


























aumenta.da da. terça parte qUl:lildo os autores dos crimes previstos no Capítulo I, do Título XI 

forem ocupantes de cargos em comissão ou de função de direção ou assessoramento de órgão 

da administração direta, sociedade de economia. mista, empresa púbh'ca ou fundação 

instituída. pelo poder público. 

97. A guisa de exemplo, citam-se as seguintes responsabilidades esculpidas

no RISG (Regulamento Interno e dos Serviços Gerais) e no RAE (Regulamento de 

Administração do Exército), que deveriam ser observadas pelo réu: 

Responsabilidades inseridas no RISG e descumpridas pelo réu: 

"Seção vn 

DoS4 

Art. 34. O S4 é o chefe da 4" seção do EM/U, pode11do também acumular os 

encm;gos de Pise Adm; como auxiliar imediato do Cmt Una administração 

da unidade, é o principal responsável pela _perfeita observância. de todas as 

disposições regula.men!J:Jres relativas à administração, competindo-lhe: 

I - coordenar e fiscaliza.r os serviços dos seus elementos de execução nos 

termos da legislação vi.gente e dos manuais específicos; (. .. } 

Dos Agentes da Administra,ção 

A11. 51. Os a.gentes da administração da unidade têm a competência. e as 

attibuições prescritas no RAE e em outros regulamentos e instruções que 

estabeleçam normas para a administração militar, competindo-lhes: (. .. } 

II - cllrigir o pessoal auxiliar das dependências intcma.s a seu cargo e onentá

lo na execução dos trabalhos a ele distribuídos; e 

(. .. ) 

§ 1º Os agentes da adnlinistraçiio, em nível UA, são(. .. } 

m - age11tes executores diretos: a) Pise Adm - elemento de coordenação e 

controle de toda a administração; (. .. ) 

d} aprovisionador - encarregado do setor de ap1vvisionamento; (. .. }

IV - agentes executores indiretos: (. .. ) 

c) os gestores de depósitos e encarregados de oficinas (. .. )

Arl. 52. O tesoureiro, o almoxa.rife e o aprovisionador são subordinados

cfireta.mente ao Fisc Adm, no desempenho de suas atribuições. (. .. }" 

Responsabilidades inseridas no RAE e descumpridas pelo réu: 

"(. .. } Arl. SO. O Fiscal Administra.tiva é o a.gente executor direto, responsável 

pelo assessoramento do Agente Diretor nos assuntos de administração 
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134. A guisa de exemplo, citam-se as seguintes responsabilidades esculpidas

no RISG (Regulamento Interno e dos Serviços Gerais) e no RAE (Regulamento de 

Administração do Exército), que deveriam ter suido observadas pelo réu: 

Responsabilidades inseridas no RISG e descumpridas pelo réu: 

"Seção VII

DoS4 

Art. 34. O S4 é o chefe da 4" seção do EM/U, p<Xiendo também acumular os 

e11cargos de Fisc Adm; como auxiliar imediato do Cmt Una administração 

da umdade, é o principal responsável pela perfeita observância de todas as 

disposições regulamenta1-es relativas à administração, competindo-lhe: 

1 - coordenar e fiscalizar os serviços dos seus elementos de execução nos 

ten11os da legislação vigente e dos manuais específicos; (. .. ) 

Dos Agentes da Administração 

A11. 5 /. Os agentes da administração da unidade têm a competência e as 

atribuições prescritas no KAE e em outros regulamentos e instruções que 

estabeleçam normas para a administração militar, competindo-l11es: (. .. ) 

II - dirigir o pessoal auxiliar das dependências internas a seu cargo e orie11tá

Jo 11a. execução dos trabalhos a ele distribuídos; e 

(. .. ) 

§ l O Os agentes da administração, em 11ível UA, são(. .. ) 

m - agentes executores diretos: a) Fisc Adm - elemento de coordenação e 

controle de toda a administração; (. .. ) 

Art. 52. O tesoureiro, o a.lmoxarife e o aprovisionador são subordinados 

diretamente ao Fisc Adm, no desempenho de suas atribwções. (. .. )" 

Responsabilidades inseridas no RAE e descwnpridas pelo réu: 

« (. .. ) Art. 30. O Fiscal Administrativo é o agente executor direto, responsável 

pelo assessoramento do Agente Diretor nos assuntos de administração 

patrimonial e do Orde11ador de Despesas na administração orçamentaria e, 

no que couber, nas administrações financeiras e patrimonial. 

Art. 31. No cumprinlento desses encargos, compete-lhe: 

1) coaqjuvar o Agente Diretor no planejamento, na coordenação e no

controle administrativo da UA; (. .. ) 
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Público ou querelante) afastar a presunção de não culpabilidade que recai sobre o imputado, 

provando além de uma dúvida razoável que o acusado praticou a conduta delituosa cuja 

prática lhe é atribuída. 

182. Desse modo, diante da inexistência de provas robustas a amparar um

decreto condenatório, a absolvição é medida. que se impõe, ex vi do art. 439 "e" do CPPM, já 

que a decisão condenatória deve estar assentada na certeza do julgador; certeza esta que as 

provas carreadas nos autos não lograram produzir em relação ao réu OMAR SANfOS. 

m. DISPOSmvo.

Ante o exposto, DECIDE o Conselho Especial de Justiça para o Exército, por 

unanimidade de votos, afastar todas as preliminares invocadas pela Defesa e, no mérito,julgar 

parcialmente procedente a pretensão punitiva formulada na denúncia, para: 

a) ABSOLVER os réus Cel R/1 MANOEL MARQUES FILHO e TC R/1 OMAR SANTOS, sendo o

primeiro com fundamento no art.439, "c" e o segundo com fundamento no art.439, "e",

ambos do CPPM;

b) CONDENAR o réu Cel R/ 1 {ULIO CESAR PINHEIRO CHAVES, com fundamento no art. 303,

caput, e/e art.53, §2°, I, ambos do CPM; 

e) CONDENAR o réu TC R/ 1 MARCONI FRANCISO GADELHA MACIEL, com fundamento no

art.303, caput, c/ c art.53, §2°, UI, ambos do CPM;

d) CONDENAR os réus CEL R/1 MARCO ANTÔNIO RABELO DO AMARAL e o civil PAULO

CESAR CAVALETTI com fundamento no art.303, caput, do CPM;

Passa-se às dosimetrias das penas. 

A) Cel R/ 1 .JULIO CESAR PINHEIRO CHAVES
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