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Processo nº: 0072688-25.2018.8.19.0001

Tipo do Movimento: Decisão

Descrição: Trata-se de denúncia oferecida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL em desfavor de SÉRGIO DE
OLIVEIRA CABRAL SANTOS FILHO e ADRIANA DE LOURDES ANCELMO PEREIRA, qualificados na
denúncia, atribuindo-lhes a prática de crime previsto no artigo 312 do Código Penal cometidos em
multiplicidade de vezes (2281 vezes em relação ao primeiro acusado e 220 vezes pela segunda ré),
atribuindo-se a figura do concurso material. A inicial acusatória veio instruída com o Inquérito Policial n.º 921-
00261/2016 e peças de informações oriundas da 24ª Promotoria de Justiça de Investigações Penais, num
total de 31 volumes, sendo 7 principais e 24 apensos, assim indicados na guia de remessa. A denúncia é
extensa, sendo oportuna a síntese. Narra o Parquet que no período compreendido entre os anos de 2007 a
2010 e 2011 a 2014 o Estado do Rio de Janeiro contava com uma frota de 7 (sete) helicópteros, sendo que
ao menos 3 (três) destas aeronaves estariam destinadas ao cumprimento de agendas e missões oficiais
relativas ao cargo de Governador do Estado ocupado pelo primeiro denunciado. Assevera que até o ano de
2011 (final do primeiro mandato) o então Governador SÉRGIO CABRAL tinha à sua disposição os
helicópteros EC 135 (prefixo PR-ERJ), AS 350 (prefixo PP-ECE) e um DAUPHIN AS 365 NI (prefixo PP-ELB)
e que logo no início do segundo mandato de Governador - no ano de 2011 - o Estado do Rio de Janeiro teria
adquirido outros dois helicópteros de ´alto luxo´, um AUGUSTA AW 109 GRAND NEW (prefixo PR-GRJ), no
processo licitatório E-13/20.138/2011, pelo valor de R$ 15.233.015,41 (quinze milhões duzentos e trinta e
três mil e quinze reais e quarenta e um centavos) e um HELIBRAS AS 355 NP ESQUILO, este através do
processo licitatório E-13/20.154/2011 pelo valor de R$ 17.426.988,00 (dezessete milhões quatrocentos e
vinte e seis mil e novecentos e oitenta e oito reais), procedimentos que são indicados como suspeitos de
fraude pelo órgão ministerial, consoante investigações penais específicas. Ressalta o Ministério Público que
a aquisição destas aeronaves - que gerou um gasto total de R$ 32.660.003,41 (trinta e dois milhões
seiscentos e sessenta mil e três reais e quarenta e um centavos) - foi desnecessária e acarretou em um
aumento de gastos de manutenção e combustível para o Estado. Segundo a denúncia, os denunciados
foram transportados em um número substancial de viagens para fins privados, com o transporte de
familiares, amigos do casal e dos filhos, namoradas dos filhos de SÉRGIO CABRAL e empregados
domésticos, mesmo em voos sem a presença deste. A inicial acusatória menciona que parlamentares da
ALERJ, com base no Sistema Integrado de Administração Financeira, detectaram que no início do segundo
mandato do Governador SÉRGIO CABRAL (em 2011) os valores públicos empenhados para despesas com
helicópteros do Estado do Rio de Janeiro dobraram, além da já mencionada aquisição das duas novas
aeronaves. Afirma o órgão denunciante que a maioria dos voos de SÉRGIO CABRAL e ADRIANA
ANSELMO teria ocorrido para fins pessoais e familiares predominantemente nas rotas RJ x MANGARATIBA
x RJ, LAGOA x LARANJEIRAS x LAGOA, RJ x ARMAÇÃO DOS BÚZIOS x RJ. Em seguida a denúncia
passa a elencar, de forma casuística, oportunidades em que as aeronaves teriam sido utilizadas sem
destinação oficial, pormenorizando o número de voos nas rotas indicadas e destacando o gasto relativo às
horas voadas em trechos variados. Estipula o Parquet que apenas na rota RJ x MANGARATIBA x RJ teria
ocorrido a apropriação e desvio de valores entre R$ 12.202.750,00 (doze milhões duzentos e dois mil
setecentos e cinquenta reais) e R$ 17.432.500,00 (dezessete milhões quatrocentos e trinta e dois mil e
quinhentos reais) em recursos públicos empregados para arcar com custos de combustíveis e manutenção
de aeronaves para fins indicados como de natureza privada. No total, computando-se os demais trechos, o
prejuízo é apontado na ordem de R$ 19.978.500,00 (dezenove milhões novecentos e setenta e oito mil e
quinhentos reais). Registra que a imputação não leva em consideração os voos relacionados com o
cumprimento de agenda ou missões oficiais dos denunciados - em torno de 396 voos - mas tão somente
aquelas viagens para fins pessoais, para deleite e conforto dos denunciados, familiares, serviçais e
convidados. Essa a síntese da peça inaugural. PASSO A DECIDIR. 1) Não cabe nessa fase processual
exame aprofundado da denúncia, o que deve ser reservado ao julgamento, após o decurso da instrução
judicial, com a observância do contraditório. Na fase de recebimento da denúncia há mero juízo de
delibação, cabendo ao órgão jurisdicional apenas examinar a peça acusatória no que tange ao
preenchimento dos requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, bem como verificar se há algum
motivo de rejeitá-la, na forma do art. 395 do mesmo diploma legal. Desse modo é impróprio exigir-se, até
para não comprometer a imparcialidade que se espera do órgão julgador, uma análise aprofundada da
procedência da pretensão punitiva. Assim, no que tange aos denunciados SÉRGIO DE OLIVEIRA CABRAL
SANTOS FILHO e ADRIANA DE LOURDES ANCELMO PEREIRA, observo que o órgão ministerial expôs
com clareza os fatos criminosos e suas circunstâncias, fazendo constar a qualificação dos denunciados e a
exposição dos fatos criminosos em tese perpetrados, com todas as suas circunstâncias, o que atende os
pressupostos contidos no art. 41 do CPP e afasta a incidência, a priori, do inciso I do artigo 395 do mesmo
diploma. A presença dos pressupostos processuais e condições da ação penal repele a ocorrência do
disposto no inciso II do aludido artigo. Verifico, ainda, estarem minimamente delineadas a autoria e a
materialidade dos crimes que, em tese, teriam sido cometidos pelos acusados, o que se afere do teor da
farta documentação que instrui a exordial, e referida expressamente através de indicação das folhas dos
autos e respectivos volumes, e das referências às testemunhas ouvidas na fase inquisitorial, que obviamente
deverão ser inquiridas na fase judicial, sob o crivo do contraditório, razão pela qual considero haver justa
causa para o prosseguimento da ação penal, rechaçando a aplicação do inciso III do mencionado artigo.
Assim, porquanto ausentes as causas de rejeição, por ora, RECEBO A DENÚNCIA em relação aos réus
SÉRGIO DE OLIVEIRA CABRAL SANTOS FILHO e ADRIANA DE LOURDES ANCELMO PEREIRA.
Expeçam-se mandados de citação para que os acusados responda à acusação no prazo de 10 (dez) dias,
na forma dos artigos 396 e 396-A do CPP, podendo, nessa oportunidade, arguir preliminares e alegar o que
interessar à sua defesa, bem como oferecer documentos, especificar as provas pretendidas e arrolar
testemunhas, qualificando-as e informando seus respectivos endereços. Na falta dos endereços e
qualificações das testemunhas, o Juízo entenderá que estas comparecerão à audiência independentemente
de intimação judicial. Ressalto que não serão deferidos requerimentos de apresentação/substituição de rol
de testemunhas ou de produção de provas periciais formulados em momento processual distinto da resposta
à acusação (item 3.4.1.1 do Plano de Gestão para o Funcionamento de Varas Criminais e de Execução
Penal do CNJ), salvo em virtude de motivo de especial relevância. Deverão os acusados ficar cientes de
que, se não possuir condições financeiras para constituir advogado, deverá indicar o intento de ser assistida
pela Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro. Cientifiquem-se, ainda, os réus de que poderá ser
decretada a sua revelia caso mudem de endereço sem prévia comunicação ao juízo (artigo 367 do CPP).
Caso os acusados, regularmente citados, não apresentem resposta no prazo legal nem constituam defensor,
certifique a Secretaria o ocorrido, remetendo os autos, em seguida, à Defensoria Pública, para que atue em
sua defesa, nos termos do artigo 396-A, § 2º, do CPP, acrescentando pela Lei nº 11.719/2008. Uma vez que
o acusado SÉRGIO DE OLIVEIRA CABRAL SANTOS FILHO se encontra preso em unidade prisional em
outro Estado da Federação, expeça-se carta precatória. Defiro as diligências requeridas pelo Parquet,
notadamente aquelas elencadas nos itens 4.1 a 4.3 da Cota da Denúncia. Nestes termos: a. Solicite-se a
FAC dos denunciados e comunicação dos seus dados qualificativos ao IFP/RJ e/ou ao órgão de identificação
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de outro Estado, no caso do denunciado cuja identidade não haja sido expedida no Estado do Rio de
Janeiro; b. Providencie o cartório o esclarecimento das Folhas de Antecedentes, se necessário obtendo
informações dos órgãos jurisdicionais respectivos, em que haja tramitação de outros feitos, sejam da Justiça
Estadual como da Justiça Federal; c. Determino a expedição de ofício ao Departamento de Polícia Federal,
requisitando a certidão nacional de antecedentes criminais dos denunciados (CNI); d. Providencie o registro
no SNBA dos bens apreendidos, se for o caso. 2) No que tange a medida cautelar constante no item V da
denúncia, que busca o estabelecimento de proibição dos denunciados de ausentarem-se do país, bem como
a apreensão dos passaportes, verifico que a medida, ao menos por ora, mostra-se despida de um dos
requisitos basilares para o seu acolhimento, notadamente em virtude de ausência de perigo imediato de que
os acusados pretendam deixar o território pátrio. Como é sabido, o objetivo de uma medida cautelar - tal
como a pleiteada - é garantir a própria eficácia do processo de conhecimento. Como ensina Frederico
Marques, ´pode haver a necessidade de atuação preliminar e rápida dos órgãos jurisdicionais, em processo
cautelar, para evitar as consequências do periculum in mora. Em tal hipótese, funciona a jurisdição em
caráter instrumental, pois tem por escopo garantir a eficácia do processo de conhecimento, ou de execução´
(in: MARQUES, Frederico, Instituições, vol. 1º, p. 248). Na mesma esteira, ressalta Afrânio Silva Jardim que
´Na realidade, as medidas cautelares visam a minimizar os prejuízos decorrentes da fluência do tempo sobre
o processo, procurando tutelá-lo, tornando-o eficaz e possibilitando que atinja o seu escopo´ (in: JARDIM,
Afranio Silva, Direito Processual Penal, 8ª ed., p. 256). Em suma, e tal como consagrado pela moderna
ciência processual, o acolhimento de medidas cautelares, ainda que substitutivas à prisão, como é o caso
desta prevista no art. 320 do CPP, depende da evidência patente de um perigo determinado e iminente, in
casu, o perigo de que os denunciados possam deixar o território pátrio. Verifica-se que os acusados já se
encontram em regime de prisão provisória, inclusive com diversos mandados prisionais efetivamente
cumpridos, de modo que não será a apreensão dos passaportes que frustrará eventual intento de liberdade.
O exame do cabimento de toda e qualquer medida substitutiva deve ser feito com a observância da
necessidade da medida - como corolário do Princípio da Proporcionalidade - e no caso vertente, em virtude
da prisão integral que já foi imposta aos acusados em tantos outros feitos, o recolhimento dos passaportes
passa a ser medida inócua. Outrossim, deixo de acolher a medida cautelar, ao menos por ora, já que o
requisito do perigo da demora não está consolidado nestes autos, o que não impede ao julgador reavaliar a
qualquer momento o conteúdo decisório, desde que alterado o contexto fático que embasa esta decisão, eis
que revestida invariavelmente de caráter rebus sic stantibus. Dê-se ciência ao Ministério Público. Por fim,
tendo em vista a grande quantidade de documentos que instruem a denúncia e o considerável tamanho dos
autos - já neste momento inaugural contando com um total de 31 volumes, sendo 7 principais e 24 apensos -
determino a proibição de retirada destes do Cartório, nos exatos termos do que reza o art. 183 § 6º da
Consolidação Normativa da Corregedoria Geral da Justiça, in verbis: Art. 183. A retirada dos autos de
cartório pelos advogados, observadas as restrições da legislação pertinente, dependerá, do lançamento no
sistema DCP e expedição de guia de vista ao advogado. (...) § 6º. Decisão judicial poderá proibir a retirada
de autos de cartório se neles existirem documentos originais de difícil restauração ou quando se verificar
circunstância relevante que justifique tal proibição, que será anotada no rosto dos autos. Anote-se na capa
dos autos e onde couber. Providencie o Cartório cópia integral de todas as peças do processo para sejam
postas à disposição dos advogados para que seja resguardada a efetividade a marcha regular do processo.
Após a extração integral das cópias do inquérito policial e dos atos processuais, assegura-se o pleno direito
de vista dos autos do inquérito policial e do processo penal aos futuros advogados que venham a ser
habilitados na defesa dos acusados. Após, cumpridas todas as determinações e transcorrido os prazos
defensivos, certifique o Cartório quanto ao decurso do prazo com ou sem manifestação e voltem-me os
autos conclusos, para verificação do disposto no artigo 397 do CPP.
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