SUPERIOR TRIBUNAl MI LITAR

RECURSO CRIMINAL Nº 5.064 - BAHIA

EMEN TA - Prisão Preventiva .
Art . 254, letras a e b, do CPPM.
Prova do fato delituoso e indÍcios
suficientes de autoria.
Decisão 9ue demonstra a conveniência da custodia preventiva .
Nega-se provimento ao recurso .

RELATOR
Min . Dr. Nelson Barbosa Sampaio .
RECORREN TE: AR IL DO FEITOSA SANTOS, 3Q Sargento.
RECORRIDA : A De cisão do Conselho Permanente de Justiça da Au ditoria da 6ª CJM que indeferiu o pedido de revog~
ção da prisão preventiva decretada contra o recorrent e.
ADVOGADO
Dr . Luciano Monteir o Campos.

Vistos e examinados os presentes autos de
Criminal, deles se verifi ce

que o 3Q Sargento

Recur so

Arildo Feitosa

Santos, por seu advogado, com fundamento no art. 516 1 letra~'
do C6digo de Processo Penal Militar, interp~s recurso da deci são do Conselho Permanente de Justiça para o Exército, da
CJM, que decr~tou a sua prisao Preventiva com base nos

6a.
arts.

254, letras a e b e 255, letra~' do ci tado C6digo.
O recorrente foi denunciado como incurso no
158 do C6digo Penal Militar, denÚncia que foi recebida,

art.

já

ten

do sido qualificad o e interrogad o.
Contra o recorrente foi lavrado auto de prisa o em
flagrante, que veio a ser anulado por despacho do Dr. Audito r,
dando mot ivo a que o Dr. Procurador Militar por ocasiã o do interrogatÓrio do recorrente, pedisse a sua prisão preventiva,que
foi decretada pe lo Co nse lho de Justiça, interpondo o

acusa do

da decis ão, re curso em sentido estrito.
Na s raz;es do recurso, sustenta o patron o do recor
rente qu e o auto de flagrante delito foi anulado, como,

tam -

bém, não praticou o delito que lhe é imputado, send o praça

de

exemplar comporta mento, ni o sendo, assim, necessar ia a sua pr~
sao preventiva , esperand o a sua r evogaça o.
Ern contra-raz;es, o Dr. Procurador Militar argume~
ta com a gravidade do delito praticado pel o recorrente, atent~
ordem, hi erarqui a e disciplina militares, pedindo a m~
nutenç~o da decis~ o recorrida .
tÓrio

à

Mant ida pelo Conselho de Justiça a de cisao,

subi ramos autos ao Superior Tri buna l Militar, manife étando -se a

suPERIOR TRIBUNAL M ILITAR

(Cont. RECURSO CRIMINAL Nº 5.064 - BA)

Procuradoria Geral, representada pelo Dr. Paulo Duarte Fontes,
no sentido de ser negado provimento ao recurso,
ISTO POSTO :
CONSIDERANDO que o recorrente foi denunciado

como

incurso no art. 158 do C~digo Penal Militar, . mostrando a decisão do Conselho de Jus t i ça da conveniência e necessidade

da

custÓdia preventiva do recorrente, e face do que dispÕe

os

art. 254, letr a

~

e art. 255, letra E_, do

C PPr~ ;

CONSIDERANDO que, como assinala a decisão
42

de fls.

"o delito praticado pelo acusado ~ daqueles que vão de

contra aos preceitos de hierarquia e disciplina impostos
militares, por força dos regulamentos e da prÓpria

en
aos

lei

penal

CONSIDERANDO que, nos termos do art. 259 do

CPPM,

militar";
poder á ser revogada a prisã o preventiva se, no curso do proce~
so, ocorrerem motivo s para que nao mais subsista;
ACORDAM os Ministros do Superior Tribunal Militar,
por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso, para
ma nter a decisão recorrida, por seus fundam entos.
Su~erior

Tribunal Militar,

8 de setembro de 1976.

JAS/ .
(a) Min, Ten, Brig. do Ar Carlos Alberto Huet de Olivei
ra Sampaio, Presidente.
Min . Dr. Nel son Barbosa Sampaio, Re lator.
Min , Alm . Esq. Sy l vio Monteiro Moutinho.
Min . Dr. W
al demar Torres da Costa.
Min . Cen. Ex. Jurandtr de Bizarria Ma~ede ,
Min. Dr. Jacy Suimaraes Pinheiro.
Min. Al m. Esq. H ~lio R3mos de Azevedo Leite,
Min. Gen. Ex. Rodrigo Dct~vio Jordão Ramos .
rHn. Ten. Srig. do Ar HonÓrio Pinto Pereira de ~1ag~
1h'ães rJ e to .
~ in. Ten. Brig . do Ar Faber Cintra,
Min. Alm, Esq . Oct~vi o Jos~ Sampaio Fernandes.
rhn. Dr, G. A. de Lima Torres,
11
Fui Presente 11 ,
Dr. Benjamin Sabat, Drocurador de 1ª Categoria do
~ inist~rio P~~lic o Milita~, no i mped i mento do res pect ivo t itular. De acordo . Dr. Ruy de Lima Pess oa,
Procu rador-Geral.
Em 12 .11. 76,
JAS/ .

