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RELATÓRIO 

Trata-se de apelação interposta pelo Ministério Público Militar contra a 
Sentença do Conselho Especial de Justiça da Auditoria da 8ª CJM, de 25/9/2017, que 

absolveu o Tenente do Exército JEYKSON KALYL DA SILVA PERUFO do crime 
previsto no art. 206, caput, do CPM (homicídio culposo). 

Narra a exordial acusatória os seguintes fatos (fls. 2A a 2D) (Evento 1 - Doc -

INIC2): 

“Consta dos autos que, no dia 17 de junho de 2014, o Soldado KAIKE 

LUCAS RODRIGUES SILVA encontrava-se escalado de serviço no posto da guarita P3 

(paiol de munições), do 23º Batalhão Logístico de Selva (23º BlogSl), em Marabá, Estado 

do Pará. 

Quando cumpria seu quarto de hora, às 23:30 h, o Soldado KAIKE ouviu 

disparos de arma de fogo e barulho vindo da mata, o que chamou sua atenção. Então, 

percebeu a presença de um homem de pele morena, alto e magro, levando, em sua mão 

direita, uma arma. Ao avistá-lo, determinou que parasse, ao mesmo tempo em que deu o 

golpe de segurança no fuzil. No entanto, a luz apagou e o homem entrou na mata. 

Ao efetivar a ronda de serviço e abordar a sentinela do Posto 1 (P1) da OM, o 

Cabo JOSÉ SAYMON DA COSTA, Cabo da Guarda, foi-lhe informado que ocupantes 

de um carro e uma moto realizaram disparos de arma de fogo, na rua que segue ao longo 

do limite esquerdo da OM. 

Quando chegou no P3, o Soldado KAIKE lhe informou o que tinha visto. Nesse 

momento, o Cabo SAYMOM observou que havia movimentação na mata, o que o fez 

empunhar seu armamento, fazendo mira para região da mata, entre o Posto e a estrada 

de terra que cerceia a OM. Não identificando os possíveis invasores da OM, deslocou-se 

até o Posto 2 (P2) e ordenou que fosse acionado o Plano de Defesa do Aquartelamento. 

O então Aspirante a Oficial JEYKSON KALYL DA SILVA PERFURO, ora 

denunciado, Oficial de Dia, que se encontrava no alojamento, foi informado pelo rádio 

sobre o acionamento do Plano de Defesa do Aquartelamento. Assim, após indagar e 

tomar conhecimento dos disparos de arma de fogo ocorridos e de possível invasão na 

OM, determinou que ficasse uma força de reação no corpo da guarda, bem como se 

deslocou para o P3, acompanhado de 5 (cinco) militares. 

Como nada foi encontrado, o Plano de Defesa do Aquartelamento foi desativado. 

O Cabo SAYMOM, que estava de ronda, preocupado, voltou ao P3 e, 

verificando movimentação na mata, empunhou a arma que portava, apontando-a para 

mata. Também, determinou que a sentinela novamente, através do rádio, acionasse o 

Plano de Defesa do Aquartelamento. 

Em face disso, o Aspirante a Oficial JEYKSON determinou ao 3º Sargento 

ORLANDO, comandante da Guarda, avisar aos demais postos, sobre a possível invasão 
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da OM e que o 1º Sargento CARLOS ALEXANDRE DE SOUZA, de serviço de 

permanência, buscasse munições e depois se deslocasse para o P3. 

Também, determinou que o Cabo THIAGO RAFAEL CARNEIRO DE 

FRANÇA e os Soldados RONALD DA COSTA DA TRINDADE, JOSÉ LUÍS FARIAS 

PACHECO e MARCELO GEOVANI CARNEIRO OLIVEIRA reforçassem a região do 

P2, fazendo vistas para a estrada de terra que circunda a OM. 

Nesse momento, o Cabo FRANÇA indagou ao Aspirante a Oficial JEYKSON se 

a patrulha, por ele comandada, poderia voltar em sentido contrário ao itinerário 

realizado por ocasião do primeiro acionamento do Plano de Defesa do Aquartelamento, 

incluindo a área do P2 e P3, no que obteve resposta positiva por parte da praça especial. 

O Cabo FRANÇA, inclusive, fez referência do itinerário que seguiria e o 

itinerário a ser seguido pelo Aspirante a Oficial JEYKSON, que seria pelo interior da 

OM. 

Após, o Aspirante a Oficial JEYKSON seguiu em direção ao P3 e a ele se juntou 

o Soldado YVSON CHAVES SANTOS, que havia sido rendido no P2. 

O grupo sob o comando do Cabo FRANÇA, cumprindo a ordem, fez 

patrulhamento na estrada de terra, da região do P2 à do P3. Ao chegar próximo ao P3, 

utilizou seu celular para iluminar a mata, adentrando na mesma. 

O 1º Sargento DE SOUZA, após apanhar a munição, encontrou-se com o 

Aspirante a Oficial JEYKSON, no P3. 

Ao ser informado pelo Cabo SAYMOM sobre a movimentação na mata, o 

Aspirante a Oficial JEYKSON subiu na guarita e fez advertência, com ordem verbal, 

para que os invasores saíssem da mata e se entregassem. 

Em seguida, o Aspirante a Oficial JEYKSON, decidiu efetuar disparo de 

advertência, com a pistola que portava, marca IMBEL PST 9 M973, nº 20182. Nesse 

momento, foi questionado pelo 1º Sargento DE SOUZA se a outra patrulha não estava 

na linha de tiro, tendo respondido ao graduado que não. 

Como não houve resposta, acompanhado do Cabo SAYMOM, posicionou-se 

próximo da mata e, com falta de cuidado necessário para aquele momento, de forma 

imprudente, efetuou 1 (um) disparo com a pistola que portava, em direção a mata, tendo 

o projétil atingido Cabo FRANÇA no peito, levando-o ao óbito. 

Vendo que o Cabo FRANÇA havia sido atingido, o Soldado TRINDADE 

efetuou 3 (três) disparos, de pistola, para o alto, tentando avisar o que havia acontecido. 

Isso fez com que o Aspirante a Oficial JEYKSON e o Cabo SAYMOM efetuassem mais 

disparos em direção a mata. 

Após cessarem os disparos, ouviram alguém gritar, de dentro da mata, que havia 

um militar ferido, seguindo-se ao atendimento e condução do Cabo França, conduzindo-

o ao Hospital Militar de Marabá, embora já tivesse falecido. 

A certidão de óbito encontra-se na fl. 9. 

O laudo pericial de fls. 115/118 é conclusivo que o projetil encontrado no corpo 

do Cabo FRANÇA partiu da pistola IMBEL PST 9 M973, nº 20182, que estava sendo 

utilizada pelo Aspirante a Oficial JEYKSON. 

Da forma como agiu, o Aspirante a Oficial JEYKSON incorreu no tipo de 

homicídio culposo, tipificado no artigo 206, caput, do Código Penal Militar, uma vez 
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que, agindo imprudentemente, ao efetuar disparo de arma de fogo a esmo, sem saber 

onde estavam os supostos invasores na OM, atingiu o Cabo FRANÇA, causando-lhe a 

morte. Além disso, era conhecedor de que, instantes antes dos fatos, o Cabo FRANÇA 

questionou-lhe se o grupo no qual estava comandando poderia fazer o caminho inverso 

ao realizado pela última patrulha, ou seja, que poderia estar na linha de tiro. 

Trata-se de crime militar definido no artigo 9º, inciso II, ‘a’, do Código Penal 

Militar. 

Por todo o exposto, requer o MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR seja recebida 

e autuada a presente denúncia, com a citação do 2º Tenente JEYKSON KALYL DA 

SILVA PERUFO, como incurso no artigo 206, caput, do Código Penal Militar, para se 

ver processar e julgar, sob pena de revelia, com final condenação, observadas as 

formalidades legais (...)” 

Nos autos do IPM instaurado no 23º Batalhão Logístico de Selva (23º B Log 
Sl), na cidade de Marabá/PA, constam as principais peças, que formam os Apensos do 
Processo nº 96-88.2014.7.08.0008/PA:  

1) Portaria nº 02 - IPM, de 18/6/2014, em que o Comandante do 23º B Log Sl 
determinou a instauração de IPM (fl. 8) (Evento 1 - Doc -APENSO24); 

2) Certidão de Óbito do Cb THIAGO RAFAEL CARNEIRO DE FRANÇA (fl. 9) 
(Evento 1 - Doc -APENSO24); 

3) Depoimentos das Testemunhas Asp JEYKSON KALYL DA SILVA PERUFO (fls. 

19/22), Cb JOSÉ SAYMON DA COSTA (fls. 23/25), Sd JOSÉ LUIS FARIAS 

PACHECO (fls. 26/28), Cb MARCELLO GEOVANNE CARNEIRO OLIVEIRA (fls. 

29/31), Sd RONALD COSTA DA TRINDADE (fls. 32/34), civil MOISÉS 

OLIVEIRA DOS SANTOS (fls. 35/37), Sgt CARLOS ALEXANDRE DE SOUZA (fls. 

80/81), Sd YVISON CHAVES SANTOS (fls. 82/84), Sd WESLEY SOUZA 

MENDONÇA (fls. 85/87), Sd KAIKE LUCAS RODRIGUES SILVA (fls. 88/90) 
(Evento 1 - Docs -APENSO24, -APENSO25, -APENSO27, -APENSO28); 

4) Pasta de Ordens, expedida pelo Comandante do 23º B Log Sl, contendo os 

procedimentos operacionais a serem cumpridos pelos militares de serviço, dividida nas 

seções: “Do Oficial-de-Dia” (fls. 48/51); “Do Adjunto ao Oficial de Dia” (fls. 52/53); 

“SISTEMAS DE SERVIÇO” (fls. 54/56); “Guarda do Quartel”, contendo trecho do 

“PLANO DE DEFESA DO AQUARTELAMENTO” (fls. 57/61); “Do Comandante 

da Guarda” (fls. 62/63); “Do Cabo da Guarda” (fls. 64/65); e “Dos Soldados da 

Guarda e das Sentinelas” (fls. 66/68), trazendo transcrições das Normas Gerais de 

Ação (NGA) do 23º B Log Sl (Evento 1 - Docs -APENSO25, -APENSO26, -
APENSO27); 

5) Boletim de Ocorrência Policial, lavrado pela Polícia Civil do Estado do Pará, 
contendo os Autos de Apresentação e Apreensão, os quais registram que, em 18/6/2014, 

o Asp JEYKSON e o Cb SAYMON apresentaram e entregaram à autoridade policial as 
pistolas 9mm, munições e carregadores que estavam em seus poderes, para fins de 
realização de exames periciais (fls. 77/78) (Evento 1 - Doc -APENSO27); 
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6) documento do Instituto Médico Legal de Marabá/PA, datado de 18/6/2014, 
contendo ilustração na qual o médico perito legista indica a região em que o projétil 

atingiu o corpo do Cb FRANÇA (fl. 79) (Evento 1 - Doc -APENSO27); 

7) Laudo Pericial (Levantamento de Dados em Local de Homicídio), realizado no 52º 
Batalhão de Infantaria de Selva, datado de 25/6/2014, assinado por 2 (dois) peritos 

criminais militares (fls. 99/108) (Evento 1 - Docs -APENSO28 e -APENSO29); 

8) Laudo de Perícia Balística, realizado no Centro de Perícias Científicas “Renato 

Chaves”, datado de 18/7/2014, assinado por 1 (UM) PERITO CRIMINAL (fls. 

115/122) (Evento 1 - Doc -APENSO29); 

9) Termo de Acareação das Testemunhas Asp JEYKSON KALYL DA SILVA 

PERUFO, Sd JOSÉ LUIS FARIAS PACHECO e Cb MARCELLO GEOVANNE 

CARNEIRO OLIVEIRA (fls. 132/134) (Evento 1 - Doc -APENSO30); 

10) Relatório do IPM (fls. 141/147) (Evento 1 - Doc -APENSO30); 

11) Solução do IPM (fl. 150) (Evento 1 - Doc -APENSO31); 

12) Laudo Pericial de Reprodução Simulada dos Fatos, realizado na 23ª Brigada de 
Infantaria de Selva, datado de 3/9/2014, assinado por 2 (dois) peritos criminais 

militares, acompanhado de vídeo (fls. 164/189 e 160) (Evento 1 - Docs -APENSO31 e -
APENSO32); 

13) manifestação ministerial pelo arquivamento do feito, acompanhada de relatório de 
diligências (fls. 251/267 e fls. 272/276) (Evento 1 - Docs -APENSO36 e -APENSO37);  

14) decisão do Juízo, proferida em 8/10/2015, discordando do pedido do Parquet e 

determinando o envio dos autos ao Procurador-Geral da Justiça Militar (fls. 279/281) 
(Evento 1 - Doc -APENSO38); e 

15) decisão do Procurador-Geral da Justiça Militar, proferida em 11/2/2016, designando 
outro representante do Parquet para o oferecimento da denúncia (fls. 313/318) (Evento 1 
- Doc -APENSO39). 

A peça acusatória foi recebida no dia 21/6/2016 (fl. 4) (Evento 1 - Doc -
VOLUME3). 

O Acusado foi devidamente citado no dia 11/7/2016 (fl. 20) (Evento 1 - Doc -
VOLUME3). 

No julgamento realizado no dia 29/9/2016, analisando o pleito de 

trancamento da ação penal formulado nos autos do Habeas Corpus nº 165-

98.2016.7.00.0000/PA, impetrado em favor do Ten JEYKSON KALYL DA SILVA 

PERUFO, o Plenário da Corte decidiu, à unanimidade de votos, denegar a ordem, por 
falta de amparo legal (fls. 177/190) (Evento 1 - Docs -VOLUME9 e -VOLUME10). 

Em Sessão de 3/10/2016, apreciando a petição apresentada pela Sra. 
MARIA JOANA CARNEIRO DE FRANÇA, genitora da Vítima (fl. 147) (Evento 1 - 
Doc -VOLUME8), o Conselho Especial de Justiça decidiu pelo deferimento do pedido 

de admissão no processo na condição de assistente de acusação. 
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Ato contínuo, foi realizada a oitiva das seguintes testemunhas, arroladas 
tanto pelo MPM quanto pela Defesa, ocasião em que declararam (Ata às fls. 164/165) 

(Evento 1 - Doc -VOLUME9): 

1) Cb JOSÉ SAYMON DA COSTA (fls. 156/157) (Evento 1 - Doc -
VOLUME8): 

“(...) que (...) se encontrava de serviço como Cabo de Dia (...); que confirma, na 

íntegra, as declarações prestadas no IPM (...); que, naquela noite, efetuou disparos 

para dentro da mata, mencionando não ter visto ninguém no interior da mata, mas 

ouviu vozes e movimentação; que não recorda quem começou a atirar primeiro, 

mencionando que houve um tiroteio; (...) que houve procura dentro da mata, mas os 

cartuchos disparados não foram encontrados; que, pelo que ouviu do disparo que veio 

em sua direção, ‘acha’ que era uma arma pequena, mencionando que era um tiro seco; 

que soube que o TEN JEYKSON fez disparo em direção à mata, mas não sabe dizer 

quantos disparos ele fez; que não presenciou o fato (...) de ter o SGT DE SOUZA 

mencionado ao TEN JEYKSON que a outra patrulha poderia estar na linha de tiro; que 

ficou sabendo que o CB FRANÇA tinha sido atingido quando o CB PACHECO gritou de 

dentro da mata (...), (...) que foi ao local onde o CB FRANÇA se encontrava e viu que ele 

estava botando sangue pela boca; que o local onde o CB FRANÇA foi encontrado era 

na frente aonde o Tenente teria efetuado o disparo, (...) que entre eles havia uma mata; 

que, quando o TEN JEYKSON efetuou o disparo, em hipótese alguma dava para ver 

quem se encontrava do outro lado da mata; que quem estava do lado de onde o 

depoente estava não dava pra ver se havia uma patrulha do outro lado da mata e que 

nem tinha conhecimento dessa patrulha; que não tem condições de dizer, nem de modo 

aproximado, quantos disparos foram dados naquela noite; que, quando o TEN JEYKSON 

viu o CB FRANÇA atingido, tomou providência para socorrer o Cabo; que, após o 

ocorrido, foi assumir o serviço de Cabo da Guarda, (...); que, quando se ausentou do 

local em que estava o CB FRANÇA para assumir o serviço no lugar dele, ele já estava 

falecido; que os 5 disparos que efetuou foram em direção à mata, mencionando que 

nessa direção o TEN JEYKSON também atirou; que o armamento que usava naquela 

noite era do mesmo modelo a que era usada pelo TEN JEYKSON, uma pistola 9mm 

IMBEL; que estava no local onde o TEN JEYKSON fez uma advertência, embora não 

se lembre as palavras que ele usou, lembra que ele fez uma advertência. (...) que: o 

local onde ocorreu o disparo que atingiu o CB FRANÇA era muito escuro, 

mencionando tratar-se de mata fechada.” (grifos nossos e no original) 

2) Cb JOSÉ LUIS FARIAS PACHECO (fls. 158/159) (Evento 1 - Doc -
VOLUME8): 

“(...) que (...) se encontrava no serviço de sentinela; que tinha como superior 

direto o CB FRANÇA, que era o Cabo da Guarda; que, no momento em que ocorreram 

os disparos mencionados na denúncia, o depoente se encontrava na patrulha chefiada 

pelo CB FRANÇA; que confirma, na íntegra, as declarações prestadas no IPM, (...); 

que, quando ocorreram os disparos, o TEN JEYKSON tinha conhecimento da 

existência de outra patrulha margeando a cerca; que ouviu disparos de arma de fogo, 

mas não dava para identificar o tipo de arma; que (...) seguia na patrulha comandada 

pelo CB FRANÇA margeando a cerca do Batalhão, pelo lado de fora, (...) que quem 

começou a atirar primeiro estava dentro do Quartel; que não viu, naquela noite, 

nenhum invasor; que não sabe dizer quantos disparos foram efetuados naquela noite, 

embora tenha mandado o soldado atirar para cima para dizer que o CB FRANÇA teria 

sido alvejado; que foram muitos disparos; (...) que o local onde ocorreram os disparos é 
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mata fechada, sem iluminação, (...) que naquela noite era lua cheia, mas não dava pra 

ver quem estivesse dentro da mata; que a patrulha na qual caminhava, por fora do 

Quartel, ia em linha, em silêncio, mencionando acreditar que quem estivesse por 

dentro do Quartel não daria para ouvir barulho feito da patrulha que estava por fora 

do Quartel; que a patrulha por fora do Quartel caminhava às proximidades da cerca 

por volta de meia noite, mencionando não ter ouvido qualquer grito de advertência e 

ainda se alguém tivesse gritado advertindo quem estivesse na mata, teria que gritar em 

voz alta para que quem estivesse na mata pudesse ouvir e, inclusive, teve que gritar alto 

quando o CB FRANÇA foi atingido; que gritou alto para que parassem de atirar, pois o 

CB FRANÇA teria sido atingido; que, após gritar alto mencionando que o CB FRANÇA 

fora atingido, os disparos cessaram; que a patrulha chefiada pelo CB FRANÇA não 

efetuou disparos para dentro do Quartel, mencionando ter determinado ao SD 

TRINDADE que efetuasse três disparos para gritar que o CB FRANÇA tinha sido 

atingido; que a distância na qual o CB FRANÇA foi atingido até a distância de quem 

efetuou o disparo dentro do Quartel é de pouco mais de 100 metros; que, quando o CB 

FRANÇA foi atingido, a patrulha estava caminhando em uma estrada; que a patrulha 

chefiada pelo CB FRANÇA patrulhou uma vez pelo lado de fora, mencionando que a 

primeira patrulha foi chefiada pelo TEN JEYKSON, percorrendo o mesmo itinerário; 

que não chegou a ver e nem a ouvir automóvel se deslocando do local; que a distância 

entre a guarita do P3 e a estrada é pouco mais de 100 metros. (...) que: na primeira 

patrulha estava o depoente, o CB GEOVANNE, CB FRANÇA e o TEN JEYKSON; que 

na segunda patrulha estava o depoente, o SD TRINDADE e o CB FRANÇA; que, 

durante a primeira patrulha, o TEN JEYKSON esteve no local onde o CB FRANÇA foi 

atingido; que a segunda patrulha portava fuzil, que estava municiado sem estar 

alimentado durante o trajeto, mas, quando ouviram o primeiro disparo, o CB FRANÇA 

mandou que efetuassem um golpe; que, quando o CB FRANÇA foi atingido, nenhum dos 

três que patrulhavam com ele tinha feito disparo; que, após o CB FRANÇA ter sido 

atingido, o depoente mandou que o SD TRINDADE efetuasse três disparos, que foram 

disparados para cima. (...) que: não sabe dizer quantos tiros depois o CB FRANÇA foi 

atingido. (...) que: a ordem para a patrulha margear a cerca foi do CB FRANÇA; que 

em nenhum momento ouviu o TEN JEYKSON dar ordem para o CB FRANÇA levar a 

patrulha margeando a cerca; que, antes do disparo que atingiu o CB FRANÇA, o 

depoente ouviu barulhos que vinham da mata dentro do Quartel; que o terreno onde 

ocorreu o fato é irregular.” (grifos nossos e no original) 

3) Cb MARCELLO GEOVANNE CARNEIRO OLIVEIRA (fls. 160/161) 
(Evento 1 - Doc -VOLUME9): 

“(...) que (...) se encontrava de sentinela da Guarda do Quartel, (...) que o CB 

FRANÇA estava como Cabo da Guarda; que confirma, na íntegra, as declarações 

prestadas no IPM, (...); que (...) inicialmente houve uma patrulha comandada pelo, 

então, Aspirante JEYKSON até o P3 e de lá essa patrulha foi dividida em duas, 

mencionando que uma chefiada pelo CB FRANÇA, que ia por fora da OM, e outra 

pelo TEN JEYKSON, que se deslocava por dentro do Quartel; que, quando o Cabo foi 

atingido, não deu para o depoente perceber quem teria atirado primeiro; que, antes do 

Cabo ter sido atingido, foram dados 5 tiros de advertência efetuados pelo TEN 

JEYKSON, mencionando que minutos após esses tiros de advertência, começou um 

tiroteio, (...) que não sabe precisar quantos tiros foram disparados nesse tiroteio; (...) 

que o TEN JEYKSON tinha conhecimento de que a outra patrulha seguia pela parte de 

fora da OM; que ficou sabendo, após a realização da perícia, que o disparo que ceifou a 

vida do CB FRANÇA foi efetuado pelo TEN JEYKSON; que, no momento em que o CB 
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FRANÇA foi atingido, a patrulha estava parada e os integrantes dela não 

conversavam, mencionando que o disparo que atingiu o CB FRANÇA veio de dentro da 

mata, que fica dentro do Quartel; que, antes do disparo que atingiu o CB FRANÇA, (...) 

ouviu gritos que vinham da mata, mas não deu para identificar o que esses gritos 

diziam; que não viu os 5 disparos de advertência efetuados pelo TEN JEYKSON, 

mencionando que ouviu os disparos e depois ficou sabendo, por conversas, que fora o 

Tenente quem efetuara tais disparos; que, naquela ação, estavam armados com pistola o 

TEN JEYKSON, o CB SAYMON e o Sargento Adjunto; que, quando o CB FRANÇA foi 

atingido, a patrulha estava em frente ao paiol; que, durante a primeira patrulha, o 

TEN JEYKSON passou pelo local onde o CB FRANÇA foi alvejado; (...) que a 

distância aproximada entre a guarita até o local onde o CB FRANÇA foi atingido é 200 

metros. (...) que: existia cerca de arame farpado ao redor do Batalhão, identificando o 

que está dentro e o que está fora; que em nenhum momento, durante a ação, foi utilizado 

munição do tipo ‘festim’; que ouviu vozes, que não sabe dizer de quem era, e também 

ouviu vozes que poderiam ser do pessoal de serviço; que ouviu o TEN JEYKSON falar 

em voz alta, como forma de advertência, do tipo: ‘se rende, se entrega’.” (grifos nossos 

e no original) 

4) Sgt CARLOS ALEXANDRE DE SOUZA (fls. 162/163) (Evento 1 - Doc -
VOLUME9): 

“(...) que (...) estava de serviço como Adjunto ao Oficial de Dia, na época 

Aspirante JEYKSON; que confirma, na íntegra, as declarações prestadas no IPM (...); 

que, antes do TEN JEYKSON efetuar os disparos, o depoente o questionou porque 

sabia que a outra patrulha poderia estar do outro lado e que poderia um disparo atingir 

os militares daquela patrulha; que viu quando o TEN JEYKSON e o CB SAYMON 

retraíram das imediações da mata, mencionando que vinham atirando, pois alguém 

disparava lá da mata, momento em que deitou-se ao chão; que não sabe dizer quantos 

disparos foram efetuados nessa oportunidade, contudo, após eles, ouviu alguém gritar 

que o CB FRANÇA teria sido alvejado; que não viu nenhum invasor no local, pois estava 

na Permanência e o que ficou sabendo de invasores foi através do CB SAYMON e da 

Sentinela, mas não viu e nem ouviu conversa que podia identificar vinda de invasores; 

(...) que não sabe dizer quantos disparos foram efetuados, mas sabe que foram muitos; 

(...) que, logo após o CB FRANÇA ter sido atingido, foi até o local onde se encontrava, 

onde encontrou um soldado da patrulha do CB FRANÇA em estado de choque, inclusive, 

logo chegou um carro da Polícia Militar, o qual seguiu em perseguição aos invasores; 

que, também, estava no local, quando chegou a ambulância do SAMU em socorro ao CB 

FRANÇA; que só veio a ter certeza de que o disparo que ceifou a vida do CB FRANÇA 

foi efetuado pelo TEN JEYKSON, após ter conhecimento do laudo da Polícia Civil, 

pois, até então, pensava que o disparo tinha sido efetuado por um invasor; (...) que, na 

época da ação, três militares estavam armados com pistola 9mm; que, no momento da 

ação, o depoente não efetuou qualquer disparo com arma de fogo; que, quando o TEN 

JEYKSON e o CB SAYMON retornaram da mata, o depoente lembra ter ouvido um 

primeiro disparo sem saber precisar de onde partiu, complementando que, após esse 

primeiro disparo, é que ocorreu o tiroteio; que, ao retornar da mata, o TEN JEYKSON 

não deu ordem para os militares do P3 atirarem; que, antes do TEN JEYKSON efetuar 

o disparo, foi dito, como advertência, por mais de uma vez, para quem estivesse na 

mata sair de lá, pois haveria tiro de advertência; que o tiro de advertência foi para o 

alto, em direção à mata; que, antes do fato da denúncia, teve conhecimento de outras 

ocorrências de invasão, inclusive de caçadores; que não viu qualquer tipo de viatura 

civil saindo do local. (...) que: durante a ação, não havia uso de munição do tipo 
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‘festim’; que a previsão para o uso de fuzil era apenas para as sentinelas, para o 

Comandante e Cabo da Guarda.” (grifos nossos e no original) 

Instados a se manifestarem, o Ministério Público e a Defesa insistiram na 
oitiva das testemunhas faltantes, que, em 16/3/2017, inquiridas via carta precatória pelo 
sistema audiovisual (fls. 204/205) (Evento 1 - Doc -VOLUME11), prestaram as seguintes 

declarações, conforme mídia acostada à fl. 248 (Evento 1 - Doc -VOLUME12): 

5) Sd YVISON CHAVES SANTOS (fls. 245/245v.) (Evento 1 - Doc -

VOLUME12): que confirma o depoimento prestado no IPM; que, no primeiro 

acionamento do alarme, as forças de reação foram divididas em duas, ficando uma de 

um lado e outra do outro, não sabendo informar que trajetos as equipes seguiram; que 

não presenciou o instante em que ocorreu a separação da força de reação em dois grupos, 

após o segundo acionamento do Plano de Defesa do Aquartelamento (PDA); que, por 
volta de 22h30, estava de serviço no P2, usando fuzil, e ouviu disparos no loteamento 

que fica do lado do batalhão; que, das 22h30 às 23h15, permaneceu no seu horário na 

guarita; que, aproximadamente às 23h15, o Cb SAYMON foi avisar o depoente para 

soar o alarme, com o fim de acionar o plano de defesa do quartel; que, após acionar o 
plano de defesa, o depoente continuou no posto enquanto o pessoal estava se 

organizando; que, às 23h30, quando saiu da guarita após a troca de posto, foi para a 

parte de trás, onde fica o paiol, e passou a integrar a força de reação chefiada pelo Asp 

JEYKSON; que, nesse momento, aconteceu a situação, mas não viu muita coisa; que 

soube que havia um suposto meliante no batalhão; que não viu as ordens que foram 

dadas pelo Asp JEYKSON; que estava um pouco mais afastado da guarita; que não se 

recorda bem do instante em que o Asp JEYKSON determinou que os supostos invasores 

saíssem da mata; que se recorda dos tiros de advertência que foram dados pelo Asp 

JEYKSON; que não presenciou o momento em que o Sgt SOUZA questionou o Asp 

JEYKSON se a outra patrulha estava na linha de tiro; que, nesse instante, estava 

próximo à guarita com o Cb SAYMON; que os disparos de advertência não foram 

dados para o alto, e sim para o “rumo” da mata, só que foi para o chão, mas não para 

próximo do Asp JEYKSON, tanto que o depoente não chegou a ver o projétil batendo 

no chão; que o Asp JEYKSON efetuou mais ou menos dois tiros de advertência com 

uma pistola 9mm; que, após os disparos de advertência efetuados pelo Asp JEYKSON, 

houve reação de tiro na direção em que estava a equipe do depoente, fora da mata; que 

apenas ouviu o barulho dos tiros vindos em sentido contrário, de dentro da mata, mas 

não viu os projéteis batendo em nenhum lugar; que foi então que começou o tiroteio, 

com tiros dados pela equipe do Asp JEYKSON em direção à mata e de lá do outro lado 

também, porque o pessoal estava já dividido; que o depoente não tinha ciência de que 

havia outra equipe do Exército lá do outro lado da mata; que não presenciou o instante 

em que o Asp JEYKSON efetuou o disparo em direção à mata; que não se recorda de 

quantos disparos foram efetuados ao todo; que não viu a determinação do Asp 

JEYKSON sobre onde deveria ficar o grupo chefiado pelo Cb FRANÇA; que não ouviu 

quando o Cb FRANÇA questionou o Asp JEYKSON se o grupo que ele comandava 

poderia fazer o caminho inverso ao realizado pela última patrulha; que não sabe se em 

algum instante o Asp JEYKSON ficou a sós com o Cb FRANÇA para lhe repassar 

orientações sobre a divisão dos grupos; que não presenciou nenhuma conversa entre o 
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Asp JEYKSON e o Cb FRANÇA; que soube que o Cb FRANÇA foi atingido por arma 

de fogo quando o pessoal começou a gritar do outro lado da mata; que foi aí que cessou 

o tiroteio; que havia um morro e não dava para ver muito bem; que todo mundo ficou 

abalado com a situação; e que então constataram que também eram militares do Exército 
que estavam atirando do outro lado; e 

6) Sd KAIKE LUCAS RODRIGUES SILVA (fls. 245/245v.) (Evento 1 - 

Doc -VOLUME12): que confirma o depoimento prestado no IPM; que, após terem sido 
dados sete tiros lá atrás do loteamento Buriti, o Comandante da Guarda passou nas 

guaritas, avisando às sentinelas para que ficassem atentos, pois havia a chance de ocorrer 

invasão; que, entre 00h30 e 00h45, viu que um rapaz havia invadido o quartel e estava 

embaixo da guarita do depoente; que, nesse momento, passou um rádio para o 

Comandante da Guarda; que, na primeira vez, todos os militares da guarnição, 
inclusive o Oficial de Dia e o Sargento de Dia, foram para o posto de serviço do 

depoente, realizaram os procedimentos certos na guarita, tiraram toda a munição do 

fuzil que o depoente portava e recomendaram para que ficasse atento de novo; que esse 

foi o primeiro acionamento do Plano de Defesa do Aquartelamento e que, como nada 

foi encontrado, o PDA foi desativado; que permaneceu na guarita e, diante de uma nova 

suspeita de invasão, mais uma vez passou um rádio para a guarda; que, da segunda vez, 

viu de novo a mesma pessoa e acionou o Cb SAYMON  pelo rádio, avisando-lhe que 

tinha um rapaz escondido na mata; que nessa hora o rapaz se abaixou na mata e o Cb 

SAYMON viu o mato se mexendo; que, então, em virtude de a bateria do rádio ter 

descarregado, o Cb SAYMON foi correndo lá em cima, conseguiu passar um rádio para 
a guarnição e retornou para o posto de serviço do depoente juntamente com a equipe e o 

Ten JEYKSON; que, quando a força de reação retornou à mata, o Ten JEYKSON pediu 

para o invasor sair da mata, dizendo “Mano, sai, sai, sai de dentro da mata! Perdeu, 
perdeu! Sai, sai, sai, sai!”; que, como ninguém saiu de dentro da mata nem falou nada, o 

Ten JEYKSON disse que ia dar 5 (cinco) tiros de fuzil para que a pessoa saísse da mata; 

que não viu se o cartucho do Asp JEYKSON era de festim, mas que acredita que sim 
porque escutou o Sargento de Dia falando que ia buscar a munição lá no pavilhão de 

comando e também porque existe diferença entre um tiro de fuzil e um tiro de festim; 

que o intuito do Asp JEYKSON era intimidar o invasor; que o Ten JEYKSON deu o 

primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto tiros; que, após o quarto tiro, o Asp 

JEYKSON gritou “Não vai sair não, cara?” e deu o quinto tiro; que, quando o Asp 

JEYKSON deu o quinto tiro, alguém na mata revidou; que acha que o invasor revidou, 

pois ouviu um tiro no sentido contrário e “alumiou” a mata de dentro para fora; que não 

viu o projétil bater em nenhum lugar, apenas a mata iluminada, brilhando; que todo 

mundo correu se abrigando e então começou o tiroteio; que o Asp JEYKSON subiu na 

guarita do depoente com a pistola e começou a atirar em direção à mata; que o Asp 

JEYKSON atirou com o fuzil do depoente; que presenciou o instante em que o Asp 

JEYKSON efetuou o disparo em direção à mata; que esclarece que, inicialmente, 

retiraram o cartucho da câmera do fuzil do depoente, como dito, mas que depois lhe 

deram o cartucho carregado de novo; que a guarita é suspensa e tem cerca de 3 metros de 

altura; que não tem certeza de quantos tiros foram dados pelo Asp JEYKSON, mas acha 

que o Acusado disparou uns dois ou três tiros em direção à mata; que, depois que tudo 
aconteceu, o depoente foi levado à delegacia da cidade nova, para prestar depoimento e 
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entregar o fuzil para perícia; que depois não ficou sabendo de mais nada; que apenas viu 

o Cb FRANÇA no primeiro PDA, quando a guarnição foi até a guarita do depoente 

com todos os militares juntos; que, quando passou o segundo PDA, o Asp JEYKSON e 

o Sgt SOUZA foram até o depoente, não tendo mais visto o Cb FRANÇA; que não sabe 

para onde o Cb FRANÇA tinha ido nesse segundo PDA; que não presenciou nenhuma 

orientação ter sido dada ao Cb FRANÇA; que foi o Asp JEYKSON que disse para o 

depoente que, antes do início do tiroteio, tinha dado a ordem para o Cb FRANÇA ficar 

no P2, segunda guarita; que o P2 ficava a cerca de 150 a 200 metros de distância do local 

onde estavam, em um posto de gasolina, e não estava na linha de tiro; que o P2 não 

ficava do outro lado da mata, onde estava o suposto invasor; que não viu ninguém dar 

ordem ao Cb FRANÇA para que saísse do P2 e fosse para dentro da mata; que o 

caminho entre a guarita do depoente e o P2 era por fora da mata; que a única forma de 

passar por dentro da mata para fazer esse caminho era atravessando uma cerca; que acha 

que o Cb FRANÇA atravessou a mata; que acha que o Asp JEYKSON só ficou sabendo 

que tinha alguém do Exército dentro da mata quando o Sd TRINDADE começou a 

gritar, avisando que uma pessoa tinha sido atingida; que o Asp JEYKSON perguntou 

quem tinha sido atingido e responderam ter sido o Cb FRANÇA; que, nesse momento, 

todos correram para lá e que, quando chegaram, o Cb FRANÇA já estava morto; e que 
foi uma surpresa para todos saber que alguém do Exército tinha sido atingido. 

Na Sessão de 26/4/2017, o Acusado foi qualificado e interrogado pelo 
sistema audiovisual (fls. 222/223 e 224) (Evento 1 - Doc -VOLUME11), ocasião em que 

declarou que, na noite do dia 17/06/2014, era o Oficial de Dia do 23º Batalhão Logístico 

de Selva, em Marabá; que conhece as provas carreadas aos autos, não tendo nada a 

alegar contra elas; que o depoente entende que houve a fatalidade da morte do Cb 

FRANÇA; que não concorda com a imputação de crime de homicídio culposo que lhe 

é feita, entretanto não possui nenhuma prova que possa corroborar sua alegação; que, 
na noite do dia 17 para o dia 18, por volta de meia noite, estava no alojamento, quando 

foi acionado, via rádio, com a informação de que uma moto e uma viatura se 

aproximaram de uma parte de frente ao corpo da guarda; que, no período noturno, ao 

invés de ficar em frente ao batalhão, a guarda era recuada e ficava num local onde havia 

um loteamento que estavam terraplanando para fazer uma nova garagem, e que ali não 

havia nada, era totalmente vazio, e a guarda ficava fazendo vistas para aquela área; que, 

ao lado dessa área, passava uma estrada de terra que pertencia ao loteamento do Buriti; 

que, então, uma moto e uma viatura se aproximaram dali e realizaram 5 (cinco) disparos 

em direção à guarda, ao que foi acionado o PDA; que rapidamente saiu do alojamento e 

chegou na guarda; que, enquanto estava na guarda tentando entender o que tinha 
acontecido, o P3 informou que estava tendo movimentação de pessoas na região do P3, 

onde fica o paiol, situado aos fundos do batalhão; que então o depoente determinou que 
uma parte da força de reação ficasse na guarda, fazendo vistas para a futura garagem, e 

que o restante do pessoal o acompanhasse até o P3; que, chegando ao P3, a sentinela 

informou-lhe que viu um homem armado saindo de dentro da mata; que procuraram no 

local, na região da mata, onde estava muito escuro e com muita mata alta, qualquer tipo 

de indício de que houvesse alguém ali dentro; que realizaram uma busca de 

aproximadamente 30 a 40 min, mas não conseguiram ouvir nada; que o depoente então 
decidiu manter um pessoal na segurança, e, acompanhado de mais 4 (quatro) militares, 
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resolveu fazer uma ronda externa, porque, além de não possuir cercas, no final do 
batalhão ainda tinha um acesso, onde os militares faziam marchas para a área de trás, 

onde tinha um rio; que saiu do P3 com o pessoal, passou pelo espaço que tem no final, e 
veio circundando a mata, olhando no sentido do P3, como se estivesse vindo da estrada, 

tentando ouvir qualquer tipo de barulho; que ouviu barulho de mato quebrando ou algo 

parecido, mas nada que pudesse identificar que havia uma pessoa ali; que continuou o 
trajeto e entrou por onde seria a futura garagem, pois não havia cerca, não havia nada; 

que, nesse momento, ligou para o S2, que era o Cap AUGUSTO SILVA, e relatou o que 

tinha ocorrido, informando sobre os disparos, o acionamento do PDA, a realização de 

buscas, mas que não havia encontrado nada; que o Cap AUGUSTO SILVA mandou o 

depoente desativar o PDA, pois não tinha condições de ficarem com o PDA ativado a 
noite inteira, e reforçar, em todos os postos, as questões de engajamento e de 
identificação de qualquer pessoa que estivesse tentando invadir o batalhão, bem como o 

procedimento a ser feito, e que foi isso que o depoente fez; que retornou com todo o 
pessoal para o P3, fez os procedimentos de segurança com armamento, alertou o P3 para 

que, em qualquer suposta invasão, acionasse o PDA e realizasse os procedimentos de 

disparos de alerta e tudo mais; que, terminado esse PDA, retornaram pela estrada para 

onde ficava a guarda; que, nesse trajeto, passam por uma estrada, que é circundada por 

mata, chegam ao P2, e, logo após, ao posto de combustível, e, logo depois, na guarda; 

que, quando estavam mais ou menos na metade desse caminho, o Cb SAYMON, que 

era o Cabo de Dia e estava fazendo a ronda no momento em que o PDA foi acionado, 
perguntou-lhe se poderia continuar fazendo sua ronda, o que lhe foi autorizado pelo 

depoente; que o Cb SAYMON, então, voltou no sentindo contrário ao que o depoente 

seguia com os demais militares retornando ao corpo da guarda; que, como o PDA já 
havia sido desativado, todo o pessoal estava disperso, e que todo mundo estava andando 

de qualquer jeito e conversando; que, ao chegarem na altura do posto de combustível, 
aproximadamente 150 metros antes do corpo da guarda, o P2 novamente acionou o 

PDA, informando que, quando o Cb SAYMON estava chegando no P3, o meliante que 

estava dentro da mata estava saindo da mata; que o P3 e o Cb SAYMON o viram, que o 

meliante viu o Cb SAYMON, e que o meliante voltou para dentro da mata, o que fez o 

PDA ser acionado novamente; que, nesse momento, o depoente chamou o Cb 

FRANÇA que estava ao seu lado, e deu ordem para ele reforçar, na altura do P2, ainda 
dentro do batalhão, no posto de combustível, porque o depoente iria realizar disparo de 

advertência e possivelmente os invasores iriam fugir pela estrada, que seria o caminho 

mais óbvio; que o depoente foi até o Sgt ORLANDO, que estava na guarda, e o avisou 

que iria realizar disparo de advertência e que, se acontecesse, era para o Sgt ORLANDO 

avisar os outros postos para entenderem que era lá no P3, para evitar qualquer tipo de 

incidente; que o depoente mandou o Sgt SOUZA pegar mais munição na guarda e 

retornou ao P3, não se lembrando com quantas pessoas retornou, pois foi muito rápido; 

que lembra de o Cb FRANÇA perguntando-lhe se era pelo caminho que eles tinham 
feito externamente e que o depoente lhe disse que era para ficar na região interna do 

batalhão, ali no posto de combustível, e que isso foi muito rápido; que o depoente disse 

“vai, vai, faz a guarda ali”; que não deu ordem para que os outros 3 (três) militares 

citados fossem com ele, e sim para que o Cb FRANÇA pegasse 3 (três) militares para 

irem com ele; que o Cb FRANÇA se virou rapidamente e o depoente, também 
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rapidamente, foi falar com o Sgt ORLANDO e foi para o P3; que, ao chegar P3, o Cb 

SAYMON e o militar da guarita já estavam identificando a trilha onde o meliante 

possivelmente estava; que o Cb SAYMON e o militar da guarita queriam entrar na mata, 

ao que o depoente disse que “não, de jeito nenhum... eles realizaram disparos e a gente 

não vai entrar na mata em uma situação assim”; que então começaram a dar ordens de 

prisão, e já ouviam cochichos vindo de dentro da mata, já conseguiam identificar que 

havia pessoas dentro da mata esperando que eles saíssem ou algo do tipo; que, nesse 
momento, o depoente pegou o fuzil de algum militar que estava ali, colocou munições de 

festim e realizou disparos de festim, porque não tinha como saber em que estava 

atirando; que realizou um disparo de festim e ocorreu uma movimentação na mata, e ali 

ficou claro que havia pessoas dentro da mata; que deram ordem para que saíssem e 

começou uma gritaria de “sai da mata!” e tudo mais; que o depoente deu outro disparo, 

mas não saíram; que disparo de festim obviamente é bem mais fraco; que mandou todo o 

pessoal ficar atrás de uma marcação que tinha na terra, antes da mata, posição de 

segurança; que foi um pouco mais à frente e realizou um disparo de pistola para o chão; 

que, no momento em que realizou o disparo de pistola para o chão, o Sgt SOUZA, que 

estava um pouco atrás da guarita, e que, em razão de ter ido buscar as munições, não viu 
o momento de divisão da patrulha, perguntou-lhe se não havia gente da patrulha deles do 

outro lado da mata, ao que, obviamente, o depoente respondeu que não, pois eles 
estariam no P2, a uma distância de quase 500 metros e totalmente abrigados, onde o Cb 

FRANÇA deveria estar; que houve movimentação na mata, o depoente e os militares 

deram ordem para que saíssem de dentro da mata e não obedeceram, ao que o depoente 

realizou um outro disparo para o chão; que, no momento em que realizou o segundo 

disparo para o chão, receberam um tiro de volta, e que só deu tempo de “responder” e de 
se abrigar na guarita, e que o tiroteio continuou por um tempo que não consegue 

determinar; que, quando o tiroteio cessou, o depoente subiu na guarita, pegou o fuzil do 

P3 e deu um disparo para o chão, para o lado esquerdo, momento em que cessou todo o 

barulho e ouviram, de dentro da mata, que havia uma pessoa ferida; que deram ordens 

para que colocassem as mãos na cabeça, entregassem as armas e saíssem, pois iriam 
prestar atendimento, isso tudo em meio a gritaria, com tudo o que a situação estava 

exigindo; que então ouviram que era o Cb FRANÇA que estava ferido; que o depoente 

determinou que os militares ficassem ali na segurança, foi correndo pela área do mesmo 
caminho em que fez no primeiro momento e, quando chegou do outro lado, encontrou o 

Cb FRANÇA baleado, com os 3 (três) militares em volta dele; que, de imediato, acionou 
o SAMU, porque o Hospital da Guarnição de Marabá não estava com viatura no 

batalhão, além de não ter a prática do cotidiano de atender pessoas baleadas, e que o 

hospital regional é para onde são levados os feridos por bala; que a PM veio juntamente 

com o SAMU; que o depoente falou para a PM a respeito da situação da parte baixa, 

onde havia um rio, e do loteamento situado a cerca de 2 km do batalhão, cujas casas já 

construídas ficavam um pouco mais distantes; que os PM’s fizeram uma ronda lá 

embaixo, mas não encontraram nada; que, nesse momento, o Comandante e o restante 

do pessoal chegaram e executaram todos os procedimentos cabíveis; que não sabe dizer 
porque nenhum cartucho deflagrado foi apreendido no local e que o terreno lá é muito 

“complicado”; que, no dia seguinte, em cumprimento a ordem dada pelo Comandante, 

Cel FERREIRA, interditaram a área e uma boa parte do batalhão realizou uma força 
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tarefa, tentando identificar qualquer tipo de projétil ou de cartucho que tivesse ficado no 
local, e não encontraram nada, nem da guarnição, nem dos invasores na mata, nem do 

pessoal que estava na estrada; que nenhum invasor foi preso ou identificado; que, 

quando disparou em direção à mata, não tinha como saber exatamente quem estava na 

mata; que a mata circundava o P3 e que, de uma região a outra, havia a descida de uma 

ravina, que subia para o outro lado da estrada; que, quando realizou o primeiro disparo 

de pistola, ouviram barulho supostamente de invasores se deslocando para a parte baixa 

da ravina; que, quando realizou o outro disparo, ouviram o tiro vindo “do local 

mencionado”, ao que o depoente retribuiu o tiro na direção em que recebeu o disparo e 

abrigou-se; que os militares da guarda não usavam coletes balísticos para se protegerem 
porque não há disponibilidade de coletes para utilizarem, ou seja, não era uma opção; 

que acredita que, se o Cb FRANÇA estivesse usando colete balístico, possivelmente não 

estaria morto hoje; que, o Cb FRANÇA não foi socorrido pelo corpo de saúde do 

batalhão porque, na noite do serviço, não havia previsão de Ambulância de Dia ou 

Médico de Dia ou qualquer tipo de pessoal da companhia de saúde escalado; que não 
sabe precisar quanto tempo demorou para o SAMU chegar, mas que foi muito rápido; 

que participou da reprodução simulada dos fatos de forma espontânea; que, além do 

depoente, o Cb SAYMON também efetuou disparos de pistola em direção à mata; que o 

Cb SAYMON permaneceu atirando, enquanto o depoente estava retornando para se 

abrigar; que, quanto à direção da qual vieram os tiros aos quais foi obrigado a reagir, 
esclarece que tinha a mata que circundava o P3, a estrada cruzava a área que seria lateral 

ao batalhão, entre a estrada e o P3 havia uma mata, ao que o depoente deu um disparo 
de alerta em um ponto, os invasores desceram para a ravina em sentido contrário, ao que 
deu outro disparo e já responderam com tiro vindo de dentro da ravina em direção ao P3, 

que veio frontal, da direção da estrada para o P3; que o P3 é um posto isolado e fica 

próximo ao paiol; que não sabe quantos tiros o Cb SAYMON disparou, mas que a 

direção foi a mesma em que o depoente também respondeu aos tiros; que o tiroteio teve 
início após os tiros que o depoente deu para o chão, quando foi identificado o 
movimento dos invasores de dentro da mata para dentro da ravina, foi quando o 

depoente realizou outro disparo e teve reação de dentro da mata; que a estrada fica 

paralela à mata, ela não corta a mata; que não chegou a ver nenhum invasor; que, no 

momento em que chegou ao P3, os 2 (dois) militares tinham visto esse invasor ou esses 

invasores saindo da mata e retornando para dentro da mata; que o depoente e os 

militares fizeram a guarnição na posição que os 2 (dois) militares avisaram; que, como 

havia dito para o Cb FRANÇA permanecer na altura do P2, perto de onde era a 
construção, próximo do Corpo da Guarda, muito distante, não imaginou que houvesse 
qualquer outro tipo de militar naquela região, então, obviamente, só restariam invasores 

ali; que não autorizou o Cb FRANÇA a fazer o itinerário contrário ao que haviam feito 

no primeiro PDA; que, inclusive, na época do IPM, não houve qualquer militar da 

guarnição que estivesse presente no momento da divisão da patrulha; que, o que deu a 

entender, na acareação, foi que os militares que acompanharam o Cb FRANÇA e que 

afirmaram que o Cb FRANÇA pediu permissão para ir externamente ao batalhão 

porque o depoente deu a ordem para o Cb FRANÇA ir, assim deduziram porque, após o 

depoente dizer “vai” e “partir” para o Sgt ORLANDO, o Cb FRANÇA virou e saiu 

pegando os militares e eles o seguiram; que não há testemunhas do diálogo que teve com 
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o Cb FRANÇA; que o PDA foi acionado em virtude da presença de uma moto e de uma 
viatura realizando disparos pra dentro do batalhão, e que, após chegarem na guarda e 

analisarem o que estava acontecendo sobre se tinham invadido, foi que o P3 acionou, 

avisando que tinha gente na região do paiol; que não foi exatamente o P3 que acionou o 
PDA, e que entenderam que houve uma ideia de fanqueamento para poder adentrar o 

paiol; e que realizou um disparo com pistola 9mm para o chão, conseguiram identificar 
vozes e pessoas descendo para dentro da ravina, e então realizou outro disparo, o que 

deu início ao tiroteio (Ata à fl. 225) (Evento 1 - Doc -VOLUME11). 

Na fase do art. 427 do CPPM (fl. 225) (Evento 1 - Doc -VOLUME11), o 
MPM, a assistente de acusação e a Defesa nada requereram (fls. 253, 256/257 e 260) 

(Evento 1 - Docs -VOLUME12 e -VOLUME13). 

As Alegações Escritas do MPM e da Defesa, bem como a manifestação da 

assistente de acusação, constam, respectivamente, às fls. 264/277, 291/312 e 279 (Evento 
1 - Docs -ALEGAÇÕES14, -ALEGAÇÕES16 e -VOLUME15). 

Em Sessão de Julgamento, realizada no dia 25/9/2017, decidiu o Conselho 

Especial de Justiça, por unanimidade, absolver o Ten Ex JEYKSON KALYL DA 

SILVA PERUFO do crime previsto no art. 206, caput, do CPM (homicídio culposo), 

com fundamento no art. 439, alíneas “b” (não constituir o fato infração penal) e “d” 
(existir circunstância que exclua a ilicitude do fato ou a culpabilidade ou imputabilidade 
do agente), do CPPM (Ata às fls. 358/360) (Evento 1 - Doc -SENT18). 

A Sentença absolutória consta às fls. 331/357 (Evento 1 - Doc -SENT18), 
com os seguintes principais fundamentos: 

“Trata-se de ação penal militar proposta contra o 2º Tenente Jeykson Kalyl da 

Silva Perufo, como incurso na pena do art. 206, caput (Homicídio Culposo) do Código 

Penal Militar. Em alegações finais, o representante do MPM requereu a condenação do 

acusado pela prática do crime supracitado, considerando comprovadas a materialidade 

e a autoria do tipo penal. 

(...) 

Após o encerramento da instrução processual, verificamos que o pedido 

condenatório é improcedente, pela falta de tipicidade ou, alternativamente, pela 

exclusão da ilicitude. 

Crime pode ser definido como uma conduta humana típica, ilícita e culpável. (...) 

Sem fato típico, ilícito e culpável não temos crime. 

No caso em apreço, ao contrário do que foi defendido pelo Ministério Público 

Militar em alegações escritas, não se encontram caracterizados estes elementos do fato 

típico culposo. 

Conforme lição doutrinária, o tipo de injusto culposo apresenta os seguintes 

elementos constitutivos: 1) inobservância do cuidado objetivo devido; 2) produção de um 

resultado; 3) nexo causal; 4) previsibilidade objetiva do resultado; 5) conexão interna 

entre o desvalor da ação e desvalor do resultado. 

Com efeito, apesar de ter sido o acusado (Tenente JEYKSON) o autor do disparo 

de pistola que causou a morte da vítima (CB FRANÇA), conforme Certidão de óbito 

acostada à fl. 9 do IPM, Laudo de perícia balística de fls. 115/118 do IPM e folha de 
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cautela do armamento de fl. 75 do IPM, ele deve ser absolvido, pelos fundamentos a 

seguir alinhavados. 

Está amplamente demonstrado nos autos que, na noite dos fatos, ao ser acionado o 

2º PDA - Plano de Defesa do Aquartelamento - para conter uma invasão na OM, 

formaram-se duas equipes de patrulha, uma chefiada pelo acusado, então Aspirante 

JEYKSON, composta pelo Cabo SAYMON, Sargento DE SOUZA e Soldado CHAVES, 

e outra chefiada pela vítima Cabo FRANCA, com quem estavam os Soldados 

TRINDADE, PACHECO e GEOVANNE. 

A equipe comandada pelo Aspirante JEYKSON se dirigiu ao Posto P3 (posto de 

sentinela do Paiol), nos fundos da OM, e a equipe comandada pela vítima Cabo 

FRANÇA se deslocou pelo lado externo da OM, pela lateral do Batalhão, e seguiu em 

direção ao Posto P3, na mesma linha onde estava a equipe do Aspirante JEYKSON. O 

fato ocorreu por volta de meia noite e entre as duas equipes de militares havia uma 

mata fechada, de dimensão considerável, sendo que o tiro dado pelo acusado 

ultrapassou a mata e atingiu a vítima, que estava do outro lado da mata, pelo lado 

externo da OM. Desse lado externo da OM, há um loteamento de um condomínio 

residencial, ainda inabitado. 

A dinâmica dos fatos está bem demonstrada no Laudo de Reprodução Simulada 

dos Fatos e no vídeo complementar ao Laudo de Reprodução Simulada dos Fatos (fls. 

160 e 164/189 do IPM). 

O acusado deve ser absolvido porque, no momento em que atirou, atingindo a 

vítima, não havia previsibilidade objetiva do resultado. (...) 

(...) 

No caso dos autos, os elementos de prova indicam que o acusado não sabia que a 

vítima estava na linha do tiro efetuado em direção à mata, em reação ao tiro dado por 

elemento desconhecido que lá se encontrava. Por outro lado, não se pode falar em falta 

de dever objetivo de cuidado, pois o que o acusado fez foi reagir a um tiro vindo da mata, 

atirando em direção aos invasores, de forma que não havia qualquer risco de o tiro 

atingir outrem não desejado, se para lá não tivesse se deslocado a patrulha chefiada 

pelo CB FRANÇA, considerando que do outro lado da mata, onde estava a vítima, não 

habitava ninguém e não deveria estar aquela patrulha naquele local. 

Há controvérsia entre as partes a respeito da ordem dada pelo Aspirante 

JEYKSON quando da partilha das equipes em resposta ao 2
o
 PDA. O acusado diz que 

determinou ao Cabo FRANÇA que ficasse na cerca do P2, não lhe facultando fazer 

ronda externa do P2 ao P3 e assim entrar na linha de tiro da equipe que estava no P3. 

Ao contrário, o MPM - com base apenas nos depoimentos das testemunhas CB 

PACHECO, CB GEOVANNE - afirma que o acusado tinha conhecimento da outra 

patrulha localizada no lado externo da OM, onde estava a vítima, e, portanto, poderia 

prever que um tiro dado naquela direção poderia atingir algum militar daquela 

patrulha. 

A tese defensiva é muito mais plausível e os depoimentos indicados pelo MPM 

não são suficientes para um juízo condenatório. 

O depoimento do acusado Tenente JEYKSON embasa a tese defensiva (também o 

depoimento da testemunha ex-SD LUCAS SILVA, ...). (...): 

(...) 
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Confira-se o depoimento das duas testemunhas citadas pelo MPM (CB 

PACHECO, CB GEOVANNE), para embasar a sua tese acusatória. 

(...) 

Em seu depoimento no IPM, confirmado em Juízo, a testemunha CB JOSÉ LUIS 

FARIAS PACHECO disse o seguinte (fls. 26/28 dos autos do IPM): 

‘Que, por volta de 23:30h (...) foi chamado pelo 3º Sgt ORLANDO, Cmt da Gda, 

para fazer parte do 1º (primeiro) grupamento da Força de Reação que era 

comandado pelo 1º Sgt DE SOUZA (...) e seguiram em direção ao P3, onde 

encontraram-se com a patrulha comandada pelo Asp JEYKSON, após inteirar-se 

da situação, o Asp JEYKSON seguiu em realizou uma patrulha partindo do P3 até 

a passagem para a estrada limítrofe do batalhão; pela estrada, seguiu margeando 

a cerca até a região das obras defronte ao corpo da guarda, ponto em que 

retornaram ao interior do batalhão mantendo-se em patrulha até retornar ao P3. 

Permaneceram lá por cerca de 20 minutos. Que após isso o Asp JEYKSON e os 

demais começaram a retornar para a guarda, porém ao passar pelo P2, o P3 

informou que os prováveis invasores retornaram, diante disso o CB FRANÇA 

solicitou ao Asp JEYKSON liberação para patrulhar os limites do batalhão em 

sentido contrário realizado pela última patrulha. Que, se recorda 

aproximadamente dos seguintes termos do Cabo ‘Tenente posso voltar com eles 

por onde a gente veio’, tendo o Asp JEYKSON respondido ‘Vai lá’; Que 

realizavam a patrulha pela estrada, (...) que, já na altura do P3, foram ouvidos os 

primeiros disparos que os fizeram ajoelhar no leito da estrada e logo no início do 

tiroteio o Cb FRANÇA caiu ao chão de barriga para cima’. 

Portanto, de relevante, desse depoimento, extrai-se que: o TEN JEYKSON tinha 

conhecimento da existência de outra patrulha margeando a cerca, tendo autorizado o Cb 

França a seguir em patrulha pela rua que margeia o Batalhão, no sentido da frente para 

os fundos da OM, onde estava o P3; que quem começou a atirar primeiro estava dentro 

do Quartel; que o local onde ocorreram os disparos é mata fechada, sem iluminação, 

não dava pra ver quem estivesse dentro da mata; que a patrulha na qual caminhava, por 

fora do Quartel, ia em linha, em silêncio, mencionando acreditar que quem estivesse por 

dentro do Quartel não daria para ouvir barulho feito da patrulha que estava por fora do 

Quartel; que a patrulha chefiada pelo CB FRANÇA não efetuou disparos para dentro do 

Quartel, mencionando ter determinado ao SD TRINDADE que efetuasse três disparos 

para gritar que o CB FRANÇA tinha sido atingido. 

(...) 

Em seu depoimento no IPM, confirmado em Juízo, a testemunha CB MARCELLO 

GEOVANNE CARNEIRO OLIVEIRA disse o seguinte (fls. 29/30 dos autos do IPM): 

‘Que, por volta de 23:40h (...) foi acionado o PDA e juntamente com o grupo de 

patrulha deslocou-se até ao P3, ao chegar se abrigaram e após inteirar-se da 

situação, o Asp JEYKSON realizou uma patrulha partindo do P3 até a passagem 

para estrada limítrofe do batalhão; pela estrada, contornando a cerca até a 

região de obras de fronte ao corpo da guarda, ponto em que retornaram ao 

interior do batalhão. Que, após isso o Asp JEYKSON e os demais começaram a 

retornar para a guarda, porém ao passar pelo P2, o P3 informou que os prováveis 

invasores retornaram. Que, diante disso o Cb FRANÇA pediu ao Asp JEYKSON 

liberação para patrulhar os limites do batalhão em sentido contrário realizado 

pela última patrulha. Que, se recorda aproximadamente dos seguintes termos do 
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Cabo ‘Tenente, eu vou com o PACHECO e com o GEOVANI por aqui 

(apontando a rua) e o Sr. Vai por ai! (apontando o interior do Btl)’, tendo o Asp 

JEYKSON respondido ‘Vai lá’. Que, realizavam a patrulha pela estrada, (...) que, 

já na altura do P3, foram ouvidos os primeiros disparos que os fizeram ajoelhar 

no leito da estrada e logo no início do tiroteio o Cb FRANÇA caiu ao chão de 

barriga para cima. Que, permaneceu por alguns minutos tentando socorrê-lo 

mesmo durante o tiroteio. Que, solicitou ao Cb PACHECO que mante-se guarda 

ao Cb FRANÇA enquanto tentaria socorro com o Comandante da Guarda. 

Perguntado se viu algum civil na região, respondeu que não, mas ouviu vozes da 

mata e barulho de movimentação mais especificamente após os disparos de 

advertência do Asp JEYKSON. (...)’. 

Portanto, de relevante, desse depoimento, extrai-se que: o TEN JEYKSON tinha 

conhecimento da existência de outra patrulha margeando a cerca, tendo autorizado o Cb 

França a seguir em patrulha pela rua que margeia o Batalhão, no sentido da frente para 

os fundos da OM, onde estava o P3; que quem começou a atirar primeiro estava dentro 

do Quartel; que a patrulha na qual caminhava, por fora do Quartel, ia em silêncio. 

Os dois militares (CB PACHECO e CB GEOVANNE), que estavam com o CB 

FRANÇA na patrulha externa ao Batalhão, declararam que o acusado deu autorização 

para realização dessa patrulha. Foram os únicos que declararam isso e, nessas 

afirmações, apega-se o MPM para pedir a condenação, conforme alegações escritas e 

orais. 

Contudo, o mais provável é que não tenha sido dada ordem pelo TEN JEYKSON 

para dividir a Força de Reação em duas equipes, a uma porque não está prevista essa 

divisão, conforme afirmado pelo Encarregado do IPM em seu Relatório (fl. 144 do 

IPM) e consta na regulamentação do Plano de Defesa do Aquartelamento (fl. 57 do 

IPM), e a duas porque presume-se que o Oficial tenha cumprido a citada 

regulamentação. A ordem do oficial era apenas a de que a outra patrulha ficasse na 

cerca lateral da OM, local de possível fuga dos invasores. 

Pelo depoimento das testemunhas CB PACHECO e CB GEOVANNE, o acusado 

teria descumprido essa regulamentação. Diante dessa divergência, foram acareados o 

TEN JEYKSON, o CB PACHECO e o CB GEOAVANNE (fls. 132/134 do IPM). O 

acusado reafirmou que ordenou ao CB FRANÇA se posicionar com o grupamento à 

cerca das imediações do P2 de modo a evitar que os invasores fugissem por ali; o 

próprio CB PACHECO disse que estava a 10 metros de onde estavam o Asp JEYKSON 

e o CB FRANÇA quando eles acertaram os procedimentos a serem adotados e que não 

conseguiu escutar direito a conversa, mas, a partir dela, o CB FRANÇA o acionou para 

compor seu grupamento e rumaram rapidamente para contornar o quartel acessando o 

exterior pela cerca próxima ao P2. Por sua vez, o CB GEOVANNE disse que estava a 5 

metros de onde estavam o Asp JEYKSON e o CB FRANÇA quando eles acertaram os 

procedimentos a serem adotados e que, embora não consiga se lembrar das palavras 

ditas, o conteúdo que se recorda lhe permitiu inferir que o CB FRANÇA solicitou ao 

Asp JEYKSON retornar por onde haviam vindo quando do acionamento do primeiro 

PDA, ou seja, por fora do quartel. Ambas testemunhas disseram que não ficou nítido 

que a ordem dada pelo Asp JEYKSON era para sair pela área externa do quartel. 

Portanto, os depoimentos das testemunhas CB PACHECO e CB GEOVANNE 

não são suficientes para afirmar categoricamente que o TEN JEYKSON deu ordem 

para que o CB FRANÇA, juntamente com esses militares que o acompanhavam, 

fossem pela rua existente na lateral externa do quartel, da cerca próxima ao P2 em 
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direção ao P3, local onde o CB FRANÇA foi atingido. Esses depoimentos, destarte, não 

provam que o acusado sabia que o CB FRANÇA estava na sua linha de tiro. 

Diante da situação de crise, em meio a um segundo acionamento do PDA, em que 

as ações foram tomadas num curtíssimo espaço de tempo, é muito provável que tenha 

havido um lamentável equívoco de entendimento da ordem recebida por parte do CB 

FRANÇA, tendo este decidido ir naquela direção do P3 por sua conta e risco. 

Restou claro que o TEN JEYKSON não tinha como prever o resultado, visto que 

jamais imaginou, nem era possível prever, que o CB FRANÇA estivesse na sua linha 

de tiro, e não nas proximidades da cerca próxima ao P2, como havia lhe determinado. 

Tanto o acusado não previu que a equipe do CB FRANÇA estava na sua linha de 

tiro, que disse isso à testemunha Sargento DE SOUZA quando dos disparos em direção à 

mata. 

(...) 

Em seu depoimento no IPM, confirmado em Juízo, a testemunha SGT CARLOS 

ALEXANDRE DE SOUZA disse seguinte (fls. 80/81 dos autos do IPM): 

‘Que, por volta das 23:40h, (...) foi acionado via rádio pelo sentinela da guarita do 

P3 (Guarita do Paiol), solicitando que fosse acionado o PDA. Que a força de 

reação deslocou-se comandada pelo Cb FRANÇA em direção ao P3 e logo após o 

Asp JEYKSON e o inquirido seguiram em direção ao P3. Que, após o Asp 

JEYKSON se por a par da situação, organizou uma patrulha e realizou incursões 

as margens da mata retornando em seguida ao P3. Que, após aguardar 

aproximadamente 40 minutos o Oficial de Dia deu como encerrado o PDA e 

iniciou o retorno para a guarda. Que, ao aproximar-se da guarda, houve uma 

nova chamada via rádio. Que, nesse momento o Asp JEYKSON determinou ao 

mesmo que fosse buscar mais munição no alojamento do adjunto. Perguntando se, 

presenciou a tomada de decisão na qual definiu-se a divisão da força de reação, 

respondeu que, não, pois saiu antes para buscar as munições e quando retornou 

o Asp JEYKSON já encontrava-se no P3 com a patrulha dividida. Que, antes de 

ser executado os disparos de advertência questionou o Asp JEYKSON se a outra 

patrulha não estava na linha de tiro, e o mesmo respondeu que não. Que, após os 

disparos de advertência o Asp JEYKSON e o Cb SAYMON desceram em direção 

aos limites da mata e logo em seguida voltaram atirando, alegando que estavam 

sendo repelidos a tiros. Que, em seguida iniciou-se o tiroteio. Que, momentos 

após ouviu-se gritos e o Asp JEYKSON ordenou o cessar fogo e logo após 

constatou-se que o Cb FRANÇA havia sido alvejado’. 

Portanto, de relevante, desse depoimento, extrai-se que: antes de ser executado os 

disparos de advertência questionou o Asp JEYKSON se a outra patrulha não estava na 

linha de tiro, e o mesmo respondeu que não. Que, após os disparos de advertência o Asp 

JEYKSON e o Cb SAYMON desceram em direção aos limites da mata e logo em seguida 

voltaram atirando, alegando que estavam sendo repelidos a tiros. Que, em seguida 

iniciou-se o tiroteio. Que viu quando o TEN JEYKSON e o CB SAYMON retraíram das 

imediações da mata, mencionando que vinham atirando, pois alguém disparava lá da 

mata; que, quando o TEN JEYKSON e o CB SAYMON retornaram da mata, o depoente 

lembra ter ouvido um primeiro disparo sem saber precisar de onde partiu, 

complementando que, após esse primeiro disparo, é que ocorreu o tiroteio; que, antes do 

TEN JEYKSON efetuar o disparo, foi dito, como advertência, por mais de uma vez, para 
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quem estivesse na mata sair de lá, pois haveria tiro de advertência; que o tiro de 

advertência foi para o alto, em direção à mata. 

Portanto, o tiroteio ocorreu após os tiros de advertência para o chão dados pelo 

acusado; depois disso o Asp JEYKSON e o Cb SAYMON foram à mata e de lá 

retornaram atirando pois foram recebidos com o tiro, o que provocou o início do 

tiroteio. Que questionou o acusado se a outra patrulha estava na linha de tiro antes de 

serem disparados os tiros de advertência; após o disparo originário da mata é que 

começou o tiroteio e num desses disparos a vítima foi atingida. 

A culpa reside na falta de prever o previsível. Se o resultado não era previsível, 

não se pode falar em culpa. Assim, não havendo previsibilidade objetiva, não há crime 

de homicídio culposo. 

Em outra linha argumentativa, ainda que se considere o fato típico, não houve 

ilicitude, pois observa-se que está caracterizado nos autos o erro de execução 

(aberratio ictus). No erro de execução, o agente visa uma pessoa, embora outra venha a 

ser atingida, involuntária e acidentalmente. O agente dirige a conduta contra a vítima 

visada, o gesto é dirigido corretamente, mas a execução sai errada, e a vontade vai 

concretizar-se em pessoa diferente. 

Está provado nos autos que havia um ou mais elementos estranhos (civis) na 

mata localizada dentro da OM e que, em reação aos tiros de advertência dados pelo 

acusado em direção ao chão, responderam com um tiro de arma de fogo em direção à 

patrulha comandada pelo TEN JEYKSON, tendo este reagido, em legítima defesa, 

juntamente com o CB SAYMON, com tiros de pistola em direção a mata, ocasião em que 

um desses tiros atravessou a mata e atingiu o CB FRANÇA. 

Assim, não é verdadeira a afirmação do MPM formulada em alegações escritas, 

de que não houve disparo de arma de fogo antecedente ao disparo feito pelo acusado 
(fl. 271) e de que não teria ficado provado que havia delinquentes na mata (fl. 276). 

Relevante, nesse ponto, além do depoimento do acusado TEN JEYKSON, o 

depoimento das testemunhas SD LUCAS SILVA, CB SAYMON e ex-SD CHAVES. 

Todos disseram que, em reação ao tiro de advertência dado pelo acusado, houve um 

tiro proveniente da mata em direção ao grupamento que estava na P3, o que gerou um 

tiroteio e, consequentemente, o baleamento do CB FRANÇA. 

O SD LUCAS SILVA era a sentinela do Posto P3, local em que o TEN JEYKSON 

efetuou os disparos; o CB SAYMON estava junto ao acusado e também deu tiros em 

direção à mata, foi para ele que a Sentinela do P3 informou que havia um civil armado 

na mata da OM. O ex-SD CHAVES compunha a equipe comandada pelo acusado e que 

estava no P3. 

Confira-se o teor desses depoimentos, que comprovam a existência de civis dentro 

da mata da OM e que o tiroteio e baleamento da vítima ocorreu após a equipe da força 

de reação que estava no P3 ter recebido um tiro proveniente da mata. 

O ex-SD KAIKE LUCAS RODRIGUES SILVA (...) declarou em Juízo (...): 

(...) 

De relevante, essa testemunha chave indica que realmente havia um civil invasor 

nas proximidades do Posto P3 (guarita do paiol) em que estava como sentinela; confirma 

que o Asp JEYKSON deu cinco tiros de advertência em direção à mata, que acredita que 

tenham sido com munição de festim, e que houve um revide com um disparo de dentro 
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da mata em direção à força de reação que estava no P3, tendo isso ocasionado um 

tiroteio. Disse, ainda, que não sabiam que tinha uma patrulha de militares do outro 

lado da mata e que o acusado lhe disse que também não sabia, pois tinha determinado 

ao Cb FRANÇA para permanecer no P2. 

O CABO JOSÉ SAYMON DA COSTA (...) disse que assistiu ao Asp JEYKSON 

subir na guarita e dar voz de prisão, fato este que gerou mais movimentação na mata e 

um tiro que chegou a balançar a vegetação próxima ao dcclarante. (...): 

(...) 

Em seu depoimento no IPM, confirmado em Juízo, a testemunha CB JOSÉ 

SAYMON DA COSTA disse o seguinte (fls. 23/25 dos autos do IPM): 

‘Que, por volta de 23:40h se dirigiu para o corpo da guarda para fazer a ronda. 

Que, rumou em direção a Cia Log Mnt em destino ao P1. Que, quando abordou a 

sentinela do P1 foi informado de que os ocupantes de um carro e uma moto 

realizaram disparos na rua de terra que segue ao longo do limite esquerdo do 23º 

Batalhão Logístico de Selva. Relatou também que, os tiros citados foram 

ratificados pela sentinela do P5 - seu próximo ponto de ronda. Que, a sentinela do 

P5, Sd CORRENTE acrescentou que havia uma viatura da PMPA também 

transitando na via citada. Seguindo sua ronda, na região do P3, antes mesmo de 

aborda-lo, foi informado pelo mesmo que havia uma possível invasão, neste 

momento observou movimentação na mata, que o fez empunhar seu armamento, 

fazendo mira para direção da mata, entre o P3 e a estrada de terra. Não 

identificando os invasores, deslocou-se até o P2 e ordenou que acionasse o PDA. 

Após isso, a força de reação atendeu ao acionamento do PDA, deslocando o 

efetivo comandado pelo ASP JEYKSON. Que incorporou nesta patrulha e 

deslocou-se até o P3. Que, no P3 montou guarda a comando do adjunto debaixo 

da guarita do P3, provendo segurança aos militares comandados pelo Asp 

JEYKSON que realizava uma patrulha na área. Diante da não observação de 

qualquer invasor, a patrulha retraiu em direção do corpo da guarda. Relata que 

voltou ao P3 para concluir sua ronda, e que neste momento presenciou uma 

grande agitação na mata fazendo, não só empunhar seu armamento, como 

também carregá-lo e apontá-lo para direção da mata. Que, orientou ao P3 a 

acionar o PDA, fazendo que o Asp JEYKSON voltasse para a região do P3. Que, 

ao informar o Asp JEYKSON que havia presenciado uma movimentação na 

mata, este procedeu disparos de advertência. Após breve silêncio, houve intensa 

movimentação na mata acompanhada de vozes e um tiro. Que, neste momento 

permaneceu abaixado na orla da mata e assistiu ao Asp JEYKSON subir na 

guarita e dar voz de prisão, fato este que gerou mais movimentação na mata e 
um tiro que chegou a balançar a vegetação próxima ao declarante. Que diante de 

tal ameaça, realizou cerca de 5 tiros para dentro da mata, o que gerou disparos 

concomitantes dos envolvidos. Perguntado se sabia ou suspeitava que havia 

militares na estrada além da mata para a qual havia atirado, respondeu que não. 

Perguntado se recebeu ordem para atirar, respondeu que não e que o fez por 

necessidade, uma vez que percebeu que os tiros estavam vindo em sua direção, 

portanto declara que atirou para se defender. Após o tiroteio percebeu o 

chamado de outro lado da mata relatando que havia um militar ferido, seguiu 

pela orla da mata até chegar a região do condomínio e se deslocou pela estrada 

em direção do chamado até encontrar o CB FRANÇA baleado. Declara também 

que foi informado pela sentinela do P1 que após o tiroteio uma pick-up evadiu-se 

do local.’ 
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Portanto, de relevante, desse depoimento, extrai-se que: os fatos ocorreram por 

volta de meia noite e não havia iluminação no local; havia estranhos na mata fechada 

que existia entre o Posto de Sentinela P3 (que fica ao lado do paiol, último posto de 

sentinela, na retaguarda da OM) e a rua que margeia lateralmente o Batalhão; houve 

disparos em direção aos militares que estavam na patrulha localizada no P3, dentre 

eles o acusado, então Asp JEYKSON, tendo em vista que a testemunha CB SAYMON 

afirma que, após o Asp JEYKSON subir na guarita e dar voz de prisão, houve um tiro 

que chegou a balançar a vegetação próxima à testemunha; o acusado seguiu os 

procedimentos de segurança, efetuou tiros de advertência, no que houve resposta com o 

tiro disparado da mata; que após o acusado ter dado voz de prisão aos indivíduos que 

estavam na mata, houve novo tiro em direção a patrulha que estava no P3; o CB 

SAYMON e o Asp JEYKSON atiraram em direção à mata. 

(...) 

No IPM, em depoimento confirmado em Juízo, o ex-SD CHAVES declarou (fls. 

82/83): 

‘Que, por volta das 22:30h ouviu disparos que supostamente ocorreram no 

loteamento ao lado do batalhão. Que, por volta de 23:15h quando encontrava-se 

tirando seu quarto de hora na guarita P2 (guarita do posto de combustível), o Cb 

SAYMON chegou junto ao seu posto solicitando que fosse acionado o alarme. Que, 

a força de reação comandada pelo Asp JEYKSON, foi em direção ao P3 (guarita 

do paiol) e momentos após ela retornou, porém ao aproximar-se do P2 ela foi 

novamente em direção ao P3. Que, por volta das 23:30 a força de reação voltou 

até ao P2 e foi rendido pelo Sd NATANAEL. Que, a partir deste momento passou a 

integrar a força de reação que se dirigiu ao P3. Perguntado, se acompanhou a 

tomada de decisão que culminou com a divisão da força de reação, respondeu que 

não. Que, chegando no P3 viu o ASP dando os tiros de advertência e, em ato 

contínuo, houve o disparo do interior da mata na direção da força de reação, 

ocasionando com isso o tiroteio. Que, depois de alguns disparos, a pistola do Cb 

SAYMON deu incidente de tiro; Que, durante o tiroteio não disparou nenhuma vez 

pois o Cb SAYMON pegou o FAL do declarante e deixou a pistola com ele’. 

De relevante, a testemunha ex-SD CHAVES, integrante da força de reação 

chefiada pelo então Asp JEYKSON, confirma que, após os tiros de advertência dados 

pelo acusado em direção à mata, houve reação de quem estava na mata com um tiro, daí 

seguindo-se o tiroteio. 

Sendo assim, o depoimento do acusado e das testemunhas SD LUCAS SILVA, CB 

SAYMON e ex-SD CHAVES provam que houve, realmente, um disparo proveniente da 

mata em direção à força de reação que estava no P3, ocasionando o disparo efetuado 

com a pistola pelo TEN JEYKSON que veio a atingir o CB FRANÇA. 

A intenção do TEN JEYKSON era repelir uma injusta agressão atual, mas por 

um erro na execução, acabou atingindo o CB FRANÇA. 

(...) 

Portanto, à luz do art. 37 do Código Penal Militar, o TEN JEYKSON deve 

responder como se realmente tivesse atingido os invasores. Note-se que tal dispositivo 

deve ser aplicado também às hipóteses de exclusão de crime, tal como a legítima defesa. 

(...) 
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A conduta do TEN JEYKSON e também do CB SAYMON de atirar em direção à 

mata, em retaliação ao tiro que de lá proveio, é clássica hipótese de legítima defesa, 

causa de exclusão da ilicitude (...): 

(...) 

(...), o acusado agiu em legítima defesa própria e de terceiros. Não obstante, é 

preciso analisar se houve excesso culposo (...). Entende-se que não houve excesso, o 

acusado estava agindo em legítima defesa, no posto P3 (paiol da OM), contra um ou 

mais civis invasores da OM que estavam armados, tendo exercido esse direito de defesa 

e, mais do que isso, seu dever de defesa do aquartelamento. 

Assim, por todos esses fundamentos, seja por atipicidade, não constituindo o fato 

infração penal (alínea ‘b’, art. 439 do CPPM), seja em razão da excludente de ilicitude 

da legítima defesa (alínea ‘d’ do mesmo dispositivo), deve o acusado ser absolvido. 

ANTE O EXPOSTO, DECIDE o Conselho Especial de Justiça para o Exército, por 

unanimidade de votos, JULGAR IMPROCEDENTE o pedido formulado na denúncia, 

para ABSOLVER o 2º Tenente JAYKSON KALYL DA SILVA PERUFO, pelo crime 

tipificado no Artigo 206, caput, do Código Penal Militar, com fundamento no art. 439, 

alíneas ‘b’ e ‘d’, do Código de Processo Penal Militar.” (fls. 337/356) (grifos nossos e no 

original) 

Irresignado, o Ministério Público Militar interpôs recurso de Apelação (fl. 
363) (Evento 1 - Doc -VOLUME19). 

Sustenta, em suas razões, que, no caso sub examine, são incontroversos os 
seguintes elementos que integram a formulação do tipo penal culposo: conduta, 

resultado, nexo causal e desvalor do resultado, todos materialmente demonstrados por 
meio dos exames periciais, que comprovam a autoria da conduta e o resultado dela 

advindo; que o Apelado agiu com imprudência ao efetuar um disparo de arma de fogo 

em uma mata localizada no interior do 23º B Log Sl, violando o dever de cuidado 

objetivo exigível para a situação em que se encontravam; que a sentença fundamentou a 

absolvição em dois argumentos alternativos: a) atipicidade penal da conduta, por 

ausência de previsibilidade objetiva do resultado no momento do disparo, e b) exclusão 

da ilicitude, com base na legítima defesa e erro na execução; que os fundamentos da 

sentença absolutória encontram-se desatrelados dos elementos de prova trazidos aos 

autos; que o primeiro fundamento adotado pelo Conselho Julgador, consistente na 

suposta falta de previsibilidade objetiva do resultado, carrega em si uma contradição que 
o anula, uma vez que, apesar de utilizar como referência o conceito de previsibilidade 
objetiva, a sentença descreve uma situação de fato que é própria da ideia de 

previsibilidade subjetiva; que existe uma distinção relevante entre a ausência de previsão 
ser objetiva ou subjetivamente verificável no caso concreto, e isso implica na própria 

estruturação do crime culposo; que não é a efetiva previsão do resultado que determina a 

ocorrência do crime culposo, mas a mera previsibilidade; que o crime culposo configura-
se tanto quando o agente prevê o resultado e acredita que pode evitá-lo (culpa 

consciente), como também quando não prevê um resultado que lhe era previsível (culpa 

inconsciente); que a culpa somente é afastada quando o resultado for imprevisível; que 

previsibilidade não é o mesmo que previsão; que, a sentença faz referência à ausência de 
previsibilidade objetiva na espécie, entretanto “(...) a todo momento argumenta em 
termos de previsibilidade subjetiva, circunstância que seria própria do dolo eventual ou 
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da culpa consciente, elementos que em nenhum momento foram cogitados no caso em 
questão - que trata de caso de culpa inconsciente, portanto, sem previsão”; que, antes que 

o Asp JEYKSON efetuasse o disparo que vitimou o Cb FRANÇA, foi questionado pelo 

Sgt SOUZA sobre a possibilidade de vir a atingir algum militar integrante da segunda 
patrulha, o que demonstra não somente a previsibilidade do resultado, mas também a 

violação de um dever de cuidado para o qual fora advertido momentos antes do disparo; 

que, se ao Sgt SOUZA foi possível conceber a hipótese de um disparo efetuado naquelas 
circunstâncias atingir outro militar, obviamente essa ideação também era totalmente 

factível ao Asp JEYKSON, situação essa que caracteriza a “previsibilidade objetiva” do 
resultado, pois, do contrário, qualquer conhecimento real além disso colocaria o agente 

às margens do “dolo eventual”; que alguns trechos da própria sentença demonstram a 

inobservância do dever de cuidado objetivo; que o disparo que ceifou a vida do Cb 

FRANÇA foi realizado a esmo pelo Ten JEYKSON; que o CPJ entendeu que o Ten 

JEYKSON somente atirou em direção à mata após a ocorrência de disparos vindos 

daquele sentido e que teriam sido efetuados por invasores, além de que o Ten JEYKSON 
desconhecia o fato de que a Vítima estava na linha de tiro, pois não deu ordem para que 

o Cb FRANÇA seguisse pela lateral externa do quartel em direção ao P3; que, 
inicialmente, deve ser considerada a completa ausência de prova sobre a efetiva presença 

de “invasores” no interior da OM no momento em que o Ten JEYKSON realizou 
disparo de advertência com pistola, tampouco que esses invasores teriam realizado 

disparos de arma de fogo no local; que a inequívoca ausência de prova, conjugada com 

as demais informações do caso, permitem concluir que o Ten JEYKSON agiu de forma 

imprudente, violando o dever de cuidado exigível nas circunstâncias; que é incontroverso 

que o Ten JEYKSON dividiu a força de reação em duas patrulhas, e que, no momento 

do disparo, a equipe liderada pelo Ten JEYKSON não tinha nenhum contato (visual, 

rádio ou por qualquer outro meio) com a equipe liderada pelo Cb FRANÇA, de modo 

que as ações de ambas pudessem ser coordenadas no sentido de evitar um eventual 
confronto entre elas, devido ao risco de, em algum momento, se disporem em pontos 

opostos, o que de fato aconteceu; que também é incontroverso que a equipe do Ten 

JEYKSON não tinha contato visual de nenhum suposto invasor, de modo que, qualquer 

ação ou reação pudesse se dar, como efetivamente se deu, contra os próprios 

companheiros; que a conduta do Apelado, de realizar disparos em linha reta na direção 
de uma mata fechada, onde não era possível visualizar o trajeto ou ponto de repouso dos 

projéteis, por si só, viola um dever de cuidado objetivo; que houve autorização, por parte 

do Ten JEYKSON, para que a equipe do Cb FRANÇA seguisse um percurso que, ao 
fim e ao cabo, possibilitou estarem ambas as equipes na linha de tiro uma da outra, 

conforme reforçado pela prova testemunhal produzida desde o IPM e ratificada em 

Juízo, especialmente pelos depoimentos prestados pelo Cb PACHECO e Cb 

GEOVANNE, corroborados pela testemunha Sgt SOUZA; que, apesar de todos esses 

elementos de prova, o Conselho acolheu a versão dos fatos apresentada pelo Apelado, no 

sentido de que houve falha de entendimento por parte do Cb FRANÇA, que, mesmo 

tendo recebido uma ordem para permanecer no P2, decidiu ir, por sua conta e risco, em 

direção ao P3, o que é inadmissível, com base nos depoimentos citados; que, por outro 

lado, a sentença afirma que seria improvável o Ten JEYKSON ter dividido a força de 

reação em duas equipes, argumentando para isso que essa divisão não estaria prevista no 
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PDA, mas que, entretanto, tal divisão de fato ocorreu, sendo ela o primeiro elemento 
causal para o desfecho indesejado, tendo sido afirmada por todos os envolvidos no caso, 

e até mesmo na versão dos fatos admitida para fins absolvição, que seria para a equipe do 

Cb FRANÇA permanecer em local certo (P2); que, diferentemente do que afirmado na 

sentença, é inverossímil que o Cb FRANÇA tenha desobedecido uma determinação 

superior e comandado a ação de uma tropa armada gerando risco para a segurança de 

seu próprio grupo, já que todos sabiam que o primeiro grupo deslocava-se para o P3; que 

o Apelado tinha potencial conhecimento de que a Vítima poderia estar na linha de tiro, 

sendo-lhe previsível, no momento em que efetuou o disparo, a possibilidade de vir a 

atingir algum militar, sobretudo após a advertência feita pelo Sgt SOUZA; que, presente 

a previsibilidade, não há dúvida de que o Apelado teria que agir com maior cautela 
(dever de cuidado), coordenando efetivamente as ações dos dois grupos ou recuando o 

seu grupo, mas tomando todas as precauções para evitar um confronto às cegas; que, na 

dúvida quanto a presença de um possível invasor ou outra patrulha, o Apelado deveria 

abster-se; que nenhum invasor foi encontrado ou identificado no local, nem mesmo 

vestígios de que, em algum momento, alguma pessoa estivesse na área militar no 

momento em que as equipes se chocaram; que a mera presunção de que poderia haver 

invasores no local não autoriza a realização de disparos em direção à mata; que o projétil 

disparado poderia atingir pessoas e bens além da cerca da OM, o que por si demonstra a 

falta de cuidado; e que, uma vez atendidos os elementos do crime culposo, a conduta é 

penalmente típica e a condenação é medida que se impõe, motivo pelo qual a sentença 
deve ser reformada. 

Prossegue, afirmando que não procede o outro argumento utilizado na 

sentença para absolver o Apelado de exclusão da ilicitude em virtude da suposta 
ocorrência de erro de execução em legítima defesa, tendo em vista que não houve disparo 

antecedente ao tiro efetuado pelo Ten JEYKSON; que, ao contrário do que registra a 
sentença, não está provado que havia invasores na mata da OM e/ou que tais invasores 

atiraram em direção à patrulha chefiada pelo Ten JEYKSON, a fim de justificar os 

disparos de advertência realizados diretamente em direção à mata; que, desde o início, os 

disparos de advertência realizados pelo Ten JEYKSON foram realizados em direção à 

mata, conforme depoimentos do Cb SAYMON e dos Sds LUCAS SILVA e CHAVES, 

que corroboram a dinâmica dos eventos descrita pelo Sgt SOUZA; que impressiona o 
fato de que, apesar de os mencionados depoimentos terem descrito uma dinâmica de 

eventos que ocorreu na ordem tiros de advertência > tiro vindo da mata > tiroteio, foram 
utilizados pelo Conselho Julgador em sentido diametralmente oposto, suprimindo o 

primeiro evento da cronologia; que a versão apresentada pelo Apelado de que houve 
disparo de arma de fogo antes do disparo por ele efetuado não se sustenta perante a  

prova testemunhal; que não faz sentido que o Sgt SOUZA tivesse interpelado o Ten 

JEYKSON sobre a possibilidade de vir a atingir algum membro da segunda equipe com 
o “disparo de advertência” se já estivessem sob ataque de supostos agressores externos, 

pois, nesse caso, não se trataria obviamente de advertência; que não foi confirmado que o 

Apelado utilizou munição de festim antes do tiro de pistola, o que reforça a ideia de que 

o primeiro tiro de pistola pegou a patrulha de surpresa; e que ninguém foi encontrado na 

mata e, caso houvesse alguém naquele local, certamente seria localizado pela equipe do 

Cb FRANÇA, que lá estava, pois aquela seria a única rota de fuga do local. 
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E conclui, asseverando que a dinâmica do evento apresentada na denúncia e 

comprovada nos autos não permite o reconhecimento da tese da legítima defesa, real ou 
putativa, uma vez que não houve tiro antecedente para justificar no caso um “revide” por 

parte do Ten JEYKSON, ou seja, não houve injusta agressão, e, por isso, resultando, por 
conseguinte, igualmente impossível o reconhecimento da aberratio ictus como causa de 

exclusão da ilicitude; que, nem mesmo que se aceite a versão dos fatos esposada na 

sentença, contrária à prova dos autos, não haveria erro de execução, porque os disparos 

feitos pelo Ten JEYKSON foram efetuados a esmo em direção à mata, “(...) para, quem 
sabe, atingir um suposto invasor, e não pontualmente visando um alvo certo - requisito 
essencial à existência de erro em execução”; e que a conduta praticada pelo Ten 

JEYKSON está em conformidade com os elementos normativos que definem a prática 
de crime culposo, segundo o art. 33, inciso II, do CPM. 

Por fim, pugna pelo provimento do presente recurso, com a consequente 

condenação do Tenente do Exército JEYKSON KALYL DA SILVA PERUFO pela 
prática do delito previsto no art. 206, caput, do CPM (homicídio culposo), nos termos da 

denúncia (fls. 367/381) (Evento 1 - Doc -RAZAPELA20). 

Em contrarrazões, a Defesa refuta os argumentos defensivos e requer seja 
mantida, na íntegra, a Sentença recorrida (fls. 390/394) (Evento 1 - Doc -CONTRAZ22). 

A douta Procuradoria-Geral da Justiça Militar, no Parecer subscrito pelo 
ilustre Subprocurador-Geral Dr. CARLOS FREDERICO DE OLIVEIRA PEREIRA, 

opina pelo provimento do recurso (Evento 7 - Doc 1-PAREC MP). 

É o Relatório. 
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VOTO 

Insurge-se o Parquet Militar contra a Sentença do Conselho Especial de 
Justiça da Auditoria da 8ª CJM, de 25/9/2017, que absolveu o Tenente do Exército 

JEYKSON KALYL DA SILVA PERUFO da prática do crime de homicídio culposo, 

previsto no art. 206, caput, do CPM. 

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, deve ser conhecido o recurso de 

Apelação. 

No mérito, razão assiste ao inconformismo do representante ministerial, 
conforme os argumentos a seguir delineados. 

Nas razões recursais, o órgão de acusação aduz, em síntese, que estão 

presentes os elementos caracterizadores do tipo penal culposo; e que o Ten JEYKSON 

KALYL DA SILVA PERUFO, ao efetuar disparo com arma de fogo em direção a uma 

mata fechada localizada no interior do 23º B Log Sl, sem saber em que estava atirando, 

agiu de forma absolutamente imprudente, o que torna imperativa a condenação do 

Apelado pela prática do crime de homicídio culposo. 

A autoria e a materialidade do delito praticado pelo Ten JEYKSON 

KALYL DA SILVA PERUFO restaram sobejamente comprovadas pelas provas 

constantes dos autos, precipuamente pelos depoimentos prestados em Juízo pelo próprio 

Acusado e pelas testemunhas Cb JOSÉ SAYMON DA COSTA (fls. 156/157) (Evento 1 

- Doc -VOLUME8); Cb JOSÉ LUIS FARIAS PACHECO (fls. 158/159) (Evento 1 - 

Doc -VOLUME8); Cb MARCELLO GEOVANNE CARNEIRO OLIVEIRA (fls. 

160/161) (Evento 1 - Doc -VOLUME9); Sgt CARLOS ALEXANDRE DE SOUZA (fls. 

162/163) (Evento 1 - Doc -VOLUME9); e Sd YVISON CHAVES SANTOS (fls. 

245/245v.) (Evento 1 - Doc -VOLUME12), tudo em consonância e coerência com os 

demais elementos instrutórios do processo, tais como a Certidão de Óbito do Cb 

THIAGO RAFAEL CARNEIRO DE FRANÇA (fl. 9) (Evento 1 - Doc -APENSO24); 

Pasta de Ordens do 23º Batalhão Logístico de Selva (23º B Log Sl) (fls. 48/68) (Evento 1 

- Docs -APENSO25, -APENSO26, -APENSO27); folha de cautela do armamento (fl. 

75) (Evento 1 - Doc -APENSO27); Laudo Pericial (Levantamento de Dados em Local 

de Homicídio) (fls. 99/108) (Evento 1 - Docs -APENSO28 e -APENSO29); Laudo de 

Perícia Balística (fls. 115/122) (Evento 1 - Doc -APENSO29); Relatório do IPM (fls. 

141/147) (Evento 1 - Doc -APENSO30); e Laudo Pericial de Reprodução Simulada dos 

Fatos (fls. 164/189 e 160) (Evento 1 - Docs -APENSO31 e -APENSO32). 

A Certidão de Óbito da Vítima, Cb THIAGO RAFAEL CARNEIRO DE 

FRANÇA, registrou, como causa mortis, “PERDA OBSTRUTIVA DE SANGUE 
TÓRAX, LESÃO CARDÍACA E PULMONAR, FERIMENTO POR ARMA DE 

FOGO” (grifo nosso). 

Por sua vez, o Laudo nº 52/2014, de 18/7/2014, elaborado no Centro de 
Perícias Científicas “Renato Chaves” do Governo do Estado do Pará, subscrito pelo 

perito criminal CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA CASTRO, atestou que o projétil 

que ceifou a vida do Cb FRANÇA foi deflagrado pela pistola calibre 9 mm, marca 
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IMBEL PST 9 M973, série nº 20182, que, conforme folha de cautela do armamento, 

estava de posse do Ten JEYKSON, nos seguintes termos: 

“4 - CONCLUSÃO: Ante o exposto e o que foi observado, conclui o Perito que as 

armas de fogo periciadas apresentaram vestígios de terem efetuado tiro(s), 

anterior(es) ao exame, porém não se pode precisar a recenticidade do(s) 

mesmo(s) e no momento da perícia, encontravam-se em condições de 

funcionamento. No exame de confronto balístico o projétil questionado (PQ) 

coletado do cadáver do militar Thiago Rafael Carneiro de França, apresentou 

confronto POSITIVO com os projeteis padrões coletados do cano da arma de 

fogo Pistola Pst 9 M973 n° Série 20182. O projétil questionado (PQ), apresentou 

confronto NEGATIVO com os projeteis padrões (PP) coletados dos canos das 

armas de fogo Pistolas Pst 9 M973 n° Séries 21785 e 20729. (...)” (grifo nosso) 

Desse modo, não paira qualquer dúvida acerca da autoria e da 

materialidade delitivas. 

Uma vez demonstrado que a conduta praticada pelo Ten JEYKSON é típica 

e antijurídica, cumpre fazer a análise da culpabilidade. 

De acordo com o art. 33, inciso II, do Código Penal Militar, considera-se 

crime culposo “(...) quando o agente, deixando de empregar a cautela, atenção, ou 
diligência ordinária, ou especial, a que estava obrigado em face das circunstâncias, não 
prevê o resultado que podia prever ou, prevendo-o, supõe levianamente que não se 
realizaria ou que poderia evitá-lo”. 

Em consonância com a legislação castrense, o art. 18, inciso II, do Código 

Penal comum, dispõe que o crime culposo ocorre “(...) quando o agente deu causa ao 
resultado por imprudência, negligência ou imperícia” (grifo nosso). 

Na doutrina, HELENO CLÁUDIO FRAGOSO ensina que “Há crime 
culposo quando o agente, violando o cuidado, a atenção ou a diligência a que estava 
adstrito, causa o resultado que podia prever, ou que previu, supondo, no entanto, 
levianamente, que não ocorreria”.1 

No mesmo sentido, EUGENIO RAUL ZAFFARONI e JOSÉ HENRIQUE 

PIERANGELI preceituam que a culpabilidade “(...) é um conceito de caráter normativo, 
que se funda em que o sujeito podia fazer algo distinto do que fez, e que, nas circunstâncias, 

lhe era exigível que o fizesse” (grifo nosso).2 

Pois bem. Segundo consta dos autos, restou provado que, na noite de 

17/6/2014, o Ten JEYKSON KALYL DA SILVA PERUFO, à época Aspirante a 
Oficial, escalado para a função de Oficial-de-Dia ao 23º Batalhão Logístico de Selva (23º 

B Log Sl), após o segundo acionamento do Plano de Defesa do Aquartelamento (PDA) 

em razão de suposta tentativa de invasão do quartel, agiu de forma leviana e 

imprudente, em evidente violação do dever de cuidado exigível para a situação, e, ao 

                                                           
1
 FRAGOSO, Heleno Cláudio. Lições de Direito Penal – parte geral. 17ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2006, p. 

220. 
2
 ZAFFARONI, Eugenio Raul. PIERANGELI, José Henrique. Manual de Direito Penal Brasileiro, volume 1: 

parte geral. 6ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006, p. 517. 
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efetuar disparos com arma de fogo a esmo em direção a uma mata densa, sem a prévia e 

inequívoca identificação do alvo, causou a morte instantânea do Cb THIAGO 

RAFAEL CARNEIRO DE FRANÇA. 

O simples fato de efetuar disparos com arma de fogo, em linha reta, na 

direção de uma mata fechada, contra “cochichos”, sem a mínima condição de 

identificar o suposto alvo, por si só já demonstra a manifesta imprudência e o agir 

precipitado por parte do Apelado. 

A distância, a escuridão da noite e a existência de mata fechada entre o local 

de onde o Ten JEYKSON efetuou os disparos com munição real e o ponto em direção 

ao qual estava atirando não lhe permitiam fazer o reconhecimento preciso de pessoas, e 

sequer se eventualmente tais pessoas representavam ameaça à segurança do quartel ou 

à integridade física do Apelado e demais militares que compunham a força de reação. 

Assim, sem ter a capacidade de identificar em que ou em quem estava 

atirando, e após dividir a força de reação em dois grupos, é evidente que o Apelado, 

agindo com total inobservância do dever objetivo de cautela, terminou por praticar os 

elementos caracterizadores do fato típico culposo, o que lamentavelmente causou a 

morte de seu colega de farda. 

Se havia dúvida quanto à existência ou não de invasor(es) e a real 
periculosidade para a segurança do quartel e dos militares, o procedimento correto que o 

Ten JEYKSON deveria ter adotado era o de obedecer fielmente as normas de 

segurança, o que, conforme ele próprio declarou em Juízo, não ocorreu. 

A Pasta de Ordens do 23º B Log Sl detalha os procedimentos relativos ao 
serviço de guarda do quartel que devem ser adotados por todos os militares treinados 
para o manejo de armas. 

As normas de segurança para o uso do armamento, previstas no mencionado 
regulamento, consistem em: 

“(...) 

§ 1º Em situação que exija maior segurança da sentinela para o cabal 

desempenho de sua missão, incumbe-lhe, especialmente à noite, e de 

conformidade com as instruções e ordens particulares recebidas, além das 

prescrições normais estabelecidas, as seguintes: 

I - fazer passar ao largo de seu posto os transeuntes e veículos; 

(...) no caso do inciso I do § 1º deste artigo: 

a) comandar “Passe ao largo''; 

b) se não for imediatamente obedecido, abrigar-se, repetir o comando, dar o 

sinal de chamada ou de alarme e preparar-se para agir pela força; 

c) se ainda o segundo comando não for cumprido, intimar pela terceira vez, e 

tratando-se de indivíduo isolado, mantê-lo imobilizado à distância, apontando-

lhe sua arma carregada e com a baioneta armada, até que ele seja detido pelos 

elementos da guarda que tiverem acorrido ao sinal de alarme; 
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d) em caso de não obediência à terceira vez, fazer um disparo para o ar e 

somente reagir pelo fogo se houver, pelo indivíduo isolado, manifesta tentativa 

de agressão à sua pessoa ou à integridade das instalações; 

e) tratando-se de grupo ou de veículos, fazer um primeiro disparo para o ar e, 

em seguida, caso não seja ainda obedecida, atirar no grupo ou nos veículos; e 

f) no caso de ameaça clara de agressão, a sentinela fica dispensada das 

prescrições citadas nas alíneas deste inciso; 

II - dar sinal de aproximação de qualquer força, logo que a perceba; e 

III - fazer parar, a uma distância que permita o reconhecimento, pessoas, 

viaturas ou força que pretendam entrar no quartel. 

(...)” (grifos nossos) 

Inquirido em Juízo, o Ten JEYKSON declarou, de relevante, que, por 
ocasião do segundo acionamento do PDA, determinou a divisão da força de reação em 

duas equipes; QUE A REGIÃO DA MATA ESTAVA MUITO ESCURA E A 

VEGETAÇÃO ESTAVA MUITO ALTA; que inicialmente efetuou disparos de 

advertência com o fuzil de um outro militar usando munição de festim porque “NÃO 

TINHA COMO SABER NO QUE ESTAVA ATIRANDO”; que, após os disparos 

feitos com munição de festim, ocorreu uma movimentação dentro da mata, ficando claro 

para o Apelado que havia pessoas lá dentro; que, apesar dos disparos e ordens dadas para 

que as supostas pessoas saíssem de dentro da mata, ninguém saiu; que deu ordem para 
que todos os outros militares ficassem posicionados atrás de uma marcação que havia na 

terra antes da mata, que era uma posição de segurança; que, na sequência, o Apelado 

foi um pouco mais à frente e efetuou um disparo de pistola para o chão, momento em 

que o Sgt SOUZA o questionou se não haveria gente da patrulha deles do outro lado 

da mata, ao que o Apelado respondeu que não porque eles estariam no P2; que realizou 

um segundo disparo para o chão e receberam um tiro de volta; que só deu tempo de eles 

responderem e se abrigarem na guarita, e que o tiroteio continuou por tempo que o 

Apelado não consegue determinar; que, após ouvir de dentro da mata que o Cb 

FRANÇA estava ferido, o Apelado saiu correndo pelo mesmo caminho que fez no 

acionamento do primeiro PDA e, ao chegar do outro lado, encontrou a vítima baleada; 

que acionou o SAMU e, juntamente com o SAMU, veio a Polícia Militar; que a Polícia 

Militar fez uma ronda na região e os policiais não encontraram nada; que, no dia 
seguinte, a área em que os fatos ocorreram foi interditada e uma boa parte do batalhão 

realizou uma força tarefa, entretanto nenhum cartucho ou projétil foi encontrado no 

local; QUE NENHUM INVASOR FOI PRESO NEM IDENTIFICADO; QUE, 

QUANDO DISPAROU EM DIREÇÃO À MATA, O APELADO NÃO TINHA 

CONHECIMENTO NEM HAVIA A POSSIBILIDADE DE ELE SABER QUEM É 

QUE ESTAVA LÁ; que o tiroteio teve início após os dois disparos de pistola que o 

Apelado efetuou para o chão; QUE O APELADO NÃO CHEGOU A VER NENHUM 

INVASOR, mas PRESUMIU porque, no momento em que chegou ao P3, foi informado 

por outros dois militares que teriam visto esse(s) suposto(s) invasor(es) saindo de dentro 
da mata e retornando para dentro da mata, e também porque tinha certeza absoluta de 
que não havia qualquer outro militar naquela região, “(...) então, obviamente, só restariam 
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invasores ali (...)” (grifo nosso); e que não há testemunha do diálogo que teve com o Cb 

FRANÇA. 

Ora, qualquer pessoa com o mínimo de conhecimento sabe que não se pode 

efetuar disparo com arma de fogo sem previamente identificar o alvo e que “A arma 
NUNCA deverá ser apontada em direção que não ofereça segurança”3 (grifo nosso). 

Nas circunstâncias em que se encontrava, era exigível do Ten JEYKSON a 
adoção de conduta diversa. Ao apontar uma pistola 9 mm e efetuar disparos com 

munição real em direção que não oferecia qualquer segurança, o Apelado, militar com 

treinamento de tiro, deixou de empregar a cautela a que estava obrigado, vindo a 

causar um resultado que lhe era perfeitamente previsível e para o qual, inclusive, foi 

advertido pelo Sgt SOUZA momentos antes da tragédia. 

Dessa forma, estão demonstradas à saciedade a previsibilidade objetiva e a 

violação do dever de cuidado objetivo. 

Outro fundamento encontrado na Sentença e que merece maiores 
esclarecimentos é a tese de ter o Apelado agido sob o manto da excludente da legítima 
defesa. 

Na dicção do art. 44 do CPM, “Entende-se em legítima defesa quem, usando 
moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a 
direito seu ou de outrem” (grifo nosso), o que não se verifica no caso dos autos. 

Isso porque, ainda que fosse levado em consideração que o Apelado não sabia 

que a Vítima e sua equipe estavam na sua linha de tiro, e acreditasse estar atirando em 

um provável meliante, tais disparos jamais poderiam ter sido efetuados, a uma porque 

não houve contato visual do Ten JEYKSON com nenhum suposto invasor, a duas 

porque, mesmo que o Ten JEYKSON tivesse visto uma pessoa na área interna da OM e 
soubesse tratar-se de um invasor, o procedimento exigido de um militar com formação 
técnica para o manuseio de arma de fogo seria a abordagem e voz de prisão. 

Nesse contexto, onde não houve sequer a identificação visual de qualquer 

pessoa estranha a invadir o quartel, não é possível vislumbrar a presença do requisito 

“injusta agressão” a justificar a atuação do Apelado. 

Logo, não há que se falar na tese da legítima defesa como excludente da 

ilicitude da conduta praticada pelo Ten JEYKSON. 

Vale ainda registrar que a condição da vítima de ser outro militar ou mesmo 

um invasor em nada influenciaria o cotejo da responsabilidade penal do Ten JEYKSON, 

uma vez que, apenas a título de exemplo, como foi dito pela testemunha Sgt SOUZA, já 

havia ocorrido invasão do quartel por caçadores, tornando ainda mais injustificada a 

conduta adotada pelo Ten JEYKSON. 

                                                           
3
 Cartilha de Armamento e Tiro, Normas de Segurança. Serviço de Armamento e Tiro (SAT) da Academia 

Nacional de Polícia (ANP) e Comissão Nacional de Credenciamento de Instrutores de Armamento e Tiro 

(CONAT/DARM). Disponível em: <http://www.pf.gov.br/servicos-pf/armas/cartilha-de-armamento-e-tiro.pdf>. 

Acesso em: 17 set. 2018. 

http://www.pf.gov.br/servicos-pf/armas/cartilha-de-armamento-e-tiro.pdf
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Assim, verifica-se claramente que, no que diz respeito à aferição dos 

elementos caracterizadores do tipo penal culposo, data vênia do douto Órgão Julgador, 

não subsistem os argumentos utilizados para absolver o Ten JEYKSON, restando 

inequivocamente demonstrada a ocorrência de culpa na conduta do Apelado. 

No sentido do caso sub examine, trazemos jurisprudência pátria colacionada 

pelos autores MÁRCIO BÁRTOLI e ANDRÉ PANZERI, na obra “Código Penal e sua 
Interpretação”, 8ª. ed. São Paulo: RT, 2007, pp. 2511/25164: 

“O uso da arma só se autoriza como ultima ratio, em face de militante 

agressividade. A resistência meramente passiva (bem como a desobediência pura 

e simples como acontece na fuga) não a autorizam.” (TACRIM-SP – AC – Rel. 

DÍNIO GARCIA – RT 443/495) 

“Não sendo a região completamente desabitada, age com manifesta imprudência 

quem, precipitadamente, dispara contra um vulto sem averiguar do que se 

trata.” (grifo nosso) (TACRIM-SP – AC – Rel. REZENDE JUNQUEIRA – 

JUTACRIM-SP XI/237). 

“Se, pelos depoimentos do réu, da própria vítima e das testemunhas, os tiros 

dados pelo acusado foram a esmo, não tendo endereço preciso, conclui-se que o 

ferimento causado foi a título de culpa, operando-se, portanto, a 

desclassificação do delito.” (grifo nosso) (TJPR – AC – Rel. MUNHOZ 

GONÇALVES – RT 570/387). 

Por fim, a corroborar o entendimento acima exposto, manifestou-se a douta 

Procuradoria-Geral da Justiça Militar no Parecer da lavra do ilustre Subprocurador-Geral 
Dr. CARLOS FREDERICO DE OLIVEIRA PEREIRA (Evento 7, Doc 1-PAREC MP):  

“É indiscutível nos presentes autos a ausência de identificação do 

suposto invasor do aquartelamento, elemento importantíssimo para o deslinde 

do caso, a nosso sentir, não devidamente analisado. Do ponto de vista da análise 

de antinormatividade, a suposição de existência de alguém a andar pelo lado de 

fora do quartel já não dá ensejo a uma resposta armada, por si só (...). E, se 

essa pessoa existisse, tivesse sido identificada e estivesse mesmo armada, ainda 

assim não se poderia supor ser um agressor. Poderia ser um caçador, por 

exemplo. Dadas as peculiaridades do local, mata densa e a noite, no lugar do Cb 

França poderia ter morrido um civil, caçador, ou mesmo o seu acompanhante, 

ou, ainda, um simples transeunte. Isso não está sendo dito para, de plano, 

incriminar a conduta do oficial, mas para dar o contorno jurídico correto ao 

caso, porque, em um segundo momento, não se pode olvidar que o receio, sem 

dúvida justificado, de uma invasão de criminosos em quartel, principalmente nos 

dias de hoje, é algo factível. Mas esse pressuposto não devidamente analisado a 

nosso aviso, dita toda a solução para o caso. 

Ou seja, a conduta do Oficial e dos demais militares em realizar disparos 

contra pessoa não identificada, em agressão suposta, é de qualquer forma típica 

e ilícita, pouco importa o animus defendi presente, pois a conclusão nesse 
                                                           
4
 Disponível em: < https://universobh.files.wordpress.com/2012/12/cc3b3digo-penal-comentado-parte-

especial.pdf>. Acesso em: 17 set. 2018. 

https://universobh.files.wordpress.com/2012/12/cc3b3digo-penal-comentado-parte-especial.pdf
https://universobh.files.wordpress.com/2012/12/cc3b3digo-penal-comentado-parte-especial.pdf
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aspecto decorre de pesquisa objetiva e não afasta o dolo do tipo, logo, havendo 

resultado morte, inicia-se a análise do comportamento como típico, no homicídio 

doloso, ou culposo, a depender do estado anímico do agente. Entenda-se bem, só 

se pode falar de reação amparada por excludente de ilicitude diante de caso 

comprovado de agressão injusta, nunca sobre hipótese possível ou suposta. O 

direito penal não coloca no mesmo plano situação real e situação suposta. O 

quadro fenomênico, a nosso sentir, foi analisado sobre pressupostos objetivos 

errados na acusação, na defesa e no julgamento. Não se passa à análise do 

estado anímico sem esgotar-se os critérios objetivos referentes à tipicidade e 

antijuridicidade. 

Consta que, após a desativação do sistema de segurança interno pela 

suspeita do que foi dito, como presença de ‘meliante’ supostamente invasor nas 

proximidades do aquartelamento e sem certeza de objetivos criminosos, o réu 

reativou o dito sistema, determinando que o Cb França retornasse para o Posto 

P2. É que o suposto ‘meliante’ teria sido visto novamente nas imediações do 

quartel. Aqui existe uma dúvida se o retorno à perseguição pelo Cb França se 

daria pelo lado de dentro ou de fora do aquartelamento. Pelo lado de fora 

haveria muito maior possibilidade de ‘tiro amigo’, pois ele estaria próximo à 

mata, mais facilmente confundido com alguém naquele local. O oficial disse que 

determinou que fizessem o retorno ao Posto 2 pelo lado de dentro do  Batalhão. 

Os graduados que acompanhavam a vítima não confirmam esta versão, p ex, Cb 

Pacheco, (...). Já o Cb Geovane foi taxativo em dizer que o oficial sabia que a 

outra patrulha seguia pela parte de fora da OM. No entanto, é indiscutível que o 

oficial sabia que nessa perseguição do suposto meliante invasor não estava 

sozinho. Paralelamente, outra guarnição estava presente realizando a mesma 

diligência. O Sgt Carlos de Souza (...) reforçou o alerta ao réu dessa segunda 

patrulha nas imediações e que poderia um disparo atingir os militares 

daquela patrulha. 

(...) 

Resumindo, as circunstâncias indiscutíveis do fato são as seguintes: o 

agressor (meliante invasor) era suposto, assim como a própria agressão injusta 

iminente; o oficial, ao disparar para a mata (nem para cima, nem para baixo) 

atirou para matar, (...); no entanto, o oficial tinha previsibilidade de que poderia 

acertar o seu colega de farda, mas evidentemente jamais isso desejava, nem 

mesmo indiretamente. (...) 

(...) 

Trata-se de modalidade de culpa imprópria. (...) presentes os pressupostos 

do crime culposo de resultado. (...), logo, trata-se de erro vencível, inescusável. 

A previsibilidade objetiva é indiscutível, até porque presente no plano concreto. 

A situação é de culpa com previsão. O oficial atirou a esmo para dentro da mata, 

e ainda fora alertado pelo Sgt Souza sobre o risco de matar colega de farda. A 

culpa, com a devida vênia da sentença, não era apenas previsível, pois o 

resultado foi previsto, até porque alertado. Não estamos a falar de armas que 

disparam sozinhas… E o oficial trocou munição de festim por munição real. 
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Quando atirou na direção da mata o fez com munição real, fato que ele próprio 

não nega. Eventuais disparos de dentro da mata não isentam o apelante, nem 

afastam a sua violação à norma de cuidado quanto a disparar a esmo na mata 

sem melhor analisar a situação. O idêntico erro da vítima, caso tenha realmente 

acontecido, não exculpa o erro do réu. Não há falar em compensação de culpas 

em direito penal. 

(...) 

Concluindo, (...) deve ser condenado o réu, pois presentes os 

pressupostos do crime culposo de resultado. Trata-se de culpa consciente. (...) 

Tivesse o oficial atentado para os riscos que o caso impunha, na conformidade 

do que viu e do próprio alerta recebido por quem estava ao seu lado, e o 

resultado não teria acontecido. (...) 

Posto isso, somos de parecer que o recurso seja julgado procedente.” 

(grifos nossos) 

Assim sendo, caracterizado o delito de HOMICÍDIO CULPOSO, e ausentes 
quaisquer circunstâncias excludentes de ilicitude ou de culpabilidade, é de ser reformada 

a Sentença absolutória, tornando-se impositiva a condenação do Tenente do Exército 

JEYKSON KALYL DA SILVA PERUFO, como incurso nas sanções do art. 206, 
caput, do CPM. 

Passa-se à fixação da pena. 

Trata-se de Réu primário e sem antecedentes criminais. 

Presentes as circunstâncias favoráveis do art. 69 do CPM, a pena-base é 

fixada em 1 (um) ano de detenção, mínimo cominado ao delito do art. 206, caput, do 

CPM. 

Presente a agravante de estar o agente de serviço, prevista no art. 70, inciso II, 
alínea L, do CPM, a pena-base é majorada na fração de 1/5 (um quinto), em 
conformidade com o art. 73 do CPM. Ausentes causas atenuantes. 

Na ausência de causas especiais de aumento e de diminuição de pena, a pena 

é tornada definitiva no quantum de 1 (um) ano, 2 (dois) meses e 12 (doze) dias de 

detenção. 

Concede-se o benefício da suspensão condicional da pena pelo prazo de 2 
(dois) anos, nos termos do art. 84 do CPM e art. 606 do CPPM, nas condições 

estabelecidas no art. 626 do CPPM, excetuada a alínea “a”, com a obrigatoriedade de 
comparecimento trimestral perante o juiz da execução, designando-se o Juiz-Auditor da 

Auditoria da 8ª CJM para presidir a audiência admonitória, ex vi do art. 611 do CPPM. 

Por fim, fica estabelecido o regime prisional inicialmente aberto para o 

cumprimento da pena, no caso de renúncia ou de revogação do sursis, nos termos do art. 
33, § 2º, alínea “c”, do CP comum, c/c o art. 110 da Lei nº 7.210/1984. Concede-se, 
ainda, o direito de recorrer em liberdade. 

Posto isso, dou provimento ao apelo ministerial para reformar a Sentença e 

condenar o Tenente do Exército JEYKSON KALYL DA SILVA PERUFO à pena de 1 
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(um) ano, 2 (dois) meses e 12 (doze) dias de detenção, como incurso no art. 206, caput, 
c/c o art. 70, inciso II, alínea L, ambos do CPM, com o benefício do sursis pelo prazo de 

2 (dois) anos, observadas as condições fixadas no Acórdão, o regime prisional 
inicialmente aberto para o cumprimento da pena, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “c”, 
do CP comum, c/c o art. 110 da Lei nº 7.210/1984, e o direito de recorrer em liberdade. 
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Posto isso, dou provimento ao apelo ministerial para reformar a Sentença e 

condenar o Tenente do Exército JEYKSON KALYL DA SILVA PERUFO à pena de 1 

(um) ano, 2 (dois) meses e 12 (doze) dias de detenção, como incurso no art. 206, caput, 
c/c o art. 70, inciso II, alínea L, ambos do CPM, com o benefício do sursis pelo prazo de 
2 (dois) anos, observadas as condições fixadas no Acórdão, o regime prisional 

inicialmente aberto para o cumprimento da pena, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “c”, 
do CP comum, c/c o art. 110 da Lei nº 7.210/1984, e o direito de recorrer em liberdade. 


