
 

 

 

 

 
 
 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO 
PROMOTORIA DE JUSTIÇA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO E SOCIAL DA CAPITAL 

 

Representante: Instauração ex officio 

Representado: Márcio França 

Objeto: Apurar cometimento de ato de improbidade administrativa 

decorrente do uso do helicóptero Águia, da Polícia Militar, em proveito 

próprio e de sua família, de abril a dezembro de 2018, para fins 

particulares ou para participação em atos de campanha política 

 

 

PORTARIA 

 

 

 

    Tendo chegado ao conhecimento desta 

Promotoria de Justiça de Patrimônio Público e Social, por meio de 

relatos anônimos provenientes da própria corporação da Polícia 

Militar, que o ex-governador Márcio França, no período em que 

assumiu o Governo do Estado de São Paulo, de abril a dezembro de 

2018, fez uso excessivo do helicóptero Águia da Polícia Militar, 

inclusive para seu deslocamento e de seus familiares para atividades 

pessoais, bem como utilizou tal equipamento para possibilitar seu 

rápido deslocamento em atos de campanha política que realizou 

pretendendo sua eleição a Governador do Estado, e considerando que 

tais fatos podem caracterizar atos de improbidade administrativa não 

só pelo enriquecimento ilícito, mas por afronta aos princípios 

constitucionais da Administração Pública, uma vez que, nesses usos 

para fins particulares, o referido equipamento deixou de atender sua 

finalidade precípua, resolvo instaurar INQQUÉRITO CIVIL, para 
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apuração dos fatos e de responsabilidades, determinando, desde já, a 

adoção das seguintes providências: 

 

a) Registro e autuação da presente, com a documentação que a 

instrui; 

 

b) Lançamento da presente no SIS Integrado; 

 

c) Juntada das matérias jornalísticas encontradas a respeito do 

assunto; 

 

d) Expedição de ofício ao representado, cientificando-o da 

instauração do presente inquérito civil e facultando o 

oferecimento de esclarecimentos por escrito, no prazo de 15 

dias; 

 

e) Expedição de ofício ao Comando da Polícia Militar, requisitando 

a apresentação de relatórios de uso do helicóptero Águia da 

Polícia Militar, ou equipamento(s) similar(es), no período 

compreendido entre abril e dezembro de 2018, com 

especificação das datas, horários, duração, origem, destino e 

passageiros para cada uso; bem como apresente, para fins 

comparativos, o mesmo relatório, com relação ao ex-

Governador Geraldo Alckmin, com relação aos seis meses 

anteriores à data de sua renúncia ao cargo de Governador do 

Estado de São Paulo. Requisitar, ainda, que informe a existência 

de procedimento administrativo instaurado com vistas a apurar 

o uso abusivo desse (s) equipamento (s) nas circunstâncias 

acima apontadas, encaminhando, em caso positivo, cópia 

integral desse procedimento. Prazo para resposta: 20 dias; 
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f) Juntada a resposta à requisição prevista no item anterior, ou 

expirado o prazo concedido, tornem conclusos. 

 

    São Paulo, 15 de janeiro de 2019. 

 

 

        RICARDO MANUEL CASTRO 

      Promotor de Justiça 


