
PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO 

AUDITORIA DA 104 CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA MILITAR 

Ação Penal Militar n°. 7000002-19.2018.7.10.0010 

Réus: Maycon Oliveira de Souza (ex-Sd Ex); Adailson Pinheiro da Silva (ex-
Sd Ex); Auricélio Morais de Souza (civil); Antônio Ergoges Martins Gomes 
(civil); Terezinha de Jesus Bezerra da Silva (civil). 

Os Juizes-Militares, membros do egrégio Conselho Permanente de Justiça para a 
Exército, nos termos do art. 21, § único, da Resolução STM n° 239, de 31 de outubro 
de 2017, declaram estar cientes do teor da sentença deste processo, juntada e 
firmada eletronicamente pelo Juiz-Auditor Substituto, cujo dispositivo fica abaixo 
registrado e segue por todos assinados. 

DISPOSITIVO: ISTO POSTO, decidiu o CPJ/EX, por unanimidade de votos, 
julgar parcialmente procedente a denúncia para: 

1) CONDENAR o ex-Soldado MAYCON OLIVEIRA DE SOUZA por um crime 
previsto no art. 240,§§ 40, 50 e 60 I, e IV, tudo do Código Penal Militar, à pena 
definitiva de 5 anos e 2 meses e 12 dias de reclusão, em regime fechado, sem 
direito à suspensão condicional da pena e sem direito em apelar em liberdade, 
mantendo-se a prisão preventiva para garantia da ordem pública, e ABSOLVÊ-
LO da imputação de um crime previsto art. 240, §§ 40, 5° e 6° I, e IV, do Código 
Penal Militar nos termos do art. 439, alínea "e", do CPPM; 

2) CONDENAR o ex-Soldado ADAILSON PINHEIRO DA SILVA por um crime 
previsto no art. 240,§§ 4°, 5° e 6° I, e IV, tudo do Código Penal Militar, à pena 
definitiva de 5 anos e 7 meses de reclusão, em regime fechado, sem direito à 
suspensão condicional da pena e sem o direito de recorrer em liberdade, 
mantendo-se a prisão preventiva para garantia da ordem pública, e ABSOLVÊ-
LO da imputação de um crime previsto art. 240, §§ 4°, 5° e 6° I, e IV, do Código 
Penal Militar nos termos do art. 439, alínea "e", do CPPM; 

3) CONDENAR o civil AURICÉLIO MORAIS DE SOUZA, como incurso no crime 
previsto no art.254, do Código Penal Militar (duas vezes) c/c artigo 71, do Código 
Penal, à pena definitiva de 4 anos, 3 meses e 10 dias de reclusão, em regime 
fechado, sem direito à suspensão condicional da pena e sem o direito de recorrer 
em liberdade, mantendo-se a prisão preventiva para garantia da ordem pública; 

4) CONDENAR o civil ANTÔNIO ERGOGES MARTINS GOMES, como incurso 
no crime previsto no art. 254, do Código Penal Militar (duas vezes), c/c artigo 71, 
do Código Penal, à pena definitiva de 3 anos e 2 meses e 15 dias de reclusão, 
em regime semi-aberto, sem direito à suspensão condicional da pena e sem o 
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direito de recorrer em liberdade, mantendo-se a prisão preventiva para garantia 
da ordem pública; 

5) ABSOLVER a civil TEREZINHA DE JESUS BEZERRA DA SILVA da 
imputação do art. 240, §§4°, 50 e 6° I, e IV, (duas vezes), tudo do Código Penal 
Militar, considerando não existir prova de ter a acusada concorrido para a 
infração, nos termos do art. 439, alínea "c", do CPPM. 

Jefferson Zacaron Wemeck - Coronel 
Juiz-Militar - Presidente 
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