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ESTADO DO MARANHÃO 

                            SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA 
POLÍCIA MILITAR DO MARANHÃO 

COMANDO GERAL 
    
       

São Luís-MA, 21 de Agosto de 2015. 
 
 
 
 

   
 

   CONFERE __________________________________ 
                               
 
  PARA CONHECIMENTO DA POLÍCIA MILITAR E DEVIDA EXECUÇÃO, 
PUBLICO O SEGUINTE: 

 
 
 

1.1 - SERVIÇO INTERNO 
Sem alteração. 

 
1.2 - SERVIÇO EXTERNO 

Sem alteração. 
 
 
 

2.1 – ENSINO 
 

A. ALTERAÇÃO DE OFICIAL 
 

1) ATO DO COMANDANTE GERAL 
 

a) Indicação para Curso Fora do Estado com Ônus 
 

(1) Foi indicada pelo Comandante Geral da PMMA a Cb PM 008/94 
Josinete Amorim, matrícula 120113, da DIAE, para participar do Curso de Operações de 
Inteligência, no período de 10 a 22 de agosto de 2015, na Agência Central do Subsistema de 
Inteligência de Segurança Pública, na cidade de Cuiabá - MT. 

 

- Em consequência: 
 

a) a Ajudância Geral providencie as passagens terrestres nos trechos 
São Luís/Cuiabá-MT/São Luís à praça indicada, que seguirá em viagem no dia 08 de agosto e 
retornará no dia 23 de agosto de 2015; 
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b) a Diretoria de Finanças providencie o saque de 17 (dezessete) 
diárias, referente ao período de 08 a 24 de agosto de 2015, à Cb PM 008/94 Josinete Amorim, 
matrícula 120113, da DIAE; 

 

c) os órgãos competentes tomem conhecimento e providências 
cabíveis. Assinado pelo Cel QOPM Carlos Augusto Castro Lopes - RESP. P/ DIRETOR DE 
ENSINO. 

 

Nota número: 1941997386 – DE 
 

2.2 - INSTRUÇÃO 
Sem alteração. 
 

  
  

 
3.1 - ASSUNTOS GERAIS 

Sem alteração. 
 

3.2 - ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS 
 

A. ALTERAÇÃO DE OFICIAL 
 

1) ATO DO COMANDANTE GERAL 
 

a) Transcrição de Relatório e Solução em Sindicância 
 

(1) PORTARIA DE SINDICÂNCIA N° 010/2015-DP3 DE 10/04/2015 
 

(a) I. INTRODUÇÃO. A presente Sindicância foi instaurada por 
determinação do Sr. Cel QOPM Raimundo Nonato Santos Sá, Subcomandante da Polícia Militar, 
com o objetivo de apurar os fatos em que, no dia 05/04/2015, por volta das 04h00, após os 
policiais militares, que estavam de serviço no Complexo Penitenciário de Pedrinhas, e outros 
componentes de viaturas que foram designados para reforçar o local, terem sido, em tese, 
informados sobre possível resgate de presos, elementos distribuídos em 03 (três) veículos e 
fortemente armados que resgataram 04 (quatro) presos custodiados na Unidade Prisional-CDP. II. 
DILIGÊNCIAS REALIZADAS. Com o objetivo de reunir todos os fatos possíveis para a 
elucidação da suposta irregularidade em pauta, este sindicante houve por bem diligenciar, 
expedindo os seguintes Ofícios: 1. Ofício nº 001/2015-SIND–DP/3, datado de 15 de abril de 2015, 
ao CEL QOPM José Frederico Gomes Pereira, Comandante do CPE; 2. Ofício nº 002/2015-
SIND–DP/3, datado de 15 de abril de 2015, ao Sr. Superintendente da Polícia Rodoviária 
Federal/MA; 3. Ofício nº 003/2015-SIND-DP/3, datado de 15 de abril de 2015, ao Sr. Cel QOPM 
Jorge Allen Guerra LUONGO, Coordenador da PM/CIOPS; 4. Ofício nº 004/2015-SIND-DP/3, 
datado de 15 de abril de 2015, ao Sr. Fábio Sergio Viegas Castro, Diretor do ICRIM/MA; 5. 
Ofício n° 005/2015–SIND/DP-3, datado de 20 de abril de 2015, ao Maj QOPM Francisco 
Wellington Silva de Araújo, Comandante do BPChoque; 6. Ofício n° 006/2015–SIND/DP-3, 
datado de 21 de abril de 2015, ao Maj QOPM Francisco Wellington Silva de Araújo, Comandante 
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do BPChoque; 7. Ofício n° 007/2015–SIND/DP-3, datado de 24 de abril de 2015, ao Maj QOPM 
Francisco Wellington Silva de Araújo, Comandante do BPChoque; 8. Ofício n° 008/2015–
SIND/DP-3, datado de 24 de abril de 2015, Maj QOPM Francisco Wellington Silva de Araújo, 
Comandante do BPChoque; 9. Ofício n° 009/2015–SIND/DP-3, datado de 28 de abril de 2015, ao 
Sr. Augusto Barros Neto, Delegado Geral de Polícia Civil; 10. Ofício nº 010/2015-SIND-DP/3, 
datado de 28 de abril de 2015, ao Sr. Murilo Andrade de Oliveira, Secretário de Justiça 
Penitenciária; 11. Ofício nº 011/2015-SIND-DP/3, datado de 29 de abril de 2015, ao Sr. Fábio 
Sergio Viegas Castro, Diretor do ICRIM/MA; 12. Ofício n° 012/2015–SIND/DP-3, datado de 29 
de abril de 2015, ao Sr. Murilo Andrade de Oliveira, Secretário de Justiça Penitenciária; 13. 
Ofício n° 013/2015–SIND/DP-3, datado de 28 de abril de 2015, ao Sr. Jefferson Portela, 
Secretário de Estado da Segurança Pública; 14. Ofício n° 014/2015–SIND/DP-3, datado de 04 de 
maio de 2015, ao Sr. Gerente da Civiliza Gestão Prisional ou VTI Serviços; 15. Ofício n° 
015/2015–SIND/DP-3, datado de 04 de maio de 2015, ao Sr. Maj QOPM José Maria Prado 
Júnior; 16. Ofício n° 016/2015–SIND/DP-3, datado de 05 de maio de 2015, ao Sr. Murilo 
Andrade de Oliveira, Secretário de Justiça Penitenciária; 17. Ofício n° 017/2015–SIND/DP-3, 
datado de 05 de maio de 2015, Delegado André Luís Gossain, Superintendência Estadual de 
Investigações Criminais-SEIC; 18. Ofício n° 018/2015–SIND/DP-3, datado de 05 de maio de 
2015, ao Sr. Murilo Andrade de Oliveira, Secretário de Justiça Penitenciária; 19. Ofício n° 
019/2015–SIND/DP-3, datado de 06 de maio de 2015, ao Sr. Murilo Andrade de Oliveira, 
Secretário de Justiça Penitenciária; 20. Ofício n° 020/2015–SIND/DP-3, datado de 07 de maio de 
2015, ao Sr. Maj QOPM Francisco Wellington Silva de Araújo, Comandante do BPChoque; 21. 
Ofício n° 021/2015–SIND/DP-3, datado de 07 de maio de 2015, ao Sr. TC QOPM Jairo Xavier da 
Rocha, Comandante da 11º BPM; 22. Ofício nº 022/2015-SIND–DP/3, datado de 07 de maio de 
2015, ao Sr. CEL QOPM José Frederico Gomes Pereira, Comandante do CPE; 23. Ofício nº 
023/2015-SIND–DP/3, datado de 07 de maio de 2015, ao Sr. Gerente da Civiliza Gestão Prisional 
ou VTI Serviços; 24. Ofício nº 024/2015-SIND–DP/3, datado de 07 de maio de 2015, ao Sr. Cel 
QOPM Raimundo Nonato Santos Sá, Subcomandante da PMMA; 25. Ofício n° 025/2015–SIND-
DP/3, datado de 05 de maio de 2015, ao Sr. Murilo Andrade de Oliveira, Secretário de Justiça 
Penitenciária; 26. Ofício nº 026/2015-SIND-DP/3, datado de 13 de maio de 2015, ao Cel QOPM 
Raimundo Nonato Santos Sá, Subcomandante da Polícia Militar do Maranhão; 27. Ofício n° 
027/2015–SIND-DP/3, datado de 13 de maio de 2015, ao Sr. André Luís Gossain, Delegado de 
Polícia Civil, Superintendência Estadual de Investigações Criminais-SEIC; 28. Ofício nº 
028/2015-SIND–DP/3, datado de 13 de maio de 2015, ao Sr.Cel QOPM José Frederico Gomes 
Pereira, Comandante do CPE; 29. Ofício n° 029/2015–SIND-DP/3, datado de 13 de maio de 2015, 
ao Sr. Murilo Andrade de Oliveira, Secretário de Justiça Penitenciária; 30. Ofício nº 030/2015-
SIND–DP/3, datado de 14 de maio de 2015, ao Sr. Superintendente da Polícia Rodoviária 
Federal/MA; 31. Ofício n° 031/2015–SIND-DP/3, datado de 15 de maio de 2015, ao Sr. Murilo 
Andrade de Oliveira, Secretário de Justiça Penitenciária; 32. Ofício nº 032/2015-SIND–DP/3, 
datado de 20 de maio de 2015, ao Sr. CEL QOPM José Frederico Gomes Pereira, Comandante do 
CPE; 33. Ofício n° 033/2015–SIND-DP/3, datado de 25 de maio de 2015, ao Sr. André Luís 
Gossain, Delegado de Polícia Civil, Superintendência Estadual de Investigações Criminais-SEIC. 
III. PARTE EXPOSITIVA. Em torno dos fatos e a fim de ficarem esclarecidas suas circunstâncias 
e os responsáveis pela irregularidade em causa, foram ouvidas 40 (quarenta) testemunhas 
relacionadas diretamente e indiretamente com o fato, conforme lista abaixo: 1- Maj QOPM 
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Francisco Wellington Silva de Araújo, Comandante do BPChoque, fls 89 a 90; 2- Cap QOPM 
Marcel Algarves Cardoso, Coordenador de Operações do Ciops, no dia o Fato, Fls 91 a 93; 3- Cb 
PM 62/01 Antonio de Jesus de Castro Mendes, Comandante da Vtr Choque 14, Fls 109 a 112;  4- 
Sd PM 92/10 Newiton Rodrigues Pereira, Integrante da Viatura Choque 14, Fls 113 a 115;  5- 
PRF Alvaro Urubata Melo Filho, Integrante da guarnição do Posto da Policia Rodoviária Federal 
Pedrinhas, Fls 122 a 123;  6-Sd 1243/14 Helio Costa Pereira, Integrante da Vtr BPChoque 14, Fls 
116 a 118;  7- Sd PM 523/14 Rafael Mendes Araújo, Integrante da Viatura BPChoque 14, Fls 119 
a 120;  8- Cb PM 340/94 Eduardo José Melo Ferreira, Comandante da Vtr Choque 13, Fls 125 a 
126;  9- Sd PM 49/14 Juliane Correa Ferreira, Integrante da Viatura BPChoque 13, Fls 127 a 128; 
10- Sd PM 776/14 Paulo Roberto Alves Barbosa, Integrante da Vtr Choque 13, Fls 129 a 130; 11- 
Cb PM 284/94 Carlos Cesar Silva Pereira, Comandante da Vtr Choque 16, Fls 141 a 142; 12- Sd 
PM 195/14 Claúdio Romulo Costa Mendonça, Integrante da Vtr Choque 16, Fls 143 a 144; 13- Sd 
PM 301/10 Leandro Araújo da Silva, Integrante da Viatura BPChoque 16, Fls 145 a 146; 14-Sd 
PM 1452/14 Ricardo Gomes Moreira, Integrante da Viatura BPChoque 16, Fls 147 a 148; 15- 
Sr.Augusto Barros Neto, Delegado Geral De Policia Civil, Fls 149 a 151; 16- Sr. Roberto Mauro 
Larrat, Delegado de Polícia Civil, Exercendo a Função de Assessor de Inteligência do Sistema 
Penitenciário, Fls 154 a 159;  17- Cb PM 636/93 Carlos Alberto dos Santos, Integrante da 
Guarnição do Centro de Custódia de Presos de Justiça de Pedrinhas, Fls 195 a 196;  18- Cb PM 
650/93 José Wilame Alves Paulino, Integrante da Guarnição do Centro de Custodia de Presos de 
Justiça de Pedrinhas, Fls 193 a 194; 19- Cb PM 230/93 Francisco Junior de Oliveira Neves, 
Comandante da Guarnição do Centro de Custodia de Presos de Justiça de Pedrinhas, Fls 197 a 
198; 20- Cb PM 541/94 Edimilson Pereira Rodrigues, Integrante da Guarnição do Presídio São 
Luís, Fls 199 a 200; 21- Cb PM 529/94 Francisco Edson Pessoa Cruz, Integrante da Guarnição da 
Penitenciária de Pedrinhas, Fls 201 a 202; 22- Sd PM 26/07 Francisco Tibério Avelino da Silva, 
Integrante da Guarnição do Centro de Custódia de Presos de Justiça de Pedrinhas, Fls 205 a 206; 
23- 1º Ten Giuseppe Ramon Garcez, Oficial de Dia do Presídio São Luís I e II, Fls 210 a 213;  24- 
Reinquirição do Cb PM 284/94 Carlos Cesar Silva Pereira, Comandante da Vtr Choque 16, Fls 
214; 25- Sr. Florisvaldo Ferreira Coelho, Inspetor do Centro de Detenção Provisória, no dia do 
fato, Fls 215 a 216; 26- Sr. Jean Gustavo Moreira Costa, Agente Penitenciário, Superintendente 
do Sistema Prisional, Fls217 a 218; 27- 2º Ten QOPM Wescley Geyson Silva Moura, 
Coordenador de Policiamento do BPChoque, Fls 226 a 227; 28- Sd PM 1085/14 Thomaz André 
Soares Almeida, Integrante da Guarnição do Presídio São Luis, Fls 228 a 229; 29- Maj QOPM 
Claudiney Luis Santos do Nascimento, Superior de dia do Presídio durante o dia 04.04.2015, Fls, 
232; 30- 2º Ten QOPM Odisley Ribeiro Da Silva, Oficial de dia da Penitenciária de Pedrinhas, Fls 
250 a 251; 31- Sra Francisca Gomes da Silva, Funcionária do Vídeo Monitoramento do Presídio 
São Luís, Fls254; 32- Sd PM 10/07 Jose Wilson Soares de Almeida, Integrante da Guarnição do 
Presídio São Luís, Fls 255 a 256; 33- Maj QOPM Goering José Ferreira da Silva Júnior, Diretor 
Operacional do Presídio São Luís I e II, Fls257 a 258; 34- Sr. James Prazeres de Sousa, 
Comandante da Equipe do Geop no dia do fato, Fls 259 a 261; 35- Sr. Marcelo Costa Serra, 
Agente Penitenciário, na função de Subcoordenador do Geop, Fls 265 a 266; 36- Cb PM 273/94 
Gilberto Costa Farias, Integrante da Guarnição do Presídio São Luís, Fls 267 a 268; 37- TCQOPM 
Maurílio Claudino Pinto, Superior de Dia do Presídio no dia do fato, Fls315 a 319; 38- PRF 
Maronilton Ferreira Sousa, Chefe da Equipe do Posto da Polícia Rodoviária Federal -Pedrinhas, 
Fls 320 a 322; 39-Reinquirição do Cb PM 273/94 Gilberto Costa Farias Integrante da Guarnição 
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do Presídio São Luís, Fls 326 a 327;  40- Cb PM 345/94 Rubismar Aguiar Alves, Integrante da 
Guarnição da Penitenciária de Pedrinhas, Fls 323 a 327;  41- Sd PM 357/02 Alberth Dos Santos 
Almeida, Integrante da Guarnição da VTR Choque 13 , Fls 131 a 132;  Além da inquirição das 
testemunhas, juntou-se aos autos os seguintes documentos listados: 1º. Portaria nº 010/2015 – 
DP/3, de 10 de abril de 2015, do Sr. Cel QOPM Raimundo Nonato Santos Sá, Chefe do EMG, fls 
04; 2º. Relatório do CPU do BPChoque, Relatório do Cmt da GU da Vtr Choque 014, Relatório 
do Superior de dia do Presídio, Fichas dos integrantes das Vtrs Choque 13,14 e 16, fls07 a 09 e 34 
a 70; 3º. Parte Diária de Unidade Operacional da Polícia Rodoviária Federal - PRF – Posto Estiva, 
fls nº 79 a 84; 4º.Relação dos armamentos disponibilizados para as viaturas BPChoque 13,14 e 16, 
no dia do fato da ocorrência e os armamentos cautelados para a Operação Pedrinhas em Paz, fls 
95; 5º. Cópia da Escala de Serviço de 24h efetivo policial militar que se encontrava no dia 04 para 
o dia 05 de abril de 2015, nas seguintes Unidades Prisionais: Penitenciária de Pedrinhas, CCPJ de 
Pedrinhas e PSL 1 e 2, fls. 94 a 104; 6º. Cópia do Livro do Oficial de Dia do Presídio de 
Pedrinhas do dia 04 para o dia 05 de abril de 2015, fls. 10 e 11; 7º. Cópia do Livro de Ocorrência 
da CCPJ- Pedrinhas do dia 04 para o dia 05 de abril de 2015, fls. 99 e 100; 8º. Cópia do Livro de 
Oficial de Dia do Presídio São Luís I e II, do dia 04 para o dia 05 de abril de 2015, fls.102 e 103; 
9º. Cópia do Livro de Superior de Dia do Presídio, do dia 04 para o dia 05 de abril de 2015, 
fls.105 e 106; 10º. Relação nominal dos PM’s que efetivamente trabalharam no dia 04 de abril de 
2015, 24h, fls. 107; 11º. Documentos anexados pelo Delegado Roberto Mauro Silva Larrat, são os 
seguintes: Cópia de conversa via WhatsApps, fls 160 a 191; Cópia de registros telefônicos, fls 160 
a 191; Cópia de registros fotográficos do Centro de Detenção Provisória (CDP), fls 160 a 191; 
Cópia de registros fotográficos da ambulância do sistema prisional, fls 160 a 191; Cópia dos 
registros fotográficos dos veículos utilizados pelos criminosos no resgate dos detentos do CDP, fls 
160 a 191, e Cópia dos registros fotográficos do Posto da Polícia Rodoviária Federal de Pedrinhas, 
fls 160 a 191; 12º. Cópia dos Termos de Declaração dos detentos Fernando da Conceição Pereira 
Laune, José Fernando Lobato, fls 238 a 241; 13º.  Cópia do Termo de Declaração do detento 
Judnilson da Silva Sousa, vulgo Palhaço, fls 344 a 354; 14º. Cópia do Laudo Pericial realizado no 
Posto de Pedrinha da Polícia Rodoviária Federal - PRF, fls 272 a 285; 15º. Cópia do Laudo 
Pericial realizado no Centro de Detenção Provisória (CDP), fls 286 a 299; 16º. Cópia do Laudo 
Pericial realizado nos veículos utilizados pelos criminosos no resgate dos detentos do Centro de 
Detenção Provisória (CDP), fls 300 a 312; 17º. Cópia do Livro do Superior de dia do Presídio de 
Pedrinhas nos dias 26, 27, 28, 29, 30 e 31 de março de 2015, assim como as cópias dos dias 
01,02,03,04,05 e  06 de abril de 2015, fls 330 a 343; 18º. 05 CD’s com filmagens do Sistema de 
videomonitoramento do estabelecimento penal CDP e Presídio São Luís, fl. 350 e 351.  IV. 
PARTE CONCLUSIVA. Da análise de todas as peças que compõem a presente sindicância 
chega-se à conclusão de que o fato em apuração passou-se da seguinte forma: Na madrugada do 
dia 05 de maio de 2015, o Delegado Geral de Polícia Civil, Augusto Barros, entrou em contato via 
ligação telefônica várias vezes com o Superior de Dia do Presídio, o TC QOPM Maurilio 
Claudino Pinto, nos seguintes horários: 02h41min, 03h27, às 04h07, às 04h22 e às 04h40, fls 149 
a 151, para informar sobre o resgate de detentos que aconteceria naquela madrugada no Centro de 
Detenção Provisória de Pedrinhas (CDP). Que durante as ligações telefônicas informou a 
localização dos criminosos que resgatariam os detentos e características dos veículos que seriam 
utilizados. Que o referido Delegado Geral também entrou em contato com o Coordenador de 
Operações do CIOPS/PM, Cap QOPM Marcel Algarves Cardoso, fls 91 a 93, a quem também foi 
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passada informações sobre o resgate e algumas orientações. Que após os contatos realizados pelo 
Delegado Augusto Barros,c ontatos feitos com antecedência, a empreitada dos criminosos foi bem 
sucedida e concretizou-se o resgate  de 04 (quatro) detentos do bloco Delta, cela 01, sendo eles os 
seguintes: Adeilton Alves Nunes, Hilton Carlos Martins, Jhon Carlos Campos Silva e Jhon 
Lennon da Silva Lima. Que os criminosos ao passarem pelo Posto de Pedrinhas da Polícia 
Rodoviária Federal (PRF), lesionaram com disparo de arma de fogo, o PRF Álvaro Urubata Melo 
Filho, integrante da guarnição do Posto da PRF, fls 122 e 123. Dos Fatos.  Durante a análise dos 
fatos, para melhor entendimento, no primeiro momento será abordada a situação da informação 
oriunda do Delegado Geral, Augusto Barros, para o TC QOPM Maurilio Claudino Pinto, Superior 
de Dia do Presídio, e para o Cap QOPM Marcel Algarves Cardoso, Coordenador do CIOPS/PM, e 
cominando com o repasse destas informações para a tropa da PM (policiais da Operação 
Pedrinhas em Paz e os militares das três viaturas do Choque). Confirma-se pelos trechos abaixo 
que tanto o TC PM Maurilio Claudino Pinto, Superior do Presídio, recebeu ligações do Delegado 
Geral Augusto Barros, onde este repassava informações sobre o resgate de detentos do Centro de 
Detenção Provisória de Pedrinhas. “Perguntado ao declarante se o Delegado Augusto Barros 
contactou com o mesmo por volta das 02hs 41min, cuja ligação perdurou 05 minutos, repassando 
a situação da Hilux. Que em outra ligação informou que os criminosos estavam passando em 
Morros e em ligação “posteriore” que os criminosos estavam passando em Bacabeira, além disso 
se o Delegado informou que o resgate seria precisamente no Centro de Detenção Provisória, no 
mesmo local que uma caçamba derrubou o muro em resgate de detentos no ano anterior. 
Respondeu que não sabe precisar os horários, mas o Delegado Augusto Barros entrou três vezes 
em contato com o declarante. Que em relação à informação ao CDP, o Delegado Augusto Barros 
repassou que havia um pessoal no muro dos fundos do CDP, que foi passado para as viaturas do 
Choque para fazer o combate” (TC Maurilio, Superior do Presídio).  Acrescenta ainda o Superior 
de Dia que antes de receber as ligações do Delegado Geral, Augusto Barros, o próprio TC 
Maurilio Claudino Pinto, já tinha mantido contato telefônico com o Agente Penitenciário Gustavo, 
ex Superintendente do Sistema Prisional: “Que por volta das 23hs do dia 04 de abril de 2015 fez 
contato com o Gustavo e informou ao declarante que estava em QAP no Centro de Detenção 
Provisória.” (TC PM Maurilio, Superior do Presídio). Confirmando a informação passada pelo ex 
subcoordenador do GEOP, Marcelo Serra, que, ao ser indagado sobre mensagem via telefone que 
o mesmo teria feito para o Delegado Larrar, aquele respondeu que: Perguntado em relação à 
mensagem encaminhada para o Delegado Larrar, o qual afirmar que o Gustavo e o Maj Maurilio 
estavam de posse da informação do resgate no CDP. Respondeu que no dia seguinte ao fato entrou 
em contato com o Maj Maurilio e este informou que o Gustavo havia entrado em contato com o 
mesmo e repassado as informações sobre o resgate no CDP. (Marcelo Serra). Frisar-se ainda que o 
Delegado Larrar, por volta das 22h45min, entrou em contato com o então Superintendente do 
Sistema Prisional Agente Gustavo, ligação esta que durou cerca de 7min, fls 163, informando 
sobre o resgate dos detentos, conforme abaixo: “Que na noite do dia 04 de abril de 2015, o 
Delegado Larrar, via mensagem ou ligação telefônica, informou ao declarante que havia ocorrido 
um roubo de um veículo na Cidade de Chapadinha e que neste carro havia criminosos que 
possivelmente resgatariam os detentos, não recordando em qual Unidade Prisional o Delegado 
Larrar citou que poderia ocorrer o resgate.” (Agente Penitenciário Gustavo Moreira Costa). 
Ressalta-se ainda que o Agente Penitenciário Gustavo Moreira Costa, que exercia a função de 
Superintendente do Sistema Penitenciário negou que tivesse tido contato com o TC Maurilio 
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Claudino Pinto: “Perguntado se após a informação do Delegado Larrar o declarante teve algum 
contato com o Maj PM Maurilio. Respondeu que não. (Superintendente do Sistema Penitenciário). 
Porém mesmo com a negativa do Jean Gustavo e analisando com criteriosidade os argumentos 
citados anteriormente, pode-se até se vislumbrar que o TC PM Maurilio Claudino Pinto, antes 
mesmo das ligações do Delegado Geral, Augusto Barros, já teria a informação que haveria resgate 
de presos, naquela madrugada em pelo menos uma das Unidades do Sistema Prisional de 
Pedrinhas. Observou-se nos depoimentos colhidos em quase sua totalidade os militares que 
estavam de serviço nas viaturas do BPChoque não tinham informações precisas sobre o resgate 
dos presos, assim como verificasse que o referido oficial superior, TC Maurilio Claudino Pinto, 
não chamou para si a ocorrência em questão, a partir do momento que o mesmo estava de posse 
de informações e em nenhum momento reuniu os militares das viaturas do BPChoque que 
estavam a sua disposição para repassar pessoalmente as diretrizes as informações certas e o modos 
operantes que deveria ser utilizado na tentativa de se evitar o resgate dos detentos, conforme 
pode-se perceber nos relatos dos comandantes das viaturas Choque 13, Choque 14 e Choque 16, 
ressaltando que foi ratificado também nos termos dos demais integrantes das viaturas, conforme 
fls. 109 ; 125 e 141. “Perguntado ao declarante se o Maj Maurilio antes do ataque ao CDP, que 
resultou no resgate dos presos, reuniu com as três guarnições do choque para passar as 
informações e orientações sobre o caso. Respondeu que o Major não reuniu as guarnições e que as 
informações foram repassadas apenas por telefone. Perguntado se as informações passadas via 
contato telefônico confirmavam que haveria resgate de presos. Respondeu que as ligações não 
eram contundentes que haveria resgate de presos, porém as guarnições sempre estavam atentas a 
qualquer tentativa de resgate, acrescentando que nas ligações também não especificavam que o 
resgaste seria no CDP.” (Cb PM 60/01 Antônio de Jesus de Castro Mendes). “Perguntado se o 
Maj Maurilio antes do ataque ao CDP reuniu com as guarnições para passar informações, 
instruções e orientações.”Respondeu que não. (Cb PM 340/94 Eduardo José Melo Ferreira) 
“Perguntado se o Maj Maurilio antes do ataque ao CDP, no intervalo de 02h50 às 04h, reuniu com 
as guarnições para passar informações, instruções e orientações sobre o resgate. Respondeu que 
não, o oficial só manteve contato via telefone.” (Cb PM 284/94 Carlos Cesar Silva Pereira)  
Verificou-se que foi mantido apenas contatos telefônicos com as guarnições das viaturas Choque 
13, Choque 14 e Choque 16 e as informações repassadas nas ligações em nada cooperaram para 
que se evitasse o resgate dos detentos. Sendo que em depoimento registrado pelo Maj PM Goering 
José Ferreira da Silva Júnior, Diretor Operacional do Presídio, é atribuição do Superior de Dia 
articular as viaturas do BPChoque no campo: “... anteriormente as viaturas do Choque ficavam à 
disposição do CPU da Unidade, agora as guarnições das viaturas se apresentam para o Superior de 
dia do Presídio para as orientações.” Porém em termo o TC PM Maurílio informa que: “por ordem 
do Coronel (Cel) Comandante (CMT) do CPE (Comando de Policiamento Especializado), o 
Superior de dia do Presídio deveria mostrar os perímetros que as viaturas deveriam ficar e o CPU 
do BChoque traçaria a melhor estratégia.” Percebe-se então claro desentendimento entre a 
operacionalidade do serviço externo na área do Complexo Penitenciário. Em relação aos policiais 
militares da Operação Pedrinhas em Paz, foram colhidos termos dos integrantes das guarnições 
que estavam na Penitenciaria de Pedrinhas (PP), CCPJ-Pedrinhas (Central de Custodia de Presos 
de Justiça) e Presídio São Luís I e II.  Estes militares, conforme relatos abaixo, também não foram 
informados do resgate dos detentos, em relação ao militares das viaturas, estes tiveram ainda 
informes via ligações telefônicas, diferentemente dos militares das guarnições das Unidades 
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Prisionais do Complexo Penitenciário, que nem informes receberam em relação ao resgate que 
está sendo apurado. Trechos dos depoimentos de alguns militares que compunham a guarnição da 
PM responsável pela CCPJ-Pedrinhas: Perguntado se, no intervalo de 02h30 ate as 04h20min da 
madrugada, do dia 05 de abril de 2015, foi repassada alguma informação sobre resgate de presos 
no CDP, pelo Cb Neves, graduado da CCPJ ou pelo Superior de Dia, Maj Maurilio, informando à 
guarnição que criminosos se deslocavam de Morros para a Capital, e que o resgate poderia 
acontecer no mesmo muro no qual uma caçamba derrubou, em resgate anterior de detentos. 
Respondeu que nenhuma informação foi repassada. (CB PM 636/93 Carlos Alberto dos Santos) 
Perguntado se, no intervalo de 02h30 até as 04h20min da madrugada, do dia 05 de abril de 2015, 
foi repassada alguma informação sobre resgate de presos no CDP, pelo Cb Neves, graduado da 
CCPJ ou pelo Superior de Dia, Maj Maurilio, informando a guarnição que criminosos se 
deslocavam de Morros para a Capital, e que o resgate poderia acontecer no mesmo muro no qual 
uma caçamba derrubou, em resgate anterior de detentos. Respondeu que nenhuma informação foi 
repassada. (CB PM 650/93 José Wilame Alves Paulino) Perguntado se, no intervalo de 02h30 até 
as 04h20min da madrugada, do dia 05 de abril de 2015, foi repassada alguma informação sobre 
resgate de presos no CDP, pelo Ten Ramom, Oficial de dia, ou pelo Superior de Dia, Maj 
Maurilio, informando a guarnição que criminosos se deslocavam de Morros para a Capital, e que 
o resgate poderia acontecer no mesmo muro no qual uma caçamba derrubou, em resgate anterior 
de detentos. Respondeu que não nenhuma informação foi repassada. (CBPM 230/93 Francisco 
Junior de Oliveira Neves) Perguntado se, no intervalo de 02h30 ate as 04h20min, da madrugada 
do dia 05 de abril de 2015, foi repassada alguma informação sobre resgate de presos no CDP, pelo 
Cb Neves, graduado da CCPJ ou pelo Superior de Dia, Maj Maurilio, informando a guarnição que 
criminosos se deslocavam de Morros para a Capital, e que o resgate poderia acontecer no mesmo 
muro no qual uma caçamba derrubou, em resgate anterior de detentos. Respondeu que nenhuma 
informação foi repassada (Sd PM 26/07 Francisco Tibério Avelino da Silva).  Trechos dos 
depoimentos de alguns militares que compunham a guarnição da PM responsável pela 
Penitenciária de Pedrinhas: Perguntado se, no intervalo de 02h40 até as 04h20min da madrugada, 
do dia 05 de abril de 2015, foi repassada alguma informação sobre resgate de presos no CDP, pelo 
Ten PM Odisley ou pelo Superior de Dia, Maj PM Maurilio, informando que os criminosos se 
deslocavam de Morros para a Capital, e que o resgate poderia acontecer no mesmo muro no qual 
uma caçamba derrubou, em resgate anterior de presos. Respondeu que nenhuma informação foi 
repassada por nenhum dos oficiais. (CB PM529/94 Francisco Edson Pessoa Cruz - guarnição PP). 
Perguntado se, no intervalo do quarto de hora do depoente, na permanência do Presídio de 
Pedrinhas, na madrugada do dia 05 de abril de 2015, foi repassada alguma informação sobre 
resgate de presos no Centro de Detenção Provisória, pelo Ten PM Odisley ou pelo Superior de 
Dia, Maj PM Maurilio, informando que os criminosos se deslocavam de Morros para a Capital, e 
que o resgate poderia acontecer no mesmo muro no qual uma caçamba derrubou, em resgate 
anterior de presos. Respondeu que nenhuma informação foi repassada por nenhum dos oficiais. 
(CB PM 345/94 Rubismar Aguiar Alves) Trechos dos depoimentos de alguns militares que 
compunham a guarnição da PM responsável pelo Presídio São Luís I e II: Perguntado se, no 
intervalo de 02h30 até as 04h20min, da madrugada do dia 05 de abril de 2015, foi repassada 
alguma informação sobre resgate de presos no CDP, pelo Ten Ramom, Oficial de Dia do PSL ou 
pelo Superior de Dia, Maj Maurilio, informandoa guarnição que criminosos se deslocavam de 
Morros para a Capital, e que o resgate poderia acontecer no mesmo muro no qual uma caçamba 
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derrubou, em resgate anterior de detentos. Respondeu que nenhuma informação foi repassada por 
nenhum dos oficiais (CB PM 541/94 Edimilson Pereira Rodrigues-guarnição PSL) Perguntado se, 
no intervalo de 02h40 até as 04h20min da madrugada, do dia 05 de abril de 2015, foi repassada 
alguma informação sobre resgate de presos no CDP, pelo Ten Ramom, Oficial de Dia do PSL, ou 
pelo Superior de Dia, Maj Maurilio, informando aos militares que criminosos se deslocavam de 
Morros para a Capital, e que o resgate poderia acontecer no mesmo muro no qual uma caçamba 
derrubou, em resgate anterior de detentos. Respondeu que por volta das 03h40min, quando foi 
acordado pelo Ten Ramom, ao chegar na permanência do PSL, o Maj Maurilio informou ao 
declarante que o resgate ocorreria no CDP, não repassado o local preciso, entregando apenas o 
mosquefal e munições e repassando as ordens que no momento do resgate deveria atirar em 
direção aos criminosos que poderiam estar nas proximidades do CDP, informando o declarante 
que esta determinação foi individual, não sabe se foi repassado alguma informação ou 
determinações para os demais militares que estava na permanência. (SD PM 1085/14 Thomaz 
André Soares Almeida) Perguntado se, no intervalo de 02h40 até as 04h20min, da madrugada do 
dia 05 de abril de 2015, foi repassada alguma informação sobre resgate de presos no CDP, pelo 
Ten Ramom, Oficial de Dia do PSL, ou pelo Superior de Dia, Maj Maurilio, informando aos 
militares que criminosos se deslocavam de Morros para a Capital, e que o resgate poderia 
acontecer no mesmo muro no qual uma caçamba derrubou, em resgate anterior de detentos. 
Respondeu que, no intervalo de 01h50min ate as 03hs30min, que esteve na permanência, não foi 
repassada nenhuma informação sobre o resgate dos presos no CDP. (SD PM 10/07 Jose Wilson 
Soaresde Almeida) Perguntado se, no intervalo de 02h40 até as 04h20min da madrugada, do dia 
05 de abril de 2015, foi repassada alguma informação sobre resgate de presos no CDP, pelo Ten 
Ramom, Oficial de Dia do PSL, ou pelo Superior de Dia, Maj Maurilio, informando aos militares 
que criminosos se deslocavam de Morros para a Capital, e que o resgate poderia acontecer no 
mesmo muro no qual uma caçamba derrubou, em resgate anterior de detentos. Respondeu que 
neste horário encontrava-se no descanso e, devido a isso, não sabe informar (CB PM 273/94 
Gilberto Costa Farias). Outro ponto que deve ser analisado é que os Oficiais que estavam nas 
Unidades Prisionais do Complexo Penitenciário também não tiveram informações em relação ao 
resgate. No dia do fato o 2º Ten QOPM Odisley Ribeiro da Silva, responsável pela Penitenciária 
de Pedrinhas, e o 1º Ten QOPM Giuseppe Ramon Garcez, pelo Presídio São Luís I e II. 
Perguntado se, durante o serviço, foi repassado ao declarante que o resgate de presos seria 
precisamente no CDP, no mesmo local onde uma caçamba derrubou o muro e fora resgatado 
detentos no ano passado. Respondeu que durante o serviço não foi repassada ao declarante 
nenhuma informação em relação ao resgate, assim como também o Maj Maurilio, Superior de 
Dia, não esteve no Posto da PM de Pedrinhas durante o serviço e não chamou o declarante para 
repassar orientações nem instruções sobre o possível resgate no Centro de Detenção Provisória 
(CDP). (2º Ten QOPM Odisley Ribeiro da Silva) Perguntado se durante o serviço foi repassado ao 
declarante que o resgate de presos seria precisamente no CDP, no mesmo local onde uma 
caçamba derrubou o muro e fora resgatado detentos no ano passado. Respondeu que em nenhum 
momento foi passado ao declarante que o resgate seria precisamente no CDP. (1º Ten QOPM 
Giuseppe Ramon Garcez) Percebe-se que, devido estarem em uma área de risco iminente de fuga, 
os informes que tinham era que a qualquer momento poderia ocorrer uma tentativa de fuga ou de 
resgate. O Inspetor de serviço, no dia do fato, no Centro de Detenção Provisória, Sr. Florisvaldo 
Ferreira Coelho, este afirma que não recebeu nenhum tipo de informação naquela madrugada, 
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oriunda do TC Maurilio Claudino Pinto, Superior de Dia do Presídio nem do GEOP, tão pouco de 
alguém atrelado ao Sistema Prisional, relacionada ao resgate de detentos, na Unidade Prisional 
que o referido encontrava-se trabalhando. Perguntado se, durante o serviço, foi repassada alguma 
informação sobre resgate de presos no CDP, precisamente no mesmo local que onde uma caçamba 
derrubou o muro e fora resgatado detentos no ano passado. Respondeu que não nenhuma 
informação foi repassada. Cabe ressaltar que o Posto da Polícia Rodoviária Federal, que, 
estrategicamente, seria um aliado importantíssimo para o impedimento do resgate dos detentos do 
Centro de Detenção Provisória, também não foi avisado sobre as informações em relação ao fato 
que esta sendo apurado: Perguntado se o Maj QOPM Maurilio, Superior de dia do Presídio de 
Pedrinhas, manteve contato ao assumir o serviço, por volta das 20hs30min, com alguém do Posto 
da Polícia Rodoviária Federal de Pedrinhas, ou antes do resgate de detentos do Centro de 
Detenção de Provisória.  Respondeu que ninguém da Polícia Militar manteve contato com os 
policiais do Posto da PRF (...)Que em nenhum momento a equipe da PRF do Posto de Pedrinhas 
foi notificada a cerca do movimento dos criminosos. Que estranhou o fato dessas informações não 
terem sido repassadas em tempo real e também das viaturas da PM não terem acompanhado os 
policiais rodoviários na tentativa de localizar os criminosos em fuga. (PRF Maronilton Ferreira 
Sousa) Perguntado se algum Oficial da PMMA de serviço no Presídio de Pedrinhas manteve 
contato no início de serviço com alguém do Posto da Polícia Rodoviária Federal de Pedrinhas ou 
antes do resgate de detentos do Centro de Detenção de Provisória.  Respondeu que ninguém 
manteve contato com o Posto da PRF. (PRF Alvaro Urubata Melo Filho) Em relação ao Cap 
Algarves, este, também teve acesso à informação, conforme relato abaixo: Que por volta das 
02h30min, recebeu uma ligação do Del. Augusto Barros, solicitando que a viatura de área fosse 
retirada do entorno do complexo de Pedrinhas, haja vista que tinha uma informação que vários 
elementos armados com fuzis tentariam realizar a fuga de presos daquele complexo e que, se os 
criminosos encontrassem a viatura de área no presídio em tela, a mesma seria fuzilada, pois os 
criminosos tinham armamento pesado. O delegado Augusto Barros acrescentou, ainda, que tinha 
um “pessoal aí”, dando a entender que havia uma equipe pronta para reagir a esta investida dos 
criminosos em epigrafe. O referido delegado falou ainda que lhe informaram que havia uma 
viatura da ROTAM pelas proximidades do presídio e me pediu que eu também tirasse a mesma 
com o mesmo intuito...”(Cap Marcel Algarves – CIOPS/PM) Porém também não repassou 
informações para o Posto da PRF. “Neste mesmo instante foi determinado ao despachador (Sgt 
Lima) que repassasse as informações que recebi do Delegado Augusto Barros para o CPU do 6º, 
ao Posto da PRF e para as viaturas de área próximas (Estiva, Pedrinhas e Maracanã), e que elas 
ficassem em alerta, pois a qualquer momento poderiam ser chamadas para dar apoio a situação do 
presídio. Assim foi feito, com exceção ao CPU do 6ºBPM, pois, tanto este supervisor como o Sgt 
Lima, tentaram manter contato com o mesmo, porém o seu celular somente dava fora de área e 
também ao posto da PRF, o qual não conseguimos contato.”(Cap Marcel Algarves – CIOPS/PM)” 
A partir do relato do Coordenador do CIOPS/PM, observa-se que faltou um pouco mais de 
iniciativa em avisar o Posto da PRF, pois sob seu comando 03 (três) viaturas próximas ao Posto, 
sendo elas: VTR Maracanã, VTR Estiva e VTR Pedrinha, o oficial poderia ter determinado que 
uma destas deslocasse até o Posto e repassado as informações que o Delegado Geral havia lhe 
passado. Analisando todos os registros das testemunhas, chegasse à conclusão que a informação 
do resgate de presos existiu e foi transmitida para a autoridade da PM que se encontrava em 
campo, sendo este o TC Maurilio, assim como para o encarregado PM no CIOPS, Cap Algarves, 
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afirmações estas confirmadas nos termos dos dois oficiais PM. Convém destacar que o TC 
Maurilio Claudino Pinto, Superior de Dia do Presídio, que se encontrava no Complexo 
Penitenciário, precisamente no PSL, e de posse antecipada da informação, deveria ter tomado 
algumas iniciativas para se evitar o resgate dos detentos, tais como: - Ter vislumbrado uma 
estratégia para se evitar o resgate; “Perguntado se após as ligações do Delegado Geral, Augusto 
Barros, o declarante teve a preocupação de reunir a tropa que estava disposta na área do 
Complexo de Pedrinhas, efetivo da Operação Pedrinhas e as guarnições das viaturas, para dar 
instruções sobre o “modos operandis” a ser utilizados no resgate dos detentos no CDP. Respondeu 
que, por volta das 21h, repassou ao Ten Odisley que em caso de alguma ocorrência, que a tropa 
deveria ser divida em duas fases sendo que o primeiro grupamento tomaria conta das alas devido a 
massa carcerária e o outro grupamento iria tomar posição coberto e abrigado em caso de alguma 
invasão na Unidade Prisional, que esta informação foi repassada no momento que mandou buscar 
o fuzil 556 no Presídio de Pedrinhas.” (TC Maurilio – Superior de Dia do Presidio) . Analisando o 
trecho acima, vislumbra-se que o TC Maurilio, Superior de Dia do Presídio, não elaborou nenhum 
plano estratégico para se evitar o resgate dos detentos do CDP - Informar aos tenentes que se 
encontravam nas Unidades Prisionais, assim como chamar as guarnições das viaturas e a tropa que 
se encontrava disposta nas outras Unidades Prisionais, para informar-lhes da iminência do resgate; 
“...que no primeiro momento que o declarante foi acionado pelo Maj Maurilio, em relação a 
iminência do resgate este determinou ao declarante que apenas chamasse os dois militares do 
próximo quatro de hora.” (1º Ten QOPM Giuseppe Ramon Garcez-Oficial de dia PSL) 
“Perguntado se durante o serviço foi repassado ao declarante que o resgate de presos seria 
precisamente no CDP, no mesmo local onde uma caçamba derrubou o muro e fora resgatado 
detentos no ano passado. Respondeu que durante o serviço não foi repassado ao declarante 
nenhuma informação em relação ao resgaste, assim como também o Maj Maurilio, Superior de 
Dia, não esteve no Posto da PM de Pedrinhas durante o serviço e não chamou o declarante para 
repassar orientações nem instruções sobre o possível resgate no Centro de Detenção Provisória 
(CDP).” (2º Ten QOPM Odisley Ribeiro da Silva-Oficial de dia PP) - Ter acionado pelo menos os 
militares que estavam no momento de descanso, do PSL I e II, pois estes estavam junto com o 
Superior de Dia naquela Unidade Prisional:  “Respondeu que no primeiro momento que o 
declarante foi acionado pelo Maj Maurilio, em relação à iminência do resgate este determinou ao 
declarante que apenas chamasse os dois militares do próximo quatro de hora, logo estes dois 
militares sabiam do resgate, mas os demais militares cerca de 08 (oito) não foram acionados e não 
souberam da iminência do resgate de detentos.” (1º Ten QOPM Giuseppe Ramon Garcez-Oficial 
de dia PSL) - Comunicar o fato para o Posto da Polícia Rodoviária Federal; “... que ninguém da 
Policia Militar manteve contato com os policiais do Posto da PRF (...) Que em nenhum momento 
a equipe da PRF do Posto de Pedrinhas foi notificada a cerca do movimento dos criminosos. Que 
estranhou o fato dessas informações não terem sido repassadas em tempo real e também das 
viaturas da PM não terem acompanhado os policiais rodoviários na tentativa de localizar os 
criminosos em fuga.” (PRF Maronilton Ferreira Sousa) - Contactar com o Geop sobre a estratégia 
montada; Perguntado se, por volta das 02hs40min até o horário do resgate dos detentos no CDP, o 
Maj QOPM Maurilio manteve contato com o declarante via telefone, pessoalmente ou mandou 
algum militar na base do GEOP para informar o provável resgate de detentos no CDP. Respondeu 
que não. (Sr. James Prazeres de Sousa - Inspetor Penitenciário-Geop) - Ter o interesse de realizar 
uma ligação telefônica ao Inspetor de Ressocialização do CDP e informar a ele sobre o resgate; 
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“Perguntado se o Maj Maurilio nos serviços anteriores esteve presente no CDP. Respondeu que 
sim, várias vezes esteve durante o serviço no CDP, porém no dia do fato não compareceu no 
Centro de Detenção Provisória. Perguntado se o Ten Ramom ou algum militar esteve no CDP. 
Respondeu que não. Perguntado se recebeu alguma ligação de Oficial da PM. Respondeu que 
não.” (Florisvaldo Ferreira Coelho, Inspetor de Ressocialização-CDP) - Deslocar as demais 
viaturas do BPChoque que encontravam na cidade, fato ratificado no trecho abaixo: “Perguntado 
se o Superior de Dia, Maj Maurilio, entrou em contato com o depoente perguntando se havia mais 
viaturas do Choque no policiamento na Capital. Respondeu que o Maj Maurilio não solicitou 
informação em relação as demais viaturas, acrescentando que o Choque ainda tinha três viaturas, 
contando com a do depoente, no policiamento de rua, que se encontravam disponibilizadas no 
campo, conforme registro do Livro do CPU, acrescentando que todas estavam portando 
armamento calibres 556 e carabina .40.” (2º Ten Wescley Geyson Silva Moura – CPU do 
BPChoque) - Ter mobilizado viaturas para realizarem perseguição aos criminosos, após o resgate, 
fato este que foi desenvolvido pelos Policiais da PRF-Posto de Pedrinhas. “Que em seguida o PRF 
WILLIBALD, chefe do dia, determinou o deslocamento da equipe para o acompanhamento tático 
dos meliantes em fuga, convidando os policiais militares para fazer em conjunto esse 
acompanhamento. Que os policiais militares alegaram não poder perseguir os meliantes, pois 
precisariam retornar ao presídio.” (Maronilton Ferreira Sousa) “Perguntado se recebeu alguma 
determinação para perseguir os criminosos. Respondeu não houve essa determinação.” (Cb PM 
60/01 Antônio de Jesus de Castro Mendes - Comandante da VTR Choque ) “Perguntado se 
recebeu alguma determinação para perseguir os criminosos após o resgate dos detentos. 
Respondeu que não recebeu.” (Cb PM 340/94 Eduardo José Melo Ferreira - Comandante da VTR 
Choque 13) “Perguntado se recebeu alguma determinação para perseguir os criminosos após o 
resgate dos detentos. Respondeu que não recebeu.” (Cb PM 284/94 Carlos Cesar Silva Pereira - 
Comandante da VTR Choque 16) “Perguntado se após o resgate o declarante determinou para as 
viaturas fazerem perseguição aos criminosos. Respondeu que interpelou o CPU do Choque e este 
respondeu que a viatura que faria a perseguição não fez tendo em vista o armamento da guarnição 
ter dado pane.” (TC Maurilio - Superior de Dia Presídio). As iniciativas citadas teriam viabilidade 
de ser realizadas pois estavam ao alcance do Superior de Dia do Presídio, TC Maurilio, porém 
nenhuma foi realizada, conforme os relatos das testemunhas. Ressalta-se que conforme o próprio 
relatório do Superior de Dia do Presídio, feito após o resgate, o serviço contava com 28 (vinte e 
oito) praças distribuídos internamente pelas Unidades Prisionais, além de 02 (dois) tenentes 
oficiais de Dia do Presídio São Luís e Penitenciária de Pedrinhas, perfazendo 31 (trinta e um) 
policiais militares, contando com o Superior de Dia. Acrescentando ainda o efetivo das 03 (três) 
viaturas do BPChoque totalizando 12 (doze) militares disponibilizados pelo BPChoque nas 
viaturas. Logo o Superior de Dia do Presídio tinha 42 (quarenta e dois) militares a sua disposição 
no local para pronta intervenção fls 11; 95 e 107. Além das 03 (três) viaturas, o TC Maurilio, 
Superior de Dia do Presídio, ainda contava com o veiculo Amarok, cedido pelo Sistema Prisional 
para a Operação Pedrinhas, em substituição da viatura L-200 da PMMA, baixada por problemas 
elétricos. Em relação aos armamentos nas viaturas do BPChoque, no total haviam 07 (sete) armas 
longas, sendo 02 (dois) fuzis 7,62, 04 (quatro) Carabinas 5,56 e 01(uma) carabina .30. Além desse 
havia ainda 02 (duas) Carabinas 5,56 cauteladas para a Operação Pedrinhas em Paz, fls 95. Fato 
que merece destaque em relação ao item armamento é que o TC Maurilio, Superior de Dia do 
Presídio, ao assumir o serviço substituindo o Maj Claudiney, determinou a retirada do fuzil 5,56 
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da Penitenciaria de Pedrinhas, ressaltando que em serviço anterior o TC Maurilio já havia 
determinado a retirada de 01 (um) fuzil5.56 da mesma unidade prisional, conforme relato do 2º 
Ten QOPM Odisley Ribeiro da Silva, Oficial de Dia da Penitenciária de Pedrinhas. “Ressalta o 
declarante que quando recebeu o serviço só tinha um fuzil 556, pois o outro fuzil 762 foi 
deslocado para o Presídio São Luís (PSL), conforme registro no livro do Oficial de dia, este 
armamento foi levado para o PSL por determinação do Maj Maurilio, ficando no Posto da PM do 
Presídio de Pedrinhas apenas um fuzil .5,56 e duas escopetas cal .12, sendo que 01 (uma) estava 
com defeito(...) Que por volta das 20h30min, o Maj Maurilio, substituituto do Maj Claudiney, na 
função de Superior de Dia. Que, após o primeiro receber o serviço um policial militar do PSL, que 
não recorda a identificação, apareceu no Posto da PM no Presídio de Pedrinhas com a 
determinação do Maj Maurilio para levar o fuzil .5,56 para o PSL.” (grifo nosso) (2º Ten QOPM 
Odisley Ribeiro da Silva).  Ao ser interpelado sobre o conteúdo do texto acima o TC Maurilio, 
Superior de Dia do Presídio, respondeu que:  “Perguntado por qual motivo não foi devolvido o 
fuzil .7,62 e o .5,56, após a ronda no PSL, para o Ten Odisley no Presidio de Pedrinhas. 
Respondeu que o armamento não foi entregue ficando na permanência do PSL I e II tendo em 
vista a vulnerabilidade, pois havia dois presídios em sua guarda. Além disso, tinha visibilidade 
para o CDP e que poderia apoiar as Unidades Prisionais em caso de invasão sob a guarda do 
declarante.” Destaca-se que segundo o Diretor Operacional do Presídio, Maj Goering José 
Ferreira Da Silva Júnior, cada Unidade Prisional possui o seu armamento cautelado: “Perguntado 
de houve determinação para que algum armamento de dentro das Unidades Prisionais fosse 
remanejado para outra Unidade dentro do Complexo de Pedrinhas. Respondeu que cada Unidade 
fica com os seus armamentos cautelados, não há determinação para retirada dos armamentos.” 
(grifo nosso). Entende-se a preocupação do TC Maurilio em relação à guarda do Presídio São Luís 
I e II, porém não se compreende o motivo pelo qual após a informação do Delegado Geral, 
Augusto Barros, relacionado ao resgate de detentos no CDP, por que não devolveu os armamentos 
referenciados para a guarnição do Ten Odisley, Oficial de Dia da Penitenciária de Pedrinhas, pois 
esta Unidade encontra-se localizada na frente do Centro de Detenção Provisória, ressaltando ainda 
que naquele momento fosse mais um local estratégico para se evitar a fuga, porém, tornou-se um 
local vulnerável, pondo em risco os próprios militares que estavam na guarnição. .(...) volta das 
04h20min ouviu os tiros no CDP, que o declarante e sua guarnição foram surpreendidos com o 
resgate. Que ainda ligou para o CIOPS solicitando apoio. Que se protegeu junto com a guarnição, 
porém não tinha armamento suficiente para confronto com os criminosos, haja vista que o Maj 
Maurilio não fez a devolução do armamento. (2º Ten QOPM Odisley Ribeiro da Silva). 
Ressaltando que não só a vida dos policiais militares, mas também dos vigilantes e monitores que 
se encontravam no Centro de Detenção Provisória, pois segundo relato do Inspetor do CDP, na 
ocorrência havia 14 (catorze) vigilantes armados com revolver calibre .38 e 10 (dez) monitores 
que não portavam armamento. “Perguntado quantas pessoas trabalhavam com o declarante no dia 
do fato. Respondeu que 14 (catorze) vigilantes distribuídos pelas guaridas e na parte externa, estes 
portando revólver calibre .38 e 10 (dez) monitores que não portavam armamento.” (Sr. 
Florisvaldo Ferreira Coelho). Frisa-se ainda que, após o resgate dos detentos do CDP, durante a 
fuga dos criminosos, estes, ao passarem pelo Posto da PRF Pedrinhas, entraram em confronto com 
os policiais rodoviários, sendo que PRF Álvaro Urubata Melo Filho foi lesionado, fls. 122 a 123, 
deste confronto resultou ainda avarias em uma viatura da PRF de placas NXQ3162 e danos 
materiais no Posto da PRF e no prédio do SINPRF, conforme laudo pericial, fls. 271 a 313. 



Continuação do Boletim Reservado n° 038, de 
21 de Agosto de 2015. 

 
587 

 

 

 
 

 
 R E S E R V A D O 

Durante as diligências realizadas, observou-se constante os serviços tirados pelo TC Maurílio 
Claudino Pinto como Superior de Dia do Presídio, 24, 26, 27, 28 e 31 de março de 2015, além dos 
serviços nos dias 01, 04 e 05 de abril de 2015, assim como não foi registrado no Livro do Superior 
de Dia a retirada dos armamentos da Penitenciária de Pedrinhas para o Presídio São Luís, fls.329 a 
343. Outro fato que chamou atenção deste sindicante foi a retirada do veículo Amarok do Presídio 
São Luís, para tratar de assuntos particulares do Superior de Dia, conforme relato do CB PM 
273/94 Gilberto Costa Farias, fls 323 a 324: “(...) Se o declarante após o serviço, o qual foi 
resgatado detentos do Centro de Detenção Provisória, fez algum deslocamento no veiculo 
Amarok, este veiculo cedido pelo Sistema Prisional em substituição a L200 da PMMA. 
Respondeu que por volta das 06hs às 07hs da manhã, do dia 05 de abril de 2015, juntamente com 
o Sd Soares, deslocaram até a Cidade de Arari/MA, para buscar a esposa do TC Maurílio, 
Superior de dia do Presídio de Pedrinhas, cumprindo determinação deste oficial. Que, ao chegar 
ao local marcado, pegou a esposa do oficial que se encontrava em um Circo. Que trouxe a esposa 
do TC Maurilio e a deixou em sua residência, localizada no bairro Cidade Operaria, nesta Capital. 
Que, após o cumprimento da missão determinada pelo TC Maurilio, retornou para o Presídio São 
Luís, para deixar a Amarok. Ressalta-se que o veículo L-200 da PMMA encontrava-se com 
defeito no sistema elétrico desde o último serviço do declarante, anterior ao dia do resgate 
(05.04.2015) (...). O Superior de Dia do Presídio, TC PM Maurílio, alega que no dia do fato o 
BPChoque disponibilizou apenas 03 (três) viaturas e a COE apenas 01 (uma) viatura, eram 
disponibilizadas, desde o dia 25 de março, para Complexo Penitenciário, 06 (seis) viaturas do 
BPChoque e 02 (duas) viaturas da COE e, por ordem do Coronel Comandante do CPE (Comando 
de Policiamento Especializado), o Superior de dia do Presídio, deveria mostrar os perímetros que 
as viaturas deveriam ficar  e o CPU do BChoque traçaria a melhor estratégia. Ressalta o Superior 
de Dia do Presídio, TC PM Maurílio, que em contato com o CPU do BPChoque, 2º Ten Moura, 
em relação à disponibilidade apenas de três viaturas para a área do Complexo Penitenciário, que o 
CPU respondeu: “(...) o reforço era apenas de 03 viaturas tendo em vista que o Comando (Cmt) do 
Choque teria designado o mesmo, CPU, para realizar outras operações na área metropolitana, 
descobrindo a área do Complexo Penitenciário.” (TC PM Maurílio Claudino Pinto) Em relação a 
viatura da COE (Companhia de Operações Especiais) o Superior de Dia, TC PM Maurílio 
argumentou que: “(...) quando entrou em contato com a viatura da COE esta já tinha se retraido do 
local sem a determinação do declarante e seus componentes já estavam em suas residências. Que a 
guarnição, ao ser questionada sobre a saída viatura da COE sem a determinação do declarante, o 
mesmo foi informado que a determinação era do comandante da COE. Que várias vezes levou ao 
Comando do CPE a situação da viatura da COE e os armamentos utilizados pelas guarnições do 
BPChoque. Recorda que durante a ligação para a guarnição da VTR COE, escutou o primeiro 
disparo.” Mesmo com a determinação do Comandante da COE da viatura se retrair as 02h, deveria 
ser cobrada da guarnição que, no momento que se ausentasse o Superior de Dia, deveria ser 
informado para que assim outras viaturas cobrissem a área descoberta. Em suma, o TC PM 
Maurilio demonstrou que não estava tendo autoridade no serviço de Superior de Dia no Complexo 
Penitenciário, pois, com a eminência de um resgate, mais viaturas poderiam ser acionadas, pois 
existiam mais 03 (três) viaturas do Choque na área metropolitana, ou então no início do serviço, 
no momento que ficou ciente que seria disponibilizado apenas 03 (três) viaturas, determinar ao 
CPU, 2º Ten Moura, que fosse cedido mais viaturas, ou então repassar a situação para o 
Comandante do CPE.  Convém ressaltar que o procedimento administrativo instaurado apura os 
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fatos no âmbito da esfera militar, porém não se pode deixar de citar também o sucedâneo de falhas 
no Sistema Penitenciário, especificamente no GEOP, na pessoa do Sr. Jean Gustavo Moreira 
Costa, que recebeu a informação do Delegado Augusto Barros, porem não a repassou para 
nenhum dos integrantes do GEOP que se encontravam de serviço no Complexo Penitenciário, 
conforme fls. 217 e 218. V. CONCLUSÃO. Em face do exposto e que dos autos consta e 
conforme análise realizada na parte expositiva, verifica-se que o fato ocorrido no dia 05/04/2015, 
por volta das 04h00, após policiais militares, que estavam de serviço no Complexo Penitenciário 
de Pedrinhas e outros componentes de viaturas, que foram designados para reforçar o local, terem 
sido, em tese, informados sobre possível resgate de presos, elementos distribuídos em 03 (três) 
veículos e fortemente armados resgataram 04 (quatro) presos que estavam custodiados na Unidade 
Prisional-CDP, objeto da presente sindicância, esta de caráter investigatório, se acerca de crime de 
natureza militar e comum, além de transgressão disciplinar, pelo que sou de parecer que as 
irregularidades que culminou no resgate dos detentos do Centro de Detenção Provisoria é da 
responsabilidade do TC QOPM Maurílio Claudino Pinto, Superior de Dia do Presídio, pelos 
seguintes e mais pontos que deixaram de ser realizados, para que se evitasse o resgate dos 
detentos do Centro de Detenção Provisória: Não ter elaborado nenhuma estratégia para se evitar o 
resgate dos detentos do CDP, após a primeira ligação telefônica do Delegado Augusto Barros, que 
antecedeu aproximadamente por 2h os fatos, até o momento do resgate, que informou o local e o 
deslocamento dos criminosos da Cidade de Chapadinha, passando por Morros até a ligação que 
comunicava que os meliantes encontravam-se na Cidade de Bacabeira; Não ter informado aos 
tenentes que se encontravam nas Unidades Prisionais, assim como chamar as guarnições das 
viaturas e a tropa que se encontrava disposta nas outras Unidades Prisionais, para informa-lhes da 
iminência do resgate; Não ter acionado pelo menos os militares que estavam no momento de 
descanso, do PSL I e II, pois estes estavam junto com o Superior de Dia naquela Unidade 
Prisional; Não ter comunicado da iminência de resgate de detentos do CDP, para o Posto da 
Polícia Rodoviária Federal, a qual possuía meios (armamentos, cama de faqui) que ajudariam no 
não êxito do resgate dos detentos; Não ter devolvido à guarnição do 2º Ten QOPM Odisley 
Ribeiro da Silva, da Penitenciaria de Pedrinhas, os armamentos retirados, FUZIL .7,62 e o FUZIL 
.5,56, pois naquela Unidade Prisional era o melhor local para reagir no intuito de evitar o resgate, 
informado pelo Delegado Augusto Barros com antecedência e precisão de detalhes; Não ter 
contactado com o Geop sobre o resgate dos detentos do CDP; Não ter realizado se quer ligação 
telefônica ao Inspetor de Ressocialização do CDP e informar a ele sobre o resgate; Não ter 
determinado o deslocamento do CPU do BPChoque (1 VTR) juntamente com as demais viaturas 
do BPChoque (2 VTR’s), que encontravam-se distribuídas na área metropolitana, para dar apoio 
no presídio depois das ligações telefônicas do Delegado Augusto Barros. Ressalta-se que as 03 
(três) viaturas mencionadas estavam portando armamento Carabina .5,56; Não ter mobilizado 
viaturas para realizarem perseguição aos criminosos, após o resgate; Ter colocado em risco a vida 
dos policiais militares, assim como dos monitores (desarmados) e vigilantes (portando apenas 
revolver cal .38) do Centro de Detenção Provisória. Ter retirado o veículo Amarok, cedido pelo 
Sistema Prisional na substituição da L200 PMMA, do Presídio São Luís, horas depois do resgate 
dos detentos do CDP, para tratar de assuntos particulares na Cidade de Arari/MA. Em 
conseqüência, os autos da Sindicância nº10/2015-DP/3, datada de 10 de abril de 2015, devem ser 
remetidos à autoridade instauradora, Sr. Cel QOPM Raimundo Nonato Santos Sá, a quem 
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compete solucioná-los. São Luís, MA, 04 de junho de 2015. Assinado Pelo Cel QOPM Carlos 
Augusto Castro Lopes - Encarregado da Sindicância 
                                                

SOLUÇÃO DA LAVRA DO COMANDANTE GERAL 
 

Pelas análises das averiguações policiais militares a que chegou o Cel 
QOPM Carlos Augusto Castro Lopes, matrícula nº 48991, Subchefe do Estado Maior da PMMA, 
mandada proceder por este Comando, mediante a Portaria de Delegação nº 010/2015-DP/3-Sind., 
de 10 de abril de 2015, com a finalidade de apurar os fatos ocorridos no dia 05 de abril 2015, por 
volta das 04h00min, após policiais militares que estavam de serviço no Complexo Penitenciário 
de Pedrinhas e outros componentes de viaturas designados para reforçar o local, terem sido, em 
tese, informados sobre possível resgate de presos, elementos distribuídos em 03(três) veículos e 
fortemente armados resgataram 04 (quatro) presos que estavam custodiados na Unidade Prisional 
- CDP, tendo o oficial Sindicante concluído que a responsabilidade pelas irregularidades que 
culminaram com o resgate dos detentos do Centro de Detenção Provisória deve ser atribuída 
unicamente ao Ten Cel QOPM Maurílio Claudino Pinto, matrícula 99861, Superior de dia do 
Presídio na ocasião.  

 

Face ao acima exposto e o que dos autos consta, e consubstanciando a 
conclusão do Oficial Sindicante, faço, preliminarmente, a seguinte análise: 

 

No bojo do procedimento, o encarregado de sindicância observou as 
seguintes irregularidades cometidas pelo Ten Cel QOPM Maurílio Claudino Pinto, Superior de dia 
do Presídio, senão, vejamos: 

 

1. Não ter elaborado nenhuma estratégia para evitar o resgate dos detentos 
do CDP, após a primeira ligação telefônica efetuada pelo Delegado Geral da Polícia Civil do 
Maranhão, o Delegado Augusto Barros, que antecedeu em aproximadamente por 02 (duas) horas 
os fatos até o momento do resgate. Durante tal ligação, foi informado o local e o deslocamento 
dos criminosos pelos municípios de Chapadinha e Morros. Posteriormente houve nova ligação, 
levada a termo pelo Delegado Geral Augusto Barros, onde foi repassado que os meliantes se 
encontravam no município de Bacabeira; 

 

2. Não ter informado aos tenentes que se encontravam nas Unidades 
Prisionais do Complexo Penitenciário de Pedrinhas, assim como não reuniu as guarnições das 
viaturas empregadas e a tropa que se encontrava disposta nas outras Unidades Prisionais, para 
informar a iminência do resgate; 

 

3. Não ter acionado os militares que estavam no momento de descanso, do 
PSL I e II; 

4. Não ter comunicado a iminência de resgate de detentos do CDP para o a 
equipe de serviço do Posto da Polícia Rodoviária Federal, que possuía meios, como armamentos e 
um equipamento conhecido na rotina policial pela alcunha de “cama de faquir”, equipamentos 
esses que poderiam determinar o insucesso do resgate empreendido; 

 

5. Não ter devolvido à guarnição do 2º Ten QOPM Odisley Ribeiro da 
Silva, da Penitenciária de Pedrinhas, os armamentos retirados, a saber: FUZIL calibre .7,62 e o 
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FUZIL calibre .5,56, haja vista que tal Unidade Prisional seria o local mais propício para uma 
reação capaz de evitar o resgate anteriormente informado pelo Delegado Geral Augusto Barros; 

 

6. Não ter mantido contato com os profissionais do GEOP, informando-
lhes sobre o resgate dos detentos do CDP; 

 

7. Não ter determinado o deslocamento do Coordenador de Policiamento 
do BPChoque (01 viatura) juntamente com as demais viaturas do BPChoque (02 viaturas), que se 
encontravam distribuídas na área metropolitana, para dar apoio no Complexo Penitenciário de 
Pedrinhas depois das ligações telefônicas efetuadas pelo Delegado Geral Augusto Barros. 
Ressalta-se que as 03 (três) viaturas mencionadas estavam portando armamento longo (Carabina 
calibre .5,56); 

8. Não ter mobilizado viaturas para realizarem perseguição aos criminosos, 
após o resgate ter sido concluído;  

 

9. Ter colocado em risco a vida dos policiais militares, assim como dos 
monitores (desarmados) e vigilantes (portando apenas revolver cal .38) do Centro de Detenção 
Provisória; 

10. Ter retirado o veículo Marca/Modelo Volkswagen/Amarok, cedido 
pelo Sistema Prisional na substituição da L200 PMMA, do Presídio São Luís, horas depois do 
resgate dos detentos do CDP, para tratar de assuntos particulares no município de Arari/MA. 

 

Por fim, ressalto que as irregularidades mencionadas no relatório do oficial 
encarregado da apuração dos fatos descritos na Portaria de Delegação nº 010/2015-DP/3-Sind., de 
10 de abril de 2015, constituem, em tese, ilícitos penais de natureza militar.  
 

Após esta preliminar análise, RESOLVO: 
  

a) Concordar com o Relatório do Oficial Sindicante; 
 

b) Determinar à Diretoria de Pessoal (DP/3), com fulcro na letra “f” do art. 
10 do Código de Processo Penal Militar - CPPM, que elabore Portaria de Inquérito Policial Militar 
– IPM, para apurar os fatos ocorridos no dia 05 de abril 2015, no Complexo Penitenciário de 
Pedrinhas, por volta das 04h00min, onde o Ten Cel QOPM Maurílio Claudino Pinto, matrícula 
99861, Superior de dia do Presídio na ocasião, maior autoridade militar presente no local, estando 
ciente da iminência de tentativa de resgate de presos na Central de Detenção Provisória, teria, em 
tese, deixado de tomar as providências cabíveis para impedir tal ação, fato que culminou com o 
resgate de 04 (quatro) presos custodiados na Central de Detenção Provisória do Complexo 
Penitenciário de Pedrinhas. 

 

c) Determinar à Diretoria de Pessoal (DP/3) que encaminhe 01 (uma) via 
do relatório e solução da presente Sindicância para a Corregedoria Adjunta de Polícia Militar; 

 

d) Determinar à Diretoria de Pessoal (DP/3) que encaminhe 01 (uma) via 
dos autos de Sindicância para a Supervisão de Investigação de Crimes Funcionais – SICRIF; 

 

e) Publicar em Boletim Reservado o Relatório e esta Solução de 
Sindicância; 
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f) Arquivar 01 (uma) via dos presentes autos de Sindicância na Diretoria de 
Pessoal (DP/3), para fins de controle. 
  

Quartel do Comando Geral em São Luís - MA, 01 de julho de 2015. 
Assinado pelo Cel QOPM Marco Antonio Alves da Silva - Comandante Geral. 
 

Nota número: 5743457233 - DP/3 
 

b) Delegação de IPM 
 

(1) PORTARIA N° 015/2015-DP/3 DE 13/07/2015 
 

(a) O COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO 
MARANHÃO, no uso das suas atribuições legais, com fulcro no art. 7º, “d” e art. 10, “f”, do 
Código de Processo Penal Militar. 
 

R E S O L V E 
 

1. Designar como Encarregado de Inquérito Policial Militar, o Cel 
QOPM Carlos Augusto Castro Lopes, matrícula 48991, Sub Chefe do EMG, para apurar os fatos 
ocorridos no dia 05 de abril de 2015, por volta das 04h00min, no Complexo de Penitenciário de 
Pedrinhas, onde o Ten Cel QOPM Maurílio Claudino Pinto, matrícula n° 99861, Superior de dia 
do Presídio, na ocasião, maior autoridade militar presente no local, estando ciente da iminência de 
tentativa de resgate de presos na Central de Detenção Provisória, teria, em tese, deixado de tomar 
as providências cabíveis para impedir tal ação, fato que culminou com o resgate de 04 (quatro) 
presos custodiados na Central de Detenção Provisória do Complexo de Pedrinhas. 
 

2. O presente IPM deverá ser concluído no prazo previsto no Art. 
20, do CPPM. 
 

3. Determinar ao Encarregado que adote as seguintes providências: 
 

I- Encaminhar à Diretoria de Pessoal - DP/3, no prazo de 72 
(setenta e duas) horas, a contar do recebimento da Portaria de Delegação, cópia da Portaria de 
Instauração firmada pelo próprio encarregado, quando do início dos trabalhos de investigação; 
 

II- Qualificar, inquirir, conhecer e acarear, se for o caso, os 
envolvidos e demais testemunhas; 

 

III- Comunicar os fatos que se encontram em apuração ao 
Comandante dos Policiais Militares envolvidos no presente IPM; 

 

IV- Encaminhar uma cópia do relatório conclusivo à DIAE, duas 
vias integrais do IPM, em modelo padrão de processo (autuação em colchete), para a Diretoria de 
Pessoal – DP/3, assim como, cópia do Relatório em CD ROM, após conclusão dos trabalhos; 
 

V- Havendo necessidade de Prorrogação de prazo, o Encarregado 
deverá citar no documento quais as diligências que ficaram pendentes de realização; 
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4. Anexo: Autos de Sindicância referente à Portaria n° 10/2015-
DP/3, datada de 10/04/2015, contendo 372 folhas e respectiva Solução. 
  

Quartel do Comando Geral em São Luís - MA, 13 de julho de 2015. 
Assinado pelo Cel QOPM Marco Antonio Alves da Silva - Comandante Geral. 
 

Nota número: 8170492864 - DP/3 
 

c) Viagem com ônus da Capital para o Interior do Estado 
 

(1) Seguiram viagem, conforme determinação do Excelentíssimo Senhor 
Comandante Geral da PMMA, os Policiais Militares abaixo relacionados, do Comando Geral em 
São Luis/MA para a cidade Santa Inês/MA, a fim de fazer levantamento de caráter sigiloso, no 
período de 29/06 a 02/07/2015.  

 

Ten Cel QOPM Eurico Alves da Silva Filho (5ª CI) 
Cap ISMAEL COSTA COELHO (DP) 

 

Em consequência: 
 

a) A Diretoria de Finanças providencie o saque de 04 (quatro) diárias em 
favor dos referidos Policiais Militares; 
 

b) Os órgãos competentes tomem conhecimento e as providências 
cabíveis.  

Quartel do Comando Geral. São Luís,26 de junho de 2015. Assinado pelo 
Ten Cel QOPM EURICO Alves da Silva Filho - Diretor de Inteligência da PMMA. 

 

Nota número: 9431783706 – DIAE 
 

2) ATO DO DIRETOR DE INTELIGÊNCIA E ASSUNTOS ESTRATÉGICOS 
 

a) Viagem com ônus da Capital para o Interior do Estado 
 

(1) Seguiu viagem, autorizada pelo Excelentíssimo Senhor Comandante 
Geral da PMMA, o Cap QOPM Ataliba Ricelle Sodré de Sousa (DIAE), matrícula 1296979, do 
Comando Geral em São Luís/MA para a cidade de Santa Luzia/MA, com o fim de comparecer a 
Audiência de Instrução e Julgamento, no Fórum Local, no período de 07/07 a 08/07/2015. 

 

Em consequência: 
 

a) A Diretoria de Finanças providencie o saque de 02 (duas) diárias em 
favor do referido Oficial; 

 

b) A Ajudância Geral providencie passagens terrestres ao Cap QOPM 
Ataliba Ricelle Sodré de Sousa, que seguiu viagem dia 07/07 e retornou dia 08/07. 

 

c) Os órgaos competentes tomem conhecimento e as providências 
cabíveis.  
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Quartel do Comando Geral. São luís, 06 de julho de 2015. Assinado pelo 
Ten Cel QOPM EURICO Alves da Silva Filho - Diretor de Inteligência e Assuntos Estratégicos 
da PMMA. 
 

Nota número: 5870126007 – DIAE 
 

B. ALTERAÇÃO DE OFICIAL E PRAÇA 
 

1) ATO DO DIRETOR DE INTELIGÊNCIA E ASSUNTOS ESTRATÉGICOS 
 

a) Viagem com ônus para fora do Estado 
 

(1) Foi autorizada, pelo Excelentíssimo Senhor Comandante Geral da 
PMMA, a prorrogação por 15 dias do deslocamento dos Policiais Militares abaixo relacionados, 
do Comando Geral em São Luis/MA para a cidade de Teresina/PI, a fim de realizar levantamento 
de caráter sigiloso, no período de 06/07 a 20/07/2015.  

 

Maj QOPM 0 Aluísio Sampaio Costa (CMDO CPAI-8); 
1º Sgt QPMP-0  Alan Kardek Pinto Gomes (8º BPM); 
2º Sgt QPMP-0  João Batista Gomes da Silva Júnior (8º BPM); 
Sd QPMP-0 366/07 Luis Fernando Fonseca Soares (8º BPM); 
Sd QPMP-0 287/10 Fernando Pinheiro da Silva (1º BPM). 
 

Em consequência: 
 

a) A Diretoria de Finanças providencie o saque de 15 (quinze) diárias em 
favor dos referidos Policiais Militares; 

 

b) Os órgãos competentes tomem conhecimento e as providências 
cabíveis.  

Quartel do Comando Geral em São Luís-MA, 05 de julho de 2015. Assinado 
pelo Ten Cel QOPM EURICO Alves da Silva Filho - Diretor de Inteligência da PMMA. 

 

Nota número: 2601816087 – DIAE 
 

(2) Foi autorizada, pelo Excelentíssimo Senhor Comandante Geral da 
PMMA, a prorrogação por quinze dias do deslocamento dos Policiais Militares abaixo 
relacionados, do Comando Geral em São Luis/MA para a cidade Teresina/PI, a fim de realizar 
levantamento de caráter sigiloso, no período de 06/07 a 20/07/2015.    
 

1º Ten QOPM Pedro Paulo Lustosa Nogueira (DIAE) 
1º Sgt QPMP-0 Evandro de Sa Sousa (13º BPM); 
3º Sgt QPMP-0 496/94 Marcos Paulo Sousa Dublante (9º BPM). 

 

Em consequência: 
 

a) A Diretoria de Finanças providencie o saque de 15 (quinze) diárias em 
favor dos referidos Policiais Militares; 
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b) Os órgãos competentes tomem conhecimento e as providências 
cabíveis.  

Quartel do Comando Geral em São Luís-MA, 05 de julho de 2015. Assinado 
pelo Ten Cel QOPM EURICO Alves da Silva Filho - Diretor de Inteligência da PMMA. 

 

Nota número: 709846374 - DIAE 
 

 
4.1 – JUSTIÇA 
 

4.1.1 - CRIME COMUM 
Sem alteração 
 

4.1.2 - CRIME MILITAR 
Sem alteração 

 

4.2 - DISCIPLINA  
 

A. ALTERAÇÃO DE OFICIAL 
 

1) ATO DO COMANDANTE DO CPAI-5 
 

a) Despacho Decisório em Processo Administrativo Disciplinar (FATD) 
 

(1) I. Processo originário do Requerimento, de 2 Jul 15, da Cap QOPM Mat. 
1296896, AMANDA SILVA DUARTE BALDEZ, servindo atualmente no 10º BPM (Pinheiro-
MA), direcionado ao Comandante do CPA-I/5, objetivando a anulação da Punição Disciplinar, de 
Detenção, que lhe foi aplicada, pelo Comandante do 10º BPM, conforme Boletim Reservado (BR) 
nº 003, de 10 Jun 15, e todos os seus efeitos.  II. Verifica-se, preliminarmente, que: o Recorrente 
em ato administrativo, encaminha o presente pleito ao Comandante do CPA-I/5, fundamentando 
seu pedido na alegação da ocorrência de injustiça ao ser penalizado com a aplicação da Sanção 
Disciplinar supracitada; o Recorrente alega não ter agido de má fé, que não era o titular da Seção 
competente e portanto, responsável pelo levantamento da carga; o Recorrente alega que dirigiu o 
presente pleito ao Comandante do CPA-I/5 em virtude de não ter obtido nenhuma resposta da 
Reconsideração de Ato por parte de seu Comandante de Unidade, bem como ao devido processo 
legal, invocando os incisos I e II, art. 52º, do Regulamento Disciplinar do Exército; o Recorrente 
contesta os procedimentos apuratórios da Punição Disciplinar em tela, alegando a inobservância 
de formalidades previstas no Regulamento Disciplinar do Exército - RDE na aplicação do aludido 
ato punitivo, analisado e aplicado no âmbito do 10º BPM.  III. No mérito: preliminarmente, 
consoante se verifica que o Comandante do 10º BPM no dia 23 de fevereiro de 2015, determinou 
a Cap PM AMANDA, para que executasse a conferência da carga, estipulando para tal 20 (vinte) 
dias, devendo a mesma ser entregue no dia 16 de março de 2015; que devido à não apresentação 
da conferência da carga, mediante a alegação de não ter nenhuma referência para procedê-la, pois 
não tinha uma lista de material confiável, o Comandante do 10º BPM, prorrogou o prazo de 
entrega da aludida por mais 20 (vinte) dias, tendo a mesma como a data final, 6 de abril de 2015; 
que no dia 6 de abril de 2015, não cumpriu o segundo prazo estipulado, sendo cobrada no que diz 
respeito à execução da missão, por diversas vezes pelo Comandante do 10º BPM, vindo então a 

QUARTA PARTE – JUSTIÇA E DISCIPLINA 
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ser estabelecida pela própria Recorrente, uma nova data para finalizar o trabalho, a qual 
novamente não foi respeitada; que no dia 20 de maio de 2015, a Requerente recebeu o Formulário 
de Transgressão Disciplinar nº 018/2015, a fim de informar os motivos pelo quais não entregou 
em tempo hábil a conferência da carga do 10º BPM, já perdurando cerca de 2 (dois) meses para tal 
missão;  que no dia 25 de maio de 2015, a Cap PM AMANDA respondeu o referido Formulário, 
alegando que se encontrava com inúmeras dificuldades para efetuar e concluí-la, pois não foi 
repassado nenhum documento constando material carga do 10º BPM, tendo necessidade de obter 
informações junto a Diretoria de Apoio Logístico; que a referida alegação já tinha sido motivo 
para a primeira prorrogação de prazo; que, portanto, as alegações do Recorrente não foram 
consideradas como justificativas e decorrendo o anteriormente citado Formulário de Apuração de 
Transgressão em Punição Disciplinar, conforme o Boletim Reservado (BR) nº 003, de 10 Jun 15, 
do 10º BPM; que no dia 15 de junho de 2015, a Recorrente entro com um pedido de 
Reconsideração de Ato, sendo verbalmente informado pelo Comandante do 10º BPM, que sobre o 
indeferimento. IV. Conclusão: Da análise detalhada do Processo Punitivo, verifica-se que tal 
procedimento respeitou, rigorosamente, seu trâmite, garantindo ao Recorrente ampla defesa, 
caracterizada pelo conhecimento dos fatos que lhe estavam sendo imputados, pela observância do 
prazo para a apresentação de suas razões de defesa, pelo conhecimento da decisão fundamentada 
da autoridade que julgou suas justificativas, não havendo, por conseguinte, qualquer vício que 
macule de injustiça ou de ilegalidade o ato punitivo; A legislação pertinente, a anulação de 
punição disciplinar estabelece sua aplicação, somente quando houver comprovação inequívoca de 
ter havido injustiça ou ilegalidade na sua aplicação, o que não se amolda ao caso em apreço, 
porquanto, da análise percuciente dos autos, constata-se que não há prova da ocorrência de vício 
de legalidade que pudesse macular o questionado procedimento punitivo; à vista dos elementos 
constantes do processo, não restou comprovado, concretamente, ter havido injustiça e/ou 
ilegalidade na apuração dos fatos sob exame no procedimento punitivo questionado, tendo sido 
adequadamente atendidos os Princípios Constitucionais do devido processo legal, do contraditório 
e da ampla defesa, que alude o Art. 5°, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, bem como, foi 
observado rigorosamente o procedimento preconizado pelo Regulamento Disciplinar do Exército; 
Convém salientar que, à luz do art. 54 da Lei nº 6.513, de 30 NOV 1995 (Estatuto dos Militares), 
cabe ao militar à responsabilidade integral pelas decisões que tomar, pelas ordens que emitir e 
pelos atos que praticar. Dessa forma, à vista dos elementos constantes, não restou comprovada a 
existência de injustiça ou ilegalidade na aplicação da Sanção Disciplinar questionada, pelo que 
decido o seguinte: V. DESPACHO: a. INDEFIRO, por improcedência das razões apresentadas 
frente ao previsto no pedido, que não atende a nenhum dos pressupostos exigidos pelo art. 42, § 
1º, do Regulamento Disciplinar do Exército, aprovado com o Decreto nº 4.346, de 26 de agosto de 
2002. b. MANTENHO, na íntegra, a Sanção Disciplinar aplicada ao recorrente, publicada no 
Boletim Reservado (BR) nº 003, de 10 Jun 15, do 10º BPM (Pinheiro-MA). c. DETERMINO a 
elaboração de Nota para que o presente Despacho Decisório seja em publicado em Boletim 
Reservado da PMMA. Quartel em São Luís-MA, 13 de julho de 2015. Cel QOPM Laércio Ozório 
Bueno - Comandante do CPA-I/5. 
 

Nota número: 3452846101 - CMDO CPAI-5 
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2) ATO DO COMANDANTE DO CPI 
 

a) Despacho Decisório em Processo Administrativo Disciplinar (FATD) 
 

(1) HOMOLOGAÇÃO DE DECISÃO: Recebi decisão do Comandante do CPI 
referente ao processo nº 01/2015-CPI e documentos a ele referidos. 
        

(a) Depois de cuidadosa análise dos autos, e levando em consideração 
todos os fatos e as provas carregadas e juntadas no bojo dos processos. 
 

RESOLVO 
 

1- Avocar a homologação referente ao processo disciplinar, decidindo 
da seguinte forma; 
 

2- Entender que houve cometimento de transgressão disciplinar 
cometida pelo TC QOPM Arquemides Silva Brito contra o Cel Comandante do Policiamento de 
Área Metropolitana I; 

3- Concordar com o parecer do Comandante do Policiamento do 
Interior exarado no processo nº 01/2015-CPI que pune o TC Arquemides Silva Brito com 
"REPREENSÃO" ; 

4- Determinar o Comandante do Policiamento do Interior que 
providencie Nota Punitiva referente ao processo citado; 
 

5- Adotar as seguintes medidas administrativas: 
 

a) Arquivamento dos autos referentes aos processos epigrafados no 
CPI;                  

b) Encaminhe-se cópia da homologação para o Comando de 
Policiamento do Interior;                        

c) Registre-se, publique-se; 
                          
d) Cumpra-se. 

 
Quartel do Comando Geral em São Luís, 21 de julho de 2015. Assinado pelo 

Cel QOPM Raimundo Nonato Santos Sá - Subcomandante Geral da PMMA. 
 

Nota número: 1091549816 - CMDO CPAI-6 
 

b) Punição Disciplinar com REPREENSÃO 
  

(1) Das averiguações Policiais Militares mandadas proceder pelo S Cmt Geral, 
originada da Parte Especial S/Nº, de 20 MAIO15, comunicado pelo Cel Pedro Ribeiro, Cmt do 
CPAM I, para apurar em Processo Disciplinar por intermédio do CPI, fato este, apurado através do 
FATD Nº 001/2015, de 25 MAIO 15, o que, se verifica o cometimento de transgressão disciplinar 
praticado pelo TC QOPM Arquimedes Silva Brito, ora servindo no CPA-I/6. 
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O texto está fracionado conforme o Manual de Redação da Polícia Militar - Portaria n° 030, de 15 de agosto de 2005. 
 

 (2) Punição Disciplinar – REPREENSÃO 
 

(a) O TC QOPM Arquimedes Silva Brito, ora servindo no CPA-I/6, no dia 
20 MAIO 15, quando adentrou o refeitório não pediu permissão para o Cel Pedro Ribeiro, Cmt do 
CPAM I, e ao ser interpelado asseverou de forma brusca e arrogante. E quando notificado para 
apresentar suas Razões de Defesa, não apresentou fatos que justificassem sua transgressão. Com 
base nos termos do Art. 37, combinado com as atenuantes dos incisos I e II, do Art. 19 e as 
agravantes da letra “b)”, do inciso VI, do Art 20; tudo RDE. Transgressão de natureza média, fica 
REPREENDIDO. (Solução ao Item 3 e 4 da Homologação de Decisão do S Cmt Geral da PMMA) 
(Extraído da NOTA Nº 001/2015-Seç Adm/CPI). 
 

Nota número: 9872988523 - CMDO CPAI-6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MARCO ANTONIO ALVES DA SILVA - CEL QOPM    
                                                                 COMANDANTE GERAL DA PMMA 

 
 
 
 
 
 
CONFERE COM O ORIGINAL 
 
  
RAIMUNDO NONATO SANTOS SÁ – CEL QOPM 
            SUBCMT GERAL / CHEFE DO EMG        
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