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Poder Judiciário
Justiça Militar da União

1ª Auditoria da 11ª Circunscrição Judiciária Militar

 

 A  TA Nº 02/2020 DA SESSÃO  DO CONSELHO PERMANENTE DE JUSTIÇA PARA A AERONÁUTICA.

PRESIDENTE  : DR. CRISTIANO ALENCAR PAIM.

JUÍZES MILITARES MEMBROS  :  TC MARIO EMILIO FRAMIL CABIZUCA, CAP ANA CAROLINA LICNERSKI
NOGUEIRA LELES, CAP CRISTIANO AGUIAR DA SILVA e CAP PIETER MONTEIRO DA SILVA VELDMAN

PROMOTORA DE JUSTIÇA MILITAR:   DRA.   ANGELA MONTENEGRO TAVEIRA

Aos 16 MAR 2020, nesta cidade de Brasília, na sede da 1ª Auditoria da 11ª Circunscrição Judiciária Militar,
reunido o Conselho de Justiça em sua totalidade, presente o Ministério Público Militar, pelo Sr. Presidente foi
declarada aberta a Sessão às   14h20. Passando o Conselho Permanente de Justiça a apreciar os processos
abaixo relacionados:

 APM (FO) Nº 7000217-62.2018.7.11.0011:  Acusado   1S BCT. ROBERTO ORTEGA DE MEDEIROS,
incurso nas sanções dos arts. 293 e 209, do Código Penal Militar.

 AUDIÊNCIA DE JULGAMENTO,  previamente designada para esta data. Processo em pauta. Apregoado,
compareceu o acusado acompanhado dos Drs. MARCOS MARTINS COSTA, OAB/DF nº 35.467 e DENISE DE
ANDRADE  GOMES,  OAB/DF  nº  62.502.    Deu-se  início  ao  julgamento  com  a  leitura  das  peças
processuais e as requeridas pelas Partes, cujo teor foi registrado em formato audiovisual, na
forma da lei. Dada a palavra à representante do Ministério Público Militar esta, inicialmente discorreu acerca
das preliminares de nulidade suscitadas pela Defesa e ao final requereu a improcedência das mesmas. A
Defesa por seu turno reiterou os argumentos expedindos em alegações escritas constantes do evento 224, e
requereu o reconhecimento pelo Conselho das preliminares de nulidade suscitadas. O Juiz Federal Substituto
relatou os fatos e os argumentos expedidos pelas partes e votou pelo indeferimento das preliminares de
nulidade suscitadas pela defesa.   O Conselho de Justiça para a Aeronáutica, por unanimidade de
votos,  indeferiu  as  preliminares  de  nulidade  suscitadas  pela  Defesa.  Vencida  as  preliminares
suscitadas pela Defesa, passou-se à apreciação do mérido. Dada a palvra à representante do MPM esta
corroborou o exposto em sede de alegações escritas constantes do evento 221, e requereu a procedência
parcial da denúncia com relação aos fatos imputados ao acusado referentes aos dias 30 de março e 04 de abril
de 2017, para pedir a condenação do réu como incurso nas sanções dos arts. 209, caput, c/c o art. 70, e 293
tudo do CPM, por entender comprovadas a autoria e a materialidade. A Defesa, em sua sustentação oral,
corroborou o exposto em alegações escritas (evento 224), para pleitear a absolvição do acusado. Não houve
réplica. O Juiz Federal Substituto, após análise das peças processuais e alegações em plenário, votou, pela
condenação do acusado como incurso nas sanções do art. 293, do CPM, à pena de 15 anos e 2 meses de
reclusão, regime inicial fechado, o direito de recorrer em liberdade e a pena acessória de exclusão da Forças
Armadas, não concedido Sursis por expressa vedação legal. Os Juízes-Militares acompanharam o voto do Juiz
Federal Substituto.    Por fim, foi proferido o seguinte veredicto: "DECIDIU o Conselho Permanente de
Justiça para a Aeronáutica, por unanimidade de votos, julgar procedente o pedido formulado na denúncia para
CONDENAR o acusado 1S BCT ROBERTO ORTEGA DE MEDEIROS, como incurso na sanção do delito capitulado
no art. 293, do CPM, à pena de 15 anos e 02 meses de reclusão. Com regime inicial fechado e o direito de
apelar  em liberdade,  não  concedido  Sursis  por  expressa  vedação  legal".     Ao final,  o  Juiz  Federal
Substituto designou o dia 24 de março, às 13h30min, para a publicação da sentença condenatória
ora proferida. As partes e o acusados foram dispensados. Providências pela Secretaria. E, como
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nada mais houvesse a tratar, foi dada como encerrada a presente Sessão, às 22h.
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