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AUTUAÇÃO Nlti µ J {L
Aos 14 dias do mês de outubro do ano de 2011, na Secretaria 

deste Juízo Militar, AUTUO o presente feito. Do que, para 

constar, lavro este termo. 
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A representante do ~TERIO

PÚBLICO MILITAR, no uso de sU,(Ísftribuições
institucionais, e com a observância das normas de
processo penal militar, vem apresentar, como,
apresentado tem, DENUNCIA em face de:

, JULIO CESAR PINHEIRO CHA VES, qualificadoA
à fi 1.011: MARCO ANTONIO RABELO DO

AMARAL, qualificado à fi 177: MANOEL
MARQUES FILHO, qualificado à fi 1.155:
MARCONI FRANCISCO GADELHA MACIEL,
qualificado à fi BOB: OMAR SANTOS,

If
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/

./
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qualificado à fl3.65I; DANIEL COSTA LIMA,"
qualificado à fl7I2; PAULO CESAR
CAVALLETI, qualificado à flI.I03; CRISTIANO
CRHISTIANIS CAMPOS, qualificado à flI.14.;"
ROBSON JOSE DE OLIVEIRA, qualificado à
fl98; CARLOS PALHARI NETO, qualificado àtt:;D.o~\ A 1~~

fl637, gF'sf}/-fi0'

:i (J .~)~

MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR

como incursos nas penas do artigo 303, do Código Penal
Militar, pelos fatos e fundamentos que passa a narrar.

Consta do incluso Inquérito Policial
Militar, que no âmbito do 12° Batalhão de Suprimento,
durante os meses de janeiro do ano de 2.001 a dezembro
do ano de 2.002, ocorreram desvios de gêneros
destinados à alimentação (material classe I) do efetivo
das demais Organizações Militares da 12QRegião Militar
e do próprio Batalhão, uma vez que as quantidades
lançadas nas Partes de' Consumo e/ ou baixadas no
Sistema Integrado de Administração Financeira do
Governo Federal - SIAFI - foram maiores do que as
realmente consumidas, de acordo com os Mapas de
Gêneros Diários(MGD)DO12° Batalhãode Suprimento. '

Restou caracterizada a ocorrência de

fornecimento anormal para o próprio 12° Batalhão de
Suprimento, bem como, registros de saída de material
classe I sem o suporte das Grades Numéricas de Etapas



As Partes de Consumodo 12° Batalhão

Suprimento são inferiores às baixas efetuadas no
SIAFI, daí que, aplicando a equação: Baixas no SIAFI -
Total em reais de consumo lançado nos Mapas de
Gêneros Diários, atendo-se, ainda, às Guias de
Fornecimento de cada período referente aos anos de
2.001 e 2.00? apurou-se que os desvios perpetrados
causaram um prejuízo no valor de R$ 748.356,94
(setecentos e quarenta e oito mil, trezentos e cinqüenta
e seis reais e noventa e quatro centavos), conforme
demonstrativos de fls. 3.625-3626.

MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR

e dos demais documentos que deram origem
saídas.

Os desvios apurados foram realizados
pelos denunciados em acordo de vontades e unidade de
desígnios, sendo certo que os mesmos, em sua
empreitada criminosa, utilizavam-se das facilidades que
permitiam suas funções no âmbito do 12° Batalhão de
Suprimento.

Assim, é que JULIO CESAR PINHEIRO
CHAVES desempenhava a função de Ordenador de
Despesas de 13 de janeiro de 2.001 a 14 de janeiro de,..

2003; MARCO ANTONIO RABELO DO AMARAL

desempenhava a função de Fiscal Administrativo, de 22
de fevereiro de 2.002 a 17 de fevereiro de 2.003;
MANOELMARQUESFILHO desempenhava a função de
Chefe de Suprimento Classe I, responsável pelas



MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR

quantidades de gêneros de alimentação distribuídas às
Organizações Militares da 12Q Região Militar e pela
emissão de todas as Guias de Fornecimento a serem

pagas àquelas Unidades; MARCONI FRANCISCO
GADELHAMACIEL, desempenhava a função de Fiscal
Administrativo de 01 de janeiro de 2.001 a 21 de
fevereiro de 2.002, respondendo pelo Encarregado do
Setor de Aprovisionamentode 29 de dezembro de 2.000
a 19 e 31 de janeiro de 2.001, de 05 a 14 e 23 de
fevereiro de 2.001, desempenhava, ainda, a função de
Chefe de Suprimento Classe I de 28 de setembro de
2.001 a 08 de janeiro de 2.002, de 01 de fevereiro a 24
e 26 de novembro de 2.002, e de 28 de novembro a 06
de dezembro de 2.002; OMARSANTOS desempenhava a
função de Fiscal Administrativo-Substituto de 02 a 22
de julho de 2.001, Chefe da Seção de Suprimento Classe
I de 01 de janeiro a 27 de setembro e 08 e 22 de
outubro de 2.001; DANIELCOSTALIMA, desempenhava
a função de Fiscal Administrativo-Substituto de 09 a 30,
de janeiro de 2.002; PAULO CESAR CAVALLETI,
desempenhava a função de Encarregado do Setor de
Aprovisionamento de 01 de janeiro de 2.001 a 18 de
janeiro de 2.002; CRISTIANO CRHISTIANIS
CAMPOS, respondendo pelo Encarregado do Setor de
Aprovisionamentoem 11 e de 18 de janeiro a 18 e 22 de,
fevereiro de 2.002; ROBSON JOSE DE OLIVEIRA

desempenhava a função de Encarregado do Setor de
Aprovisionamento de 19 de fevereiro a 31 de dezembro
de 2.002 e respondendo pelo Encarregado do Setor de
Aprovisionamento em 08, 15, 21, 22, 28 de fevereiro e
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05 de março de 2.002 e, finalmente, CARL~ALHARI
NETO, respondendo pelo Chefe da Seção de Suprimento
Classe I, em 09, 10, 17, 18, 21 e 25 de janeiro de 2.002,

desempenhava a função de Encarregado do Setor de
Aprovisionamento de 30 de novembro a 11 de dezembro
de 2.001 e de 01 a 24 de janeiro de 2.002, respondendo
pelo Encarregado do Setor de Aprovisionamento de 12 a
31 de dezembro de 2.001.

Todos os denunciados, portanto, nos anos
de 2.001 e 2.002, eram agentes da Administração
Militar, os quais participavam, em razão das funções que
desempenhavam a época dos fatos, do "esquema" de
desvios de gêneros alimentícios.

Eram responsáveis pelo controle e pela
aquisição de material Classe I, tanto para o consumo das
Unidades Militares da 12Q Região Militar, quanto para
consumo do efetivo do próprio 12° Batalhão de
Suprimento.

O que ocorreu no 12° Batalhão de
Suprimento nos anos de 2.001 e 2.002, foi um verdadeiro
"esquema" de corrupção, de onde se adquiria quantidade
muito maior àquela efetivamente consumida, sendo certo
que a "sobra" era desviada pelos agentes de
Administração Militar denunciados, revertendo em

vantagem patrimonial ilícita aos mesmos, tudo com o
conhecimento e conivência dos denunciados.



-_u
- -- - - - -- -- - - u -- - - - - - - u- -

MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR

E foi essa conivência entre-os militares

denunciados que assegurou a permanência, durante tão
longo período, de desvios de material classe I (gêneros
alimentícios), uma vez que todos em razão das funções
que desempenhavam, eram conhecedores dos desvios
efetuados e todos se locupletavam com esses desvios.

Veja-se o quanto restou demonstrado
mediante o laudo de fls. 2.717-2.737.

Os valores apurados e as origens dos,
depósitos efetuados nas contas bancárias de JULIO
CESAR PINHEIRO CHAVES, MARCONI FRANCISCO,
GADELHA MACIEL, OMAR SANTOS, PAULO CESAR
CAVALLETI, CARLOS PALHARI NETO, DANIEL COSTA
LIMA, CRISTIANO CRHISTIANIS CAMPOS, ROBSON,
JOSE OLIVEIRA e MANOEL MARQUES FILHO,
caracterizaram créditos suspeitos e discrepantes, tudo
demonstrado nos relatórios de fls. 2.721-2737, do
Anexo 13 (treze), informações estas obtidas mediante a

quebra do sigilo fiscal e bancário destes denunciados.

Assim agindo, os denunciados, livre e
conscientemente, usando da facilidade que Ihes conferia
a qualidade de agentes de administração militar no
âmbito do 12° Batalhão de Suprimento, durante os anos
de 2.001 e 2.002, desviaram, em proveito próprio,
material classe I (gêneros alimentícios), adquiridos pela
referida Unidade Militar para consumo das Unidades
Militares da 12QRegião Militar, causando um prejuízo ao
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Erário no valor de R$ 748.356,94 (setecentos e

quarenta e oito mil trezentos e cinqüenta e seis reais e
noventa e quatro centavos).
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Ante o exposto, requer a Representante
do Parquet Militar que recebida e autuada a presente,
sejam os denunciados citados para, sob conseqüência de
revelia, verem-se processar e julgar perante esse
respeitável Juízo Especializado, ouvindo-se as
testemunhas abaixo arroladas:

TESTEMUNHAS:

Tenente Coronel FRANCISCO NIL TON DE SOUZA
/

JUNIOR, fI. 1.117;
/

Capitão ANDRE LUIS ROZAS PARREIRA, fI. 887;
/

1° Tenente ANDRE LUIZ FARIA VAZ DE MELLO, fI.
88;

1° Tenente JEFERSON NASCIMENTO AQUILAR
PEY, fI. 890;

1° Tenente FELIPEKESSE DIOGO CAMPOS, fI. 892.

Manaus/AM, 18 de junho de 2.009.




