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MINISTÉRIO PÚ BLICO DA UNI ÃO 
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR 

PJM/ FORTALEZA/ CE 
Av. Borges de Melo, 781 

CEP: 60415-513 - Aerolândia 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ-AUDITOR DA AUDITORIA DA 10ê CIRCUNSCRIÇÃO 

JUDICIÁRIA MILITAR 

IPM n2 15-4G .2G18 . 7.1G.GG1G 

' • 

O representante do Ministério Público Militar infrafirmatário, 

tendo em vista os fatos noticiados no IPM em epígrafe, vem, com base nos 

arts . 29 e 30 do CPPM e na forma do art. 77 do mesmo diploma legal., oferecer 

DENÚNCIA contra : 

IPM no 15-40.2018.7.10.0010 

SD EV MAYCON OLIVEIRA DE SOUZA, 19 anos, natural 
de Maranguape/Ce, filho de Francisco Belarmino de 
Souza Filho e de Danieuda Moreira de Oliveira, 
sol. te i ro, servi ndo na 2ª Companhia do 10º 
Depósito de Suprimento, residente na Rua Natal, 
213, Novo Maranguape, Área Seca, Maranguape/Ce; 

SD EV ADAILSON PINHEIRO DA SILVA , 19 anos, 
natural. de Maranguape/Ce, filho de Irail.son Viana 
da Silva ' e de Cristiane de Oliveira Pinheiro, 
solteiro, servindo na 2ª Companhia do 10º 
Depósito de Suprimento, residente na Rua Po rto 
Alegre, S/N, Novo Maranguape, Maranguape/Ce; 

AURICÉLIO MORAIS DE SOUSA , vulgo "Cel.inho da 
Tabatinga", 34 anos, nascido em 30.08.1983, 
natural. , de Maranguape/Ce, residente à Av 
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Tabatinga, 29, Sapupara, Maranguape/Ce, preso 
atualmente no CPPL1; 

ANTÔNIO ERGOGES MARTINS GOMES , nascido em 
23.05.1988, filho de Maria Eliane Martins Gomes, 
residente à Rua José Fernandes Vieira, 31, 
Maranguape/Ce, preso atualmente no CPPLIV, 
Pavilhão B, Cela 04; 

TEREZINHA DE JESUS BEZERRA DA SILVA, 42 anos, 
natural de Fortaleza/Ce, filha de José Ferreira 
da Silva e de Marilza Bezerra da Silva, residente 
à Av. Tabatinga, 1171, Sapupara, Maranguape/Ce 

pelos fatos delituosos a seguir relatados . 

- O presente IPM foi instaurado pela Portaria 116/IPM, de 29 de 

• 

dezembro de 2017, pelo Chefe do 10Q Depósito de Suprimento, com o intuito de 

a pu r a r "o desaparecimento de munição dos paióis do 10º Oepósi to de 

Suprimento/Exército Brasileiro" ( fl. 04) . 

Analisando os autos, percebe-se que no dia 29.12.17 , o Major 

Paiva, então Comandante da 2ª Cia de Suprimentos, recebeu uma ligação do Ten 

Madson, Chefe da Seção de Suprimento Classe V do Depósito, dando conta que, 

"durante a separação das munições que seriam distribuídas para o Batalhão 

General Tibúrcio que, sairia, dentre logo, para o cumprimento de missão em 

Mossoró/RN, foi percebida a presença, no interior do paiol 3 da 2ª Cia de 

Suprimento, de cunhetes parcialmente deslacrados" (fls. 69 e 328) . 

Salientou ainda o referido Oficial, Ten Madson, que percebera 

que os cunhetes estavam leves e, "após exame mais acurado do material, levou 

à conclusão de que havia efetiva falta de munições c a Ubre 9mm". ( f1 . 329) . 

Buscando entender o que havia acontecido, o Maj Paiva relatou, 

à fl. 69, que "percebeu a grade de proteção da saída de ventilação do paiol 

arrebentada e que os grampos que seguram as concertinas responsáveis por 

reforçar a segurança do cercamento da área estavam sol tos" ( fl. 329), razão 
por que foi aberto o referido IPM. 
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Conforme Ofício nº 19-Encarregado I PM/10º D Sup, de 01. 02.18, 

comprovando a materialidade do delito, a quantidade de munições furtadas do 

3º paiol foi : 500 unidades de cartucho calibre . 12, no total de R$ 950,00; 

14.000 unidades de cartucho calibre 9mm, no total de R$ 22.400,00 ; 2. 000 

unidades de cartucho calibre 7,62, no total de 4 . 860,00 (em anexo). 

Já em 04 de janeiro de 2018, Maj Paiva recebeu uma informação 

de que os dois primeiros denunciados, Maycon e Adailson, estariam vendendo 

munições, na região de Maranguape/Ce, oriundas dos paióis daquela Subunidade 

(fls. 69/70 e 326). 

Assim, atento às informações supra citadas, o Sgt Gadelha, no 

serviço de escala do dia 05.01 .18 par a o dia 06 . 01.18, encontrou o Sd 

Adailson, em serviço no inte rior do Corpo da Gua rda, com um celular, ocasião 

em que, imediatamente , recolheu o referido aparel ho. 

Diante do nervosismo do Sd Adai1son e das informações que já 

possuía, o Comandante da 2ª Cia de Suprimentos realizou uma revista de 

armários em todo o efetivo da Companhia e encontrou no armário do Sd 

Adailson "a quantia de R$ 2. see, ee, em espécie, dentro de um tênis ve Iho e 

escondido no fundo e na parte de baixo do armário e o documento da moto do 

miiitar" (fl. 70) . 

Por este fato, ao ser indagado sobre a origem do dinheiro, o 
segundo denunciado, espontaneamente e porque já não saberia mais esconder o 

crime, "terminou confessando que tinha sido o responsável, em concurso com o 

Sd Maycon" (fl. 326), estando de serviço, mediante aj uste prévio, rompimento 

de obstáculo, abuso de confiança e à noite, pelo furto das munições do paiol 
03 da Companhia , (fl. 326), em duas ocasiões a seguir mencionadas: 

EVENTO Gl 

Compulsando o trabalho investigativo realizado pel o Sr. 
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Encarregado do IPM, denota-se que os dois soldados , Maycon e Adailson, 

realizaram inicialmente seu mister entrando no paiol 03 da 2ª Companhia, no 

mês de novembro de 2017 , " por meio de uma das janelas de ventilação da 

instalação, após a transposição do cercamento que protege o depósito de 

munição e arrebentamento da grade que protege a saída de ar" (depoimento do 

próprio Adailson às fl. 12, Conclusões do Encarregado às fl. 327 e fotos do 

local, fls. 198!2@@) . 

Neste azo, pela riqueza de detalhes, cabe a t ranscrição do 

depoimento do próprio Adai lson , dando conta de como realizava o furto, 

verbis. 

Neste dia pegou um cunhete de munição calibre 7, 62mm e C:Jl de 

calibre 9mm, sendo retirado pela entrada de ventilação do 

paiol vindo a ser recepcionado na parte externa pe lo Sd 

Maycon. Posteriormente o Sd Maycon saiu pela brecha do portão, 

enquanto o Sd Adailson pelo lado de dentro, passava os 

cunhetes por baixo da grade que cerca o paiol, para que o Sd 

Maycon juntamente com ele colocasse na trilha localizada a 

retagua r da do paiol (:)3. Isso ocorreu no final do quarto de 

hora, e desta forma, foram rendidos e retornaram para o corpo 

da guarda. Ao retornar para cumprir o 29 quarto de hora na 

região de paióis disse que foi até a trilha, retirou as cintas 

e os parafusos, cuidadosamente, para não rasgar o papel grande 

quadrado ( ... ) após retirou todas as caixas de munições e fechou 

novamente os cunhetes colocando os parafusos e as cintas, 

cuidadosamente, de forma que ni nguém viesse perceber. Como 

estava próximo do término do seu quarto de hora foi r endido, 

retornando ao corpo da guarda. No 39 quarto de hora pegou os 

cunhetes na trilha e passou por baixo de uma passagem 

existente na cerca que circunda o paiol de n9 (:)3. Logo em 

seguida o Sd Maycon passou por entre os portões de acesso a 

área do paiol n9 (:)3 para recepcionar os cunhetes vazios que o 

indiciado iria repassar por baixo da cerca que circunda o 

paiol nº (:)3. Na sequência o indiciado adentrou a mesma região 

em que se encontrava o Sd Maycon e o auxiliou na colocação dos 

cunhetes, pela entrada de ventilação para o interior do paiol. 

O indiciado acrescentou que o Sd Maycon foi quem ficou na 

parte interna do paioL Acrescentou ainda que o Sd Maycon 

ficou responsável em arrumar os cunhetes colocando os que 

continham munição em cima dos cunhetes vazios. Após tudo 
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pronto se retiraram da região do paiol n9 e3 pelo mesmo 
que adentraram. No 49 e último quarto de hora pegaram todas as 

munições que estavam na trilha e transportaram parte da 

munição para a região de caixa d 'água e a outra parte para a 

região próxima ao de desmanche . (fls. 12/13). 

Frise-se - para que não pairem dúvidas quanto à efetiva 

participação dos dois militares ora denunciados no prefa1ado e audacioso 

furto , mesmo com suas espontâneas e detalhadas confissões 

elaborado minucioso Laudo Pericial pela PEFOCE (fls. 187/210), em 

colhidas algumas i mpressões digitais (mesmo estando os milita res 

que foi 

que foram 

de luvas, 

porém uma delas rasgou), ocasião em que se demonstrou que "o fragmento de 

i mpressão digital Fl, revelado em uma folha de papel que se encontrava no 

interior do caixote de madeira de lote CBC12F994-929 , pertence ao indivíduo 

Maycon Oliveira de Souza" ( f1. 196) . 

Por outro lado, de forma ela r a e i nconteste , comprova- se que 

"no local , foi constatado o arrombamento da grade de proteção do duto de 

ventilação que se localizava na lateral direita do paiol , próximo a região 

posterior". ( f1. 196) . 

Assim , no dia seguinte , logo pela manhã , Adai1son e Maycon 

retiraram as munições furtadas , saindo pela estrada nova rente ao açude -

não passando, portanto, pela cancela da 2ª Cia Sup - e deixaram a res 

furtiva na residência de Maycon, sabendo-se que parte das munições foi 

vendida por R$900,00 e o dinheiro dividido entre os dois. 

Há ainda, nos autos, relatos da participação de outras 

pessoas, neste diapasão, do Sd Elvis, de Raimundo Nonato, vulgo "Flor" 

(namorado da mãe de Maycon), de Danieuda Moreira de Oliveira (m§e de 

Maycon), de "Neguim da Cross" e "Vítor" que serão, ainda, melhormente, 

analisados, em outro IPM, em continuidade a este minucioso trabalho 

investigativo. 

Porém - e este f a to foi extenuadamente comprovado com o Laudo 
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de Perícia Computacional nº 001/2018-Sec Seg/52CT (fls. 232/315) - há 

efetiva participação no furto e na compra do restante das munições ainda 

neste primeiro momento pelo terceiro denunciado, "Celinho da Tabatinga", 

chamado por Adai lson de "Bina" , pois, em áudios j untados aos autos , "é 

possível identificar a negociação de troca das 'bichas' (supostamente as 

munições desaparecidas) por uma moto e também um áudio em que o contato 

' Bina' se intitulou por 'Celinho da Tabatinga ' , trecho assim descrito: ' em 

qualquer presídio que ele chegar ele pode dizer que trabalha pra mim meu fi 

que é bem recebido, entendeu? Tanto no Maranguape como no daqui de baixo, 

diga a ele que venha aqui eu to na CPPLl, ele pode vim pra cá procurar na 

CPPL1 o C e linho da Tabatinga que todo mundo aqui conhece' . Áudios 6 .1. 2 .1, 

6.1.2.5, 6.1.2.7 e 6.1.2.8". (fl . 245). 

Em verdade, a negociação com Celinho passava por Izabela Braga 

de Abreu, namorada de Adailson e identificada nos contatos do telefone por 

"Minha Nega" , que praticou os mesmos crimes de seus comparsas, mas por ser 

menor de idade, deverá ter sua conduta analisada pelo Magistrado do Juizado 

da Infância e Juventude, inclusive com a sua imediata apreensão, pois já 

está fartamente demonstra do que, estando em liberdade, certamente c ria r á 

empecilhos para o decorrer das investigações que ainda serão realizadas. 

A participação de Izabela pode ser facilmente percebida na 

figura 6. 1. 1. 7 em que Adailson "solicita à namorada que lhe envie os áudios 

que 'Bina' havia enviado ( ... ) na sequência da conversa a namorada envia-lhe 

um total de 35 áudios que seriam do contato de 'Bina ' . Áudios os quais ele 

tinha consigo e supostamente referem- se a receptação ou venda das munições 

desaparecidas, alguns destes têm trechos descritos nos Áudios 6.1 . 2.1 a 

6.1.2 .8". (fl. 244) . 

No Áudio 6 . 1.2 . 9 a namorada desabafa com o namorado assumindo 

que repassa informações entre o contato denominado 'Bina' e o namorado: ( ... ) 

' tendo te manter informado, te mando os print das conversas pra tu me dizer 

alguma coisa pra mim dizer ao cara ' ". ( fl. 244) 

Ainda nos Áudios 6.1.2.1 e 6. 2 .1.3 "Celinho da Tabatinga" 
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orienta Adailson a se livrar do "roubo" e a negá-lo; e o registro de ' Z 

mensagens de SMS, recebidas em 20.12.17, de Celinho, cujo número de telefone 

está sal v o nos contatos com o nome de "Bina", contêm o seguinte teor, 

respectivamente: "Mim liga vai" e "Cuida". (fl . 245). 

Assim, muito embora ainda não exista nos autos a comprovação 

de envolvimento de Vítor na negociação da res furtiva - fato que ainda será 

devidamente investigado - não restam dúvidas que Adailson e Maycon furtaram 

e negociaram a venda das munições com "Celinho da Tabatinga" que também, 

como partí cipe, auxiliou no crime . 

Para tanto, o próprio Adai lson em seu depoimento afirmou que 

• Vítor ligou aduzindo que "Celinho gostaria de negociar a munição", 

perguntando qual a quantidade que teria, ocasião em que Adailson informou: 

"a quantidade que ele quiser" (fl. 13). 

A quantidade suso mencionada foi, num primeiro momento, de 19 

caixas de munições 9mm e 25 caixas de munições 7,62 mm, sendo combinado o 

valor de R$ 5.000,00 (fl. 14) e muito embora o valor não tenha sido pago, 

Celinho ofereceu a Adailson uma moto Fan2008 preta, recebendo mais R$ 

2.000,00 das mãos de Antônio Ergoges Martins Gomes, quarto denunciado. 

E rgoges, inclusive, foi quem recebeu a munição das mãos de 

tt Adailson para entregar a Celinho . Na ocasião estava em um Fox Prata (veículo 
pertencente a Terezinha de Jesus Bezerra da Silva, quinta denunciada, 

conforme amplamente divulgado à fl. 14. 

Ad argumentandum tantum, no dia 26. 12. 17, Ergoges , que dirigia 

o Fox Prata de Terezinha, acompanhado de Victor e sua namorada Maya r a 

(pessoas que ainda necessitam de maiores investigações quanto à possível 
participação efetiva na venda das munições), foram presos, pela Polícia 

Civil, portando munição de uso restrito e duas trouxinhas de maconha, 

conforme o compulsar de fls. 146/155. 
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Maycon a Ce1inho supostamente por 

EVENTO 02 
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Inobstante suas pérfidas condutas já demonstradas nesta 

exordia1 acusatória, Maycon e Adai1son novamente foram ao paio1 nº 03 para 

furtar mais munições. Ta1 fato ocorreu provave1mente no dia 17.12.17, um dia 

após a Corrida So1idária que Maycon havia participado (16.12.17, f1s. 

159/160). 

Nesse segundo momento, os dois primeiros denunciados foram 

mais ousados, pois "adentraram por baixo da cerca ao invés do portão da 

frente e estavam mais bem preparados deixando no dia anterior uma bolsa 

contendo luvas, duas chaves estrela e um alicate de corte". (f1 14) . 

Nesse diapasão, furtaram "(:)6 cunhetes de 9mm, fJ1 cunhe te de 

7,62 mm e dois cunhetes de calibre .12 ( ... ) e tudo foi dividido em partes 

iguais entre Adailson e Maycon". (fl . 14). 

Maycon 1evou metade da munição furtada par a sua residência e 

Adailson, auxi1iado por Ergoges, que dirigia o veículo Fox Prata, seguiu em 

direção à residência de Terezinha , esposa de Celinho e, como já dito, 
proprietária do veículo suso mencionado . 

Lá chegando, "Ergoges buzinou, o portão abriu e adentraram com 

o carro no interior da casa. Na sequência, Ergoges pegou três baldes e 

encheu com a munição que estava no porta-malas e, em seguida, saiu sem dizer 

para onde" (fl. 14). 

Por essa venda da mun1çao a Celinho, intermediada por Ergoges 
e Terezinha, Adai1son recebeu um terreno de R$ 10.000,00, uma moto no valor 

de R$ 5.000,00 e uma promessa de pagar a carteira da Habilitação categoria 

'A' , no valor de R$ 800,00" (f1. 14) . 
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A transação do terreno foi feita entre Adai1son e Terezinha, 

conforme testi fica o documento de fls. 60/62 e a documentação da moto 

repousa às fl. 64 dos presentes autos . 

Por sua vez, em relação à parte que cabia a Maycon (50 caixas 

de munição 9mm, 2 caixas de calibre .12 e 05 caixas de 7,62mm), o próprio 

Adai1son, certamente com o objetivo de repassá-la a Celinho, "ofereceu R$ 

3.000,00, porém ia pagar R$ 2.500,ee em espécie, valor esse que foi 

encontrado dentro do seu tênis que estava guardado em seu armário". 

Convém destacar que, pela pronta atuação da Polícia Judiciária 

Milita r, essa parte restou por ser apreendida na residência de Raimundo 

Nonato que guardava a munição a pedido de Danieuda pensando ser, segundo 

ele, "sacos de ração". (fls. 215/217) . 

EVENTO 03 

Não há dúvidas acerca do desiderato entre os ora denunciados 

quanto à continuarem a perpetrar crimes. De fato, tal só não ocorreu por 

razões alheias à vontade dos envolvidos. 

Dessa maneira , presentes, portanto, todas as elementares 

definidoras de uma organização criminosa nos precisos termos do art. 1º , § 

1ª e art. 2º, caput e §§ 3º e 4º, I, II, da Lei nº 12.850/13, na forma da 

Lei nº 13.491, de 13 de outubro de 2017. 

As sim, por tudo exposto, a conduta dos denunciados incidem, 

por conta da novel Lei nº 13.491, de 13.10.17 , nos seguintes tipos penais : 

SD EV MAYCON OLIVEIRA DE SOUZA - Como co-autor do crime 

previsto no art. 240, §§ 42, 52 e 62 I, e IV, art. 70, II, "1", tudo do 

Código Penal Milita r (duas vezes); art. 12, § 1ª e art. 2º , caput e§ 4º, I , 

II, da Lei nº 12.850/ 13; art. 16 da Lei nº 10.826/03 (duas vezes); 
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SD EV ADAILSON PINHEIRO DA SILVA - Como co-autor do crime 

previsto no art. 240, §§ 4º, Sº e 62 I, e IV, art. 70, II, "1", tudo do 

Código Penal Militar (duas vezes); art. 12, § 1ª e art. 22, caput e§ 4º, I, 

II, da Lei nº 12.859/ 13; art. 16 da Lei n2 10 .826/ 03 (duas vezes); 

AURICÉLIO MORAIS DE SOUSA (vulgo Celinho da Tabatinga) - Como 

participe do crime previsto no art. 240, §§ 4º, 52 e 62 I, e IV, tudo do 

Código Penal Militar (duas vezes); art . 12, § 1ª e art. 22, caput e §§ 32 e 

42, I, II, da Lei n2 12.850/13; art. 16 da Lei nº 10 . 826/ 03 (duas vezes); 

ANTÔNIO ERGOGES MARTINS GOMES - Como partícipe do crime 

previsto no art. 249, §§ 42, 52 e 62 I, e IV, tudo do Código Penal Militar 

(duas vezes); art. 12, § 1ª e art. 22, caput e § 42, I, II, da Lei n2 

12.850/13; art. 16 da Lei nº 10.826/ 93 (duas vezes); 

TEREZINHA DE JESUS BEZERRA DA SILVA - Como partícipe do crime 
previsto no art. 249, §§ 42, 52 e 62 I, e IV, tudo do Código Penal Militar 

(duas vezes ) ; art. 1º , § 1ª e art. 22, caput e § 42, I, II, da Lei nº 

12.859/ 13; art. 16 da Lei nº 19.826/ 03 (duas vezes); 

Razão por que requer o Órgão do Parquet Castrense que, após 
recebida e autuada a presente denúncia, sejam os denunciados citados, para 

que se vejam processar e ju1ga r pe1o Conselho Permanente de Justiça para o 

Exército, prosseguindo-se nos demais trâmites do processo, até fina1 
julgamento e condenação , tudo na forma da 1ei. 

TESTEMUNHAS: 

01) Ten Ce1 Sérgio Ricardo To1ome11i, Chefe do 102 D Sup, 
qualificado à fl. 318; 

02) Maj Bruno Tadeu Bezerra Paiva, Comandante da 2ª Cia do 10º D 
Sup. qua1ificado às f1. 69 
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03) Maj Leonardo Rubens Carneiro de Almeida, Encarregado do IPM, 

servindo no 10º O Sup . 
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~~~ . Forta1eza-CE, 05 de fevereiro de 2018. 

IPM n° 15-40.2018.7.10.0010 11 




