando-se desde logo o regime inicial de cumprimento da pena, ora aplicada,
em aberto, na conformidade do artigo 33, § 2.º, alínea "c", do Código Penal Brasileiro, sem o
benefício da suspensão condicional da execução da pena, por expressa vedação legal. JULGOU,
POR MAIORIA DE VOTOS (3X2), IMPROCEDENTE a acusação contida na denúncia, para o fim
de ABSOLVER o  Cap  MOISÉS LOPES DA SILVA JÚNIOR,  já  devidamente  identificado,  com
fundamento no art. 439 alínea "c" do Código de Processo penal Militar e JULGOU POR MAIORIA
DE VOTOS (3x2) IMPROCEDENTE a acusação contida na denúncia, para o fim de ABSOLVER o
Cap  LUIZ  HENRIQUE  MACHADO  BRITES,  já  devidamente  identificado  nos  autos,  com
fundamento  no  art.  439  alínea  "c"  do  CPPM.  A  MM Juíza  Federal  VERA LÚCIA  DA SILVA
CONCEIÇÃO e o MAJ ARTUR BENVENUTI DE OLIVEIRA, vencidos, votaram pela condenação
do Cap MOISÉS LOPES DA SILVA JÚNIOR e o Cap LUIZ HENRIQUE MACHADO BRITES, como
incursos nas sanções do art. 206, § 2º, e art. 210, ambos do Código Penal Militar, à pena final
de 02 (dois) anos e 15 (quinze) dias detenção, sendo-lhes reconhecido o direito de recorrer em
liberdade, fixando-se desde logo o regime inicial de cumprimento da pena, ora aplicada, em
aberto, na conformidade do artigo 33, § 2.º, alínea "c", do Código Penal Brasileiro, sem o
benefício da suspensão condicional da execução da pena, por expressa vedação legal. O MAJ
RODRIGO STOCHI LOGADOURO, vencido, votou pela condenação do ex-Sd JORGE HENRIQUE
CUSTÓDIO AVANCI à pena final de 02 (dois) anos e 03 (três) meses de detenção, sendo-
lhe reconhecido o direito de recorrer em liberdade, fixando-se desde logo o regime inicial de
cumprimento da pena, ora aplicada, em aberto, na conformidade do artigo 33, § 2.º, alínea "c",
do Código Penal Brasileiro, sem o benefício da suspensão condicional da execução da pena, por
expressa vedação legal; votou, ainda, pela condenação ex-Cb FELIPE DE OLIVEIRA SILVA à
pena final de 03 (três) anos e 02 (dois) meses de detenção, sendo-lhe reconhecido o direito de
recorrer em liberdade, fixando-se desde logo o regime inicial de cumprimento da pena, ora
aplicada, em aberto, na conformidade do artigo 33, § 2.º, alínea "c", do Código Penal Brasileiro,
sem o  benefício  da  suspensão  condicional  da  execução  da  pena,  por  expressa  vedação
legal; votou, ainda, pela condenação ex-2º Ten RODRIGO DE OLIVEIRA SALATIEL à pena final de
01 (um) ano e 06 (seis) meses de detenção, sendo-lhe reconhecido o direito de recorrer em
liberdade, fixando-se desde logo o regime inicial de cumprimento da pena, ora aplicada, em
aberto, na conformidade do artigo 33, § 2.º, alínea "c", do Código Penal Brasileiro, com o
benefício da suspensão condicional da execução da pena, pelo prazo de prova de dois anos.
Votou pela absolvição dos Capitães Moisés Lopes da Silva Junior e Luiz Henrique Machado
Brites,  com fundamento  no  artigo  439  alínea  "c"  do  Código  de  Processo  penal  Militar.  
 Designada a leitura e assinatura de Sentença para o dia 05/02/2020, às 13h00. As
Defesas solicitaram as dispensas dos Sentenciados.  Pedidos deferidos pelo Conselho, sem
oposição do Ministério Público Militar. As sustentações orais e o julgamento foram gravados em
mídia digital. Nada mais havendo a ser tratado, encerrou-se o Julgamento às 22 horas e 10
minutos.  Do  que  para  constar,  lavrou-se  a  presente  ata.  Eu,  JOHNSON  TEIXEIRA  DO
NASCIMENTO, Técnico Judiciário, digitei. 
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