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Poder Judiciário 
Justiça Militar da União 

Auditoria da 12ª Circunscrição Judiciária Militar 

APM (PO) Nº 0000006-43.2003.7.12.0012 

Acusados: Cel EB R/ 1 JÚLIO CESAR PINHEIRO CHAVES; 

1. RELATÓRIO.

Cel EB R/ 1 MARCO ANTONIO RABELO DO AMARAL; 

Cel EB R/ 1 MANOEL MARQUES flLHO; 

Cel EB R/1 DANIEL COSTA LIMA; 

Ten Cel EB R/ 1 MARCONI FRANCISCO GADELHA MACIEL; 

Ten Cel EB R/ 1 OMAR SANTOS; 

Maj EB CRISTIANO CRHISTIANIS CAMPOS; 

Maj EB CARLOS PALHARJ NETO; 

Cap EB ROBSON JOSÉ DE OLIVEIRA; 

Civil PAULO CESAR CAVALLETI (ex 1° Ten Temp) 

SENTENÇA 

Vistos etc. 

O Representante do Ministério Público Militar da União ofereceu Denúncia 

contra: 
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1) JÚLIO CESAR PINHEIRO CHAVES, brasileiro, natural de Recife-PE,

nascido em 14/09/1956, filho de Manoel da Silva Chaves e de Alzenir Pinheiro Chaves, CPF 

nº 499.164.837-87, Coronel do Exército na Reserva Remunerada, residente na ma

lnconfidentes, nº09, apto 601, bairro Medianeira, Santa Maria/RS; 

2) MARCO ANTONIO RABELO DO AMARAL, brasileiro, natural de Campo

Grande-MS, nascido em 11/08/1958, Coronel do Exército na Reserva Remunerada, filho de 

João Marques do Amaral e de Astrogilda Rabelo, CPF nº 622.677.797-49, residente na Rua 

14 de julho, nº 657, Apto 03, Centro (ou na Rua Paraibuna, nº 69, Casa 4, Bairro Vila 

Sobrinho), Campo Grande/MS, tel. 67-99991-3737 / 99307-4774 / 3383-8271 / 99233-

8284 e 24-99228-1297; 

3) MANOEL MARQUES FILHO, brasileiro, filho de Manoel Marques

Sobrinho e Nair de Leão Marques, nascido em 23/08/1958, CPF nº 622-674.347-68, 

Coronel do Exército na Reserva Remunerada, Rua Marimbá, nº 869, Condomínio Alphaville 

Fortaleza, Bairro Caruru, Euzébio-CE, CEP 61.760-905, tel. 85 -3273-2033 / 8726-3540; 

4) DANIEL COSTA LIMA, brasileiro, casado, filho de Daniel Ce7.ário de Lima

e Norma Costa Lima, CPF nº 808.852.507-10, Coronel do Exército na Reserva Remunerada, 

residente na Rua José Augusto Borborema, São Jorge, nº 21 O, Manaus/ AM; 

5) MARCONI FRANCISCO GADELHA MACIEL, brasileiro, filho de Francisco

Maciel Filho e Maria do Carmo Gadelha Maciel, nascido em 27/06/1959, CPF nº 

734.117 .107-30, Tenente-Coronel do Exército na Reserva Remunerada, residente na Av. Rui 

Barbosa, nº 1045, Apto. 601, bairro Aldeota, Fortaleza-CE, CEP 60.115-221, tel. 85-3224-

2082 / 9909-4197; 

6) OMAR SANTOS, brasileiro, divorciado, filho de José Maria dos Santos e

Ana Maria Ferreira dos Santos, nascido em 20/08/1962, CPF nº 734.119.737-49, Tenente

Coronel do Exército na Reserva Remunerada, residente na Av. Senhor dos Passos, nº 1065 e 

1182, Bairro São Pedro,Juiz de Fora/MG, CEP 36.037-490, tel. 32- 3084-5608, 

7) CRISTIANO CRHISTIANIS CAMPOS, brasileiro, solteiro, militar, filho de

Rubens de Freitas Campos e Lucimar Christianis Campos, Major do Exército, 1,esidente na rua 

Luiz Antony, nº 88, Manaus / AM; 

8) CARLOS PALHARI NETO, brasileiro, casado, militar, natural de

Dracena/SP, filho de Pedro Palhari e Clerminda Battara Palhari, nascido em 27/09/1973, 

CPF nº 135.901.788-76, Major do Exército, residente na rua Brasil, bairro São Jorge, nº 21, 

Manaus/AM; 
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9) ROBSON JOSt DE OLIVEIRA, brasileiro, brasileiro, solteiro, militar, filho

de José da Silva Oliveira e Maria Aparecida Ramos Oliveira, 40 anos, Capitão do Exército, 

residente na Rua Senador Cunha Melo, bairro São Jorge, nº 660, Manaus/ AM; 

10) PAUW CESAR CAVALLETI, brasileiro, divorciado, veterinário, filho de

Mateu João Cavaletti e Libres Garivachi Cavaletti, nascido em 02/11/1972, CPF nº

673.052. 700-59, residente na Av. Cel. Jorge Teixeira, nº 44 75, Condomínio Aquarelle, Apto. 

602-M, tel. 9132-1806, Ponta Negra, Manaus-AM;

Todos devidamente qualificados nos autos, como incursos no art. 303 caput

do Código Penal Militar. 

Narra a Denúncia, às fls. 01-A/01-G: 

«(. .. ) A representante do MJNISTt.RIO PÚBLICO MIIJTAR, no uso de suas 

atribuições institucionais, e com a observância das normas de 

processo penal militar, vem apresentar, como apresentado tem, DENÚNCIA em 

face de JUUO CESAR PINHEIRO CHA � qualificado 

à f1. 11 O 1; MARCO ANTONIO RABEW DO AMARAL, qualificado à 17. 177; 

MANOEL MARQUES flLHO, qualificado à 11. 1155; MARCONI FRANCISCO 

GADELHA MACIEL, quali.icado fl. 808; O.MAR SANTOS, qualificado à fl.3.651; 

DANIEL COSTA LIMA, qua1ificadoa o. 712; PAULO CESAR CA VALLETI, quaJjjjcado 

a fl. 1103; CRISTIANO CRHISTIAMS CAMPO� qualificado à 17. 114; ROBSONJOSE 

DE OLIVEIRA, quaJificado à 11.98; CARLOS PALHAR/ NETO, quaJjjjcado à O. 637, 

como incursos nas penas áo 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 (maten'a.l classe I) 

do efetivo das demais Organizações Militares da T 2" Região Militar e do próprio 

Batalhão, uma. vez que as qwtntidades lançadas nas Partes de Consumo e/ ou 

baixadas no Sistema lntegmdo de Administração Financeira do Cavemo Federal -

S!Afl - foram maiores do que as realmente consumidas, de acordo com os Mapas 

de Gêneros Diários (MGD) do 12° Batalhão de Suprimento. 

Restou caracterizada a ocorrência de fomecimento anormal para o próprio 12° 

Batall1ão de Suprimento, bem como, registros de saída de material classe I sem o 
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suporte das Grades Numéricas de Etapas e dos demais documentos que deram 

origem a estas saídas. 

As Partes de Consumo do 12° Batalhão de Suprimento são inferiores as baixas 

efetuadas no S1AJ7, dai que, aplicando a equação: Baixas no S/Afl - Total em reais 

de consumo !1U1çacio nos MiJ.pas de Gêneros Diános, atendo-se, ainda, as Gwas de 

Fomecimento de cada periodo refez-ente aos anos de 2.001 e 2.002, apurou-se que 

os desvios perpetrados causa,ram um prejuízo no valor de R$ 748.356,94: 

(setecentos e quarenta e oito mil, trezentos e cinquenta. e seis reais e noventa e 

qwitro centavos), conforme demonstrativos de Os. !J.625-3626. 

Os desvios apurados foram rea.liza_dos 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 12º 

Bat.alhão de Suprimento. 

Assim, é que J{JL/0 CESA.K PINHEIRO CHAVES desempenhava a função de 

Ordenador de Despesas de l:J deja.neiro de 2.00 la 14 de janeiro de 2003; MARCO 

ANTÔNIO .KABELO DO AMARAL, desempenhava a função de Fiscal 

AdmiJ1isf111tivo, de 22 de fevereiro de 2.002 a 17 de fevereiro de 2.008; MANOEL 

MARQUES FILHO desempenhava a função de Chefe de Suprimento Classe I, 

responsável pelas quanbda.des de gêneros de alimentação distribuídas as

Organizações Mmtares da 12ª Região Milita.r epela emissão de todas as Guias de 

Fomecimento a serem pagas àquelas Unidades; MARCONI FRANCISCO GADELHA 

MACIEL, desemperthava 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 

Aprovisionamento de 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 1 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; OMAR SANTOS desempenhava a fwição de Fiscal 

Administrativo-SubsHtuto de 02 a 22 de julho de 2.001, Chefe da Seção de 

Suprimento Classe 1 de 01 de janeiro a 27 de setembro e 08 e 22 de outubro de 

2.001; DANIEL COSTA LIMA, desempenhava a função de Fiscal Administrativo

Substituto de 09 a 30 de janeiro de 2.002; PAUW ctsAR CA VALLE17, 

desempenhava a função de Encarregado do Setor de Aprovisionamento de O 1 de 

janeiro de 2.001 a 18 de janeiro de 2.002; CKISTIANO CRHJS11ANIS C4MfOS, 

respondendo pelo Encarregado do Setor de Aprovisiona.me11to em I 1 e de 18 de 

Janeiro a 18 e 22 de fevereiro de 2.002; ROBSON JOSt 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 05 de março de 2.002 e, 

finalmente, CARLOS PALHARJ NETO, 1-espondendo pelo Chefe da Seção de 
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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, resp<mdendo 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 
Admninistração Mifjf� os quais pmticipavam, em razã.o das funções que 
desempenhavam a época dos fatos, do "esquema" de desvios de gêneros 
alin1e11 tícios. 

Eram responsáveis pelo controle e pela aquisição de material Cklsse I, fllnto para o 

consumo das Unidades Militares da 12• .Kegiilo Militar, quanto para consumo do 
efeHvo do próprio 12° Batalhão de Suprimento. 
O que ocorreu no 12º 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, se11do certo que a "sobra" era desviada pelos 
agentes de Administração Militar denw1ciados, revertendo em vantagem 
patrimonial ilicita aos mesmos, tudo com o conhecimento e conivência dos 
denunciados. 
E foi essa com·vência entre os militares denunciados que assegurou a permanência, 
durante tão longo período, de desvios de matenal 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 qum1to restou demonstrado mediante o laudo de Os. 2. 717-2. 7!37. 
Os valores apurados e as origens dos depósitos efetuados nas contas bancárias de 
JÚLIO CESAK PINHEI.KO CHA VZ:S:, MARCONI F.KANCISCO GADELHA MACIEL, 
OMAR SANTOS, PAULO CÉSA.K CA VALLEI1, CARLOS PALHARI NEFO, DANIEL 
COSTA LIMA, CRISTIANO C.RHISTIANIS otMPOS, KOBSON JOSÉ OLIVEIRA E 
MANOEL MARQUES FILHq caracteriz.am créditos suspeitos e discrepantes, tudo 
demonstrado nos relatórios de fls. 2. 721-2. 73 7, do Anexo 1 !3 (treze), info17l1B.ções 
estas obtidas mediante a quebra do sigilo .iscal e ba11cário destes denunciados. 
Assim agindo, os denunciados, livre e conscientemer1te, usando tal fa.cilidade que 
lhes conferia a qualidade de agentes de admi11istraçAo mi fitar no âmbito do 12° 

Batalhão de Suprimento, dura11te os anos de 2.001 e 2. 002, desviaram, em proveito 
própno, material classe 1 (gêneros alimentícios), adquiridos pela refenda Unidade 
Militar para consumo das Unidades Militares da 12" .Kegiiio Militar, cauS8.l1do um 
prejuízo ao Erário no valor de R$ 748.356,94 (setecentos e quarenta e oito mil 
trezentos e cinquenta e seis z-eais e noventa e quatro centavos). 
Ante o exposto, requer a Kepresentante do Parque! Militar que recebida e autuada 
a presente, sejam os denw1ciados citados para, sob consequência de reve/ja, verem

.se processar e julgar perante essa respeitável juízo Especializado, ouvindo-se as 
testemunhas abaixo arroladss. (. .. )". 
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Narra o Aditamento à Denúncia, às fls. 0l-H/01-1: 

ª(. .. ) Consta do procedimento contábi1 Tomada de Contas Especial (fls. 

3648/3649) que MARCO ANTONIO RABEW DO AMARAL deu causa ao prejuízo 

suportado pelo EráJ.io em decort"ência de desvios perpetrados no âmbito do 12º

Batalhão de Suprime11to, dr.mm te os meses de janeiro de 2001 a dezembro de 

2.002, conduta, inclusive, descrita na denúncia 

ofertada. e encarta-CÍa às fls. S. 737-3. 743.

Apesar de MARCO ANTONIO RABELO DO AMARAL não ter figurado na perícia 

contábil de fls. 2. 721-2737, como os demais denuncúu:los, temos que este Laudo 

Contábil não é a única prova pericial existente dos autos, sendo certo que a 
abranger1te TomJUÍB de Contas Especial aponta inequivocamente o senhor MARCO 

ANI'ON/0 RABEW DO AA«RAL como autoridade administrativa responsável 

pelos fatos narrados 11a denúncia já oferáuÚJ, ou seja, pelos desvios de gêneros 

allme11tfcios, estando, inclusive, descriminado o período e a função exercida pelo 

mesmo 110 âmbito da Administração Milltar, a qual lhe possibilitou participar do 

aludido ªesquema", existente no 12º Batalhão de Suprimento. 

Aliás, na referida peça acusatória co11st.a que os denu11ciados, inclusive MARCO 

ANTONIO RABELO DO AJ\..fARAL, atuaram em acordo de vontades e unidade de 
desígnios nos desvios ocorridos no 12º Batalhão de Suprimento referentes a 

aquisição de quantidades de gêneros alimentícios muito acima daquelas 

efetivamente consumidas pelas Unid8Cfes Militares da 12ª Região Millt.ar. 

Os mdícios suficientes de autoria e a maten'alidade do dellto encontram-se 

estampadas nos autos, nos quais não existe, repita-se, tão somente o laudo de Os. 

2. 717-2. 737, do Anexo Treze, mas toda uma gama de provas, inclusive a Tomada

de Contas Especial e seu Relatório.

Obviamente, a prova den'tldeira da responsabilidade criminal dos denunciados

somente virá depois de inicisc:Ja e encerrada a imp1escindível instrução criminal, a

qual deverá se desenvolver nos autos de um processo-cnine e, não, de um inquérito

pollcial militar.

Por isso e para isso, oferecemos a denúncia de fls. 3. 747-3. 743.

Destarte, ofereço o presente aditamento à denúncia já ofertada em dezenove de
junho do corrente ano, e DENUNCIO MARCO ANJ'OMO RABELO DO AMARAL,

como incurso na prática do .artigo 303, do Código Penal Militar.
E, ainda, e finalmente, ofereço o presente aditamento a denúncia para que conste

da mesma a f1. 3. 739, a seguinte redação: (. . .) atendo-se, ainda, às Guias de

Fomecimento de cada período referente aos 8JlOS de 2.001 e 2.002 (. .. ). »

A denúncia e o aditamento foram recebidos em 14.10.2011 (fl. 4.048). 
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Portanto, cuidando-se de crimes de autoria coletiva, admite-se uma 

imputação geral aos acusados, reservando-se à fase instrutória a delimitação precisa da 

conduta. de cada um deles 1
• Nas palavras do referido autor2

:

''qua11do se cliz que todos os sócios de determinada sociedade, no exercício 

da sua gerência e adnvnistraçã.o, com poderes de mando e decisão, em datJJ 

ce11a, teriam deixado de recolher, no prazo legal, contnbuiçà.o ou outra 

importância destinada à previdência social que tenha sido descontada de 

paga.menta efetuado a segura.dos, está perfeitamente delimitado o objeto da 

quesfllo penal, ben1 como a respectiva. autoria. Não há, em tais situações, 

qualquer dificuldade para. o exercício da defesa ou para a coae!JJ 

capitulação do fato imputado aos agentes". 

Desse modo, considerando que o presente caso trata de suposto crime de 

autoria coletiva e de alta complexidade, este Conselho entende que o Parquet das Armas 

narrou o fato de maneira satisfatória, por meio de uma denúncia geral, possibilitando o 

exercício do contraditório e da ampla defesa, já que inviável, prima facie, pela complexidade 

da causa, detalhar cada conduta. no caso concreto, o que deveria ser objeto de prova colhida 

na instrução criminal. 

Diante dos argumentos aqui elencados, ancorado na doutrina processual 

penal e em firme jurisprudência dos Tribunais Superiores, indefere-se a presente preliminar. 

C) Da nulidade pela realização do Interrogatório por Carta Precatória (Prejuízo à Ampla

Defesa e ao Princípio do Juiz Natural) 

Argumenta a Defesa do acusado Marconi Francisco Gadelha que "a 

realização do interrogatório do Acusado, através de carta precatória, emju/zo fora da sede de 

onde corre a 8.Çlio pen.ai, prejudicou o seu direito à ampla defesa e afetou o pnncípÍo do Juiz 

Natural." 

Todavia, com a devida vênia, mais uma vez o pleito não merece prosperar. 

1 Com esse entendimento: SIJ, 5ª Turma, HC 22.265/BA, Rei. Min. José Arnaldo da fonseca,j. í- 17/12/2002,
DJ 17/02/2003 p. 313. 
2 OLIVEIRA, Eugênio Pacelli. Curso de processo penal. 11 ª ed.. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2009. p. 158. 
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