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1-Acusados pelo roubo das armas do Exército serão julgados em junho
2-Furtos recorrentes fizeram Aeronáutica reformular uso de material bélico
3-Juiz rejeita denúncia contra general
4-Ex-soldado já anunciava invasão de unidade do Exército
5-Laudo da morte de cabo do Exército contraria versão oficial  do Comando Militar do 
Leste

1 – Acusados pelo roubo das armas do Exército serão julgados em junho
De acordo com o  jornal  O Estado de S.  Paulo,  os sete  denunciados pelo  Ministério 
Público  Militar  pelo  roubo das armas do  Exército  –quatro  militares  da  ativa,  dois  ex-
militares  e  um  civil  –,  ocorrido  no  dia  03/03/06,  no  Estabelecimento  Central  de 
Transportes, no Rio de Janeiro, irão à julgamento em junho deste ano. Os acusados pelo 
roubo podem pegar de 5 anos e 6 meses a 22 anos de prisão e os militares de serviço 
que foram acusados por negligência poderão ter suspensão temporária. A Justiça Militar 
ainda não recebeu a denúncia. (O Estado de S. Paulo – Metrópole – 18/04/06).

2- Furtos recorrentes fizeram a Aeronáutica reformular uso de material bélico
De acordo com o colunista Ancelmo Gios, do jornal  O Globo,  o aumento dos roubos de 
armamento exclusivo das Forças Armadas levou a Aeronáutica a reformular o uso de seu 
material  bélico.  Sendo  assim,  alguns  sentinelas  do  Rio  de  Janeiro  não  portam mais 
armamento pesado. (O Globo – Colunas –19/04/06).

3- Juiz rejeita denúncia contra general
De acordo com o jornal Folha de S. Paulo, o juiz Marcos Bizzo Moliari rejeitou a denúncia 
da  Procuradoria  da  República  contra  o  general  Domingo Carlos  Curado,  comandante 
militar do Leste, que era acusado de não fornecer ao Ministério Público Federal (MPF) 
documentos sobre a ocupação do morro da Previdência no Rio de Janeiro. A decisão de 
Moliari  se apoiou na suspensão realizada pelo Tribunal  Regional  Federal de todas as 
apurações do MPF sobre supostas violências praticadas por militares nas favelas do Rio. 
(Folha de S. Paulo – Cotidiano – 20/04/06).

4- Ex-soldado já anunciava invasão de unidade do Exército
O jornal O Estado de S. Paulo informou que o ex-soldado do Exército Carlos Leandro de 
Souza,  um  dos  responsáveis  pelo  roubo  das  armas  do  Estabelecimento  Central  de 
Transportes  (ECT)  do  Exército  no  Rio  de  Janeiro,  relatado  nos  informes  anteriores, 
anunciou que invadiria a unidade. Souza, que foi denunciado e preso pelo roubo, estava 
lotado no ECT até fevereiro último e afirmara que o local era “vulnerável” e que a guarda 
era  “fraca”,  segundo informações contidas  no  Inquérito  Policial-Militar  que investiga  o 
caso. (Estado de S. Paulo – Metrópole – 20/04/06).



5-  Laudo da morte de cabo do Exército contraria versão oficial do Comando Militar do 
Leste     
O jornal O Globo noticiou que o cabo do Exército Paulo Roberto Cavalcanti de Carvalho, 
35 anos, morto em 14 de fevereiro deste ano durante operação para mapear o Morro 
Vidigal e recuperar cinco fuzis desviados do Exército, teria sido vítima de fogo amigo (”no 
jargão militar, tiro disparado por um companheiro de farda”). De acordo com o laudo de 
necropsia,  assinado por  peritos do Serviço de Medicina Legal  do Hospital  Central  do 
Exército  (HCE),  Paulo  foi  atingido  por  um tiro  disparado  de  baixo  para  cima,  o  que 
contraria os depoimentos de militares e policiais militares que participavam da ação. O pai 
da vítima declarou que vai recorrer à justiça para identificar o responsável, exigindo sua 
punição. Segundo a versão oficial do Comando Militar do Leste (CML), “os militares foram 
atacados por traficantes que estariam no trecho da mata, no alto da favela”, para isso o 
disparo deveria  ter  sido efetuado de cima para baixo,  fato  desmentido  pelo  laudo.  O 
Exército também poderá periciar as armas apreendidas no Morro do Vidigal. (O Globo – 
Rio – 20/04/06; O Globo – Rio – 21/04/06).  
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