
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

APELAÇÃO Nº 7000242-80.2019.7.00.0000
2 – VOTO

Senhores Ministros e Senhora Ministra,

Antes  de  adentrar  ao  Voto,  ressaltam-se  os 
seguintes aspectos:

1)   O  presente  Recurso  de  Apelação  foi 
inicialmente distribuído ao eminente Min Alte Esqd Carlos 
Augusto de Souza,  o qual trabalhava na mesma direção 
que adiante será sustentada; e

2) Durante  o  feito,  o  SO  WANDERLEY 
SANTARONE  DE  SOUZA  foi  promovido  ao 
Oficialato. Desde então, todos os réus (esse Oficial e 
as  demais  praças)  passaram  a  ser  processados  e 
julgados perante o Conselho Especial de Justiça para 
a Aeronáutica    (CEJ Aer).

1. OBJETO

O  MPM  pleiteia  a  reforma  da  Sentença 
recorrida,  a  qual  condenou  os  SO  Aer  JOSÉ  TADEU 
TAVARES,  LUIZ  MARQUES  e  FLORISVALDO 
SALLES  à  pena  de  3  (três)  anos  de  reclusão,  por 
desclassificação do delito  de  motim (art.  149,  inciso  I), 
para o de atentado contra transporte (art. 283, ambos do 
CPM), e absolveu o ex-Sgt Aer WELLYNGTON FÁBIO 
LIMA DA ROCHA do crime militar de motim.
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Outrossim, requer a fixação da pena-base acima 

do mínimo legal,  considerando a gravidade dos fatos;  a 
premeditação; a condição de os réus exercerem funções de 
confiança; a repercussão e a extensão do dano causado.

Conforme a sua ótica, a PGJM suscitou a falta 
de  interesse  recursal  do  MPM,  o  qual  não  teria  se 
manifestado,  oportunamente,  sobre a  desclassificação do 
delito.  Portanto,  a  referida  questão  processual  será 
enfrentada em sede preliminar.

2. PRELIMINARES 

A. PRELIMINAR DE CARÊNCIA DE INTERESSE 
RECURSAL PARA A DESCLASSIFICAÇÃO DO 

DELITO DE ATENTADO CONTRA O 
TRANSPORTE PARA O CRIME DE MOTIM.

Inicialmente, cumpre analisar se o MPM carece 
de  interesse  recursal  para  apelar,  visando  à 
desclassificação do delito de atentado contra o transporte 
para o crime de motim. 

Sobre o tema, a PGJM assim se manifestou “in verbis” (Apelação nº 7000242-80.2019.7.00.0000, Evento 7):

“Ocorre que em relação a esses réus, WELLINGTON FABIO LIMA DA ROCHA, JOSÉ TADEU TAVARES, FLORISVALDO SALLES e LUIZ MARQUES, o MPM expressamente pediu a reclassificação de suas condutas, em alegações finais, para o crime do artigo 283 do CPM. No entanto, quando do apelo, demonstrou insatisfação contra a dita desclassificação, bem como pela absolvição do Sgt FÁBIO LIMA DA ROCHA, porque, como disse nas razões de Apelação, pleiteava o retorno da imputação original, ou seja, para o crime de motim. Nesse caso, conforme pacífica jurisprudência, outro deveria ser o Membro do MPM a assinar a petição de recurso. Falece nesse caso, interesse em recorrer. Na verdade, ainda que em decisões isoladas, tem entendimento no sentido de que mesmo 
com o recurso interposto por outro Membro haveria falta de interesse”. 
Em  sede  de  suas  Alegações  Finais  escritas,  o 

“Parquet” requereu a desclassificação do crime de motim 
para  atentado  contra  transporte,  previstos, 
respectivamente, nos arts. 149 e 283, ambos do CPM.

Porém,  o  MPM,  quando  dos  debates  orais, 
retratou-se e pleiteou a condenação dos réus SO TADEU, 
MARQUES e SALLES e do ex-Sgt Aer FABIO LIMA, 
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como incursos  no  crime  de  motim,  conforme  a  Ata  da 
pertinente  Audiência  (APM  nº  126-09.2009.7.11.0011, 
Evento 440):

“(...) dada a palavra à representante do 
MPM, em sustentação oral, com relação aos 
acusados JOSÉ TADEU TAVARES, LUIZ 
M A R Q U E S , F L O R I S VA L D O S A L L E S , 
ROBERTO CESAR PINTO PEREIRA E 
WELLINGTON FABIO LIMA DA ROCHA, 
requereu a condenação como incursos nas 
sanções dos arts. 149, inciso I, c/c o 53, caput, 
tudo do CPM, por entender comprovadas a 
autoria e a materialidade (...)”. 
Destaca-se  que  a  Sentença  recorrida  trata  do 

referido pleito ministerial, nos termos seguintes:
“Na sustentação oral da acusação, o 

Ministério Público Militar retificou pedidos 
realizados nas Alegações Escritas, e requereu: 

(...) b) A procedência da primeira Denúncia 
para condenar JOSÉ TADEU TAVARES, LUIZ 
MARQUES, FLORISVALDO SALLES e 
WELLYNGTON FÁBIO LIMA DA ROCHA, 
como incursos no artigo 149, inciso I, do Código 
Penal Militar, combinado com o artigo 53, 
caput, do mesmo Diploma”. 
Desse  modo,  a  sucumbência  por  parte  da 

Acusação resta  demonstrada e,  por  isso,  o  seu interesse 
recursal está presente, consubstanciado na condenação dos 
réus como incursos no delito de motim.

VOTO DA PRELIMINAR
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Ante o exposto rejeito, por falta de amparo legal, 

a  preliminar de carência de interesse recursal  do MPM, 
visando à desclassificação do delito de atentado contra o 
transporte  para  o  de  motim,  a  qual  foi  suscitada  pela 
PGJM.

B.  PRELIMINAR  “EX  OFFICIO”  DE  EXTINÇÃO 
DA  PUNIBILIDADE  PELA  PRESCRIÇÃO  DA 
PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL.

Cumpre, em sede de preliminar, reconhecer “ex 
officio” a prescrição da pretensão punitiva do Estado em 
relação ao ex-Sgt Aer FÁBIO LIMA.

A Denúncia contra o ex-Sgt Aer FÁBIO LIMA 
foi  recebida  em  20.8.2007,  originando  a  APM  nº 
45-31.2007.7.11.0011.

Nessa  ocasião,  foi  indeferido  o  pedido  de 
arquivamento  formulado  pelo  MPM  no  tocante  às 
condutas do SO Moisés Gomes de Almeida,  1º Sgt Aer 
Wellington  Andrade  Rodrigues  e  1º  Sgt  Aer  Edleuzo 
S o u z a  C a v a l c a n t e  ( P r o c e s s o 
nº0000126-09.2009.7.11.0011, Evento 5, Doc. 3). 

Isso  resultou  na  cisão  do  feito,  tendo  a  PGJM 
indicado  outro  membro  do  “Parquet”  para  proceder  às 
diligências complementares, as quais resultaram em nova 
Denúncia, recebida contra 51 (cinquenta e um) militares e 
rejeitada  em  relação  a  38  (trinta  e  oito)  denunciados. 
Assim, teve origem a APM nº 126-09.2009.7.11.0011
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O Juízo “a quo”, em 2.9.2011, atendendo a pleito 

das  partes,  porque  tramitavam  na  mesma  Auditoria  2 
(dois) feitos dedicados aos mesmos fatos, reuniu a APM nº 
45-31.2007.7.11.0011,  à  qual  respondia  o  ex-Sgt  Aer 
FÁBIO LIMA, à de nº 126-09.2009.7.11.0011, induzindo 
a renovação de diversos atos processuais.

Desse  modo,  o  julgamento  só  ocorreu  em 
novembro  de  2018,  sendo  o  ex-Sgt  Aer  FÁBIO LIMA 
absolvido  pelo  CEJAer  da  1ª  Auditoria  da  11ª   CJM 
(Processo nº  0000126-09.2009.7.11.0011,  Eventos 440 e 
452).

A Sentença foi  publicada e  lida em 18.12.2018 
(Processo nº  0000126-09.2009.7.11.0011,  Eventos 456 e 
517).

O “Parquet” apelou dessa absolvição, requerendo 
a condenação do mencionado Acusado pelo crime do art. 
149, I,  do CPM, o qual prevê a pena de 4 (quatro) a 8 
(oito) anos de reclusão. 

Contudo, os crimes, cuja pena não supere 8 (oito) 
anos, prescrevem em 12 (doze) anos - inciso IV do art. 
125 do CPM.

O  último  marco  interruptivo  da  prescrição 
ocorreu em 20.8.2007, data do recebimento da Denúncia 
contra  o  ex-Sgt  Aer  FÁBIO  LIMA  (APM  nº 
126-09.2009.7.11.0011, Evento 5, Doc. 3).  Assim, como 
fora  absolvido  pelo  Juízo  “a  quo”,  a  extinção  da 
punibilidade desse Acusado consolidou-se em 20.8.2019 - 
inciso IV do art. 125 do CPM.
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Forçoso,  portanto,  declarar  a  prescrição  em 

abstrato da pretensão punitiva do Estado em relação ao ex-
Sgt Aer FÁBIO LIMA.

VOTO DA PRELIMINAR
Ante  o  exposto,  declaro,  “ex  officio”,  a 

prescrição da pretensão punitiva do Estado em relação ao 
ex-Sgt Aer WELLYNGTON FÁBIO LIMA DA ROCHA.

3. MÉRITO
Superadas  as  preliminares,  o  Recurso  de 

Apelação  preenche  os  requisitos  de  admissibilidade, 
devendo ser conhecido, processado e julgado.

A. OBJETO

O MPM pleiteia a reforma da Sentença recorrida 
para, em relação aos SO TADEU, MARQUES e SALLES, 
alterar a capitulação de suas condenações para o crime de 
motim (art. 149, inciso I, do CPM), bem como a fixação 
da pena-base acima do mínimo legal.

Para  tanto,  o  MPM  argumenta  que  os  réus 
cometeram  o  crime  de  motim  quando  se  negaram  a 
cumprir  o  serviço (regido pelo “modelo operacional”)  e 
não  se  reuniram  com  os  seus  superiores  hierárquicos, 
contrariando a ordem clara por eles recebida.

B. POSIÇÃO DO RELATOR

!  6



SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

APELAÇÃO Nº 7000242-80.2019.7.00.0000
Assiste razão ao MPM.

C. CONTEXTUALIZAÇÃO – item somente para leitura 
porque consta do Relatório do Min. Carlos Augusto

Senhores Ministros, Senhora Ministra,
Embora  conste  do  Relatório  ao  qual  V.  Exas. 

tiveram acesso, convém relembrar o desencadeamento dos 
fatos, os quais restaram bem gizados nos fundamentos da 
Sentença  recorrida,  em  ordem  cronológica,  a  seguir 
reproduzidos:

“ S e g u n d o o s c o n t r o l a d o r e s 
(reinterrogatório do Sargento WELLINGTON 
Andrade Rodrigues – Presidente da Associação 
Brasileira de Controladores de Tráfego Aéreo - 
ABCTA - págs. 147-150 do evento 20 - arq. 1-
INTERR), inúmeros eram os óbices da classe, 
como por exemplo a falta de pessoal, problemas 
técnicos apresentados nos equipamentos, entre 
outros, sendo que após o acidente da GOL, a 
classe de controladores ficou em destaque 
perante toda sociedade. 

Diante desses fatos, os controladores 
iniciaram um movimento reivindicatório 
si lencioso, evidenciados na aplicação 
operacional desnecessária de espaçamentos 
entre as decolagens, ocorridas nos feriados de 
12 de outubro e de finados daquele ano de 2006, 
o que ocasionou grandes atrasados e 
cancelamentos de voos já naquela data. 

Uma das reivindicações mais latentes dos 
controladores era a de desmilitarizar o setor, 
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com a criação de uma carreira civil da atividade 
de controle de tráfego aéreo, prevendo maiores 
salários e condições de trabalho. Sobre isso, é 
fato que houve a intenção do Governo Federal 
em analisar a viabilidade da carreira, por meio 
da formação de um grupo interministerial, 
porém, tal grupo nunca chegou a se formar 
(depoimento do Ministro da Defesa à época 
WALDYR PIRES - fls. 4.433). 

O ápice do movimento ocorreu na data de 
30 de março de 2007, data em que houve uma 
cerimônia militar no CINDACTA-I em 
comemoração ao dia do Especialista e ao dia 
mundial do Meteorologista. 

Naquele dia (...), às 8:30h, o Comandante 
da Aeronáutica, Tenente Brigadeiro JUNITI 
SAITO, foi informado pelos assessores da área 
de inteligência sobre uma mobilização, algo 
c o m o a q u a r t e l a m e n t o v o l u n t á r i o d e 
controladores de voo, de que poderia culminar 
na paralisação da navegação aérea na área do 
CINDACTA-I, em Brasília-DF. Disse que já 
havia certo movimento dos controladores 
voltados à desmilitarização do Setor. O 
Comandante da Força telefonou ao Comandante 
do CINDACTA-I, então Coronel Carlos Vuik de 
AQUINO, e lhe passou as informações e 
sol ic i tou que moni torasse a s i tuação 
(depoimento do Ten. Brig. SAITO, nas págs. 
134-135 do evento 13 - arq. 4-DILIGÊNCIAS).  

Às 11h, estava prevista uma cerimônia 
militar alusiva ao dia do Especialista e ao dia 
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da Meteorologia Mundial, e os militares 
escalados compareceram ao CINDACTA-I para 
a formatura.  Após, houve um churrasco de 
confraternização (Nota de Serviço 01/SCS 
juntada nas págs. 5-10 do evento 4 - arq. 4-
IPM). 

Às 12h, um grupo de controladores de voo 
que estava de serviço ensaiou uma greve de 
fome, dentro do Centro de Operações Integradas 
(COI) do CINDACTA-I (depoimento do Cel. 
RAULINO, nas págs. 31-32 do evento 11 - arq. 
2-INQUIRIÇÃO). 

Um pouco antes do almoço, o Coronel 
AQUINO telefonou para o Brigadeiro SAITO, e 
informou sobre uma permanência anormal de 
militares dentro do CINDACTA-I (depoimento 
do Ten. Brig. SAITO, na pág. 135 do evento 13 - 
arq. 4-DILIGÊNCIAS). 

Por volta das 14h, o Comandante da Força 
reuniu-se com o Comandante do CINDACTA-I e 
lhe pediu que reunisse os controladores que 
estavam no quartel e mostrasse que aquele tipo 
de conduta não estava prevista no Regulamento, 
e que conscientizasse os militares sobre as 
vantagens da carreira militar. 

(...) 
Às15h, o Major JARBAS de Oliveira Pinto, 

Chefe do COI, foi à sala de estar do 1º andar do 
COI, e percebeu que o número de militares 
controladores presentes era bem superior ao que 
rotineiramente se via.  Determinou ao Tenente 
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JORGE Luiz de Oliveira (Chefe da ala) que 
anotasse o nome de todos os presentes. 
Quarenta e sete (47) nomes foram anotados, e 
alguns militares saíram da sala antes de serem 
anotados. 

Às 15:40h, teve início reunião na sala de 
briefing em que estiveram presentes os militares 
que não estavam escalados para o serviço. A 
reunião foi conduzida pelo comandante do 
CINDACTA-I, que repassou as recomendações 
do Comandante da Força aos controladores, e 
também solicitou aos que não estivessem de 
serviço que deixassem o quartel. Poucos 
controladores de voo atenderam à orientação do 
Coronel AQUINO, e a maioria permaneceu no 
local. 

(...) 
Às 16:21h, terminou a reunião com o 

Coronel AQUINO, mas os controladores 
permaneceram no local discutindo de forma 
acalorada, e foram interrompidos pelo Major 
JARBAS, que esteve no local. 

(...) 
Às 17:30h, o Major JARBAS acionou o 

Plano de Reunião, sem autorização do 
Comandante do CINDACTA-I, fato que 
contribuiu para a aglomeração ainda maior de 
militares dentro do quartel. 

(...) 
Às 18h, os Supervisores setoriais que 

estavam de serviço, dentre os quais o Suboficial 
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MARQUES, o Sargento ROBERTO e o civil 
ESPÍNDOLA, se reuniram a portas fechadas na 
sala de leitura, e decidiram radicalizar o 
movimento, decretando a suspensão de todas as 
decolagens nos seus respectivos setores, 
impedindo a navegação aérea por instrumento. 
Àquela hora, os controladores já praticavam 
certo controle de fluxo de tráfego aéreo, 
atrasando decolagens e causando transtorno 
nos pousos (depoimento do Brig. AQUINO, na 
pág. 26 do evento 13 - arq. 1-INQUIRIÇÃO). 

Às 18:44h, os controladores do turno 
suspenderam todas as decolagens: 

‘(...) a suspensão das decolagens ocorreu 
aproximadamente às 18h30 ou 18h40, e o 
depoente foi de imediato informado daquele fato 
(depoimento do Brig. AQUINO, na pág. 26 do 
evento 13 - arq. 1-INQUIRIÇÃO). 

‘(...) então o depoente saiu do ACC e foi 
chamado pelo superior de dia, dizendo que o 
supervisor da Região RIO havia determinado a 
suspensão das decolagens; que o depoente 
voltou, falou com o chefe de sala, Tenente 
JORGE, salvo engano, perguntado se havia 
motivo operacional para a suspensão de 
decolagens, e o Tenente respondeu que não 
havia.’ (depoimento do Maj. JARBAS, na pág. 
89 do evento 11 - arq. 2-INQUIRIÇÃO). 

‘( . . . ) nem JAMIL, nem MARQUES 
informaram ao depoente, previamente, acerca 
da iminência da suspensão das decolagens.’.
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(depoimento do Maj. BUBLITZ, na pág. 93 do 
evento 11 - arq. 2-INQUIRIÇÃO). 

‘A paralisação dos voos e o ingresso dos 
controladores grevistas no interior da Sala do 
Centro de Controle de Tráfego Aéreo de Brasília 
(ACC-BS) obrigou muitos dos militares, embora 
contra a vontade, a aderir ao movimento’. 
(depoimento do Brig. AQUINO, nas págs. 26-31 
do evento 13 - arq. 1-INQUIRIÇÃO). 

 Às 18:50h, controladores de Brasília 
passaram a ligar para as torres de controle das 
demais regiões do país, retransmitindo a decisão 
de paralisar o sistema, conforme registrado nos 
áudios das consoles (depoimento do Suboficial 
SALLES, na pág. 181 do evento 28 - arq. 9-
DENUNCIA e do Suboficial GUTEMBERG, na 
pág. 121 do evento 11 - arq. 2-INQUIRIÇÃO). 

Ainda naquele final de tarde, segundo disse 
o Brigadeiro SAITO, o Brigadeiro RAMON 
B o rg e s C a rd o s o , D i re t o r G e r a l d o 
Departamento de Controle do Espaço Aéreo 
(DECEA), pediu ao então Coronel AQUINO que 
chamasse os controladores mais antigos para 
conversar com ele. 

Às 20:25h, o Coronel AQUINO convocou 
os quatro controladores mais antigos para 
conversar com o Brigadeiro RAMON, mas o 
Sargento FÁBIO LIMA, que estava ali naquele 
momento, respondeu ao Coronel AQUINO, seu 
superior funcional e hierárquico, "que ninguém 
iria, que estão todos ali reunidos, e que se tal 
autoridade quiser conversar com eles, que se 
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dirija à sala do ACC", conduta que configuraria 
Desrespeito a Superior: 

‘(...) que posteriormente o depoente foi à 
sala do ACC chamar os quatro controladores 
mais antigos para a reunião prevista com o 
Maj.-Brig. RAMON, não tendo sucesso (...) 
(depoimento do Brig. AQUINO, na pág. 30 do 
evento 13 - arq. 1-INQUIRIÇÃO, depoimento 
do. Brig. SAITO, na pág. 135 do evento 13 - arq. 
4-DILIGÊNCIAS e do Maj. JARBAS, nas págs. 
92-93 do evento 11 - arq. 2-INQUIRIÇÃO)’. 

O Brigadeiro RAMON ligou para o 
Brigadeiro SAITO dizendo que deveria tomar 
uma medida disciplinar contra os controladores, 
tendo o Comandante da Força dito que não o 
fizesse porque ele, Comandante da Força, iria 
fazê-lo, tendo em vista a situação caótica na 
qual se encontravam os aeroportos do Brasil, 
com centenas de milhares de pessoas impedidas 
de viajar. 

‘(...) imaginando possível necessidade de 
alguma medida mais drástica, o depoente pediu 
a presença de representantes do Ministério 
Público Militar no local, lá chegando a Dra. 
IONE DE SOUZA CRUZ e a Dra. ANA 
CAROLINA SCULTORI TELES RIBEIRO; que 
após tomar conhecimento da reação dos 
controladores, diante do convite feito para 
conversarem com o Maj-Brig RAMON, este 
telefonou ao depoente, dizendo que deveria 
tomar uma medida disciplinar contra os 
controladores, tendo o depoente dito ao Maj.-
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Brig. RAMON que não o fizesse, porque ele 
(depoente) iria fazê-lo tendo em vista a situação 
caótica na qual se encontravam os aeroportos 
do Brasil, com centenas de milhares de 
passageiros impedidos de viajar; que o depoente 
dirigiu-se então ao CINDACTA-1’.(depoimento 
do. Brig. SAITO, na pág. 135 do evento 13 - arq. 
4-DILIGÊNCIAS).  

O Comandante SAITO dirigiu-se ao 
CINDACTA-I e quando estava próximo da 
entrada do VI COMAR, recebeu uma ligação do 
General FÉLIX, então Chefe do Gabinete de 
Segurança Institucional da Presidência da 
República (GSI-PR), pedindo que comparecesse 
ao gabinete do GSI para uma reunião. 

(...)  
 O Comandante da Força Aérea foi ao 

Palácio do Planalto, onde se reuniu com o 
General FÉLIX, com o então Ministro 
GILBERTO CARVALHO, com o então Ministro 
PAULO BERNARDO, e com a Secretária 
Executiva da Casa Civil à época, ERENICE 
GUERRA (depoimento do. Brig. SAITO, nas 
págs. 135-136 do evento 13 - arq.4-
DILIGÊNCIAS e do Minis t ro PAULO 
BERNARDO, nas págs. 59-60 do evento 13 - 
arq. 4-DILIGÊNCIAS). 

Nesse momento, o então Presidente da 
República LULA estava a bordo de um avião, 
com destino ao exterior (depoimento do. Brig. 
SAITO, nas págs. 135-136 do evento 13 - arq. 4-
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DILIGÊNCIAS e do Minis t ro PAULO 
BERNARDO, nas págs. 59-60 do evento 13 - 
arq. 4-DILIGÊNCIAS). 

O Presidente da República designou o 
então Ministro PAULO BERNARDO para entrar 
em contato com os controladores e tentar 
restaurar o sistema de tráfego aéreo o mais 
rápido possível (depoimento do Ministro PAULO 
BERNARDO, na pág. 60 do evento 13 - arq. 4-
DILIGÊNCIAS). 

O Comandante SAITO disse que pretendia 
dar voz de prisão aos controladores, mas houve 
impedimento de tomar essa medida pois o então 
Presidente LULA havia designado o então 
Ministro PAULO BERNARDO para ir ao local 
negociar com os controladores e encerrar o 
problema. A palavra de ordem era evitar o 
confronto. E nesse contexto, nenhuma ordem foi 
dada. Os superiores hierárquicos se limitaram a 
dar conselhos, sugestões e orientação. 

(...) 
Às 22:07h, chegaram ao local o então 

M i n i s t ro d o P l a n e j a m e n t o , PA U L O 
BERNARDO, e a então Secretária Executiva da 
Casa Civil, ERENICE GUERRA. Foram 
recebidos pelo Brigadeiro SAITO e Oficiais, mas 
estes se retiraram do local e a reunião ocorreu 
somente com os controladores graduados, sem a 
presença de Oficiais. 

(...) que quando entraram no CINDACTA-1, 
foram acompanhados por alguns oficiais, mas 
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depois, os controladores pediram para falar com 
o depoente e com a Dra. ERENICE, e os oficiais 
se retiraram, deixando-os a sós (...) o clima 
estava um pouco tenso e algumas pessoas, 
talvez, com os ânimos mais exaltados, mas a 
conversa se desenrolou normalmente; que a 
reunião ocorreu na sala do ACC; que o 
depoente verificou que havia uma roda de 
pessoas muito distantes e pediu que se 
aproximassem para que a conversa fosse 
mantida; que então o depoente se apresentou 
aos controladores, dizendo ter sido incumbido 
pelo Presidente da República para atuar 
naquela questão, com o objetivo de restabelecer 
o movimento aéreo no Brasil (...) (depoimento 
do Ministro PAULO BERNARDO, nas págs. 
59-62 do evento 13 - arq. 4-DILIGÊNCIAS) 

(...) no dia 30 de março de 2007 a depoente esteve no local dos fatos, acompanhando o Ministro PAULO BERNARDO, eis que era a Secretaria Executiva da Casa Civil da Presidência da República; que o Ministro PAULO BERNARDO sinalizou com uma espécie de desconsideração de punições futuras (...) os fatos envolviam uma situação complicada, eis que lidava com militares; que a finalidade da conversa era para que esses militares, que exerciam certa liderança, dialogassem com os demais colegas, a fim de convencê-los a normalizar a situação; que na conversa foi abordada a questão sobre a parcimônia e tranquilidade com que seria abordado o tema da desmilitarização; que nessa conversa a depoente mencionou que o Governo pedia a ajuda deles para conversar com os 
demais colegas de forma a retomar e normalizar a situação o mais rápido possível, o que de fato ocorreu (depoimento Secretária Executiva ERENICE GUERRA, nas págs. 3-4 do evento 17 - arq. 2-INQUIRIÇÃO). 

 À meia-noite, a negociação foi encerrada, 
diante de uma Minuta de Negociação, assinada 
pelo então Ministro PAULO BERNARDO e pela 
então Secretária Executiva ERENICE GUERRA, 
recebido como vitória pelos controladores de 
voo. 

(...) 
 No Acordo (Minuta de Negociação juntada 

n a p á g . 6 9 d o e v e n t o 1 3 - a rq . 4 -
DILIGENCIAS), assinado pelo então Ministro 
do Planejamento PAULO BERNARDO, e pela 
Secretária Executiva da Casa Civil à época, 
ERENICE GUERRA, fica nítido o caráter 
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reivindicatório do movimento político dos BCT, 
verbis: 

‘Brasília, 30 de março de 2007. 
MINUTA DE NEGOCIAÇÃO 
O Ministro de Estado do Planejamento, 

Orçamento e Gestão e a Secretária-Executiva da 
Casa Civil da Presidência da República 
comprometem-se com os seguintes itens de 
negociação a respeito do controle do tráfego 
aéreo: 

1.  O Governo Federal fará a revisão dos 
atos disciplinares militares, tais como 
transferências, afastamentos e outros, 
envolvendo representantes de associações de 
controladores de tráfego aéreo, ocorridos nos 
últimos seis meses, assim como assegura que 
não serão praticadas punições em decorrência 
da manifestação ocorrida no dia 30.03.2007; 

2. Abrir um canal permanente de 
negociação com representantes, inclusive de 
controladores militares, para o aprimoramento 
do tráfego aéreo brasileiro, tendo como 
referência de início dos trabalhos a implantação 
gradual de uma solução civil, a partir de terça-
feira, 03 de abril de 2007; 

3. Abrir um canal de negociação sobre 
remuneração dos controladores civis e militares 
a partir de terça-feira, 03 de abril de 2007. 

PAULO BERNARDO 
ERENICE GUERRA’ 
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        Após a negociação, a paralisação 

chegou ao fim e o tráfego aéreo passou a ser 
normalizado gradativamente. 

‘(...) as decolagens foram retomadas 
aproximadamente à 0h30 do dia 31, após a 
conversa mantida com o Ministro PAULO 
BERNARDO; que, tendo sido Comandante do 
CINDACTA-1 e do CINDACTA-1, nunca o 
depoente havia recebido autoridades políticas 
para fins de orientação do trabalho e não 
apenas como visita.’ (depoimento do Brig. 
AQUINO, na pág. 26 do evento 13 - arq. 1-
INQUIRIÇÃO). 

        Como se vê, a paralisação teve 
características de movimento político-sindical, 
cuja solução foi também política e não nos 
moldes dos Estatutos e Regulamentos Militares. 
(...)” 

B. AUTORIA E MATERIALIDADE
No  dia  dos  fatos,  os  réus  SO  TADEU, 

MARQUES  e  SALLES  eram,  respectivamente, 
Supervisores  de  Equipe  da  Região  Rio  e  do  APP 
[Aproximação]-BS,  funções  essenciais  ao  tráfego  aéreo. 
Estavam de serviço no turno em que ocorreu a paralisação 
das decolagens.

Não  há  dúvidas  de  que  eles,  deliberadamente, 
deixaram  de  cumprir  o  “Modelo  Operacional”  com  a 
finalidade de interromper a circulação de aviões no País e, 
assim,  alcançar  os  seus  objetivos,  os  quais  guardavam 
semelhança com as reivindicações de natureza sindical.
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O citado “Modelo Operacional do CINDACTA I  

trata  da  responsabilidade  de  todas  as  funções  exercidas 
pelos  controladores  de  voo  e  estabelece,  como  pré-
requisito  para  a  função  de  Supervisor,  a  notável 
qualificação e  experiência  nas  atividades  de controle  de 
tráfego aéreo (APM nº 126-09.2009.7.11.0011, Evento 29, 
arq.6-APENSO).

O  referido  normativo  estabelece  que  os 
supervisores deveriam informar ao Chefe ou ao Supervisor 
de  equipe  sobre  situações  com  o  potencial  de  afetar  a 
segurança  de  voo,  bem  como  comunicá-los,  com 
antecedência,  quanto à adoção de medidas restritivas ao 
fluxo de tráfego aéreo.

A suspensão dos voos é medida extrema, a ser 
tomada somente em último caso. De todo modo, deve ser 
precedida de providências menos gravosas. Por exemplo, a 
espera  em  solo  gradativa,  iniciando  a  restrição  pela 
aviação  em  geral  e,  por  último,  pelas  aeronaves  de 
transporte regular internacional.

Porém,  os  autos  apontam  não  ter  sido  o  que 
aconteceu no dia dos fatos. 

Os réus, abrupta e unilateralmente, suspenderam 
as  decolagens,  sem  comunicar  as  suas  rebeldias  aos 
superiores hierárquicos, os quais foram surpreendidos pela 
desordem que afetou o tráfego aéreo.

Nesse sentido, a prova testemunhal colhida:
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- depoimento do Ten Cel JARBAS DE 

OLIVEIRA PINTO (APM nº 126-09.2009.7.11.0011, 
Evento 11, Doc. 2, fls. fls. 2.865/2.868) 

“(...) que à época dos fatos o depoente era 
chefe do COI, Centro Operacional Integrado; 
que, salvo engano, o depoente permaneceu na 
área do CINDACTA até as 2 horas do dia 
seguinte; (...) que o depoente lembra que após a 
paralisação, os controladores passaram a entrar 
na sala de controle chamados pelo, salvo 
engano, 2S FÁBIO LIMA; que o depoente 
passou pela sala de controle várias vezes antes 
da paralisação, praticamente o tempo todo; que 
a última vez que passou pela sala antes da 
paralisação, os supervisores estavam reunidos 
na sala de estar; que o depoente foi ver qual era 
o teor da reunião, e quando abriu a porta 
disseram que a reunião já estava encerrada; que 
então o depoente saiu do ACC e foi chamado 
pelo superior de dia, dizendo que o supervisor 
da Região RIO havia determinado a suspensão 
das decolagens; que o depoente voltou, falou 
com o chefe de sala, Tenente JORGE, salvo 
engano, perguntado se havia motivo operacional 
para a suspensão de decolagens, e o Tenente 
respondeu que não havia; que então o depoente 
entrou em contato com supervisor da Região 
São Paulo, inicialmente com LEÃO, que 
informou que nada havia de errado com a 
região, e posteriormente ESPINDOLA afirmou 
que estavam suspensas as decolagens (...).”  
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- depoimento do Ten Cel ELTON BUBLITZ 

(APM nº 126-09.2009.7.11.0011, Evento 11, Doc. 2, fl. 
2.870/2.872) 

‘(...) que no dia 30 de março estava 
atuando como Superior-de-Dia na sala do 
ACC; que o depoente se encontrava na sala do 
ACC quando foi determinada a suspensão de 
decolagem; que o depoente recebeu a 
informação que a primeira Região a 
determinar a suspensão de decolagens teria 
sido a Região Rio; que foi informado do fato 
apenas após a ocorrência da suspensão de 
decolagens; que não houve nenhuma razão 
operacional para a suspensão daquelas 
decolagens; que apenas foi falado que não 
estavam em condições de controlar os voos; 
que quando o ocorreram as suspensões das 
decolagens, o ambiente na sala de operações 
era normal; que dentro da sala de controle não 
havia controladores de voo que não estivessem 
na escala de serviço; que pelo que soube o 
depoente, a decisão de suspensão de decolagens 
foi tomada em conjunto; que o depoente não 
conseguiu saber exatamente a origem da 
determinação em conjunto, se supervisores e/ou 
controladores; que o depoente permaneceu 
dentro da sala do ACC até terminar o serviço, 
após as 22 horas: que o chefe da sala, oficial, 
também permaneceu em serviço, no local, o 
tempo todo; que a atividade do depoente era 
administrativa e não operacional; que ao saber 
da suspensão das decolagens o depoente 
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imediatamente procurou saber a causa dessa 
suspensão, e repassou o fato ao chefe do COI; 
que na hora em que o Coronel AQUINO chegou 
à sala de operações e pediu que os quatro mais 
antigos, de serviço naquele momento, se 
apresentassem para ser encaminhados à uma 
reunião; que enquanto o depoente tentava 
localizar os mais antigos, FABIO LIMA se 
adiantou e disse que ninguém acompanharia 
para a reunião, e fez que os demais 
controladores de voo, que não estavam de 
serviço, entrassem na sala de controle: (...) nem 
JAMIL, nem MARQUES informaram ao 
depoente, previamente, acerca da iminência da 
suspensão das decolagens. (...)” 

O  frágil  pretexto  utilizado  para  a  prática  dos 
delitos  foi  o  de  que,  em  função  do  grande  número  de 
pessoas presentes no Centro de Controle, a realização das 
atividades de voo teria se tornado inviável.

Os réus, na qualidade de supervisores, tinham a 
importante  atribuição  de  manter  a  ordem no  Centro  de 
Controle.  Esperava-se  que,  estando  o  exercício  de  suas 
obrigações  paulatinamente  dificultado  pela  presença  dos 
demais militares na sala, eles adotassem, até mesmo com o 
auxílio  de  seus  superiores,  as  medidas  necessárias  para 
manter a normalidade do serviço.

Porém, os réus, antes mesmo de buscar esvaziar 
a sala do Centro de Controle, optaram por interromper o 
tráfego  aéreo  em  completa  afronta  às  normas 
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administrativas,  inclusive  cônscios  das  gravíssimas 
consequências dessa atitude:

- SO MARQUES, Supervisor Regional da APP 
(aproximação) RIO, em seu interrogatório declarou (APM 
nº  126-09.2009.7.11.0011  evento  29  -  Apenso  03  -  fls. 
930/934):  

"(…) determinou a suspensão das 
decolagens do controle Rio, naquele dia; que o 
fez, entretanto, após a ocorrência da invasão 
no setor de controle, quando um grande 
número de pessoas entrou naquela sala 
desviando a atenção dos controladores e 
colocando em perigo aeronaves em vôo; (…) 
que o depoente então se dirigiu ao console de 
radar e determinou a suspensão das decolagens 
do controle Rio, que o controle Rio engloba os 
aeroportos do Galeão, Santos Dumont e Santa 
Cruz; que o pessoal que invadiu a sala de controles eram controladores; que com certeza aquele pessoal não integrava a equipe do depoente (…) que a invasão da sala de controle ocorreu por volta das 18 horas; que a reunião na sala de leitura, da qual o depoente, conforme declarou, não participou, ocorreu mais ou menos cinco minutos após a invasão; (…) que a 
determinação de suspensão de decolagens feita 
pelo depoente não obedeceu ao modelo 
operacional; que no modelo operacional há uma 
previsão futura de previsões adversas e a 
suspensão é paulatina, isto é, inicialmente 
concernente a taxis aéreos, seguido dos aviões 
da Força Aérea, de aeronaves comerciais 
nacionais e finalmente de aeronaves comerciais 
internacionais (...)". 

- SO MARQUES, Supervisor de Equipe, em seu 
reinterrogatório  disse  (APM  nº  126-09.2009.7.11.0011, 
Evento 20, Doc. 01. fl. 5932):
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"(…) que confirma seu depoimento 

prestado neste Juízo e prestado às fls. 930/934 
do Apenso 13, com a seguinte retificação, que 
onde está que a determinação de suspensão de 
decolagens feitas pelo depoente não obedeceu 
ao modelo operacional quis dizer que o modelo 
operacional era omisso em relação àquela 
situação que gerou a suspensão de decolagens 
do terminal RIO; que não sabe identificar o 
nome das pessoas que estavam no grupo que 
bloqueou a passagem quando o depoente 
tentou sair da sala do ACC; que na verdade o 
depoente ouviu a frase "daqui ninguém sai" e 
desistiu de seguir o Coronel AQUINO (...) que 
comunicou a suspensão das decolagens ao 
Tenente JORGE, Tenente ROBSON e Major 
BUBLITZ, concomitantemente; que havia 
uma determinação de que mudança 
operacional deveria ser comunicada ao 
Superior de Dia; (…) o depoente era um dos mais antigos naquela época, portanto havia mais modernos na sala do ACC dentre os invasores; que nem só Oficiais dão ordem; que já deu ordem para sargentos e foi obedecido (...)". 

-SO TADEU (APM nº  126-09.2009.7.11.0011, 
Evento 29, Doc. 3, fls. 1011/1014) :

“(...) que ao depoente incumbia manter a 
regularidade da parte operacional e qualquer 
problema ocorrente naquela parte, quer de 
ordem técnica quer de ordem administrativa em 
geral, esta última no sentido das atividades 
operacionais, deveria ser comunicado ao 
supervisor, que o levaria ao depoente; (...) que por volta das 17h às 17h30min, começaram a adentrar nessa sala e o barulho das vozes, dos passos e do movimento constante começou a incomodar os controladores de vôo, já que estes precisam do 

máximo de silêncio para entender as mensagens recebidas e, de forma clara, enviar mensagens aos pilotos de aeronaves; que o depoente ignora se o chefe da equipe foi chamado para resolver o problema relacionado ao acúmulo de pessoas naquele local; (...) que o depoente acredita que, por 
volta de 18h50min, surgiram ordens no sentido 
de que aeronaves não mais decolassem; que a 
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ordem de suspensão de decolagem foi dada 
pela equipe operacional que lá se encontrava; 
(...) que o depoente ignora quem deu essa 
ordem; (...) que a possibilidade do depoente de 
impedir a suspensão de decolagem existiria 
somente se ele, depoente, tivesse consciência de 
que a determinação dos supervisores não era 
cabível; que o depoente achava que era cabível 
a suspensão de decolagem naquele momento, 
por uma questão de segurança;” 

-  SO  SALLES,  Supervisor  do  APP-BS, 
disse,  em  seu  interrogatório  (APM  nº 
126-09.2009.7.11.0011,  Evento  29,  doc  3,  fls. 
935/938):

“(...) que o depoente é controlador de vôo, 
supervisor e instrutor; que no dia dos fatos 
relatados na denúncia o depoente estava 
atuando como supervisor APP Brasília; que 
nessa função, o depoente é responsável por 
todo o movimento aéreo na área do APP, sendo também responsável pelos incidentes aéreos; que o depoente fica atrás dos consoles operadores, administrando, gerenciando, 

dando instruções de desvio de aeronaves para evitar abalroamento, ordenando tráfego para pouso e ordenando o tráfego de saída para evitar as aeronaves que ali chegam; que funciona também como elo de 
ligação entre o centro de controle e a torre, 
sendo subordinado ao centro de região; que o 
depoente, como supervisor, trabalha com uma 
e q u i p e n o r m a l m e n t e d e s e i s a s e t e 
controladores; (...) que no dia referido na 
denúncia, o depoente chegou ao de trabalho, 
passou pelo centro de controle, onde as diversas 
equipes trabalham normalmente, e foi para sua 
sala; que posteriormente quando saiu de sua 
sala para beber água e viu vários controladores 
na sala de estar do CINDACTA; que pensou 
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consigo mesmo, "haverá reunião?!", mas não 
indagou a qualquer pessoa a respeito; (...) que 
como o depoente estava de serviço, não se 
importou com o fato; (...) que à noite várias 
pessoas entraram na sala de controle; (...) que 
aquelas pessoas em nada interferiram no 
trabalho realizado naquele centro de controle; 
que não sabe dizer como ou o porquê, apesar 
da presença pacífica daquelas pessoas no 
centro de controle do CINDACTA, houve 
determinação de suspensão de decolagens; que o centro informou que na região Brasília, não haveria mais decolagens; que 

o depoente acha que quem deu essa informação foi o supervisor do centro; (...) que essa informação era importante; que foi transmitida para um dos operadores da equipe do depoente; (...) o depoente começou a se indagar acerca da segurança e o que fazer; (...) que o avião onde estava o 
Vice-Presidente da República, no exercício da 
presidência, na ocasião, foi controlado de Belo 
Horizonte/Brasília, pelo Sargento AGUIAR da 
equipe do depoente no trajeto de Belo 
Horizonte/Brasília, tendo aqui pousado; (...) que 
das testemunhas arroladas na denúncia, não 
conhece apenas o TC NACCARATTO, nada 
tendo a alegar contra os demais, salvo contra ao 
Maj. JARBAS, que declarou que o acusado não 
havia autorizado o pouso do avião do Vice-
Presidente da República, quando na realidade, 
tal pouso foi autorizado e realizado; (...) que 
não sabe precisar se a comunicação que recebeu 
acerca da suspensão de decolagens, ocorreu 
antes ou depois da entrada na sala do centro de 
controle das pessoas que já referiu; (...) que há 
modelo operacional para a suspensão de 
decolagem, mas em caso de emergência, o 
depoente pode transmitir a determinação e 
comunicar imediatamente ao superior-de-dia e 
este vai manter a suspensão ou desautorizá-la; 
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que, no centro, o superior-de-dia fica ao lado do 
chefe de equipe e é mais fácil comunicar o fato, 
desde logo, ao superior de dia; que de acordo 
com o modelo operacional, a suspensão tem 
que ser comunicada ao chefe imediato, que no 
caso, era o Tenente PAULO, ou ao chefe de 
sala, que também era um Tenente, seguindo 
então a cadeia hierárquica; que o primeiro a 
ser avisado é o chefe de sala, pois está escalado 
para o serviço e, em seguida, o chefe imediato; 
que o depoente não determinou a suspensão das 
decolagens de Anápolis, entrou em contato com 
o supervisor de Anápolis e sugeriu que fosse 
determinada a suspensão, até que fosse 
apurado o que estava ocorrendo; que o 
depoente pediu àquele supervisor que o avisasse 
se alguém pedisse autorização para decolar 
naquela área; que o supervisor de Anápolis 
concordou imediatamente com o depoente; (...) 
que o Maj JARBAS indagou ao depoente se ele 
autorizava uma aeronave decolar de São Paulo 
para Brasília; que o depoente perguntou ao 
Major do que se tratava e o Major disse que não 
importava e perguntou-lhe se sim ou se não, 
tendo o depoente respondido, não; que a 
pergunta era incoerente, pois o depoente não 
autoriza decolagem de São Paulo, cabendo tal 
situação, ao controle de São Paulo; que em nenhum momento o Maj JARBAS referiu que se tratava do Força Aérea Zero Um; que não sabe precisar se, quando o Maj JARBAS indagou ao depoente acerca da questão, o Força Aérea Zero Um já estava no ar; 
(...)” 
-  O  réu  SO  Salles,  em  sede  de  IPM,  havia 

declarado (APM nº 126-09.2009.7.11.0011, Evento 1, fls. 
298/299):
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“(...) que ficou sabendo das suspensões 

das autorizações de decolagens de um militar 
do Centro de Controle de Área (ACC-BS), 
conforme preconiza a ICA 100-12, sem se 
lembrar quem foi o militar; que passou a 
informação à torre de controle, mas não de 
forma imediata; que solicitou ao Supervisor do 
APP de Anápolis, Goiás, que suspendesse as 
decolagens de Anápolis para Brasília, logo após as 18h, direito que lhe assiste, pois o pátio do Aeroporto de Brasília poderia ficar com superlotação, sendo que já estava quase lotado, devido os vôos previstos oriundos de várias 

localidades e também devido ao excesso de aeronaves em vôo que se dirigiam à Brasília, sendo certo que tal decisão se deu depois das 18h e se trata de decisão técnica; que no Modelo Operacional do APP 
consta a possibilidade do supervisor suspender 
as decolagens, não tendo dado ciência ao 
Superior-de-Dia de tal decisão, pois acredita 
que o ACC já havia informado ao oficial; que 
repassou a informação recebida do ACC, quanto 
à paralisação, aos seus controladores, não 
podendo precisar quando se deu; (...) que continuou controlando o recebimento de aeronaves e a decolagem do avião do vice-presidente e outras que transportavam órgãos vitais para transplante (...).”
Quanto à conduta do SO SALLES, vale destacar 

o  depoimento  do  Ten  Cel  JARBAS,  em  sede  de  IPM 
(APM nº 126-09.2009.7.11.0011, Evento 1, fls. 125):

“que (...) perguntou ao Suboficial Salles, 
então Supervisor de Equipe do APP, órgão 
responsável pelo controle de aeronaves na área 
terminal, ou seja, área até cem quilômetros do 
aeródromo, já na fase final para pouso, se o 
mesmo teria condições em receber o Força 
Aérea zero-um, avião presidencial que trazia o 
Vice-Presidente da República de Belo Horizonte, 
tendo o graduado, inicialmente, hesitado em 
responder tal pergunta, e quando o depoente 
perguntou que gostaria de receber simples "sim 
ou não", o graduado respondeu que não, 
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demonstrando conivência com a situação 
reinante (...)”. 
Em  Juízo,  o  Ten  Cel  Jarbas  declarou  que  a 

aeronave  Força  Aérea  Zero-Um  necessitou  de 
monitoramento pelos controladores do Centro Operacional 
Militar (COpM), o qual funcionou normalmente, apesar de 
se  situar  em  sala  ao  lado  daquela  na  qual  os  réus 
trabalhavam (APM nº 126-09.2009.7.11.0011, Evento 11, 
Doc. 2, fls. 2.865/2.868).

Embora tenha destacado apenas a conduta do réu 
SO MARQUES, o excerto seguinte das Alegações Finais 
do MPM bem demonstra a ação dos réus visando às suas 
reivindicações  de  natureza  sindical  (APM  nº 
126-09.2009.7.11.0011, Evento 93):

“(...) De fato, o modelo operacional não 
prevê a situação de invasão do ACC por 
sublevação de uma inteira categoria para 
IMPEDIR o trabalho de controle de tráfego 
aéreo.  

Note-se que LUIZ MARQUES fala na 
invasão da sala e depois afirma que alguém, que 
ele diz não saber quem é, bloqueou a passagem 
de saída do ACC e ouviu a frase "daqui ninguém 
sai". 

Por fim, afirma que "comunicou" os 
oficiais indicados sobre sua "determinação" de 
suspensão das decolagens, quando o modelo 
operacional dispõe que essa decisão deve ser 
conjunta, do Chefe de Equipe, Supervisor de 
Equipe e Supervisor Regional, conforme 
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transcrevo do citado documento (evento 24 - 
Diligências fl. 07 (pag. 13): 

‘Compete ao Supervisor Regional: (...) i) 
informar, com a devida antecedência ao Chefe e 
Supervisores quando da necessidade de serem 
adotadas medidas restritivas ao fluxo de tráfego 
aéreo, para que juntos decidam sobre os 
procedimentos a serem adotados.’  

Observa-se que LUIZ MARQUES não 
a d o t o u o p ro c e d i m e n t o p a d r ã o . E l e 
"determinou" medida restritiva, ou seja, 
suspensão das decolagens, sozinho e comunicou 
sua determinação aos oficiais. Em seguida, por 
ser o mais antigo, deu ordens aos demais 
graduados que suspendessem pousos e 
decolagens, concretizando, assim, o que havia 
sido acordado na sala de leitura na reunião dos 
líderes do movimento após as palavras do Cel 
AQUINO aos aquartelados. (...)” 
A versão apresentada pelos réus, no sentido de 

que teriam agido para a segurança do tráfego aéreo, não se 
sustenta.  Alguns  acusados  declararam  que,  apesar  do 
grande número de pessoas no ACC, era possível continuar 
com  o  trabalho  de  controle,  como  se  pode  aferir  do 
reinterrogatório do 2° Sgt DANIEL LEÃO TEIXEIRA: 

"(…) que pelo que entendeu as operações 
foram suspensas pelo supervisor ESPÍNDOLA 
porque os operadores não estavam escutando 
bem as aeronaves devido ao barulho das 
pessoas que estavam no ambiente, mesmo fora 
de escala; que não se recorda quantas pessoas 
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estavam lá, que estava difícil, mas conseguiu 
ouvir a fonia mesmo com o barulho, "porque 
tinha de trabalhar (...)". 
Em verdade, a maioria dos acusados disse, em 

seus reinterrogatórios, que tudo estava "normal" naquela 
tarde  e  início  de  noite  de  30.3.2007.  Ao  serem 
perguntados,  insistentemente,  pela  MM.  Juíza-Auditora, 
como transcorrera o serviço, a resposta foi a mesma: “tudo 
dentro da normalidade” (APM nº 126-09.2009.7.11.0011, 
Eventos 19, 20 e 21).

Nessa  senda,  destaca-se  o  depoimento  da 
testemunha 1º Ten JORGE LUIZ DE OLIVEIRA: (APM 
nº 126-09.2009.7.11.0011, Evento 1, doc 4):

“(...) que por volta das 18h 45min o 
supervisor da área Rio chegou para o supervisor 
de equipe e informou sobre a suspensão de todas 
as decolagens de sua área e como o depoente se 
encontrava próximo ao supervisor regional da 
área Rio, o Suboficial Marques indagou do 
porquê de cancelar as decolagens, qual seria o 
motivo operacional de tal decisão, tendo tal 
militar, o SO Marques, respondido que 
simplesmente iria suspender porque estavam 
cansados e com fome, que estavam paralisadas 
todas as decolagens e que só iriam controlar as 
aeronaves que estavam voando (...)”.
De igual  modo,  o  Ten Cel  ELTON BUBLITZ 

declarou  (APM  nº  126-09.2009.7.11.0011,  Evento  11, 
Doc. 2, fls. 2.870/2.872):
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“(...) que não houve nenhuma razão 

operacional para a suspensão daquelas 
decolagens; que apenas foi falado que não 
estavam em condições de controlar os voos; que 
quando ocorreram as suspensões das 
decolagens, o ambiente na sala de operações 
era normal (...)”
Logo,  a  grave  conduta  de  paralisar 

completamente o trabalho já tinha sido tomada, antes, na 
sala  de  leitura,  numa  reunião  motineira  da  qual  só 
participaram os líderes do movimento.

Nesse  diapasão,  a  tese  defensiva  dos  réus  SO 
SALLES e TADEU, no sentido de que apenas cumpriram 
ordem, mostra-se nitidamente improcedente.

Na  verdade,  os  réus,  por  vontade  livre  e 
consciente,  agiram  aderindo  à  conduta  paredista,  tanto 
que,  consoante  os  seus  próprios  depoimentos,  sequer 
verificaram  a  origem  da  ordem  de  suspensão  de 
decolagens, tampouco se havia nela alguma razoabilidade 
de natureza técnica.

 Os  áudios  das  comunicações  entre  os 
controladores,  naquela  noite,  comprovam  as  conversas 
estabelecidas  entre  os  supervisores  regionais  do 
CINDACTA I  com outros  controladores  (Macaé,  Rio  e 
Vitória). 

Ademais,  um dos  Supervisores  desautorizou  a 
entrada de aeronaves de passageiros no espaço aéreo de 
Brasília, inclusive um voo internacional, conforme consta 
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na  gravação  do  Áudio  01  -  MP3  (APM  nº 
126-09.2009.7.11.0011, Evento 41), aos 9min47s: 

"(...) Vitória, esse Portugal nº 170 está 
contigo? (…) Ele não está autorizado a voar na 
minha área (…) na minha área ele não está 
autorizado, inclusive o chefe aqui está ciente 
(…) Você vê se ele volta ou faz alguma coisa, 
dentro da minha área ele não pode entrar, tá 
(...)".  
Inúmeras  outras  gravações  revelam,  com 

detalhes,  o  controle  de fluxo desmotivado,  empreendido 
pelos  controladores  de  Brasília,  antes  mesmo  da 
paralisação.  Denotam,  também,  conversas  sobre  a 
presença  dos  Ministros  PAULO  BERNARDO  e 
ERENICE  GUERRA  no  ACC  Brasília  (APM  nº 
126-09.2009.7.11.0011, Eventos 30 a 41). 

Por exemplo, há o áudio no qual o denunciado 
Sgt  ROBERTO afirma  para  o  colega  de  Recife  que  "a 
primeira batalha estava vencida".

De  fato,  o  agente  se  referiu  à  Minuta  de 
Negociação assinada junto aos representantes do Governo 
Federal (APM nº 126-09.2009.7.11.0011, Evento 13, Doc. 
4, fl. 69), circunstância constatada na Sentença “a quo”:

“(...) À meia-noite, a negociação foi 
encerrada, diante de uma Minuta de 
Negociação, assinada pelo então Ministro 
PAULO BERNARDO e pela então Secretária 
Executiva ERENICE GUERRA, recebido como 
vitória pelos controladores de voo. 

(...) 

 No Acordo (...), fica nítido o caráter reivindicatório do movimento político dos BCT, verbis: 

‘Brasília, 30 de março de 2007. 
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MINUTA DE NEGOCIAÇÃO  

O Ministro de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão e a Secretária-Executiva da Casa Civil da Presidência da República comprometem-se com os seguintes itens de negociação a respeito do controle do tráfego aéreo: 

1.  O Governo Federal fará a revisão dos atos disciplinares militares, tais como transferências, afastamentos e outros, envolvendo representantes de associações de controladores de tráfego aéreo, ocorridos nos últimos seis meses, assim como assegura que não serão praticadas punições em decorrência da manifestação ocorrida no dia 30.03.2007; 

2. Abrir um canal permanente de negociação com representantes, inclusive de controladores militares, para o aprimoramento do tráfego aéreo brasileiro, tendo como referência de início dos trabalhos a implantação gradual de uma solução civil, a partir de terça-feira, 03 de abril de 2007; 

3. Abrir um canal de negociação sobre remuneração dos controladores civis e militares a partir de terça-feira, 03 de abril de 2007. 

PAULO BERNARDO 

ERENICE GUERRA.’  

(...).” 

CARACTERIZAÇÃO  DA  CONDUTA  COMO 
MOTIM

A aglomeração de controladores de voo, como 
visto, não colocaria em risco a realização das atividades 
laborais dos réus, bastando a reação deles no sentido de 
esvaziar o local de trabalho.

 Porém, essa situação era um amotinamento,  a 
qual resultou na interrupção das atividades de controle de 
tráfego aéreo.

O  motim  integra  o  grupo  dos  mais  nefastos 
crimes militares, porque mira, sem escrúpulos, nas raízes 
castrenses  mais  valiosas:  os  pilares  da  Hierarquia  e  da 
Disciplina. A traição atinge o âmago das Forças Armadas, 
reduzindo a pó os juramentos estatutários que os agentes 
militares realizaram perante a Bandeira Nacional. 

Em  regra,  o  crime  de  motim  compromete  a 
ordem  pública  e  a  constitucional,  podendo  conduzir  a 
sociedade  para  o  mais  completo  caos,  pois  ataca, 
frontalmente, a eficiência da maior ferramenta de Defesa 
do Estado. 

Após  a  consumação,  há  elevado  custo  moral, 
demandando longo tempo para que o péssimo exemplo, 
plantado pela  ação criminosa,  seja  extirpado do seio da 
caserna.  Nesse  contexto,  evidencia-se  o  exercício  da 
essencial competência constitucional da Justiça Militar da 
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União, sendo o único ramo apto, por sua especialidade, a 
recompor os valores invertidos pelos delituosos. 

A  priorização  do  interesse  privado  em 
detrimento  do  público,  mediante  a  prática  de  motim, 
mostra-se tão grave que, se for executado em tempo de 
guerra,  os  infratores  poderão ser  condenados  à  pena  de 
morte, nos exatos termos do art. 368 do CPM:

Motim, revolta ou conspiração 
Art. 368. Praticar qualquer dos crimes 

definidos nos arts. 149 (MOTIM) e seu 
parágrafo único, e 152: 

Pena - aos cabeças, morte, grau máximo; 
reclusão, de quinze anos, grau mínimo. Aos co-
autores, reclusão, de dez a trinta anos. 
Como consignado na Sentença recorrida, havia 

um  forte  ambiente  reivindicatório  de  cunho  político-
sindical, instaurado a partir do acidente envolvendo o Voo 
Gol 1.907, ocorrido em 26.9.2006, em que 154 (cento e 
cinquenta e quatro) pessoas perderam as suas vidas.

Em  razão  disso,  a  crise  não  foi  resolvida 
segundo  os  instrumentos  da  Caserna,  mas  mediante  a 
interferência política. Os rebelados, ao arrepio de toda a 
cadeia hierárquica, negociaram diretamente com o então 
Ministro  de  Estado  PAULO  BERNARDO,  o  qual, 
representando,  na  ocasião,  o  próprio  Presidente  da 
República,  elaborou  a  Minuta  de  Negociação  dantes 
destacada.
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Denota-se lamentável e triste negociação, a qual 

foi  diretamente  executada  entre  os  amotinados  e  as 
autoridades designadas pelo Governo Federal, sendo dela 
excluídos os escalões militares, precisamente os ofendidos 
em segundo grau após a perpetração do motim. 

Essas inusitadas avenças ignoraram os interesses 
da  Nação,  em especial  a  manutenção  dos  princípios  da 
Hierarquia  e  da  Disciplina  militares,  essenciais  para  a 
preservação das Forças Armadas como a “ultima ratio” do 
Estado. 

Mas  não  apenas  isso.  Os  negociadores  do 
Governo  Federal  renderam-se,  naquele  momento,  às 
exigências  dos  amotinados,  fato  sem  precedentes  na 
História Militar do Brasil, anuindo com o ato de sequestro 
do sagrado direito de ir e vir dos cidadãos.

Assim,  se  os  termos  daquele  acordo  tivessem 
sido confirmados, haveria terrível e inédito precedente no 
seio  da  caserna.  Isso  porque  os  integrantes  das  Forças 
Armadas têm a incumbência de compor a linha de defesa 
da Nação, não podendo agir,  jamais,  em detrimento dos 
cidadãos, ou seja, na via inversa do cumprimento de seus 
deveres e juramentos.

Registra-se  que,  em  agosto  de  1981,  ocorreu 
caso similar nos Estados Unidos. O seu desfecho serve de 
parâmetro para o presente feito.

Em  3.8.1981,  quase  13.000  (treze  mil) 
controladores de tráfego aéreo daquela nação entraram 
em greve. Assim agiram porque as negociações com o 
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Governo  Federal,  para  aumentar  os  seus  salários  e 
encurtar  a  semana  de  trabalho,  resultaram 
infrutíferas.   Cerca  de  7.000  (sete  mil)  voos  foram 
cancelados. 

No  mesmo  dia,  o  Presidente  Ronald  Reagan 
classificou a greve de ilegal e arriscada para a segurança 
nacional.  Nessa  base,  ameaçou  demitir  qualquer 
controlador  que  não  retornasse  ao  trabalho  em  48 
(quarenta e oito) horas.

Em 5.8.1981, o referido Presidente, seguindo a 
diretriz  governamental,  determinou  a  imediata  demissão 
dos controladores que permaneceram em greve e proibiu a 
recontratação  deles  pela  “Federal  Aviation 
Administration” (FAA). 

Os  serviços  foram  retomados  pelos  servidores 
que  não  participaram  do  movimento  grevista  e  por 
controladores militares.

Não resta,  portanto,  dúvida razoável  nos autos 
acerca  de  os  réus  terem,  dolosamente  e  em  coautoria, 
suspendido as decolagens, com o fim de as Autoridades 
Políticas  e  Militares  serem  constrangidas  e,  assim, 
atenderem os seus pleitos.

Contudo,  o  Juízo  “a  quo”,  abraçando  peculiar 
interpretação  dos  fatos,  entendeu  que  as  condutas 
perpetradas pelos réus caracterizaram o crime de atentado 
ao transporte - art. 283 do CPM.

Nessa senda, a Sentença justifica o afastamento 
do delito previsto no art. 149 do CPM, por não vislumbrar 
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a  existência  de  ordem  emanada  por  superior  e  o  seu 
consequente descumprimento por parte dos réus. 

Nesse ponto, o “Parquet” insurge-se com razão.
Trata-se de questão de Direito a ser deslindada, a 

qual  pode  ser  descrita  da  seguinte  maneira:  a  negativa 
geral dos réus em manter a regularidade do tráfego aéreo 
consistiu  no  descumprimento  de  nítida  e  permanente 
ordem recebida do escalão superior e, consequentemente, 
configurou o delito do crime de motim, previsto no art. 
149, inciso I, do CPM. 

Como  bem  destacou  o  Juízo  “a  quo”,  o 
dispositivo  que  descreve  o  crime  de  motim não  é  uma 
norma  penal  em  branco,  inexistindo  a  necessidade  de 
complementação em nenhum outro texto legal. 

Porém, o descumprimento da ordem de manter a 
normalidade do tráfego aéreo constitui, por si só, o crime 
de  motim,  o  que  foi  consumado  pela  desobediência  do 
Modelo Operacional.

Assim,  os  réus  SO  TADEU,  MARQUES  e 
SALLES  decidiram,  ao  arrepio  do  regulamento 
administrativo,  suspender  abruptamente  os  pousos  e  as 
decolagens  no País – fora das hipóteses previstas em Lei e 
sem a necessária participação de seus superiores. Eles não 
descumpriram,  simplesmente,  um  mero  regulamento 
interno,  mas  subverteram  por  completo  a  cadeia  de 
comando.  Apoderaram-se  de  relevantes  competências, 
praticando grave delito, inclusive sem qualquer base em 
motivos técnicos, mas tão somente movidos por anseios de 
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cunho  sindical,  tudo  em  franco  desprezo  ao  interesse 
público/social envolvido.

Destaca-se,  por  relevante,  que  o  motim  foi 
consumado antes de o Comandante do CINDACTA – I e 
de  toda  a  estrutura  administrativa  militar  tentar  reverter 
tamanha situação de caos e restaurar a normalidade. Por 
óbvio, o motim começou a ser articulado muito antes.

Apenas  com  o  fim  de  esclarecer  a  situação, 
propõe-se a seguinte hipótese: se os réus, depois de todos 
os  danos  decorrentes  das  ações  criminosas,  tivessem 
obedecido à  primeira  ordem dada por  seus  superiores  e 
restabelecido  a  normalidade  do  tráfego  aéreo,  a 
consumação do crime de motim estaria obstada? 

A resposta é negativa. 
A  título  de  exemplo,  quando  os  Policiais 

Militares estaduais, conjuntamente, deixam de ir às ruas, 
não  se  trata,  igualmente,  de  mero  descumprimento  da 
escala de serviço, mas de motim.

Considera-se,  assim,  exigência  desarrazoada, 
para a configuração do crime de motim que, todos os dias, 
antes de iniciarem as suas atividades, os réus recebessem a 
ordem de manter o tráfego aéreo operante. 

Ora, essa era a atividade fim daqueles militares. 
Os  réus,  tão  logo  assumiram  as  suas  atribuições  como 
controladores  de  tráfego  aéreo,  por  óbvio,  receberam  a 
ordem de não obstá-lo, à exceção das hipóteses previstas 
para tanto. Caso o fizessem, que agissem rigorosamente de 
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acordo  com  as  normas  internas,  sempre  conforme  a 
supervisão e concordância de seus superiores hierárquicos.

Trata-se do tipo de ordem que não precisa ser 
renovada no curso da carreira de um militar.

Dessa  forma,  o  motim  aperfeiçoou-se  com  a 
paralisação do tráfego aéreo, valendo destacar o seguinte 
excerto  do  Parecer  da  Procuradoria-Geral  da  Justiça 
Militar, de lavra do Subprocurador-Geral da Justiça Militar 
Dr.  CARLOS  FREDERICO  DE  OLIVEIRA PEREIRA 
(Apelação nº 7000242-80.2019.7.00.0000, Evento 7):

“ ( . . . ) A J u s t i ç a M i l i t a r e x i s t e , 
primordialmente, para a repressão dos 
chamados crimes propriamente militares. O 
motim e a revolta são os crimes propriamente 
militares que mais gravemente comprometem a 
ordem e a disciplina, independentemente da 
apenação, que se sabe muito grave. Registro 
que em toda a minha carreira, dos processos 
referentes a crimes propriamente militares que 
tenham passado à minha análise, este é o fato 
mais grave. E a resposta da Justiça Militar 
ficou muito aquém da gravidade do fato. 

Tratou-se de um motim de grandes 
proporções, com inúmeros acusados, militares 
controladores de voo, atividade de extrema 
importância para o meio militar, como, 
também, com influência direta para o tráfego 
aéreo civil (...)”. (grifei.) 

Nesse sentido, destaca-se a doutrina de Adriano 
Alves  Marreiros  “et  alii”  (Direito  Penal  Militar.  Rio  de 
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Janeiro:  Forense;  São  Paulo  METODO,  2015,  págs. 
1000/1005):

“(...) Os militares são submetidos à 
hierarquia e à disciplina em decorrência da 
Democracia e, também por outras causas, 
sofrem certas restrições nos seus direitos e 
garantias individuais e na sua cidadania (...) 

É em nome da Liberdade, da Democracia, 
que há restrições aos direitos e garantias sociais 
e individuais em geral dos militares. A milícia 
armada sem controle é perigosa e pode causar 
grandes danos. Os militares são admiráveis, 
inclusive porque abdicam de parcela de sua 
liberdade para garantir a nossa, da sociedade. A 
Liberdade de todos depende dessas restrições e 
da Hierarquia e da disciplina (...) 

Difícil discordar que a greve e a 
sindicalização são vedadas a todos os militares: 
federais ou estaduais. Para aqueles que sempre 
alegam o pacto de San José da Costa Rica como 
panaceia universal (...) devemos dizer que até 
mesmo ele demonstra conhecer a verdadeira 
natureza dos militares, da hierarquia e da 
disciplina, ao dispor (...): 

Artigo 16. Liberdade de associação. 
(...) 
3. O presente artigo não impede a 

imposição de restrições legais, e mesmo a 
privação do exercício do direito de associação, 
aos membros das forças armadas e da polícia. 
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(...) 
Os crimes de motim e revolta são de mera 

conduta, não sendo necessário analisar 
qualquer consequência para sua tipificação. São 
também de autoria coletiva necessária (...) 

O tipo atual arrola hipóteses que 
caracterizam o crime e nos fazem lembrar 
momento a que assistimos recentemente, 
inclusive quanto à ocupação de quartéis. 

Greves e outros movimentos paredistas 
como os ocorridos com os controladores de voo 
da FAB, com os Bombeiros no Rio de Janeiro em 
2011, e com Policiais Militares em Salvador e 
em Fortaleza em 2012 caracterizam o crime por 
parte dos participantes. A um trabalhador 
comum, a greve poderia ser considerada um 
exercício regular do direito (...) mas o militar, 
como vimos, não tem direito nem a greve nem a 
sindicalização, assim sendo, não pode exercer 
um direito que não possui (...)”. 
O crime de motim foi, sem dúvida, consumado. 

Se os  agentes  tiveram ou não dúvidas  sobre  o  teor  das 
ordens emanadas pelas Autoridades Militares, esse aspecto 
não afasta, por qualquer vértice, as gravíssimas condutas, 
as quais  geraram deletérios danos à imagem das Forças 
Armadas,  além  dos  enormes  prejuízos  econômicos  e 
sociais.

Enquanto o Escalão Superior tentava debelar o 
motim e retomar a ordem no cenário nacional, os autores 
executavam  o  delito,  sem  o  mínimo  ressentimento  ou 
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pudor  em  relação  a  todos  os  passageiros,  muitos  deles 
focados em missões públicas. Outros viajavam pelos mais 
diversos  motivos  pessoais,  fruto  de  seus  trabalhos,  do 
falecimento  de  entes  queridos,  de  férias  planejadas,  de 
estudos,  de  casamentos,  de  transporte  de  órgãos  para 
transplantes etc.

Torna-se  ainda  mais  impactante  que  a 
interferência da alta política nacional tenha sido desejada e 
apreciada  pelos  agentes.  Esse  descalabro  de  conduta, 
totalmente adversa aos preceitos do Estatuto dos Militares, 
obstou as medidas imediatamente impostas aos insensíveis 
infratores.  

A Lei, diante de cenário tão nefasto, não foi fiel 
e igualitariamente cumprida. Os agentes deveriam ter sido 
presos em flagrante delito, inclusive aqueles que não mais 
integram esta relação processual. 

O militar jura, se a situação exigir, morrer pelo 
Brasil  (pela  sociedade).  Jamais  se  conjecturaria  que 
militares  antigos  fizessem  prevalecer  os  seus  interesses 
pessoais a tão relevante custo. Este caso talvez provoque 
reforços  morais  dirigidos  aos  instruendos  de  escolas 
militares. 

Em  franco  detrimento  dos  seus  juramentos 
institucionais  e  do  imenso  dever  público  envolvido,  os 
frios agentes desprezaram os preceitos militares, aos quais, 
voluntariamente, aderiram. 

O cristal  da confiança que todos os brasileiros 
depositaram  na  formação  dos  agentes,  mediante 

!  43



SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

APELAÇÃO Nº 7000242-80.2019.7.00.0000
sacrificados  recursos  públicos,  foi  irremediavelmente 
quebrado.

Além  do  crime,  os  criminosos  registraram 
mortal exemplo para os mais jovens, restando à JMU, no 
que for possível, recompor a ordem de valores.

O Brasil  merece  evoluir  como Nação e,  nesse 
rumo, engloba-se a repressão geral e especial que se impõe 
aos graves fatos narrados na Denúncia.

A  paralisação  do  transporte  aéreo,  portanto, 
perfez  o  exato  efeito  do  motim,  o  qual  foi  nitidamente 
desejado pelos agentes e levado a cabo no dia dos fatos. O 
motim  foi  a  causa,  e  a  paralisação  materializou  a 
consequência. 

Após a abordagem da fundamentação, registra-
se que há, nos autos, precioso depoimento. Pela força de 
sua relevância,  talvez até dispensasse parte da instrução 
criminal  e  do  relato  de  provas  documentais  e 
testemunhais. 

Trata-se  do  que  vivenciou  o  Ten  Brig  do  Ar 
JUNITI SAITO,  Comandante da Força Aérea Brasileira 
de 2007 a 2015, o qual, também alvejado pela traição dos 
agentes, mas plenamente legitimado pela importância do 
seu cargo, disse que:

“(...) antes de ser chamado para a reunião 
no Palácio Presidencial, pretendia dar voz de 
prisão aos controladores, tendo em vista que 
haviam se recusado, conjuntamente, a obedecer 
ao superior; que houve um impedimento a essa 
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prisão, porque o Presidente LULA determinou 
ao Ministro PAULO BERNARDO que fosse ao 
local negociar com os controladores (...) 
(Depoimento do Brig. SAITO - Evento 13 – 
Doc. 4-DILIGÊNCIAS - fls. 135/136). 

Sra.  Ministra e Srs.  Ministros,  essa transcrição 
incontestável da ocorrência denota que o Comandante da 
Aeronáutica dirigia-se ao local de reunião dos amotinados 
para lhes dar voz de prisão “tendo em vista que haviam se 
recusado, conjuntamente, a obedecer ao superior”.  Nada 
mais claro e contundente do que a afirmação categórica do 
Ten Brig Ar SAITO da ocorrência do motim, conforme 
previsto no art. 149, inciso I, do CPM:

“Art. 149. Reunirem-se militares ou 
assemelhados: 

I - agindo contra a ordem recebida de 
superior, ou negando-se a cumpri-la; ” 
Os  réus  militares  praticaram  a  conduta  típica 

prevista no art. 149, I, do CPM, quando, desrespeitando a 
Hierarquia e a Disciplina da caserna, amotinaram-se com 
o  objetivo  de  forçar  o  Estado  a  atender  às  suas 
reivindicações.

Destarte,  deve ser dado provimento ao recurso 
Ministerial, para que os réus SO TADEU, MARQUES e 
SALLES,  os  quais  agiram  em  concurso  e  unidade  de 
desígnios, sejam condenados como incursos art. 149, I, do 
CPM.

DA APLICAÇÃO DA PENA
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A conduta  individual  revela  como agiram,  em 

comunhão  de  desígnios,  cada  um  deles  para  levar  à 
paralisação das atividades de controle de tráfego aéreo e 
gerar a reunião de cunho sindical, envolvendo ministros de 
Estado em detrimento da ordem militar, senão vejamos:

-  O  SO  Aer  MARQUES,  quem  ordenou  a 
paralisação dos voos;

- O SO Aer SALLES era Supervisor do APP-BS 
responsável  pela  aproximação  de  aeronaves  na  área  de 
Brasília e, na condição de elo entre o Centro de Controle e 
a Torre, não verificou a origem da ordem de suspensão de 
decolagens, mesmo ciente do Modelo Operacional. Ainda, 
induziu  o  Supervisor  de  Anápolis  a  suspender  as 
decolagens daquela Base Aérea; e

- O réu SO TADEU era Supervisor da Região 
Rio e, conforme o seu próprio depoimento, lhe “incumbia 
manter a regularidade da parte operacional  e  qualquer 
problema ocorrente naquela parte, quer de ordem técnica 
quer  de  ordem  administrativa  em  geral”.  Nessa 
circunstância, sequer soube dizer de quem partiu a ordem 
para paralisar o tráfego aéreo.

Nos termos do art. 53 do CPM, tendo agido em 
coautoria para a prática delitiva de motim, contra eles deve 
incidir a pena cominada no tipo penal. 

À luz do sistema trifásico, passa-se à dosimetria 
da pena dos réus.

Na  primeira  fase,  verifica-se  a  intensidade  do 
dolo acima da esperada, mesmo para este tipo de crime. 
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Isso porque, para a consecução de seus desideratos, foram 
envolvidos  mais  de  50  (cinquenta)  militares,  tanto  para 
garantir o resultado criminoso, como para justificar a sua 
conduta.  No  contexto  do  suposto  tumulto,  os  réus  não 
eram vítimas,  mas  sim  indutores  da  situação  e  agentes 
diretos do delito. 

A  extensão  do  dano  também  deve  ser 
considerada  negativamente  no  cômputo  da  pena  base. 
Grande  parte  do  tráfego  aéreo  ficou  paralisado  pelo 
período  de  5  (cinco)  horas  ininterruptas,  atingindo 
imensurável  número  de  usuários  e  houve  empresas  que 
suportaram enormes prejuízos com a paralização de suas 
atividades. Além disso, ocorreram diversas consequências 
reflexas, as quais extrapolaram o período de interrupção 
até que o sistema fosse novamente normalizado.

Quanto  aos  meios  empregados,  a  estrutura 
militar  tecnológica  e  sensível  foi  ilegalmente  utilizada. 
Isso  impactou  a  segurança  e  a  viabilização  do  tráfego 
aéreo. Em outras palavras, os meios custeados pela Nação 
e  entregues  na  confiança  dos  réus  militares  foram 
apontados contra os cidadãos.

O  modo  de  execução  foi  igualmente  nefasto, 
pois o tráfego aéreo foi abruptamente interrompido, sem 
nenhum aviso aos seus superiores hierárquicos, os quais 
apenas  tomaram  conhecimento  dos  atos  criminosos 
quando já haviam sido implementados.

Os motivos determinantes para as suas condutas 
foram  reivindicações  de  cunho  sindical,  incompatíveis 
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com a vida na Caserna. Esse contexto também deve influir 
negativamente no estabelecimento da pena base.

A circunstância  do  tempo  foi  adversa,  pois  o 
motim  ocorreu  em  30.3.2007,  durante  sexta-feira 
antecessora  da  Semana  Santa  (1º.4.2007  a  8.4.2007), 
período  extremamente  movimentado  nos  aeroportos  do 
País.

A primariedade perfaz circunstância favorável.
O CPM estabelece para o crime de motim a pena 

mínima  de  4  (quatro)  e  a  máxima  de  8  (oito)  anos  de 
reclusão, portanto fixo-a em 6 (seis) anos e 6 (seis) meses 
de reclusão.

Na  segunda  e  terceira  fases,  respectivamente, 
inexistem  circunstâncias  agravantes,  atenuantes, 
majorantes ou minorantes, tornando a pena definitiva no 
patamar de 6 (seis) anos e 6 (seis) meses de reclusão.

Considerando que a pena privativa de liberdade 
fixada para os réus supera 2 (dois) anos, aplico, ainda, a 
reprimenda acessória de exclusão das Forças Armadas, nos 
termos do art. 102 do CPM.

Sra.  Ministra  e  Srs.  Ministros,  no  âmbito  da 
repressão  geral,  o  presente  julgamento  assume  singular 
importância  no  concerto  dos  precedentes  desta  Justiça 
Especializada.  Impõe-se,  muito  além  dos  limites  deste 
feito, a retomada da ordem. 
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O legado pedagógico deve ser bem aferido, pois 

o crime de motim mira, sem escrúpulos, nos mais valiosos 
princípios de sustentação das Forças Armadas.

Na missão de tutelar a ultima ratio do Estado, a 
Decisão  de  hoje  tem  o  potencial  de  fazer  ecoar  a 
intolerância  do  Estado-Juiz  em face  de  atos  criminosos 
extremamente  danosos  e  capazes  de  desestabilizar,  em 
curto  tempo,  os  altos  escalões  castrenses  e  o  normal 
funcionamento do País.    

O investimento na mentalidade profissional dos 
militares requer a aplicação de muitos recursos e por longo 
tempo,  tudo  voltado  à  formação  daqueles  que  juram 
morrer, se necessário, pelo Brasil. 

Por  isso,  este  Processo  ultrapassa  todas  as 
fronteiras da lide. Tem o poder de emoldurar, conforme a 
posição  adotada,  a  consciência  coletiva  de  Defesa 
Nacional.

Nesse  contexto,  farei  publicar  o  Artigo 
Científico  com  o  seguinte  título:  “A  JMU  COMO 
SUSTENTÁCULO DA SOBERANIA NACIONAL”. 

O presente feito enuncia, com resplandecência, 
os  motivos  condutores  desta  Justiça,  os  quais  a  torna 
essencial para a paz social do nosso Brasil.
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 VOTO
Ante  o  exposto,  dou  provimento  ao  Apelo 

ministerial  para,  reformando  a  Sentença  a  quo, 
desclassificar,  nos  termos  da  Denúncia,  a  conduta  dos 
agentes para o crime militar de motim - art. 149, inciso I, 
do CPM -,  fixando, para todos os réus – SO Aer LUIZ 
MARQUES, FLORISVALDO SALLES e JOSÉ TADEU 
TAVARES - a pena de 6 (seis) anos e 6 (seis) meses de 
reclusão,  sem direito  ao  “sursis”,  por  expressa  vedação 
legal,  e  a  reprimenda  acessória  de  exclusão  das  Forças 
Armadas - art. 102 do CPM.

Fixo,  para  fins  de  cumprimento  da  pena,  o 
regime  inicialmente  semiaberto,  na  forma  do  art.  61, 
caput, do CPM, c/c o art. 33, § 2º, alínea b, do CPB.
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