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Poder Judiciário
Justiça Militar da União

2ª Auditoria da 1ª Circunscrição Judiciária Militar

 

 

 APM (FO) n.º 0000188-69.2011.7.01.0201

  Acusados:     WILSON SALES, Coronel da RR Aeronáutica
                          SÉRGIO CORRÊA DE SOUZA, Cel da RR Aeronáituca
                          ALMIR DE ALMEIDA TÁVORA, civil; e
                          CARLOS RENATO SANTORO ROSAS, civil.
 
 

 S E N T E N Ç A
Vistos etc.

 
O Ministério Público Militar ofereceu denúncia contra:
 
 1. WILSON SALES, Coronel Intendente da reserva remunerada da Aeronáutica, brasileiro, nascido em
3/5/1958, natural do São Gonçalo/RJ, portador da identidade nº 288.855, expedida pelo COMAER, CPF nº
016.207.638-00, filho de Dulce de Oliveira Sales e Antônio Bispo Sales, residente na Av. Luís Aranha, nº 890,
apartamento 1907, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro/RJ, CEP 22793-810, por estar incurso no delito do art. 251,
§ 3º, por 2 vezes, c/c art. 53, n/f do art. 79, todos do Código Penal Militar;
 
 2. SÉRGIO CORRÊA DE SOUZA, Coronel Intendente da reserva remunerada da Aeronáutica, brasileiro,
casado, nascido em 18/7/1965, natural do Rio de Janeiro/RJ, portador da identidade nº 279.379, expedida
pelo COMAER, CPF nº 963.847.948-53, filho de Austeclirio Corrêa de Souza e Noemia Machado de Souza,
residente na Av. Canal de Marapendi, nº 1400, 1401/B2, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro/RJ, por estar incurso
no delito do art. 251, § 3º, por 2 vezes, c/c art. 53, n/f do art. 79, todos do Código Penal Militar;
 
 3. ALMIR DE ALMEIDA TÁVORA,  civil,  brasileiro,  casado, nascido em 19/3/1957, natural  de Rio de
Janeiro/RJ, RG nº 04.890.362-9 - IFP/RJ, CPF nº 510.315.827-20, filho de Alberico Távora Filho e Maria Susana
de Almeida, residente na Praça Pintor Hipólito Caron, nº 45, Magalhães Bastos, Rio de Janeiro/RJ, CEP 21745-
070, por estar incurso no delito do art. 251,   caput, c/c art. 53, ambos do Código Penal Militar; e
 
 4. CARLOS RENATO SANTORO ROSAS, civil, brasileiro, solteiro, nascido em 27/11/1967, natural de Rio
de Janeiro/RJ, RG nº 07.384.219-7 - IFP/RJ, CPF nº 002.612.487-40, filho de Darcy Consuelita Santoro Rosas e
Sebastião Rosas, residente na Rua Honório, nº 1600, casa 3, Cachambi, Rio de Janeiro/RJ, por estar incurso
no delito do art. 251,   caput, c/c art. 53, ambos do Código Penal Militar (evento 1, doc. 14).
 
Narra a exordial que, no mês de dezembro de 2006, o então Tenente Coronel WILSON SALES, na qualidade
de Chefe da Subseção de Licitações, da Seção de Controle Interno, da Seção de Registro, da Seção de
Intendência e da Subseção de Provisões da Diretoria de Engenharia da Aeronáutica (DIRENG), e o Coronel
SÉRGIO CORRÊA DE SOUZA, na condição de Chefe de Gabinete e Ordenador de Despesas por delegação,
agindo em comunhão de vontades e conjugação de esforços com os acusados civis ALMIR DE ALMEIDA
TÁVORA,  titular  da empresa A A TÁVORA MATERIAL PARA ESCRITÓRIO-ME (CNPJ  05.506.786/0001-37),
obtiveram  em  favor  dessa  pessoa  jurídica,  mediante  fraude,  vantagem  patrimonial  indevida  de  R$
470.462,43 (quatrocentos e setenta mil, quatrocentos e sessenta e dois reais e quarenta e três centavos),
sem juros e correção, quantia essa que foi paga pelo Grupamento de Apoio da Aeronáutica (GAP-RJ) com
recursos  públicos,  induzindo  militares  do  citado  Grupamento  em  erro  quanto  à  real  entrega  e  ao
recebimento dos materiais de intendência e informática adquiridos pela DIRENG, uma vez que a entrega e o
recebimento efetivos não ocorreram, causando prejuízo ao patrimônio sob a administração militar.
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A denúncia prossegue mencionando que, no dia 30/7/2007, os réus WILSON SALES e SÉRGIO CORRÊA DE
SOUZA, no exercício de suas funções, agindo em concurso e com unidade de desígnios com o corréu
CARLOS  RENATO  SANTORO  ROSAS,  sócio  administrador  da  WR2  INFORMÁTICA  LTDA  (CNPJ  Nº
03.604.474/0001-30),  obtiveram, em favor  da citada empresa,  mediante fraude,  vantagem patrimonial
indevida,  no  valor  de  R$  90.917,94  (noventa  mil,  novecentos  e  dezessete  reais  e  noventa  e  quatro
centavos), sem atualização monetária, valor igualmente pago com recursos do Grupamento de Apoio da
Aeronáutica  (GAP/RJ),  induzindo  em  erro  militares  dessa  organização  militar  acerca  da  entrega  e
recebimento  de  379 (trezentos  e  setenta  e  nove)  toners  HP Q5949A para  impressora  Laserjet  1160,
discriminados na Nota Fiscal nº 000505, adquiridos para a DIRENG, sendo que a entrega e o recebimento
efetivamente não ocorreram, causando prejuízo ao patrimônio sob a administração militar.
 
O acusado SÉRGIO CORRÊA, na condição de Ordenador de Despesas por delegação e no impedimento do
titular, Maj Brig Herman Rubens Walekamp, aprovou as solicitações providenciadas por WILSON SALES, salvo
a  de  Nº  13/SSPRO/2006,  bem como as  justificativas  e  os  termos de  referência  respectivos,  nos  dias
6/11/2006, 1º/12/2006 e 14/12/2006, deixando de submetê-las e dar ciência ao diretor acerca da expressiva
quantia  de  recursos  públicos  utilizados,  sendo  certo  que  o  citado  oficial-general  estava  presente  na
organização militar nos meses de novembro e dezembro de 2006.
 
WILSON SALES providenciou a contratação, pelo GAP-RJ, das pessoas jurídicas representadas pelos réus
ALMIR e CARLOS RENATO,  para o  fornecimento de materiais  de intendência  e  informática à  DIRENG,
aderindo às  atas  de registros  de preços de licitações realizadas por  outras  organizações militares  da
Aeronáutica,  quais  sejam:  Pregão n°  004/2006,  da  Base  Aérea  dos  Afonsos,  Pregões  nºs  014/2005 e
021/2005, da Base Aérea de Santa Cruz, Pregões nºs 003/2006 e 006/2006 da Universidade da Força Aérea,
e Pregão n° 033/2006 (ou 010/2006) do Terceiro Comando Aéreo Regional.
 
Após a emissão de várias notas de empenho, o réu ALMIR teria entregue à DIRENG 13 (treze) notas fiscais
emitidas pela A A TÁVORA MATERIAL PARA ESCRITÓRIO-ME, e o réu CARLOS RENATO apresentou à DIRENG a
Nota Fiscal nº 0505, em nome da WR2 INFORMÁTICA LTDA, sendo certo que os materiais descritos nas treze
notas fiscais emitidas pela  primeira empresa receberam, no verso, atestes de cumprimento de execução
contratual, ou seja, da entrega dos materiais pelo réu WILSON SALES, enquanto os itens descritos na Nota
Fiscal nº 0505, emitida pela segunda empresa, foi objeto de termo de recebimento definitivo de material
datado de 9/7/2007, e está assinado pelos militares que faziam parte da Comissão de Recebimento de
Material, 2º Tenente ENIVALDO DE SOUZA FERNANDES, 1º Sargento ANDRÉIA PAULA DOS SANTOS DA CRUZ,
e 3º Sargento GABRIELE CRISTINA DA SILVA CORRÊA, os quais, por ordem do réu WILSON SALES, assinaram
o documento sem terem feito a conferência física do material.
 
Consequentemente, expõe a denúncia, foram instaurados no âmbito do GAP/RJ processos administrativos de
gestão (PAGs), que redundaram no pagamento das despesas empenhadas, sendo que todas as certificações
de entrega eram falsas, pois os cartuchos adquiridos junto à WR2 INFORMÁTICA LTDA não deram entrada na
Subseção de Provisões,  tampouco em outro local  da DIRENG, segundo documento firmado pelo Chefe
Interino de Gabinete da DIRENG em 16/6/2011, e, ainda, os materiais adquiridos junto à A A TÁVORA
MATERIAL PARA ESCRITÓRIO-ME, movimentados da DIRENG para o Terceiro Comando Aéreo Regional (III
COMAR), por meio de "Guias de entrega de material" (GEMs) Nºs 11,12 e 13/SSPROVQQ/2006, não foram
recebidos no III COMAR, conforme documentos subscritos pelo Chefe de Gabinete da DIRENG em 20/12/2010
e pelo Comandante do III COMAR em 22/12/2010.
 
Por fim, embora ideologicamente falsa, a certificação de recebimento dos materiais constantes das notas
ficais feita pelo acusado WILSON SALES induziu em erro a administração militar, que expediu as ordens
bancárias para pagamentos às empresas AA TÁVORA MATERIAL PARA ESCRITÓRIO-ME e W2R INFORMÁTICA
LTDA, nos valores supracitados.
 
Ainda segundo a denúncia, os fatos vieram à tona por ter sido constatada, em outra investigação (IPM
001/2010), quantidade expressiva de movimentação de itens de informática e intendência do almoxarifado
da DIRENG em dezembro de 2006, e que os envolvidos montaram um esquema fraudulento para a obtenção
ilícita de recursos públicos administrados pela Força Aérea, com   modus operandi semelhante ao destes
autos,  abrangendo  solicitações  e  pedidos  de  aquisição  de  material/serviço  (PAM/S),  forjados  sob  a
justificativa de atender às supostas necessidades de suprimento à DIRENG, as quais não existiam, com
falsos atestes de cumprimento contratual.
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O prejuízo ao erário foi constatado em Tomada de Contas Especial nº 06/11, da Secretaria de Economia e
Finanças da Aeronáutica.
 
A inicial acusatória, ora em análise, teve como base o inquérito policial militar instaurado pela Diretoria de
Engenharia da Aeronáutica (evento 1, doc. 4, fls. 05 em 09 de maio de 2011, com Relatório/Solução no
evento 1, doc. 9, fls. 78/94.
 
Inicialmente, os autos foram remetidos ao E. STM, a pedido do Ministério Público Militar, que detectou
indícios de participação criminosa de Oficial-General (evento 1, doc. 10, fls. 245), tendo sido determinado o
arquivamento dos autos em relação a ele, bem assim a devolução a este Juízo para prosseguimento em
relação aos demais indiciados (evento 1, doc. 10, fls. 292).
 
O recebimento da denúncia ocorreu em 23/1/2015, ocasião em que foram determinadas as providências
para o início da instrução criminal (evento 1, doc. 15, fls. 02/04), havendo as citações do acusado SÉRGIO
CORRÊA, em 31/05/2015, com a defesa a cargo do advogado Washington Luís da Conceição Carvalho,
OAB/RJ nº 182.038 (evento 1, doc. 15, fls. 37); do acusado ALMIR, em 14/4/2015, com a defesa a cargo do
advogado Valério Gonçalves da Silva, OAB/RJ nº 117.516 (evento 1, doc. 15, fls. 54/56); do acusado WILSON
SALES, em 29/4/2015, com a defesa a cargo do advogado Wagner Júlio Magalhães Ferreira, OAB/RJ nº
137.326 (evento 1, doc. 16, fls. 32); e do acusado CARLOS RENATO, em 27/5/2015, com a defesa a cargo
dos Advogados Carlo Huberth C C Luchione, OAB/RJ nº 47.698, João Gabriel Menezes Costa Melo, OAB/RJ
196.213, e Márcio B Tarouco Corrêa, OAB/RJ 212.616-E e (evento 1, doc. 16, fls. 42/44).
 
Verifica-se que no evento 1, doc. 15, fls. 02/04, que foi deferido o pedido de arquivamento formulado pelo
Ministério Público Militar no tocante à conduta do civil Márcio Santoro Rosas, ressalvado o disposto no art. 25
do CPPM.
 
Foram ouvidos no feito:
 
- 5 (cinco) testemunhas da denúncia - Maj Brig HERMAN RUBENS WALENKAMP, Suboficial ANDREIA PAULA
DOS SANTOS, Sgt GABRIELE CRISTINA DA SILVA, MARCELO SOARES JÚNIOR, civil, JAIME SILVA DE AQUINO,
civil (evento 1, doc. 16, fls. 345/353 e 356) e Cap RM1 ENIVALDO DE SOUZA FERNANDES (evento 1, doc. 17,
fls. 150/156).
 
- 1 (uma) testemunha arrolada pelo réu WILSON SALES - Cel Int R/1 JOSÉ MURILO RAMOS (evento 1, doc. 17,
fls. 116/117);
 
- 4 (quatro) testemunhas arroladas pelo réu SÉRGIO CORRÊA, ELI RIBEIRO DE BRITTO, Juíza,  Brig Med JULIO
CÉSAR DA GAMA APOLINÁRIO, Cel Int LUIZ HENRIQUE CARRILHO CHAVES e 2º TEN DELCIO JOAQUIM DA
SILVA (evento 1, doc. 17, fls. 118/119, 120/121, 122 e 123);
 
- 1 (uma) testemunha arrolada pelo réu CARLOS RENATO - civil MARCOS PAULO GARCIA (evento 1, doc. 17,
fls. 124).
 
Os réus foram qualificados e interrogados:
 
- Em 14/4/2015, os acusados SÉRGIO CORRÊA (2º acusado) e ALMIR (3º acusado) (evento 1, doc. 16, fls.
02/07 e 08/14);
 
- Em 2/6/2017, o acusado CARLOS RENATO (4º acusado) (evento 1, doc. 17, fls. 304/305).
 
- Em 10/12/2018, o acusado WILSON SALES (1º acusado) (evento 102).
 
Cabe registrar que, durante a tramitação do feito neste Juízo foram manejados:
 
-   Habeas Corpus nº 80-49.2015.7.00.0000/RJ impetrado pela Defesa do acusado WILSON SALES (evento
1, doc. 15, fls. 57/69), sendo indeferida a liminar. No mérito, foi deferido parcialmente para determinar o
desentranhamento do depoimento do acusado no IPM e demais provas ilícitas (evento 1, doc. 16, fls. 85,
203/215), o que foi cumprido por este Juízo (evento 1, doc. 16, fls. 216). Contra o v. Acórdão foram opostos
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embargos de declaração, os quais foram rejeitados por unanimidade (evento 1, doc. 17, fls. 01/19). Houve
recurso ordinário para o E. STF, tendo o Ministro Relator Teori Zavascki negado seguimento, transitando em
julgado a decisão em 7/6/2016;
 
-   Habeas Corpus nº 190-48.2015.7.00.0000/RJ, impetrado pela Defesa de WILSON SALES, sendo deferida
a liminar para suspender o andamento da presente ação penal até o julgamento final do   writ (evento 1,
doc. 16, fls. 225/239). No mérito, o E. STM denegou a ordem, cassando a liminar supracitada, determinando
o prosseguimento. Contra a denegação, foram opostos embargos de declaração, com o seguimento negado.
Impetrado o RHC nº 133.583, o Ministro Relator Teori Zavaski negou seguimento ao recurso, com o trânsito
em julgado 1/6/2016 (evento 1, doc. 16, fls. 261/266, 270/277 e 453/470).
 
-  Correição Parcial  nº 107-13.2017.7.01.0201, interposta pelo advogado do réu WILSON SALES, com o
objetivo de reinquirir a testemunha MARCUS PAULO GARCIA, arrolada pela defesa do 4º acusado (CARLOS
RENATO), sendo o pleito indeferido pelo Juízo (evento 1, doc. 17, fls. 181/184, 186/188, 191/193, 202, 205,
206, 210/211, 214/216, 221, 223/227,   229, 235, 279/285). A correição parcial não foi conhecida pelo
Ministro Relator no STM, Alte Esq Marcus Vinicius Oliveira dos Santos, por manifestamente intempestiva e,
em consequência, foi julgado prejudicado o pedido liminar, ocorrendo o trânsito em julgado em 23/6/2017
(evento 1, doc. 17, fls. 339/342).
 
-   Habeas Corpus nº 45-55.2016.7.00.0000, sendo negado seguimento pelo E. STM, com a interposição de
agravo regimental, o qual foi rejeitado, com o trânsito em julgado em 16/5/2016 (evento 1, doc. 16, fls.
390/407).
 
Relativamente ao acusado WILSON SALES, responde nesta Justiça Especializada à ação penal 0000043-
22.2011.7.01.0101 (lastreada  no  IPM 001/2010),  que  tramitou  na  1ª  Auditoria  da  1ª  CJM,  tendo  sido
absolvido por sentença publicada em 29/5/2015 (evento 1, doc. 16, fls. 71/80). Houve apelação ministerial,
sendo provido o recurso pelo E. STM para condenar o réu, tendo sido opostos embargos de declaração
(consulta sistema e-Proc/JMU).
 
Em 29/8/2017, a pedido daquele Órgão, houve a remessa dos autos processuais à Procuradoria da República
no Rio de Janeiro (PR-RJ), para instruir Inquérito Civil (evento 1, doc. 17, fls. 363), ocorrendo a restituição em
22/9/2017 (evento 1, doc. 18, fls. 04/05).
 
Além das certidões de sorteio e de compromisso dos oficiais que integraram o Conselho Especial de Justiça
que atuou no feito, foram juntados aos autos os seguintes documentos:
 
- evento 1, doc. 1, 2 e 3 (Prestação de contas; licitações vencidas pelo 3º acusado; licitações vencidas pelo
4º acusado e Tomada de Contas Especial);
 
- evento 1, doc. 4 ( prestação de contas de 2006, fls. 31/72,   85/93, 117/142; entrega de material, fls.
150/156; passagem e assunção de funções, fls. 157/170; processo de aquisição de material gerador das NE
2236, 2237 e 2238, fls. 185/206;
 
notas de empenho, fls. 209/246; processo de aquisição de material gerador das NE 2558, 2559, 2560, 2561,
2562, fls. 350/387, 413/441);
 
- evento 1, doc. 5 (processo de aquisição de material gerador das NE 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, fls.
01/19; processo de aquisição de material gerador das NE 2567 a 2570, fls. 82/140; nomeação de comissão
de recebimento de material, fls. 170);
- evento 1, doc. 6 (a empresa WR2 informou não possuir o comprovante de entrega de material, fls. 81;
processo de aquisição de material gerador das NE 2761, fls. 168/177, 181, 190/201, 206/224);
 
- evento 1, doc. 9 (Ata de Registro de Preços nº 033/III COMAR/2006, fls. 10/26; demonstrativo de débito, fls.
49/50; venda da empresa WR2 INFORMÁTICA, fls. 52/77;  certidão positiva da JMU quanto ao réu WILSON
SALES, fls. 95/96;
 
certidões negativas  da JMU  os  réus SÉRGIO CORRÊA,  CARLOS RENATO e ALMIR TÁVORA,  fls.  97/99;
instrumentos de mandato de SÉRGIO CORRÊA, fls. 111/112 e 248  , CARLOS RENATO, fls. 124/127 e 173;
peças do processo 43-22.2011.7.01.0201 a que responde o réu WILSON SALES, fls. 137/171; instrumento de
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mandato firmado pelo réu WILSON SALES, fls. 192/193; relatório CPADSI, fls. 202/297);
 
- evento 1, doc. 10 (notas fiscais e termos de recebimento, fls. 54/83; diligências complementares, fls.
102/107; decisão de incompetência, fls. 234/238 e 245; relatório de IPM junto ao E. STM, fls. 271/273;
restituição dos autos à origem, fls. 277/289 e 292; FAC do réu ALMIR, fls. 313/314; FAC do réu SÉRGIO
CORRÊA, fls. 315/316; certidões criminais negativas do réu WILSON SALES, fls. 317/321; certidões criminais
negativas do réu SÉRGIO CORRÊA, fls. 322/326; certidões criminais negativas do réu ALMIR, fls. 327/330;
certidões criminais negativas do réu CARLOS RENATO, fls. 331/335);
 
-  evento 1,  doc.  16,  sentença proferida pelo CEJ  nos autos do processo nº 43-22.2011.7.01.0101,  fls.
106/153;  inspeção  por  junta  médica  de  saúde  relativa  ao  acusado  WILSON  SALES,  fls.  190/196;
substabelecimento da defesa de CARLOS RENATO, fls. 224, 319/320);
 
- evento 1, doc. 17 substabelecimento referente ao réu CARLOS RENATO (fls. 167/168).
 
-  evento  51  (laudo  pericial  da  estrutura  organizacional  da  DIRENG,  ANEXO 2,  fls.  9/10  e  ANEXO 3;
organograma da DIRENG e Relatório Sintético de Material Permanente, ANEXOS 4 e 5; Perícia Contábil,
ANEXOS 7, 8, 9, 10, 11 e 12; Regimento Interno da DIRENG, ANEXOS 13, 14, 15, 16, 17 e 18; Dotação
Orçamentária da DIRENG 2006 e 2007, ANEXOS 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34,
35, 36, 37, 38, 39 e 40).
 
Na fase do art. 427 do CPPM, o MPM requereu o afastamento dos sigilos bancários e fiscais dos acusados e
das empresas AA TÁVORA e WR2 INFORMÁTICA, bem como requereu expedição de ofício ao Conselho de
Controle  de  Atividades  Financeiras  (COAF)  (evento  1,  doc.  18,  fls.  12).  Os  pedidos  foram deferidos,
autuando-se  em  apartado  o  PQS  nº  357-46.2017.7.01.0201,  bem  como  expedido  ofício  ao  COAF,
devidamente respondido atestando que "não constam, no período solicitado, no âmbito deste Conselho,
registros de comunicações de operações financeiras de que trata a Lei 9.613/98, em relação às pessoas
mencionadas" (evento 1, doc. 18, fls. 38 e   62).
 
Constam, em apenso, nos autos apartados do PQS nº 0000357-46.2017.7.01.0201:
 
- evento 1 (decisão de deferimento, fls. 11/14; resposta do BACEN, fls. 19/20; resposta da Receita Federal,
fls. 22/23,   26/31; resposta do Banco do Brasil, fls. 24);
 
- evento 25 (Respostas da Receita Federal sobre os acusados, doc. 1; doc. 4; doc. 5; doc. 6; doc. 7; doc. 8;
doc. 9; doc. 10; doc. 11; doc. 12; doc. 13; doc. 14; doc. 15; doc. 16; doc. 17; doc. 18);
 
- evento 29 (Resposta da Caixa Econômica Federal, informando "que nenhum dos envolvidos possui cartão
de crédito ou aplicações financeiras na Caixa no período de quebra").
 
Na fase do art. 427 do CPPM, o Advogado do réu WILSON SALES requereu seja o mesmo submetido à perícia
médica para constatação do seu estado de saúde (evento 1, doc. 18, fls. 25), o que foi indeferido, em razão
de não haver dúvidas quanto à imputabilidade do acusado à época do fato, e sem evidências de qualquer
doença mental superveniente (evento 1, doc. 18, fls. 39).
 
Nessa fase, o Advogado do réu SÉRGIO CORRÊA requereu seja remetida e juntada aos autos a ficha de
conceito deste acusado referente ao ano de 2006 (evento 1, doc. 18, fls. 28), o que foi deferido e atendido
(evento 1, doc. 18, fls. 39, 55/57).
 
Quanto ao Advogado do réu ALMIR TÁVORA, nada requereu (evento 1, doc. 18, fls. 30), assim como o
advogado do réu CARLOS RENATO (evento 1, doc. 18, fls. 33).
 
Em alegações escritas (CPPM, art. 428), o   Parquet das Armas requereu a absolvição dos acusados SÉRGIO
CORRÊA DE SOUZA, ALMIR DE ALMEIDA TÁVORA e CARLOS RENATO SANTORO ROSAS, com fulcro no art.
439, alínea "e", do CPPM, em razão de não haver certeza quanto a terem agido com dolo para induzir em
erro a administração militar e, consequentemente, obter vantagem indevida.
 
Quanto ao acusado WILSON SALES, o MPM pugnou pela condenação, eis que o conjunto probatório é certo,
convergente e harmônico no sentido de que WILSON SALES forjou os pedidos de aquisição de material e as
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posteriores certificações de entrega ideologicamente falsas, permitindo que fossem expedidas as ordens
bancárias, que acarretaram o prejuízo de R$ 470.462,43 (AA TÁVORA MATERIAL PARA ESCRITÓRIO-ME) e R$
90.917,94 (W2R INFORMÁTICA LTDA) (evento 44).
 
Nas alegações escritas do Advogado do réu WILSON SALES foram arguidas preliminarmente: (1) a nulidade
da denúncia por estar lastreada nos depoimentos dos próprios acusados, sendo provas ilícitas, as quais o E.
STM determinou o desentranhamento, mas continuaram fazendo parte do corpo da denúncia, causando
nulidade insanável; (2) a nulidade do processo, desde 2/6/2017, em razão da nomeação de advogado dativo
para o réu, sem anterior notificação do mesmo, o que é contrário à jurisprudência do E. STJ; (3) a nulidade
absoluta do processo, em razão do indeferimento de reinquirição de testemunha e havendo discussão da
matéria em correição parcial.
 
No mérito, pugnou pela absolvição do réu, com fulcro no art. 439, alínea "b", do CPPM, em razão (1) de o
acusado ser oficial subordinado ao Cel. Sérgio Corrêa, ordenador de despesa, e ao Maj. Brig. Herman, diretor
da DIRENG, assim, seus atos, por si sós, não poderiam acarretar prejuízo à administração militar, (2) as
necessidades da DIRENG estavam de acordo com as aquisições de materiais objeto dos autos e, ainda, (3)
pelo fato de o acusado ter dado execução a um "ajuste contábil referente ao exercício de 2006", e isso
cumprindo ordens do Exmo. Major Brigadeiro Herman e do Cel. Sérgio Corrêa de Souza (evento 51).
 
O Advogado do réu SÉRGIO CORRÊA DE SOUZA requereu, preliminarmente, seja reconhecida e declarada a
"prescrição  antecipada  ou  virtual".  No  mérito,  teceu  considerações  acerca  do  caráter  fragmentário  e
subsidiário do direito penal. Concordou com o pedido absolutório do MPM formulado em alegações escritas,
salvo quanto à indicação da alínea "e" do art. 439 do CPPM para fundamentar a absolvição, pois, diante da
negativa de autoria, entende deva ser reconhecida a  alínea "c" do  mesmo artigo (evento 52).
 
Em sede de alegações escritas, o Advogado do réu CARLOS RENATO SANTORO ROSAS buscou demonstrar a
atipicidade da conduta, diante da não caracterização absoluta de dolo ou culpa, o que enfraquece a tese do
conluio entre os réus. Requereu a  absolvição deste réu, com fulcro no art. 439, alínea "b", do CPPM, ou,
subsidiariamente, pelas alíneas "c" ou "e", do mesmo dispositivo processual castrense (eventos 55 e 56).
 
De igual modo, o Advogado do réu ALMIR DE ALMEIDA TÁVORA indicou a inexistência de prova da prática do
delito, seja de forma direta ou por força da atividade empresarial, tendo ficado claro que a administração da
DIRENG não tinha pleno controle de entrada, saída, ou armazenamento, estocagem e distribuição dos bens
adquiridos e utilizados, seja de forma direta (DIRENG) ou indireta por outras unidades militares, através das
guias  de  entrega  de  mercadoria  (GEMs).  Mencionou  que  as  provas  indiciárias  levadas  em conta  no
recebimento da denúncia não foram confirmadas na instrução processual. Requereu a absolvição com fulcro
na alínea "c" do art. 439 do CPPM, não na alínea "e" (evento 57).
 
Considerado o processo em ordem, foi  designado o dia 10/12/2018 para julgamento (evento 59),  não
realizado porque, no início da sessão, o Presidente do CEJ, CEL (INT) ROBSON GOMES PATROCÍNIO declarou-
se suspeito para julgar o caso, alegando motivos de foro íntimo. Ato contínuo, o advogado do réu WILSON
SALES ratificou a oposição de exceção contra esta magistrada, alegando o cometimento de ilegalidade e
abuso de poder, tendo o CEJ decidido pela realização do ato de qualificação e interrogatório do réu, eis que a
exceção  oposta  foi  recebida  no  efeito  devolutivo,  não  havendo  previsão  legal  para  sustar  a  marcha
processual.
 
Foram interpostas duas exceções de suspeição pela Defesa do réu WILSON SALES, contra a atuação desta
Magistrada, as quais não foram aceitas.  Determinadas as autuações dos incidentes em autos apartados,
foram remetidos ao E. STM (7001056-96.2018.7.01.0001, de 13/12/2018, e 70011092-41.2018.7.01.0001,
de 18/12/2018.
 
A Defesa do réu WILSON SALES opôs novas exceções de suspeição contra os três membros do Conselho
Especial de Justiça, igualmente não aceitas, autuadas e remetidas à Corte Superior.
 
Foi interposta, também, exceção de suspeição em relação ao Juiz Federal Militar Substituto, Dr. Sidnei Carlos
Moura.
 
Em consulta ao sistema e-Proc/JMU, verifico que as exceções relativas aos membros do Conselho Especial de
Justiça que atuou no feito foram rejeitadas pelo Ministro Relator Francisco Joseli Parente Camelo, segundo
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decisão visualizada no sistema e-Proc/JMU.
 
Em razão do advento da Lei nº 13.774/2018, levando em conta que dois acusados são civis e teriam
praticado  os  delitos  em  concurso  com  os  militares,  proferi  decisão  deslocando  a  competência  para
julgamento do presente processo para prolação de sentença monocraticamente (evento 120).
 
Contra essa decisão não foi interposto recurso, tendo ocorrido o trânsito em julgado, conforme certidão no
evento 143.
 
Por fim, registre-se que, no dia 6/2/2019, o Advogado do réu WILSON SALES interpôs mais duas exceções de
suspeição, uma quanto a esta juíza e outra em relação ao Juiz Federal Substituto, ambas em fase de
autuação para apreciação pelos respectivos magistrados (eventos 136 e 137).
 
Finalmente, não tendo sido dado efeito suspensivo às suspeições desta juíza, bem como não tendo havido
determinação superior para suspender o andamento do feito, os autos vêm conclusos, pelo que passo a
julgá-lo.
 

 É o relatório.
 
Antes de adentrar à análise do mérito da demanda, imprescindível a apreciação das preliminares suscitadas
pelas Defesas, em sede de alegações escritas, em obediência ao dever constitucional da motivação das
decisões judiciais, previsto no art. 93, inc. IX, da Constituição.
 
 I) DAS PRELIMINARES ARGUIDAS PELA DEFESA DO RÉU WILSON SALES  .
 
 (1) a nulidade da denúncia por estar lastreada nos depoimentos dos próprios acusados, sendo
provas ilícitas, as quais o E. STM determinou o desentranhamento, mas continuaram fazendo
parte do corpo da denúncia, causando nulidade insanável;
 
Não há qualquer nulidade a ser declarada quanto à matéria, que já foi objeto de apreciação pelo Superior
Tribunal Militar e pelo Supremo Tribunal Federal, nas diversas ações manejadas pela Defesa no curso deste
processo.
 
-   Habeas Corpus nº 80-49.2015.7.00.0000/RJ impetrado em 10/4/2015 pela defesa do acusado WILSON
SALES no STM com o objetivo de trancar esta ação penal, sob a alegação de que a denúncia fora lastreada
em provas ilícitas, uma vez que o acusado, tanto na sindicância como no inquérito, teria sido ouvido na
condição de testemunha e, por isso, sob o compromisso legal de dizer a verdade (evento 1, doc. 15, fls.
57/69).  A  liminar  foi  indeferida  e,  no  mérito,  houve  o  provimento  parcial  para  determinar  apenas  o
desentranhamento dos depoimentos do acusado prestados na sindicância e no IPM, e demais provas ilícitas
(evento 1, doc. 16, fls. 85, 203/215). A Corte Castrense não considerou que essa mácula na inquisa tenha
contaminado a ação penal (evento 1, doc. 16, fls. 203/215), cumprida a decisão por este Juízo, com o
desentranhamento das peças (evento 1, doc. 16, fls. 216). Contra o v. Acórdão foram opostos Embargos de
Declaração,  os quais foram rejeitados por unanimidade (evento 1,  doc.  17,  fls.  01/19).  Houve recurso
ordinário para o E. STF, tendo o Ministro Relator Teori Zavascki negado seguimento, com decisão transitada
em julgado em 7/6/2016.
 
-   Habeas Corpus nº 190-48.2015.7.00.0000/RJ, impetrado no STM pela defesa de WILSON SALES, sendo
deferida a liminar para suspender o andamento da presente ação penal até o julgamento final do   writ
(evento 1, doc. 16, fls. 225/239). No mérito, em sessão de 3/11/2015, o E. STM denegou a ordem, cassando
a liminar supracitada, determinando o prosseguimento, diante da ausência de ilegalidade ou abuso de
poder.  Contra a denegação, foram opostos embargos de declaração, com o seguimento negado. Impetrado
o RHC nº 133.583, o Ministro Relator Teori Zavascki negou seguimento ao recurso, com o trânsito em
julgado 1/6/2016 (evento 1, doc. 16, fls. 261/266, 270/277 e 453/470).
 
-   Habeas Corpus nº 45-55.2016.7.00.0000, sendo negado seguimento pelo E. STM, sendo interposto
agravo regimental, o qual foi rejeitado, com o trânsito em julgado em 16/5/2016 (evento 1, doc. 16, fls.
390/407).
 
Está clarividente, portanto, a improcedência da preliminar arguida, visto que a denúncia não se lastreou
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unicamente  nos  depoimentos  prestados  pelos  réus  na  condição  de  testemunhas  na  sindicância  e  no
inquérito. Ao contrário, por outros meios probatórios, já havia indícios de autoria e prova da materialidade
delitiva, noticiados através de farta documentação, laudos periciais, relatórios de tomadas de contas e
depoimentos de outras testemunhas, cabendo registrar que os ora acusados foram assistidos por advogados
desde o início da   inquisa.
 
Ademais disso, não custa repisar que eventuais vícios constantes do IPM não contaminam a Ação Penal,
conforme jurisprudência pacífica desta Corte e do Supremo Tribunal Federal[1].
 
  (2) a nulidade do processo, desde 02/06/2017, em razão da nomeação de advogado dativo para
o réu, sem anterior notificação do mesmo, o que é contrário à jurisprudência do E. STJ; e
 
Refere-se  o  Advogado  ao  ocorrido  na  sessão  de  9/5/2017,  designada  para  o  ato  de  qualificação  e
interrogatório dos réus CARLOS RENATO e WILSON SALES, à qual compareceu apenas o primeiro e, mais
uma vez, o réu WILSON SALES e seu respectivo causídico não compareceram.
 
Devido à falta do Advogado do réu WILSON SALES,  não houve a realização do ato de qualificação e
interrogatório do acusado presente, CARLOS RENATO, pelo que foi transferido o ato para o dia 2/6/2017 e,
por precaução, diante das inúmeras ausências anteriores, foi nomeado o Advogado Dr. Marco Antônio de
Souza Maia, para atuar   ad hoc e garantir a realização do interrogatório do réu CARLOS RENATO. Ressalte-
se que estavam presentes todos os Advogados dos demais réus (evento 1, doc. 17, fls. 259).
 
Em 2/6/2017,  novamente  o  réu  WILSON SALES e  seu patrono não compareceram,  sendo realizada a
qualificação e interrogatório do corréu CARLOS RENATO justamente devido à anterior nomeação de defensor
dativo para atuar em prol de WILSON SALES. Portanto, a defesa técnica foi resguardada e eficiente, não
ficando o réu indefeso. Muito pelo contrário, na ocasião, o Advogado dativo repudiou a decretação de revelia
de WILSON SALES pretendida pelo MPM, e requereu que se oficiasse ao HFAG, diante da informação de que
o WILSON SALES fora atendido naquele nosocômio.
 
Destarte,  não  se  afigura  razoável  declarar  qualquer  nulidade  simplesmente  porque  não  houve  a
demonstração de efetivo prejuízo para a defesa do réu, estando a decisão amparada em jurisprudência
pacífica no sentido de que, Para a decretação de nulidades de qualquer ato processual, nos moldes do art.
499 do CPPM, e, ainda, da Súmula 523 do STF, deve-se aferir a efetiva produção de prejuízos às partes[2].
 
Ademais, ao lado da garantia da ampla defesa e do contraditório, há que se assegurar outra, de igual
hierarquia e a todos assegurada, a duração razoável do processo e os meios que garantam a celeridade de
sua tramitação (CF/1988, art. 5º, LXXVIII).
 
Portanto,  pela  ausência  de  prejuízo,  é  rejeitada  a  preliminar,  não  havendo  qualquer  nulidade  a  ser
declarada.
 
   (3)  a  nulidade  absoluta  do  processo,  em  razão  do  indeferimento  de  reinquirição  de
testemunha e havendo discussão da matéria em correição parcial.
 
Na  sessão  de  15/4/2016,  foram ouvidas  cinco  testemunhas  ministeriais.  Ao  final,  o  MPM requereu  a
inquirição do Cap R/1 Enivaldo Fernandes por carta precatória, ficando registrado em ata, a pedido do Dr.
Wagner  Júlio,  que  não  ofereceria  quesitos,  tampouco  compareceria  ao  ato  deprecado,  por  entender
desnecessária a sua presença (evento 1, doc. 16, fls. 356).
 
Contudo, com o retorno da carta precatória relativa ao CAP R/1 ENIVALDO (evento 1, doc. 17, fls. 150/156), o
advogado do réu WILSON SALES requereu fosse reinquirida testemunha arrolada pela defesa de corréu,
ouvida antes do retorno da deprecata (evento 1, doc. 17, fls. 178/179, 186/188, 210/211, 223/227). O pedido
foi negado a uma porque a expedição de carta precatória não suspende o andamento processual (CPPM, art.
359, § 1º), a duas pelo fato de constar da ata da sessão que determinou a expedição da deprecata que o
referido causídico informou que não participaria da audiência em São Paulo, sequer oferecendo quesitos à
testemunha ministerial (evento 1, doc. 17, fls. 184, 202, 205/206, 214/216, 221, 229, 231, 235, 279/285).
 
Devo registar, ainda, que o objeto desta preliminar foi aventada em outras medidas manejadas pela Defesa,
sendo todos os pedidos considerados intempestivos por este Juízo e, por fim, foi interposta a Correição
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Parcial nº 107-13.2017.7.01.0201, da relatoria do Ministro Marcus Vinicius Oliveira dos Santos, que assim
decidiu: não conheço da presente Correição Parcial por manifestamente intempestiva e, em consequência,
julgo prejudicado o pedido liminar"  (evento 1,  doc.  17,  fls.  339/342).  Houve a interposição do agravo
regimental nº 7000309-79.2018.7.00.0000, em tramitação no E. STM.
 
Destarte, o objeto desta preliminar já fora decidido por este Juízo em momento oportuno, não tendo o Juízo
recebido das instâncias superiores determinação para sustar o andamento do processo.
 
Com esta fundamentação, a preliminar é rejeitada.
 
 II) DA PRELIMINAR ARGUIDA PELA DEFESA DO RÉU SÉRGIO CORRÊA  .
 
O Advogado, Dr. Washington Luís da Conceição Carvalho, requer   seja reconhecida e declarada a
"prescrição antecipada ou virtual".
 
A alegação defensiva de prescrição pela pena mínima visa ao reconhecimento da prescrição da pretensão
punitiva  pela  pena  virtual  ou  em  perspectiva,  modalidade  que  não  encontra  respaldo  legal  e,
consequentemente, já foi amplamente rechaçada tanto pela Suprema Corte quanto pelo E. STM, veja-se:
 

[...]  Incabível  a aplicação da chamada prescrição em perspectiva ou virtual.
Preliminar rejeitada por falta de amparo legal. Unanimidade.[3] [...]
 

Destarte, no momento da prolação desta sentença, sem que tenha sido aplicada pena, só haveria amparo
legal para o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal   in abstrato, a qual não ocorreu,
não tendo decorrido prazo superior a 12 (doze) anos entre a data do recebimento da denúncia (23/01/2015),
e a data de hoje pelo que é rechaçada a preliminar.
 
As  defesas  dos  réus  CARLOS RENATO SANTORO ROSAS e  ALMIR DE ALMEIDA TÁVORA não arguíram
preliminares.
 
 III) DO MÉRITO  :
 
Apura-se nesta ação penal a responsabilidade de   WILSON SALES, SÉRGIO CORRÊA DE SOUZA, ALMIR
DE ALMEIDA TÁVORA e CARLOS RENATO SANTORO ROSAS pela prática do crime previsto no art. 251, 
 caput, do CPM.
O delito apontado está assim redigido:
 

   Estelionato
        Art. 251. Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo
alheio,  induzindo ou mantendo alguém em erro,  mediante artifício,  ardil  ou
qualquer outro meio fraudulento:
 
        Pena - reclusão, de dois a sete anos.
 
 Agravação de Pena
 
§3º A pena é agravada se o crime é cometido em detrimento da administração
militar.
 
 

Trata-se de crime previsto somente a título de dolo, que tem como elementares do tipo a obtenção de
vantagem de caráter patrimonial que não é devida, causando dano ao patrimônio alheio, como o emprego
de fraude, através da criação de uma situação falsa para enganar e manter em erro a vítima.
 
O conjunto probatório carreado aos autos comprova a materialidade dos delitos de estelionato previstos no
art. 251, §3º, do Código Penal Militar, tal como narrados na denúncia, estando caracterizados, à saciedade, a
autoria e o dolo do réu WILSON SALES, bem como que, quanto aos demais acusados, SERGIO CORRÊA DE
SOUZA, ALMIR DE ALMEIDA TÁVORA e CARLOS RENATO SANTORO, não foram produzidos elementos de
convicção suficientes para embasar um decreto condenatório, conforme reconhece o Dr. Procurador da
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Justiça Militar.
 
A farta prova produzida e que será adiante esmiuçada demonstrou que, em dezembro de 2006, o réu
WILSON SALES, acumulando as funções de Chefe da Subseção de Licitações, Chefe da Seção de Controle
Interno, Chefe da Seção de Registro, Chefe da Seção de Intendência e Chefe da Subseção de Provisões da
Diretoria de Engenharia da Aeronáutica (DIRENG), segundo as publicações realizadas nos Boletins Internos
nºs 026, 037 e 44 (fls. 155/159, 162/163 e 165/167 dos autos do IPM (evento 1, documento 4-apenso),
obteve, por meio fraudulento, em favor da empresa A A TÁVORA MATERIAL PARA ESCRITÓRIO-ME, vantagem
indevida consistente em R$ 470.462,43, induzindo em erro militares do GAPRJ, unidade que efetivou os
pagamentos, sobre a efetiva entrega e recebimento de materiais de intendência e informática descritos às
fls. 11/16 do Anexo I (evento 1, doc, 1-anexo) e "na tabela 1, fls. 1303/1304 do IPM (evento 1, doc, 9-
apenso), adquiridos para a DIRENG com recursos administrados pelo GAP-RJ, com prejuízo ao patrimônio
militar.
 
O meio fraudulento consistiu em ter WILSON SALES providenciado solicitações de pedidos de aquisição de
materiais relativos a necessidades INEXISTENTES, realizando falsos atestes de cumprimento de execução
contratual  nos versos das notas fiscais  apresentadas pela aludida empresa,  e  providenciado guias de
entrega de material (GEM) nºs 11, 12 e 13/SSPROV/2006 acerca da remessa desses materiais da DIRENG
para o III COMAR, guias essas que NÃO FORAM LOCALIZADAS na DIRENG, tampouco os materiais nelas
discriminados foram recebidos pelo citado COMAR, conforme documentos subscritos pelo Chefe de Gabinete
da DIRENG no ano de 2010, Cel Int VICENTE DE LIMA MOREIRA SANT'ANA, em 22/12/2010 (fls, 1814 do IPM,
evento 1, doc. 10-apenso) e pelo Comandante do III COMAR Maj Brig do Ar ÉLCIO PICCHI, em 22/12/2010 (fls.
1885/1886 do IPM, constante no evento 1, doc 10-apenso).
 
Restou comprovado também que, no dia 30/07/2007, WILSON SALES, valendo-se das mesmas funções de
gestão acima mencionadas, ou seja, utilizando-se do mesmo   modus operandi,  obteve em favor da
sociedade empresa WR2 INFORMÁTICA LTDA a quantia de R$ 90.917,94, induzindo em erro os militares do
GAP quanto à entrega e recebimento, na DIRENG, de 379 (trezentos e setenta e nove) cartuchos de toner
modelo HP Q5949A, para impressora HP Laserjet 1160, descritos na nota fiscal nº 0005056, os quais não
foram entregues na Subseção de Provisões ou em outro local da DIRENG, conforme documento de 16/6/2011
do Chefe Interino de Gabinete Major CARLOS ROBERTO DE OLIVEIRA ZAPFF (fls. 1030/1048 do IPM, evento 1,
doc, 6-apenso), resultando em prejuízo ao patrimônio sob a administração militar.
 
O meio fraudulento usado mais uma vez por WILSON SALES consistiu em providenciar o Pedido de Aquisição
de Material nº 20/SSPROV/2006, dizendo respeito à necessidade INEXISTENTE no âmbito da DIRENG, pois se
tratava de expressiva quantidade de toners para uma única impressora existente na organização militar
compatível com aqueles 379 supostamente adquiridos, dando ensejo ao surgimento de Pedido de Aquisição
de Material nº 0208/DIRENG/2006, resultando na expedição da Nota de Empenho nº 2006NE002761, no
valor de R$ 90.917,94, valor pago à WR2 INFORMÁTICA LTDA, com base em documento intitulado de termo
de recebimento definitivo de material, assinado por militares integrantes da Comissão de Recebimento de
Material da DIRENG, 2º Ten ENIVALDO DE SOUZA FERNANDES, 1º Sargento ANDRÉIA PAULA DOS SANTOS DA
CRUZ e 3º Sargento GABRIELE CRISTINA DA SILVA CORRÊA, que assinaram o documento sem a conferência
física do material, cumprindo ordem de WILSON SALES.
 
A materialidade desses fatos está amplamente demonstrada na prova documental adiante especificada:
 
1) solicitações de pedidos de aquisição de material para a DIRENG números 13, 18, 19 e 20/SSPROV/2006 às
fls. 1991, 2143/2145, 2305 e 1001 dos autos físicos (vide evento 1, documentos "6-Apenso", "11- Apenso" e
"12-Apenso", no sistema e-Proc/JMU), todas subscritas pelo réu WILSON SALES, nas quais se reportou às atas
de registro de preços de licitações realizadas por outras organizações militares da Aeronáutica (Pregão nº
004/2006 da Base Aérea dos Afonsos; Pregões nº 014/2005 e 021/2005 da Base Aérea de Santa Cruz;
Pregões nº 003/2006 e 006/2006 da Universidade da Força Aérea; e Pregão nº 033/2006 (ou 010/2006) do
Terceiro Comando Aéreo Regional, aderidas pelo Grupamento de Apoio do Rio de Janeiro (GAP-RJ), da qual a
DIRENG é organização apoiada (vide relatório de informações  às  fls. 1404/1413 dos autos  físicos). Entre as
licitantes vencedoras nas aludidas licitações figuravam as pessoas jurídicas A A TAVORA MATERIAL PARA
ESCRITÓRIO-ME e WR2 INFORMÁTICA LTDA;
 
2) termos de referência com justificativas elaborados pelo réu WILSON SALES, sob a falsa alegação de suprir
as demandas da DIRENG, sendo certo que o material sequer foi recebido pela organização militar (fls. 4 do
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Anexo 2, fls. 10 do Anexo 5, fls. 10 do Anexo 3 e fls. 2 do Anexo 4, vide no sistema e-Proc/JMU, evento 1,
documento "1-Anexo", páginas 64, 129, 180 e 237);
 
3) pedidos de aquisição de material/serviço (PAM/S) autuados no âmbito da DIRENG,  após a aprovação das
solicitações pelo réu SERGIO CORREA, na qualidade de ordenador de despesas por delegação, sob os
números 0163/DIRENG, referente à solicitação nº 13/SSPROV/2006 (Anexo 2); 0203/DIRENG, referente à
solicitação nº 18/SSPROV/2006 (fls. 1/155 do Anexo 5); 0206/DIRENG, referente à solicitação nº 19/SSPROV
(Anexo 3); e 0208/DIRENG/2006, referente à solicitação nº 20/SSPROV/2006 (Anexo 4) (sistema e-Proc/JMU,
 evento 1, documento "1-anexo");
 
4) notas de empenho emitidas em favor da pessoa jurídica A A TAVORA MATERIAL PARA ESCRITÓRIO-ME,
nos PAM/S nº 0163/DIRENG, 203/DIRENG e 0206/DIRENG, identificadas da seguinte forma: 2006NE002236
(fls. 1417/1420 dos autos físicos), no valor de R$ 17.399,90 (dezessete mil, trezentos e noventa e nove reais
e noventa centavos); 2006NE002568 (fls. 1426/1427), no valor de R$  9.678,15  (nove  mil,  seiscentos  e 
setenta  e  oito  reais  e  quinze  centavos); 2006NE002569  (fls. 1430/1431), no valor de R$ 4.701,45
(quatro mil, setecentos e um reais e quarenta e cinco centavos); 2006NE002561 (fls. 1435/1436), no valor
de R$ 90.910,56 (noventa mil, novecentos e dez reais e cinquenta e seis centavos); 2006NE002562 (fls.
1439/1440), no valor de R$ 134.214,44 (cento e trinta e quatro mil, duzentos e quatorze reais e quarenta e
quatro  centavos);  2006NE002237  (fls.  1443/1444),  no  valor  de  R$  400,10  (quatrocentos  reais  e  dez
centavos);  2006NE002238  (fls.  1447/1448),  no  valor  de  R$  1.400,00  (mil  e  quatrocentos  reais);
2006NE002558 (fls. 1459/1460), no valor de R$ 5.929,66 (cinco mil, novecentos e vinte e nove reais e
sessenta e seis centavos); 2006NE002559 (fls. 1463/1464), no valor de R$ 94.422,72 (noventa e quatro mil,
quatrocentos e vinte e dois reais e setenta e dois centavos); 2006NE002567 (fls. 1467/1468), no valor de R$
8.569,95 (oito mil, quinhentos e sessenta e nove reais e noventa e cinco centavos); 2006NE002570 (fls.
1471/1472), no valor de R$ 9.600,50 (nove mil, seiscentos reais e cinquenta centavos); e 2006NE002560
(fls. 1475/1476), no valor de R$ 93.235,00 (noventa e três mil, duzentos e trinta e cinco reais), todas
perfazendo um total de R$ 470.462,43 (quatrocentos e setenta mil, quatrocentos e sessenta e dois reais e
quarenta e três centavos);
 
5) notas fiscais apresentadas em nome da A A TÁVORA MATERIAL PARA ESCRITÓRIO-ME, com descrição dos
produtos que deveriam ter sido entregues na DIRENG, consoante os termos de referência elaborados pelo
réu WILSON SALES: nº 6652, datada de 5/12/2006 (fls. 1423 dos autos físicos, vide evento 1, documento "9-
apenso", do sistema e-Proc/JMU), no valor de R$ 13.352,35 (treze mil, trezentos e cinquenta e dois reais e
trinta e cinco centavos) e nº 6653, datada de 5/12/2006 (fls. 1424), no valor de R$ 4.047,55 (quatro mil e
quarenta e sete reais e cinquenta e cinco centavos), referentes à Nota de Empenho nº 2006NE002236; nº
6762, emitida em 12/12/2006 (fls. 1429), no valor de R$ 9.678,15 (nove mil, seiscentos e setenta e oito reais
e quinze centavos), referente à Nota de Empenho nº 2006NE002568; nº 6763, datada de 12/12/2006 (fls.
1434), no valor de R$ 4.701,45 (quatro  mil, setecentos e um reais e quarenta e cinco centavos), referente à
Nota de Empenho nº 2006NE002569; nº 6760, emitida em 12/12/2006 (fls. 1438), no valor de R$ 90.910,56
(noventa mil, novecentos e dez reais e cinquenta  e  seis  centavos), referente  à  Nota  de  Empenho  nº 
2006NE002561; nº 6774,  datada de 13/12/2006 (fls. 1442), no valor de R$ 134.214,44 (cento e trinta e
quatro mil, duzentos e quatorze reais e quarenta e quatro centavos), referente à Nota de Empenho nº
2006NE002562; nº 6651, emitida em 5/12/2006 (fls. 1446), no valor de R$ 400,10 (quatrocentos reais e dez
centavos), referente à Nota de Empenho nº 2006NE002237; nº 6654, datada de 5/12/2006 (fls. 1450), no
valor de R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais), referente à Nota de Empenho nº 2006NE002238; nº 6756,
emitida em 12/12/2006 (fls. 1462), no valor de R$ 5.929,66 (cinco mil, novecentos e vinte e nove reais e
sessenta e seis centavos), referente à Nota de Empenho nº 2006NE002558; nº 6758, datada de 11/12/2006
(fls. 1466), no valor de R$ 94.422,72 (noventa e quatro mil, quatrocentos e vinte e dois reais e setenta e
dois centavos), referente à Nota de Empenho nº 2006NE002559; nº 6775, emitida em 13/12/2006 (fls.
1470), no valor de R$ 8.569,95 (oito mil, quinhentos e sessenta e nove reais e noventa e cinco centavos),
referente à Nota de Empenho nº 2006NE002567; nº 6776, datada de 13/12/2006 (fls. 1474), no valor de R$
9.600,50  (nove  mil  e  seiscentos  reais  e  cinquenta  centavos),  referente  à  Nota  de  Empenho  nº
2006NE002570; e nº 6759, emitida em 12/12/2006 (fls. 1478), no valor de R$ 93.235,00 (noventa e três mil,
duzentos e trinta e cinco reais), referente à Nota de Empenho nº 2006NE002560;
 
6) nota de empenho nº 2006NE002761 emitida em favor da WR2 INFORMÁTICA LTDA, no valor de R$
90.917,94 (noventa mil, novecentos e dezessete reais e noventa e quatro centavos), documentada nos
autos do PAM/S nº 0208/DIRENG (fls. 1454/1455 dos autos físicos, vide evento 1, documento "9-apenso", do
sistema e-Proc/JMU);
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7) nota fiscal nº 0505, apresentada em nome da WR2 INFORMÁTICA LTDA em 20/12/2006 (fls. 1457 dos
autos físicos, vide evento 1, documento "9-apenso", do sistema e-Proc/JMU), no valor total de R$ 90.917,94
(noventa mil, novecentos e dezessete reais e noventa e quatro centavos), referente à Nota de Empenho nº
2006NE002761, com a descrição de 379 (trezentos e setenta e nove) unidades de toner HP Q5949A, que
deveriam ter sido entregues na DIRENG,  de acordo com o termo de referência anexo à solicitação nº
20/SSPROV/2006 (fls. 3/6 do Anexo 4, vide evento 1, documento 1-Anexo, do sistema e-Proc);
 
8) certificações falsas feitas pelo réu WILSON SALES nos versos das notas fiscais emitidas pela A A TAVORA
MATERIAL PARA ESCRITÓRIO-ME, no sentido de que os materiais nelas descritos foram recebidos na DIRENG,
sendo lançados os aceitos nas seguintes datas: Nota Fiscal nº 6652, em 5/12/2006 (fls. 1423, verso, dos
autos físicos,  vide evento 1,  documento "9-apenso",  do sistema e-proc/JMU);  Nota Fiscal  nº 6653,  em
5/12/2006 (fls. 1424, verso); Nota Fiscal nº 6762, em 12/12/2006 (fls. 1429, verso); Nota Fiscal nº 6763, em
12/12/2006 (fls. 1434, verso); Nota Fiscal nº 6760, em 12/12/2006 (fls. 1438, verso); Nota Fiscal nº 6774, em
13/12/2006 (fls. 1442, verso); Nota Fiscal nº 6651, em 5/12/2006 (fls. 1446, verso); Nota Fiscal nº 6654, em
5/12/2006 (fls. 1450, verso); Nota Fiscal nº 6756, em 12/12/2006 (fls. 1462, verso); Nota Fiscal nº 6758, em
12/12/2006 (fls. 1466, verso); Nota Fiscal nº 6775, em 13/12/2006 (fls. 1470, verso); Nota Fiscal nº 6776, em
13/12/2006 (fls. 1474, verso); Nota Fiscal nº 6759, em 12/12/2006 (fls. 1478, verso); e Nota Fiscal nº 0505,
em 22/6/2007 (fls. 1457, verso);
 
9) certificação falsa feita pelo réu WILSON SALES no verso da Nota Fiscal nº 0505, emitida pela WR2
INFORMÁTICA LTDA, em 20/12/2006, referente à aquisição de 379 (trezentos e setenta e nove) toners HP
Q5949A para impressora HP Laserjet 1160, com a observação de que o material foi entregue e recebido e se
destinava a "consumo imediato" (fls. 1457, verso, dos autos físicos, vide evento 1, documento "9-apenso",
no sistema e-Proc/JMU);
 
10)  termo de recebimento definitivo de material  assinado pelos  militares  integrantes da comissão de
recebimento de material designada pelo Boletim Interno nº 51, de 5/7/2007, formada pelo 2º Tenente
Enivaldo de Souza Fernandes, 1º Sargento Andrea Paula dos Santos da Cruz e 3º Sargento Gabriele Cristina
da Silva Corrêa, (objeto da Nota de Empenho nº 2006NE002761 relativa a 379 toners para impressora HP
Laserjet 1160. Trata-se de documento ideologicamente falso, e foi assinado por ordem do réu WILSON
SALES, sendo certo que em momento algum tiveram contato ou realizaram a conferência física do material
de informática em questão (fls. 1458 dos autos físicos - vide evento 1, documento "9-apenso", do sistema e-
Proc/JMU, e original à fl. 31 do Anexo 4 - vide evento 1, documento "1-anexo", página 210, do sistema e-
proc/JMU).
 
11) ordens bancárias emitidas pela administração militar a partir das falsas certificações de entrega de
materiais  à  DIRENG,  apresentadas  pelo  réu  WILSON SALES  a  militares  do  Grupamento  de  Apoio  da
Aeronáutica no Rio de Janeiro, documentadas nos "processos administrativos de gestão" (PAG) nº 1503/GAP-
RJ, 1730/GAP-RJ, 1756/GAP-RJ e 1781/GAP-RJ, que resultaram no pagamento das despesas empenhadas.
 
  - contratações feitas junto à empresa AA TÁVORA MATERIAL PARA ESCRITÓRIO-ME, representada pelo
acusado  ALMIR,  geraram  despesas  para  a  administração  militar  no  valor  de  R$  470.462,43,  assim
discriminadas:
 

Nota de
Empenho Valor Ordem Bancária Data do

Pagamento
Data de
Emissão da
Nota Fiscal

Evento 1,
Doc. 1

Número
da Nota
Fiscal

Certificado o
recebimento em:

2006NE002237 400,10 2006NP002998
2006OB905484 18/12/2006 05/12/2006

Fls. 38,
84/85, 94/
 101

6651 05/12/2006 por
WILSON SALES

2006NE002236 13.352,35 2006NP002997
2006OB905483 18/12/2006 05/12/2006 39, 81/83,

87/  91, 93 6652 05/12/2006 por
WILSON SALES

2006NE002236 4.047,55 2006NP002995
2006OB905481 18/12/2006 05/12/2006 40, 81/83,

110 6653 05/12/2006 por
WILSON SALES

2006NE002238 1.400,00 2006NP002996
2006OB905482 18/12/2006 05/12/2006 41, 86,

102/  109 6654 05/12/2006 por
WILSON SALES

2006NE002558 5.929,66 2006OB905692
2006NP003058 20/12/2006 12/12/2006 44, 285,

325/332 6756 12/12/2006 por
WILSON SALES
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2006NE002559 94.422,72 2006OB905569
2006NP003113 20/12/2006 12/12/2006

45,
286/287,
294/297, 
 300

6758 12/12/2006 por
WILSON SALES

2006NE002560 93.235,00 2006OB905562
2006NP003057 20/12/2006 12/12/2006

46,
288/289,
310/316

6759 12/12/2006 por
WILSON SALES

2006NE002561 90.910,56 2006OB905564
2006NP003056 20/12/2006 12/12/2006 47, 290,

301/308 6760 12/12/2006 por
WILSON SALES

2006NE002568 9.678,15 2006NP003054
2006OB905566 20/12/2006 12/12/2006 48, 141,

145/  152 6762 12/12/2006 por
WILSON SALES

2006NE002569 4.701,45 2006OB905565
2006NP003053 20/12/2006 12/12/2006 49, 142,

161/  168 6763 12/12/2006 por
WILSON SALES

2006NE002562 134.214,44 2006OB905567
2006NP003052 20/12/2006 13/12/2006

50,
291/292,
317/324

6774 13/12/2006 por
WILSON SALES

2006NE002567 8.569,95 2006OB905570
2006NP003051 20/12/2006 13/12/2006

51,
139/140,
169/176

6775 13/12/2006 por
WILSON SALES

2006NE002570 9.600,50 2006OB905571
2006NP003050 20/12/2006 13/12/2006

52,
143/144,
153/  160

6776 13/12/2006 por
WILSON SALES

 TOTAL  470.462,43      
 
- contratação feita junto à empresa W2R INFORMÁTICA LTDA, representada pelo acusado CARLOS RENATO,
gerando despesas para a administração militar no valor de R$ 90.917,94, conforme o seguinte quadro:
 
Nota de
Empenho Valor Ordem

Bancária
Data do
Pagamento

Data de
Emissão da
Nota Fiscal

Evento 1,
doc. 1

Número
da Nota
Fiscal

Certificado o
recebimento em:

2006NE002761  90.917,94 2006OB903381
2007NP001402 30/07/2007 20/12/2006 Fls. 192,

201/  212 0505 22/06/2007 por
WILSON SALES

 
Com efeito,  essa  extensa  documentação  comprova  terem sido  os  delitos  consumados  nas  datas  das
efetivações dos pagamentos, segundo as ordens bancárias acima discriminadas e emitidas pelo Grupamento
de Apoio da Aeronáutica (GAP) no Rio de Janeiro, e redundou em prejuízo à administração militar da ordem
de R$ 561.380,37 (quinhentos e sessenta e um mil, trezentos e oitenta reais e tinta e sete centavos),
decorrentes da soma dos valores pagos indevidamente às duas pessoas jurídicas A A TÁVORA MATERIAL
PARA ESCRITÓRIO-ME e WR2 INFORMÁTICA  LTDA.
 
A autoria delitiva do réu WILSON SALES está sobejamente comprovada, tanto no extenso rol documental
acima indicado,  todos  contendo a  assinatura  do réu,  bem como pelos  depoimentos  das  testemunhas
ouvidas, em especial as seguintes:
 
-  ANDREIA PAULA DOS SANTOS, Suboficial,  declarou que (...) conheceu os dois acusados militares na
DIRENG, sendo que a depoente chegou para servir na DIRENG em 2005; que não conhece os acusados civis;
que a depoente nada sabe informar a respeito dos fatos relatados na denúncia; que a depoente foi chamada
a sala do coronel Wilson Sales, chefe da intendência, dentre outras funções, para assinar um termo de
recebimento de material, constante de fls. 1458 e que ora lhe é exibida, confirmando ser esse o  documento
que assinou na sala do Cel. Wilson Sales; que a depoente foi chamada ao gabinete dele e para lá  foi sozinha
não tendo encontrado no local o  segundo-tenente Fernandes e  a  terceiro sargento Gabriele Cristina da
Silva; que ao que sabe não houve a reunião da comissão de que trata o documento de fls. 1458; que não
sabe informar o  momento em que os demais membros da comissão assinaram tal documento; que o  Cel.
Wilson Sales disse para a depoente que estava tudo certo no termo de recebimento definitivo de material e 
que poderia assiná-lo; que o  material não se encontrava na sala do coronel Wilson Sales; que na sala do
referido oficial não havia mais ninguém, só a depoente e ele não estando no local o acusado Carlos Renato
Rosas que também assinou o documento (...) que o original do termo de recebimento do material consta às
fls. 31 do anexo 4; que a depoente comparecia à sala do coronel Sergio Corrêa, chefe de gabinete somente
quando era chamada (...)  que não tomou conhecimento se nos anos de 2006/2007 faltou material  de
informática da DIRENG; que na seção de pessoal militar, não faltou material de informática em 2006/2007;
que não lembra de ter ouvido comentários sobre a falta de material de informática nos demais setores da
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DIRENG (...) que nunca foi chamada ao gabinete do chefe de gabinete da DIRENG coronel Sergio Corrêa para
tratar de licitações ou de recebimentos de materiais (...) que não sabe informar quantos almoxarifados
existiam na DIRENG no período da denúncia, sendo certo que havia alguns, não sabendo quantos; que não
sabe informar se na SPM houve a entrega de material sem o empenho, mediante vale ou coisa que o valha;
que não conhece um soldado da época dos fatos que atendia pelos nomes Ienes ou Iunes (evento 1, doc. 16,
fls. 348/349);
 
- GABRIELE CRISTINA DA SILVA, Sargento, declarou que conheceu os acusados militares na DIRENG; que
quanto aos civis, os conheceu de vista também na DIRENG; que a depoente trabalhava no almoxarifado
diretamente subordinada ao coronel Sales, como encarregada do almoxarifado; que confirma o teor do
depoimento de fls. 943/944, ora lido; que o termo de recebimento definitivo de material de fls. 31 foi
assinado pela depoente, na sala do coronel Wilson Sales, tendo entendido como uma ordem a necessidade
de assinar o documento, sendo certo que não havia nenhum material de informática na sala dele; que como
trabalhava no almoxarifado, algumas vezes, já depois da assinatura do documento, perguntava ao coronel
Sales sobre quando o material iria chegar; que no momento da assinatura do documento de fls. 31, o termo
estava solto, não tendo visto nota de empenho, nota fiscal relativos à aquisição; que não se recorda se
quando assinou o documento ele já estava assinado pelo tenente Fernandes e pela sargento Andreia Paula;
que a depoente não chegou a comentar com ninguém, nem mesmo com os demais membros da comissão
sobre a ordem para assinar o documento; que não havia mais ninguém presente na sala do coronel, nem
mesmo o  acusado Renato Rosas; que a depoente era responsável tanto para receber o  material, como para
entregar aos setores; que, salvo engano, chegou a sair material do almoxarifado da DIRENG para o COMAR,
sendo que não chegou a ver o material, apenas preparou a guia de remessa de material e  entregou ao
coronel Wilson Sales; que nunca expediu guias de remessa de material para outras Oms além do COMAR;
que pelo que se recorda, a guia que fez para remessa ao COMAR não tinha relação com o termo que assinou
e  que consta às fls. 31 (...) que a guia que elaborou para remessa ao COMAR não correspondia a material
que estava no interior do almoxarifado; que também não sabia onde se encontrava esse material; que
gostaria de informar que a depoente não viu nenhuma movimentação do material que constou na guia
referente ao COMAR; que salvo engano, houve a entrada e a salda do material na documentação, porém o
material físico não circulou na Diretoria (...)  que nos anos de 2006 e 2007 a DIRENG ocupava dois andares
do prédio central da Av. Marechal Câmara; que tem conhecimento que havia setores da DIRENG na garagem
do GAP (Av.  Brasil)  e na Ilha do Governador,  não se recordando onde; que como acontecia em todo
almoxarifado havia necessidade de reposição de material de forma geral; que não sabe informar se houve
falta de material de informática; que não sabe informar se algum setor da DIRENG ficou sem fazer seu
trabalho por falta de material; que a depoente não sabe informar se outra pessoa do almoxarifado tomou
conhecimento da falta de material (...) que não ouviu dizer se o  coronel Sergio Corrêa teve algum tipo de
participação em licitações lá realizadas; (...) que havia um almoxarifado na DIRENG para os materiais em
menores quantidades e tamanho e para quantidades grandes e materiais maiores eram guardados na
garagem do GAP onde havia  o  almoxarifado do GAP que era utilizado pela  DIRENG nas hipóteses já
referidas; que a equipe do almoxarifado da DIRENG, no momento do recebimento de materiais," fazia a
conferência física e  examinava a  nota fiscal e o empenho;(...) que quando o material era entregue ao
usuário dos setores da DIRENG, no almoxarifado, havia baixa no sistema e a conferência física, junto com a 
pessoa que estava recebendo; que esse procedimento era adotado mesmo quando a entrega era feita logo
após; que os materiais que a depoente recebia, todos passavam pelo almoxarifado, sendo certo que só pode
falar sobre o que recebeu e o que entregou; que não existia procedimento para apoio a outras unidades por
parte do almoxarifado, sendo certo que a única vez que viu isso acontecer foi o caso do COMAR, quando não
viu o material; que as GRMs GMMs eram elaboradas no momento em que seria dada baixa do material no
sistema para entrega ao setor solicitante; que geralmente era a depoente quem elaborava as PAMs, sendo
certo que a depoente não era a única que tinha acesso à elaboração desses documentos; (...) que as
entregas de material que acompanhava geralmente eram precedidas de licitação, sendo certo que não tem
como se recordar agora quais foram elas; (...) que a única comissão de recebimento de material de que
participou foi a relativa ao documento de fls. 31; que consequentemente não sabe informar se os termos de
recebimento definitivo de material eram realizados na presença dos membros da comissão e do fornecedor
(evento 1, doc. 16, fls. 350/351);
 
- MARCELO SOARES JÚNIOR declarou que o depoente conheceu o  primeiro acusado na DIRENG na época em
que trabalhava na empresa AA Távora, que vendia material de escritório e de informática, sendo que a outra
empresa, de Carlos Renato Santoro Rosas também concorria nas licitações em vários pregões das Forças
Armadas; que confirma integralmente o teor do depoimento de fls. 932/934 ora lido; que ao lhe ser exibido o
documento de fls. 31 do anexo 3 tem a dizer que a rubrica ali contida não é de sua autoria; que esse
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documento via de regra não é sequer assinado e deve acompanhar a nota fiscal para fins de imposto retido
na fonte, sendo que estranha estar o mesmo assinado; que o depoente nunca entregou pessoalmente
materiais na DIRENG ou no GAP; que pelo que ouviu da leitura da denúncia tem a dizer que o processo de
compras era feito por adesão, que pode ser de qualquer ata que a empresa possua na esfera federal, não
podendo ser na municipal nem na estadual (...) que existem várias formas para os órgãos aderirem a uma
ata de registro de preço; que o órgão pode fazer o contato primeiro com a empresa, posteriormente com a
unidade gestora ou pode ser feito o contrário, a empresa oferta, informa o que tem registrado ao órgão e
este  seleciona o  que é  do seu interesse para  adquirir;  que não sabe informar  qual  foi  a  pessoa da
Aeronáutica que fazia a formalização da adesão; que não sabe informar se essa foi a primeira vez em que
houve a adesão; que não sabe informar o motivo pelo qual foram emitidas complementações de notas
fiscais, conforme consta às fls. 401 e 414-b, ora exibidas ao depoente (...) que quando se dirigia à  DIRENG,
comparecia ao setor de compras; que não se recorda de ter ido na chefia de gabinete da DIRENG (evento 1,
doc. 16, fls. 352);
 
- JAIME SILVA DE AQUINO declarou que o depoente conheceu o coronel Wilson Sales na DIRENG, pois lá
comparecia para entregar a mala direta da empresa AA TÁVORA, da qual não era empregado; que não
conhece o coronel Sergio Corrêa; que quanto ao 4º acusado, Carlos Renato Santoro Rosas, conhecia, mas
não da DIRENG; que confirma o teor do depoimento de fls. 946/947, ora lido (...) que no contato com o
coronel Sales, o depoente entregava a ele a mala direta contendo as informações obre o que a AA Távora
vendia e, portanto, fazia o contato comercial e se precisasse, a unidade entrava em comunicação com a
empresa e se fechava o negócio (evento 1, doc. 16, fls. 353); e
 
- CAP RM1 ENIVALDO DE SOUZA FERNANDES: que dentre os acusados conhece apenas Wilson Sales e Sérgio
Correa de Souza; que Wilson Sales foi seu chefe imediato e Sérgio Correa de Souza era o chefe de gabinete
da DIRENG. 1) Quais as funções exercidas pela testemunha na Diretoria de Engenharia da Aeronáutica, nos
anos de 2006 e 2007? R: que chegou a ser chefe da Seção de Pessoal Militar, Seção de serviço social, seção
de investigação e justiça, subseção auxiliar e subseção de protocolo e arquivo; que esclarece ainda que
dentre a subseção auxiliar havia o setor de infraestrutura e o setor de transportes. 2) A testemunha, nos
anos citados, era diretamente subordinada aos acusados militares Sérgio Correa de Souza e Wilson Sales?
Em caso positivo, em que setor da organização militar e, ainda que o depoente não fosse diretamente
subordinado aos dois militares, em razão de função exercida, tinha contato profissional com os mesmos na
organização  militar?  Em  caso  positivo,  em  que  circunstâncias?  R:  que  no  período  mencionado  era
subordinado apenas ao Coronel Wilson Sales, conforme dito no início; que esclarece que o Coronel Wilson
Sales era o chefe da divisão administrativa, sendo que o depoente exercia a função de chefe da seção de
pessoal militar, sendo portanto subordinado direto do referido coronel; que não tinha contato profissional
com o Coronel Sergio Correa de Souza. 3) Durante quanto tempo o depoente fez parte da Comissão de
Recebimento de Material na DIRENG, junto com a sargento Andreia Paula dos Santos da Cruz e sargento
Gabriele Cristina da Silva? R: que sem saber precisar a data, sabe informar que pelo menos durante o mês
de dezembro de 2006 fazia parte da comissão de recebimento de material na DIRENG, juntamente com as
referidas militares no texto da pergunta. 4) Essa comissão era diretamente subordinada aos acusados
Wilson Sales e Sérgio Correa de Souza? Em caso positivo, em que circunstâncias? R: que esclarece que tal
comissão era diretamente subordinada ao Coronel Wilson Sales, uma vez que, a divisão a qual o referido
coronel era chefe era responsável por montar a comissão e publicar em boletim interno; que nunca recebeu
instruções em como deveria proceder na referida comissão, ou seja, não havia reuniões para tanto. 5) As
comissões de recebimento de material  eram criadas para cada recebimento de material  ou eram de
natureza permanente, com prazo de validade? R: que tal comissão, pelo conhecimento do depoente, era por
um tempo determinado,  ou seja,  não era criada especificamente para o recebimento de determinado
material. 6) No depoimento que prestou no IPM (cópia em anexo) o  depoente afirmou que não recebeu o
material correspondente à nota fiscal 505 (cópia em anexo) "porque era chamado pelo Coronel Sales na sala
dele só para assinar o termo de recebimento de material confiando no trabalho dele e do pessoal da
intendência de que tudo estava acontecendo corrente e ele sempre falava que tinha que confiar nele e no
pessoal dele, pois senão não tinha como trabalhar''. O depoente ratifica essa afirmação feita no depoimento
que prestou? R:  que confirma tal  afirmação ora lida,  nos termos do depoimento anterior,  que toda a
intendência estava sob as orientações do Coronel Wilson Sales, o que dava a entender que a comissão
estava ali  apenas para assinar o termo de recebimento de material,  sempre confiando no trabalho do
Coronel Wilson Sales e dos integrantes do almoxarifado, que ao que se lembra faziam parte da seção de
provisões; que no referido termo não havia menção de quantidade, nem de valor e nem especificava de que
material se tratava; que apenas se referia a nota de empenho, cujo documento os membros da comissão
não tinham acesso. 7) Quando o Coronel Sales apresentou ao depoente o Termo de Recebimento Definitivo
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de Material (cópia em anexo), para assinar o acusado nominado apresentou apenas o termo ou, nesse
momento, apresentou também a nota fiscal correspondente? R: que conforme resposta anterior, o Coronel
mencionado apenas apresentou o Termo; que esclarece que a comissão nunca teve acesso e nenhum outro
tipo de documento por exemplo, as notas fiscais ou de empenho. 8) No depoimento que prestou no IPM
(cópia em anexo), o depoente afirmou que "a postura dele cotidiana era Intimidadora e não deixava aos
seus subordinados nenhuma margem para qualquer questionamento quanto aos seus procedimentos". O
depoente ratifica essa afirmativa? O depoente pode esclarecer melhor em que consistia intimidadora de
parte do Coronel Sales? R: que ratifica essa afirmativa, sendo que esclarece que o Coronel Wilson Sales,
tinha um comportamento notório, no âmbito da unidade, de muita rigidez, apesar de ser um profissional de
muita competência; que tal expressão de atitude intimidadora, tem este sentido, qual seja, de que o coronel
fazia sobressair a figura da rigidez militar e da capacidade profissional. 9) O depoente, em algum momento,
teve contato com o material descrito pela nota fiscal nº 505 (cópia em anexo)? R: que em nenhum momento
teve contato com o referido material, constante do documento mencionado. 10) O depoente, no depoimento
que prestou no IPM, detalhou que "o Coronel Sales nunca apresentou a nota fiscal, mas apenas apresenta o
termo; ele (Coronel Sales) falava que o termo era apenas um documento pro forma; que nunca viu nenhuma
nota fiscal, confiava completamente na lisura do processo encabeçado pelo Coronel Sales". O depoente
ratifica  essas  afirmações?  Em caso  positivo,  o  depoente  pode  esclarecer  quantos  outros  Termos  de
Recebimento de Material  assinou,  nessas mesmas circunstâncias além do termo cuja cópia segue em
anexo? Em caso tendo assinado outros Termos de Recebimento de Material, o depoente viu alguma nota
fiscal ou material, com relação aos outros termos que assinou? R: que ratifica tais afirmações, nos termos
das respostas anteriores;  que o mesmo procedimento também se dava quando dos outros termos de
recebimento de material, ou seja, nunca chegou a ver nota fiscal ou nota de empenho; que inclusive os
membros da referida comissão eram chamados separadamente para então cada qual assinar o tal termo de
recebimento inerente a qualquer material. 11) No depoimento que prestou no IPM (cópia em anexo) o
depoente afirmou, se reportando ao Coronel Sales, "que sempre chamava individualmente os membros da
comissão". O depoente ratifica essa afirmação? Essas assinaturas ocorriam na sala do Coronel Sales? No
momento da assinatura alguém estava presente? R: que confirma, nos termos da resposta anterior; que as
assinaturas dos respectivos membros da comissão se davam na sala do coronel Wilson Sales; que apenas
ficava presente na sala o próprio Coronel Wilson Sales 12) No termo de reconhecimento definitivo de
material (cópia em anexo), Consta uma assinatura vinculada ao civil Renato Rosa (Representante da Firma
contratada WR2 Informática Ltda). No momento em que o depoente assinou o Termo de Reconhecimento
Definitivo de Material,  por determinação do Coronel  Sales,  havia algum representante da firma citada
presente, no local onde foi assinado o termo referido? Ainda que não estivesse presente o representante da
firma citada (Renato Rosas), havia mais alguém presente, além do depoente e do Coronel Sales, durante
assinatura do termo de recebimento definitivo de material? Em caso positivo, quem estava presente? R: que
não se recorda sequer da tal firma contratada WR2, bem como ainda da pessoa do civil Renato Rosa; que
esclarece que os membros da comissão não tinham contato com nenhum integrante de empresas que
prestavam serviço; que sequer lembra-se da pessoa de Renato Rosa, isto é, sequer ouviu falar do mesmo.
13) O depoente reconhece o Termo de Recebimento Definitivo de Material cuja cópia segue em anexo, como
o documento que assinou perante o Coronel Sales? R: que reconhece o referido Termo de Recebimento
constante As fls. 18, sendo que quando assinou o mesmo não constava a assinatura da pessoa Renato Rosa,
achando o depoente isso estranho, ou seja, constar a assinatura do mesmo no referido documento. 14) O
depoente reconhece a assinatura, no Termo de Recebimento Definitivo de Material, sobre o nome Enivaldo
de Souza Fernandes -  2º Tenente QOEA, como sendo a assinatura do depoente? R: que reconhece como
sendo sua a assinatura mencionada, às fls 18 do referido documento. 15) O depoente ratifica integralmente
o depoimento que prestou no IPM, conforme cópia em anexo R: que nos termos das perguntas anteriores,
ratifica o seu depoimento prestado no IPM. 16) O depoente conheceu os representantes das firmas WR2
Informática LTDA, o acusado Carlos Renato Santoro Rosas, e a Távora Material para Escritório ME, o réu
Almir de Almeida Távora? Em caso positivo em que circunstâncias? O depoente os via com frequência na
OM, ou, ainda que não fosse com frequência, verificou, em alguma oportunidade, a presença dos mesmos,
antes ou após a referida assinatura? Em caso positivo, em que circunstâncias? R: que sequer conheceu as
pessoas dos acusados Almir e Carlos Renato; que conforme dito anteriormente, os membros da comissão
não tinham contato com os representantes das empresas prestadoras de serviços. 17) Em algum momento
em que assinou o(s) termo(s) de recebimento definitivo de material, perante o Coronel Sales, o acusado
Sérgio Corrêa de Souza esteve presente, ou pelo menos, teve contato com o mesmo, antes ou após a
referida assinatura? Em caso positivo, em que circunstâncias? R: que nunca quando assinou os termos de
recebimento, conforme respostas anteriores, se fez presente o acusado Sergio Correa. 18) O depoente no
IPM afirmou  que  "confiava  completamente  na  lisura  do  processo  encabeçado  pelo  Coronel  Sales",  O
depoente pode esclarecer se o acusado Sérgio Corrêa de Souza fazia parte da equipe e do processo
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encabeçados pelo Coronel Sales, como definido pelo depoente no IPM? Em caso positivo, quais eram as
atividades  desenvolvidas  pelo  acusado  Sérgio  Correa  de  Souza  na  equipe/processo  encabeçados  pelo
Coronel Sales em cuja lisura o depoente afirmou que confiava completamente? R: que sabe esclarecer
apenas que o OD era o Brigadeiro, que desconhece se havia ou não qualquer intermediação entre o coronel
Wilson Sales e Brigadeiro; que ao que sabe o acusado Sergio Correa não fazia parte deste processo; que no
seu conhecimento, o coronel Wilson Sales despachava diretamente com o Brigadeiro sem a intermediação
do Coronel Sergio Correa. 19) Em que momento, e de que forma e por intermédio de quem o depoente
tomou conhecimento dos fatos narrados na denúncia? R: que tomou conhecimento através da sindicância
instaurada para apuração dos fatos, sendo que quando isso ocorreu, o depoente já se encontrava servindo
em outra OM, pelo que se lembra, já era o ano de 2010. 20) O que mais o depoente pode esclarecer acerca
dos fatos que são narrados na Denúncia? R: que toda a sua formação militar se deu como graduado, sendo
que depois de mais de vinte anos de serviço, foi promovido a 2° Tenente, portanto já tinha experiência na
vida militar, porém mais como graduado do que oficial (evento 1, doc. 17, fls. 150/155).
 
MAJ. BRIG. HERMAN RUBENS WALENKAMP declarou que o depoente assumiu a Diretoria da DIRENG em
agosto de 2005, sendo que, diante da recomendação do COMAER à época, no sentido de que os chefes de
gabinete não deveriam permanecer por longo prazo na função, pediu a substituição do anterior e o Cel
Sergio Corrêa assumiu em 2006 como chefe de gabinete; que foi nesse período que o Cel Wilson Sales
passou a servir na DIRENG nas funções de intendência; que o  depoente tomou conhecimento dos fatos
relatados na denúncia somente no ano de 2011, quando foram instaurado sindicância e  em seguida IPM
para apurar ocorrências ligadas a desvio de material; que, portanto, nada sabe informar sobre o delito
mencionado na denúncia; que nunca desconfiou de nada em relação aos acusado militares, pois um deles
estava no topo da carreira, o Cel Corrêa, que estava bem relacionado no quadro de intendência e no ano
seguinte saiu para cursar o CEPEA por estar cogitado para concorrer ao generalato; que o  Cel Wilson Sales
era um oficial bastante qualificado, inclusive estava muito bem posicionado na LMR (lista de mérito relativo)
e ao longo de sua carreira, não havia nenhum ato que desabonasse a  conduta dele, tampouco a  do Cel
Sergio Corrêa (...) que não é do conhecimento do depoente, durante sua gestão, inclusive no ano de 2006,
que houvesse a prática de recebimento de material de consumo mediante vales; que a  delegação de
competência mencionada na denúncia e dada ao Cel Sergio Correa ficava restrita aos afastamentos legais
do depoente ou eventuais ausências; que a DIRENG além do depoente dispunha de mais dois oficiais-
generais  que  eram responsáveis  pelas  duas  subdiretorias  e  no  regimento  interno  da  diretoria,  quem
substituía o depoente era o subdiretor mais antigo na ocasião em que o depoente não estivesse presente;
que também não havia qualquer prática que implicasse em acerto contábil;  que tomou conhecimento
posteriormente de que havia um inventário analítico de materiais; que não determinou a emissão de guias
de remessa de materiais para o COMAR (...) que o depoente devido a sua carreira conheceu vários outros
militares, inclusive o Cel. Sergio Corrêa, esclarecendo que ele só serviu subordinado ao depoente no período
em que foi chefe de gabinete; que o nome do Cel. Sergio Corrêa para ser o chefe do gabinete do depoente e,
tendo sido indicado o nome dele, através da diretoria de intendência; que como conhecia a carreira do
oficial, não havia nada que desabonasse sua conduta até aquele momento, aceitou a indicação; que o
depoente delegou as funções para o Cel. Sergio Corrêa no impedimento dos dois subdiretores, segundo
estava previsto no regulamento da delegação de competência;  que desconhece se o RADA impede a
delegação de competência para um subordinado exercer as atividades inerentes; que escolheu o Cel. Sergio
Corrêa porque era o Cel. mais antigo, após os oficiais-generais; que na área de administração, o oficial mais
antigo era o Cel. Sergio Corrêa, sendo que possivelmente havia outros coronéis mais antigos, mas na área
técnica; que enquanto chefe do gabinete o Cel. Sergio Corrêa exerceu suas atividades normalmente; que o
depoente não tomou conhecimento de que havia um crédito de 400 mil reais na DIRENG; que era claro para
o depoente que no ano de 2006 deveriam ser previstas as necessidades de aquisição de matérias para os
meses de janeiro, fevereiro e  março de 2007; que não havia previsão para que as verbas para aquisição de
materiais somente chegariam em março ou abril do ano seguinte; que o ano letivo na ECEMAR começa em
março, não sabendo informar o dia exato em que ele foi desligado da função, o que é facilmente constatável
através  do  boletim  da  unidade;  que  o  depoente  não  acompanhava  diariamente  o  sistema  de
acompanhamento financeiro da OM, pois essa atividade competia ao chefe de gabinete; que não sabia que o
crédito de 400 mil reais de que trata a denúncia fora utilizado; que havia determinação verbal do depoente
para que o Cel. Sergio Corrêa informasse ao depoente qualquer alteração ou ato que tivesse praticado; que
não havia ordem escrita nesse sentido (...) que o Cel. Sergio Corrêa estava autorizado a assinar guia de
remessa de material, conforme previsto no regimento interno da DIRENG; que a DIRENG não apoiava o
COMAR III ou os SERENGS na parte administrativa e não lhes fornecia qualquer materiais, pois o COMAR não
tinha subordinação à DIRENG e os SERENGS eram apoiados somente na parte técnica; que nos anos de
2006/2007  havia  recursos  a  disposição  da  DIRENG  para  aquisição  de  materiais;  que  à  medida  das
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necessidades, eram feitos os PAMs (pedidos de aquisição de materiais); que a DIRENG era uma Unidade
Gestora Responsável,  tendo como Unidade gestora Executora o GAP (grupamento de apoio do Rio de
Janeiro) onde eram feitos os processos licitatórios para aquisição de materiais; que a diretoria de engenharia
era composta por duas subdiretorias e os procedimentos licitatórios não eram feitos na DIRENG, mas no
GAP/RJ; que os pedidos de materiais da própria DIRENG eram encaminhados para o gap mediante O PAM e
após a inclusão ou não nos pregões lá realizados, os materiais eram adquiridos; que não tinha nenhuma
ingerência na adesão aos pregões feitos no GAP, tampouco em outras organizações militares do COMAER;
que no critério para a escolha do chefe de gabinete era que fosse um coronel com todas as características
necessárias e inerentes ao exercício da função; que a DIRENG dispunha de almoxarifados para estocar os
materiais de expediente e uso administrativo da própria DIRENG; que era o chefe de gabinete o responsável
por efetuar os PAMs juntamente com o chefe da intendência; que o chefe de gabinete também era o
responsável por fazer os pedidos junto a secretaria de finanças durante a mudança de PI, evidentemente
coma anuência do depoente (...) que como capitão e major nunca serviu na DIRENG; que como tenente
coronel serviu na DIRENG durante dois ou três meses, quando foi promovido a coronel em 1992, tendo
ficado até fevereiro de 1995 quando foi cursar a ESG, até janeiro de 1996, quando retornou à DIRENG, onde
permaneceu até o posto de major brigadeiro em março de 2008 quando passou para a  reserva; que no
período em que serviu na DIRENG, certamente conhecia 100% o funcionamento da OM, tanto que foi
designado para diretor pelo comandante da aeronáutica;  que não tem conhecimento se,  nos anos de
2006/2007, foram utilizados cerca de 200 milhões de reais para a atividade-fim; que com certeza foram
realizadas obras previstas, contratadas e  pagas pela DIRENG; que tem conhecimento de que havia na OM
oitenta mil reais em 2006 para atender as necessidades da vida vegetativa da OM; que tem conhecimento
de que no ano de 2007 essa verba foi de 160 mil reais; que não sabe informar se nos anos de 2006/2007
havia 155 equipamentos de impressões na DIRENG; que com 40 reais/mês por impressora não houve
nenhum  comprometimento  da  atividade-fim  da  organização  nos  anos  de  2006/2007;  que  não  havia
determinação do Comandante do COMGAP, tenente brigadeiro Britto para fazer a  troca do PI; que não tem
conhecimento se a verba relativa às aquisições mencionadas na denúncia do sistema contra incêndio; que
não sabe informar se o subdiretor de patrimônio da DIRENG informou ao depoente que a  verba de que trata
a denúncia estava sendo utilizada para compra de material de expediente; que não tem conhecimento de
que a  SEFA determinou a realização de ajuste contábil; que não sabe informar se a verba utilizada para
aquisição de materiais mencionada na denúncia foi utilizada para suprir as necessidades da DIRENG; que
não sabe informar qual seria a pessoa da OM que poderia informar sobre a  aquisição do material de que
trata a  denúncia; que é o COMGAP quem determina as trocas de PI; que o depoente tomou conhecimento
dos créditos alocados à unidade no mês de dezembro de 2006; que o depoente tinha conhecimento das
despesas que estavam sendo realizadas nesse período, salvo a do valor que consta na denúncia (evento 1,
doc. 16, fls. 345/347);
 
Nos depoimentos das testemunhas, acima transcritos restou confirmado que o réu WILSON SALES chamou
individualmente os militares integrantes da Comissão de Recebimento de Material em uma sala, valendo-se
da posição de superior e Chefe da Seção de Intendência da DIRENG, ordenando-lhes que assinassem o
Termo de Recebimento  Definitivo  de Material,  cujo  teor  declarava que o  material  objeto  da Nota  de
Empenho nº 2006NE002761, ou seja, os 379 toners para a impressora HP Laserjet 1160 foram entregues e
que toda a obrigação contratual fora cumprida, com recebimento em 9/7/2007 (fls. 1458 dos autos físicos, e
original às fls. 31 do Anexo 4 dos autos físicos).
 
Portanto, ficou comprovado que as testemunhas que deveriam realizar a conferência física da entrega dos
cartuchos não puderam fazê-lo devido à ordem recebida de WILSON SALES, pois ele lhes disse que estava
tudo certo e que poderiam assinar o documento, sendo que na sala em que assinaram não havia material de
informática a ser conferido e não havia outra pessoa presente.
 
Foram ouvidas, ainda, outras testemunhas arroladas na denúncia, bem assim a testemunha arrolada pela
Defesa deste réu, JOSÉ MURILO RAMOS, Oficial da Reserva, que, juntamente com WILSON SALES, responde
ao processo nº 0000043-22.2011.7.01.0101, oriundo da 1ª. Auditoria da 1ª. CJM, em tramitação na instância
superior, por fatos semelhantes ao narrados nestes autos. A testemunha nada acrescentou de relevante no
sentido de afastar as imputações feitas na inicial acusatória ao réu WILSON SALES, que, usando do seu
inafastável  direito  ao  silêncio,  optou  por  não  dar  sua  versão  acerca  dos  fatos  na  ocasião  de  seu
interrogatório judicial. Evidentemente que tal postura não pode ser utilizada em seu prejuízo, mas a prova
documental e testemunhal arrecadadas não permitem que se chegue a conclusão diversa.
 
O dolo por parte de WILSON SALES é inequívoco, pois ele tinha plena ciência de que os materiais de
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informática e de intendência adquiridos não eram necessários para a administração militar e, ainda assim
deu início aos processos relativos às compras, com base em atas de registros de preços aderidas pelo
Grupamento de Apoio da Aeronáutica (GAP/RJ), unidade gestora onde tramitavam os processos licitatórios
destinados à aquisição de materiais para a DIRENG. Confirmando o elemento subjetivo das condutas, estão
as falsas certificações de adimplemento que apôs no verso das notas fiscais emitidas pelas empresas A A
TÁVORA MATERIRAL PARA ESCRITÓRIO-ME e WR2 INFORMÁTICA LTDA.
 
Ainda no sentido da comprovação do dolo,  o  réu WILSON SALES se utilizou do artifício  de burlar  as
fiscalizações quanto à efetiva entrega da grande quantidade de material  de intendência e informática
adquirido de ambas as empresas pelo GAP/RJ, ao providenciar as Guias de Entrega de Material (GEM) nºs 11,
12 e 13/SSPROV/2006, contendo a informação de remessa do material da DIRENG para o III COMAR, sendo
certo que inexistia motivo para tanto, porque esse COMAR, conforme esclareceu a testemunha Maj Brig
HERMAN,  no  depoimento  acima transcrito,  não  era  unidade apoiada pela  DIRENG.  Neste  aspecto,  na
instrução processual  ficou claro  não terem sido  localizadas  as  decorrentes  guias  de recebimento  dos
materiais, muito menos os vales emitidos em favor da AA TAVORA e WR2 INFORMÁTICA.
 
O nexo causal entre as condutas e os resultados danosos está comprovado diante da certificação feita por
WILSON SALES no verso de cada uma das notas fiscais, pois atestou ter recebido os materiais nelas listados,
recebimentos  estes  que,  posteriormente,  foram comprovados  como ideologicamente  falsos,  isto  é,  os
materiais  não foram recebidos pelo acusado WILSON SALES, como também não foram posteriormente
entregues pela DIRENG ao III COMAR, por meio das denominadas "Guias de entrega de Material (GEM) nºs
11, 12 e 13/SSPROV/2006, emitidas pela citada Subseção.
 
Durante a investigação, apurou-se que as referidas guias não foram localizadas na DIRENG e os materiais
nelas listados não foram recebidos pelo III COMAR, conforme informações consignadas no Despacho n° C
10/GAB/244,  de  20/12/2010,  assinado  pelo  Chefe  de  Gabinete  da  DIRENG no  ano  de  2010,  Coronel
Intendente Vicente de Lima Moreira Sant'Ana, e no Despacho n° C 4/GAB/088, de 22 de dezembro de 2010,
e documento anexo, subscrito pelo Comandante do III COMAR Major-Brigadeiro-do-Ar Élcio Picchi (evento 1,
doc. 4, fls. 85/93, 117/142).
 
No que se refere ao fato de a vantagem indevida ter sido em favor das pessoas jurídicas AA TÁVORA e WR2
INFORMÁTICA, isso não descaracteriza o dolo criminoso do réu WILSON SALES, já que o tipo penal aponta,
como elementar, que a vantagem indevida pode se dar "para si ou para outrem", tendo direcionado sua
consciência e vontade para forjar os procedimentos de aquisições de materiais; as guias de movimentação
de materiais; e, principalmente, certificar falsamente o recebimento dos referidos materiais, ato executório
imprescindível para que fossem emitidas as ordens bancárias, possibilitando, enfim, a inversão patrimonial
indevida em favor das referidas empresas.
 
Não veio aos autos prova de que WILSON SALES procedeu dessa forma com o objetivo de realizar acerto
contábil, tratando-se de alegação frágil e insustentável diante da farta prova dos autos.
 
Impossível  acolher  a  tese  defensiva  de  que  WILSON SALES  cumpriu  ordens  do  réu  SÉRGIO  CORRÊA
(ordenador de despesa interino) ou do Diretor da DIRENG, Maj Brig HERMAN (ordenador de despesa). Quanto
a SÉRGIO CORRÊA, não havia subordinação hierárquica, visto que WILSON SALES, além de ser oficial mais
antigo, era diretamente subordinado ao Diretor da DIRENG. Quanto ao cumprimento de ordem do Diretor da
DIRENG, também não se sustenta, uma vez que a conduta do Maj Brig HERMAN foi levada à apreciação do
Superior Tribunal Militar, que determinou o arquivamento dos autos do inquérito em relação a esse oficial-
general.
 
Portanto, tratando-se de condutas típicas, antijurídicas e culpáveis e não havendo causas que excluam a
ilicitude ou a culpabilidade, a condenação do réu WILSON SALES é a medida que se impõe.
 
Muito pelo contrário, extrai-se dos autos que o   modus operandi por ele engendrado, foi reproduzido em
relação a outras empresas contratadas pela DIRENG (processo nº 0000043-22.2011.7.01.0101), valendo
destacar o seguinte trecho do acórdão condenatório do STM, com a ressalva de que ainda não houve o
trânsito em julgado:
 

[...]  O   Cel  RRm Aer WILSON SALES  foi  o  responsável  por  gerenciar  e
conduzir todo o procedimento aquisitivo de centenas de toners e cartuchos para
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impressoras inexistentes na DIRENG, bem assim de grande quantidade de Hard
Disk, destacando-se as seguintes ações:
 
• Elaborou, na condição de Chefe da Seção de Provisões, a Solicitação de PAM/S
n° 17/SSPROV/2007, com o custo total estimado em R$ 1.974.067,00 (um milhão
novecentos e setenta e quatro mil e sessenta e sete reais) (fls. 209/210 V2);
 
• Elaborou, na condição de Chefe da Seção de Provisões, o Pedido de Aquisição
de Material/Serviço PAM/S n° 0125/DIRENG/2007, com a finalidade de "Aquisição
de material de informática para serem utilizados pelas impressoras da DIRENG"
(fls. 207/208 V2);
 
• Confeccionou o Termo de Referência da Licitação para a aquisição de material
de informática (fls. 211/214 V2);
 
• Realizou a Justificativa de Contratação e Relação dos Itens Solicitados (fls.
215/216 V2);
 
•  Certificou,  no  verso  de  notas  fiscais,  que  os  materiais  descritos  foram
devidamente recebidos e aceitos na Organização Militar (fls.  762-verso, 770-
verso e 771-verso); e
 
• Providenciou que a Comissão de Recebimento de Material assinasse o Termo
de Recebimento Definitivo de Material, sem que pudesse conferir fisicamente os
materiais que deveriam ser entregues no almoxarifado da DIRENG. Para tanto,
convocou os membros da Comissão,  um a um e individualmente,  para que
assinassem  o  Termo  de  Recebimento  na  própria  sala  do  oficial,  sem  que
pudessem realizar a conferência física do material.[4] [...]
 

Provados estão ambos os crimes imputados na denúncia a WILSON SALES por ter praticado condutas típicas,
antijurídicas e culpáveis.
 
Relativamente  aos  réus  SÉRGIO CORRÊA DE SOUZA,  ALMIR DE ALMEIDA TÁVORA e  CARLOS RENATO
SANTORO ROSAS, procede o pedido de absolvição formulado pelo   Parquet Militar, órgão responsável por
apontar  a  prova da prática de conduta delituosa,  pois  os  autos não contêm elementos de convicção
suficientes para embasar um decreto condenatório.
 
Todos negaram ter aderido às condutas delituosas do réu WILSON SALES.
 
- SÉRGIO CORRÊA DE SOUZA (2º acusado) declarou que no ano de 2006, o interrogando de fato exercia a
função de Chefe de Gabinete e ordenador de despesas eventual da Diretoria de Engenharia da Aeronáutica;
que o ordenador de despesas era a testemunha Maj Brig Herman; que conhece as testemunhas militares,
nada tendo a alegar contra elas, não conhecendo os dois vendedores ali arrolados; que não são verdadeiras
as acusações contidas na denúncia; que o interrogando era subordinado diretamente ao Maj Brig Herman;
que o interrogando não conhece o Sr. Almir de Almeida Tavora, assim como não conhece o acusado Carlos
Renato  Santoro  Rosas;  que  no  exercício  de  suas  atribuições  de  ordenador  de  despesas  eventual  o
interrogando não tinha contato com nenhum representante das empresas mencionadas na denuncia; que
em dezembro de 2006, o Ten Cel Salles, que era o chefe do almoxarifado, chegou com os pedidos de
material para o interrogando informando que era o ultimo dia para que aquisição de material; que ele disse
também que existia um credito de 400 e poucos mil reais, que se não fosse utilizado deveria ser devolvido à
União; que o Cel Wilson Salles também disse ao interrogando que o ordenador de despesas titular, Maj Brig
Herman, não estava presente na unidade, indagando se poderia assinar as autorizações para aquisição de
materiais de expediente e de informática e que estava claro que a destinação daquela verba era para
estoque da unidade; que como administrador optou por assinar as autorizações para aquisição desses
materiais a fim de não perder a verba; que existia na época um clima de confiança e amizade muito grande
entre o Maj Brig Herman, o  interrogando e o Ten Cel Salles e todo ato de rotina, como chefe de gabinete,
cargo de confiança por ele escolhido, assinava tudo que era rotina, e só levava para o Diretor o que não era
rotina; que a aquisição de material era um ato rotineiro na unidade; que o interrogando exerceu a função já
mencionada até 10 de janeiro de 2007, quando fez o curso do CEPEA, para concorrer a vaga de brigadeiro;
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que portanto não tem como saber se o material descrito na denuncia foi entregue ou não no almoxarifado;
que no final de 2010 tomou ciência de que havia uma sindicância na qual fora chamado como testemunha;
que não sabe informar se alguém se apropriou do dinheiro mencionado na denuncia, sendo certo que o
interrogando  não  obteve  qualquer  vantagem;  que  o  interrogando  não  assinou  a  solicitação  nº
13/SSPROV/2006,  como diz  a denuncia,  porque a mesma foi  assinada pelo Maj  Brigadeiro que estava
presente  na  unidade;  que  não  chegou  a  comunicar  para  o  Maj  Brig  Herman  que  assinara  as  duas
autorizações já citadas; que não se recorda o motivo pelo qual o então Diretor da DIRENG não estava na
unidade no momento em que assinou as autorizações; que a delegação recebida era exatamente para
assinar nos impedimentos do Diretor; que apesar de haver mais dois Brigadeiros Engenheiros e outros
oficias mais antigos que o interrogando, o Maj Brig Herman fez a delegação em confiança ao interrogando;
que não respondeu a processo anterior,  não constando como acusado no processo que tramita na 1ª
Auditoria da 1ª CJM, no qual foi ouvido como testemunha (...) que quem cuidava do orçamento da DIRENG
era o Diretor, e o interrogando não cuidava disso, não sabendo informar o valor do orçamento para a OM em
2006; que o interrogando precisava tomar uma decisão sobre a  aquisição e, como havia a  necessidade e
tinha a delegação, assinou as autorizações; que não tinha conhecimento sobre se, ao longo do ano, as
empresas mencionadas na denuncia entregavam material mediante vales; que as aquisições que assinou se
destinavam a compra de material de informática e material de expediente; que na FAB é comum que, no
final do ano, se adquira materiais de expediente para que a unidade sobreviva nos meses de dezembro,
janeiro, fevereiro e março, mês em que chega normalmente o credito, por isso não estranhou o valor das
aquisições; que ao lhe serem exibidos o documento de fls. 187/188 (volume II), reconhece suas assinaturas
constantes do verso, assim como reconhece sua assinatura no documento de fl. 9 do Anexo IV; que todos os
pedidos foram elaborados pelo almoxarifado; que apesar de constar dos documentos a quantidade de
material necessário o interrogando não tinha conhecimento de quantidade de impressoras existentes na
DIRENG que utilizavam os cartuchos ali descritos (...) que o interrogando era chefe do Controle Interno do
DECEA na gestão do Ten Brig José Americo, a quem o Maj Brig Herman solicitou que liberasse o interrogando
para ser o chefe de gabinete da DIRENG, tendo o  referido Tenente Brigadeiro negado o pedido; que em
janeiro de 2006, o Brig Vilarinho assumiu o  DECEA, tendo Maj Brig Herman feito novo pedido, ocasião em
que o Brig Vilarinho conversou com o interrogando em seu interesse de assumir a chefia de gabinete, uma
vez que, como era candidato a Brigadeiro e nunca exercera tal função, gostaria de aceitar, tendo sido
liberado por prêmio; que a função de aquisição de material era ligada diretamente ao Diretor de Engenharia,
não ao chefe de gabinete; que o orçamento da unidade era feito baseado no que foi executado no ano
anterior, ou seja, o que foi gasto no ano anterior e, caso devolvesse os 400 mil, no ano seguinte a unidade
não receberia essa verba; que todo o material adquirido com base nas autorizações que assinou poderiam
ficar estocados por não serem perecíveis (...) que a delegação de competência era para que o interrogando
assinasse como ordenador de despesa na falta do ordenador Maj Brig Herman; que o Maj Brig Herman tinha
ciência de todos os créditos destinados à OM; que não havia como o Maj Brig Herman não ter tomado
conhecimento da efetivação da despesa de que trata a denuncia, uma vez que acompanhava diariamente
pelo SIAFI; que o Cel Salles era diretamente subordinado ao Maj Brig Herman; que em alguns setores o
interrogando era chefe imediato do Ten Cel Salles, tais como na chefia de pessoal, na chefia de intendência;
que ele era subordinado diretamente ao Maj Brig Herman na Seção de Licitações; que no ano de 2006, não
existia Seção de Licitação na DIRENG, mas sim no Grupamento de Apoio do Rio de Janeiro, que fica no
mesmo prédio, nesta capital;  que os pedidos de aquisição que assinou foram dirigidos ao GAP; que a
prestação de contas de 2006 foi feita em janeiro de 2007, quando o interrogando não estava mais lá, não
sabendo informar se houve alguma restrição; que não assinou prestação de contas relativas a 2006, não
sabendo informar quem assinou; que prestou o compromisso de dizer a verdade na ocasião da sindicância e
do IPM (...) que o interrogando não tinha nenhuma ingerência para a confecção dos PAMs e na confecção dos
empenhos; que quem designa o militar para as diversas funções da unidade é o Diretor da DIRENG; que se o
valor da aquisição de material fosse abaixo de R$ 60.000,00, a entrega seria feita ao gestor de material da
própria DIRENG, Ten Cel Salles; que se o  valor superasse aquela quantia seria formada uma comissão de
recebimento de material na DIRENG; que se o quantitativo do material a ser entregue fosse elevado, o
gestor de material, Cel Salles, poderia solicitar que ficasse no almoxarifado do GAP, que fica na Av. Brasil;
que o local da entrega deveria ser definido entre o gestor de material e o representante da empresa; que o
interrogando não tinha nenhum contato ou ingerência sobre a BAAF, Base Aérea de Santa Cruz, UNIFA,
COMAR III; que o material mencionada na denuncia era de consumo (evento 1, doc. 16, fls. 02/04);
 
-  ALMIR DE ALMEIDA TÁVORA (3º acusado) declarou que nos anos de 2006 e 2007, o interrogando era o
titular da empresa AA TÁVORA; que o interrogando não conhece os demais acusados mencionados na
denuncia; que não conhece as testemunhas militares arroladas na denuncia, sendo que a testemunha
Marcelo era empregado do interrogando, e a testemunha Jaime não era seu empregado, mas entregava
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mala direta para a empresa, nada tendo alegar contra eles; que não é verdadeira a  acusação contida na
denuncia; que o  interrogando participou da licitação para fornecimento de material de escritório à DIRENG;
que o interrogando entregou no GAP todo o material descrito nas notas fiscais juntadas no Anexo II; que o 
interrogando entregou esse material em dezembro de 2006, porém não se recorda a quem, tendo sido
entregue no almoxarifado do GAP; que nunca teve contato pessoal ou telefônico com o Cel Wilson Salles;
que não foi processado anteriormente; que se recorda que nos meses anteriores a dezembro de 2006,
vendeu material à FAB, não se recordando se o fez ao GAP; que tomou conhecimento dos fatos relatado na
denuncia ao ser chamado para prestar depoimento como testemunha no inquérito; que o interrogando
recebeu tudo que lhe era devido em decorrência da compra do material (...) que o interrogando não tem
mais nenhum documento fiscal da época dos fatos, pois se mudou duas vezes e  foi vitima de assalto,
quando levaram seu carro contendo inclusive os documentos fiscais; que o interrogando se recorda que
recebeu um telefonema de um militar  da DIRENG, cujo nome não recorda solicitando que fornecesse
material de expediente mediante vale; que o interrogando concordou porém exigiu que lhe fosse remetido
um papel timbrado com a relação do material, o que foi aceito pelo militar, tendo então efetuado a entrega,
isso no ano de 2006, sem empenho; que empenho só houve em dezembro de 2006; que o pagamento desse
material foi regularizado no momento da emissão das notas fiscais; que se o toner da impressora laserjet
1160 constar da nota fiscal é porque o interrogando efetivamente entregou o material no GAP (...)   que o
interrogando contratava uma empresa para entregar o material no GAP, não se recordando os
nomes, sendo certo de que recorreu a caminhões que ficavam em praça publica e que forneciam
até os ajudantes; que o  interrogando registrou a ocorrência do assalto em que foi vitima na 34ª delegacia
de Bangu, em 2007, não recordando o mês; que o interrogando não entregou os comprovantes da entrega
dos materiais adquiridos pela DIRENG, porque já tinha sido assaltado quando foi instado a apresentá-los (...)
que não sabe informar qual o órgão que adotou o procedimento de adesão à ata de registro de preços
(evento 1, doc. 16, fls. 05/06);
 
-  CARLOS RENATO (4º acusado) declarou que o interrogando informa que o nome de sua empresa correto
era  WR2 Informática  LTDA e  não como consta  da  denúncia;  que a  sua  empresa  vendia  material  de
informática (cartuchos, suprimentos, equipamentos de informática);  que não é verdadeira a  acusação
contida na denúncia pois o  material descrito na nota fiscal nº 0505 foi entregue rigorosamente, emitida em
nome de sua empresa em 20/12/2006;   que a entrega do material de informática não foi feita
pessoalmente  pelo  interrogando,  mas  através  de  seus  empregados  ou  de  uma  empresa
terceirizada contratada pelo interrogando; que normalmente as entregas de material de informática
eram feitas no prédio do COMAER, onde havia várias diretorias, inclusive a DIRENG, salientando que a
DIRENG tinha  outros  almoxarifados  fora  desse  prédio;  que  o  interrogando teve  apenas  dois  contatos
pessoais com o Cel Wilson Sales, um no COMAR, quando ele era do Controle Interno, pois a empresa do
interrogando forneceu um software de protocolo para o COMAR, tendo ido lá para resolver um problema no
citado software; que como o Cel Wilson Sales era o chefe do Controle Interno, o interrogando apenas o
cumprimentou;  que  o  segundo  encontro  foi  na  DIRENG  na  condição  de  vendedor  já  que  ele  era  o
responsável pela Intendência da DIRENG; que o interrogando recebeu os R$ 90.917,94, sete meses após a
entrega do material, não sabendo informar o motivo da demora; que o interrogando estranhou a demora no
pagamento,  pois  normalmente  recebia  30  dias  após  o  fornecimento;  que  o  material  que  forneceu,
corresponde ao constante na nota fiscal de fL 29 do anexo 4; que nada tem a  alegar contra as testemunhas
arroladas na denúncia; que nada tem a dizer em relação as demais provas contidas nos autos; que nunca
respondeu a processo criminal; que foi chamando a prestar depoimento no IPM, salvo engano, em janeiro de
2011, quando não era mais sócio da empresa WR2 Informática LTDA (...) que antes da instauração do IPM
não conhecia os demais acusados; que também não teve contato com o Cel Sergio Correia, tendo conhecido
o mesmo neste juizo; que a unidade que empenhava era o GAP/RJ, de modo que toda a cobrança de notas
fiscais  não  pagas  era  feita  com o  setor  de  finanças  do  GAP;  que  o  interrogando  mandava  os  seus
empregados ligarem para o GAP para saber dos pagamentos; que é do interrogando a assinatura constante
no termo de recebimento de material  de fl.  31 do anexo 4; que o interrogando não recorda em que
momento apôs sua assinatura nesse documento, não se recordando também se assinou na presença dos
militares Enivaldo, Andrea Paula e Gabriela Cristiane; que não recorda se o Cel Wilson Sales estava presente
no momento da assinatura; que, salvo engano, quando o valor do material  fornecido é superior a R$
80.000,00, era necessária a  instauração de comissão para recebimento, e o interrogando sempre assinava
esses termos; que ressalta que o material foi entregue em dezembro de 2006 e o interrogando somente foi
chamado a  assinar o termo de recebimento em julho de 2007 (...) que quando das assinaturas do termo de
recebimento de material, não havia qualquer reunião e o interrogando era chamado apenas para assinar;
que o interrogando fornecia material de informática a diversas unidades da FAB; que sua empresa faturou
no ano de 2007, cerca de R$ 3.000.000,00 relativos a fornecimento de material de informática ao DECEA;

https://eproc1g.stm.jus.br/eproc_1g_prod/externo_controlador.php?acao=valida_documento_consultar


Documento assinado eletronicamente por MARIA PLACIDINA DE AZEVEDO BARBOSA ARAUJO - JUÍZA
FEDERAL DA JUSTIÇA MILITAR DA 2ª AUDITORIA DA 1ª CJM, Matricula  800. Em 15/02/2019
14:51:45.
Para confirmar a validade deste documento, acesse:  https://eproc1g.stm.jus.br/eproc_1g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 14fa6e9d30

que na época do IPM, a SEFA ressaltou que o valor de R$ 90.917,94 era muito alto; que relativamente aos
cerca de R$ 3.000.000,00 não houve qualquer questionamento sobre os valores recebidos, sendo certo que
o material era fornecido paulatinamente; que o  fornecimento de 379 toners para impressoras não pode ser
considerado uma situação atípica para a empresa (...) que o interrogando não teve nenhuma participação na
elaboração do projeto básico ou termo de referência para o pregão de fornecimento dos toners; que a
adesão aos processos licitatórios é feita pelo GAP quando se tratar de fornecimento de material para a
DIRENG; que o interrogando não tem qualquer responsabilidade ou ingerência quanto à elaboração do
pedido de material; que os almoxarifados da DIRENG ficavam, um no prédio do COMAER, onde estão todas
as diretorias da FAB no Rio de Janeiro, sendo que cada unidade dessas tinha seu almoxarifado, e outro na
Avenida Brasil,  sendo que sua empresa fazia fornecimento nesses dois  locais  (evento 1,  doc.  17,  fls.
304/305).
 
Relativamente a esses três acusados, em que pese terem realizado atos essenciais que possibilitaram o
pagamento indevido através dos recursos públicos geridos pela administração militar, não vieram aos autos
provas que, analisadas no conjunto probatório, levem a um juízo de certeza acerca da coautoria deles com
WILSON SALES.
 
A participação do réu SÉRGIO CORRÊA DE SOUZA diz respeito ao exercício interino da função de ordenador
de despesas da DIRENG, por delegação, devido ao impedimento temporário do Diretor, Maj Brig HERMAN,
ocasião em que autorizou a aquisição dos itens de informática/expediente para a organização militar, cuja
necessidade lhe fora informada pelo réu WILSON SALES. Ademais, SÉRGIO CORRÊA não comunicou ao
Diretor da DIRENG, Maj Brig HERMANN, quando do retorno deste a autorização dada.
 
Apurou-se que, de fato, não houve tal comunicação, o que condiz com possível descumprimento de normas
administrativas,  mas que não atingiu a seara criminal.  Não foram produzidas provas de que ele teria
conhecimento e aderira à fraude engendrada por WILSON SALES para o desvio dos recursos públicos, muito
menos de que tenha propiciado às empresas, cujos titulares sequer conhecia, o percebimento de vantagem
indevida.
 
Assim, agiu com acerto o órgão ministerial, já que os depoimentos colhidos e as demais provas dos autos
não comprovaram ter ele aderido às condutas de WILSON SALES. Ao que tudo indica, o réu SÉRGIO CORRÊA
DE SOUZA, atuando interinamente como ordenador de despesas, assinou os documentos em confiança às
informações que lhe foram dadas por WILSON SALES, não participando das entregas dos materiais, não
emitindo certidões ideologicamente falsas de tais entregas, não efetivando pagamentos.
 
O fato  isolado de ter  assinado os  pedidos  de aquisição de material  pode caracterizar  irregularidades
administrativas, de modo que, sem outra comprovação nos autos, é insuficiente para configurar a coautoria
nos crimes de estelionato, não se podendo inferir tenha agido com intenção criminosa num tipo penal
previsto apenas na modalidade dolosa.
 
Destarte, é imperiosa a absolvição do réu SERGIO CORRÊA DE SOUZA, com fulcro no art. 439, alínea "c", do
CPPM.
 
Já  ALMIR  TÁVORA  e  CARLOS  RENATO  SANTORO  teriam  participado  do  esquema  criminoso  porque
forneceram as notas fiscais que lhes permitiram o recebimento de vantagens indevidas em benefício das
empresas que representavam.
Nos  interrogatórios  acima transcritos  ambos  alegaram que os  materiais  indicados  na  denúncia  foram
efetivamente  entregues  na  DIRENG,  não  tendo  sido  produzidas  provas  suficientes  a  demonstrar  a
participação dolosa nos crimes praticados por WILSON SALES.
 
Os indícios existentes contra ambos no momento da instauração da ação penal não convolaram em provas
suficientes de que pretendiam iludir a administração militar para obter vantagem em prejuízo do erário.
 
CARLOS RENATO SANTORO ROSAS, em nome da WR2 INFORMÁTICA LTDA, assinou o termo de recebimento
definitivo de material às fls. 1458 (vide, ainda, fls. 31 do Anexo 4, autos físicos), comprovando a entrega, na
DIRENG, dos 379 toners para a impressora HP.  
 
Restou comprovado que os membros da comissão responsável pelo recebimento, apesar de terem assinado
o documento, o fizeram em cumprimento à ordem de WILSON SALES, sem a presença de CARLOS RENATO.
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Isso, no entanto, não é suficiente para comprovar sua participação na conduta criminosa, pois ficou clara a
falta de organização da DIRENG no que diz respeito ao controle de entrada e saída de materiais.
 
Quanto a ALMIR DE ALMEIDA TÁVORA, nas devidas proporções, verifica-se o mesmo quadro apresentado na
análise da conduta de CARLOS RENATO. Não foram produzidas outras provas, além das indiciárias que
embasaram a denúncia, que permitissem a comprovação do dolo exigido no tipo penal.
 
Apesar de ambos serem sócios administradores das empresas AA TÁVORA (réu ALMIR) e WR2 INFORMÁTICA
(réu CARLOS RENATO), e de terem recebido os valores reportados na denúncia, tal constatação, por si só,
não é suficiente para atrelar suas condutas aos fatos criminosos praticados pelo réu WILSON SALES.
 
Nesse sentido, os militares inquiridos em Juízo declararam, de regra, que "não conheciam os acusados civis",
que mantinham contatos diretos com WILSON SALES.
 
Ressalte-se que, no processo já mencionado (nº 0000043-22.2011.7.01.0101/RJ), relativo a fato posterior
com  desenrolar  semelhante,  envolvendo  o  próprio  WILSON  SALES,  o  E.  STM  manteve  a  absolvição
proclamada pelo Juízo   a quo, quanto ao réu civil, sócio administrador, em termos totalmente aplicáveis ao
caso, veja-se:
 

(...) a simples qualidade de sócio administrador da empresa, por si só, não tem o
condão  de  fazer  presumir,  mesmo  que  relativamente,  a  adesão  aos  fatos
delituosos, sob pena de configuração da responsabilidade penal objetiva. Na
espécie, a instrução processual penal não pontuou a conduta de um agente,
sendo  o  Recurso  ministerial,  neste  ponto,  absolutamente  genérico,  não
indicando qualquer  ação delituosa por  parte  de  um dos  civis,  apontando-o,
apenas, como sócio-adminstrador da CEFA-3[5] (...)
 

Portanto, em relação aos acusados ALMIR DE ALMEIDA TÁVORA e CARLOS RENATO SANTORO ROSAS, nada
foi  colhido  na  instrução  criminal,  além  de  suas  posições  de  sócios-administradores  das  respectivas
empresas, não havendo prova do liame subjetivo desses acusados com as ações do réu WILSON SALES.
 
Destarte, é imperiosa a absolvição dos réus ALMIR DE ALMEIDA TÁVORA e CARLOS RENATO SANTORO
ROSAS, por restar duvidoso o dolo de adesão às condutas de WILSON SALES, pelo que os argumentos
ministeriais são acolhidos, tudo diante do princípio   in dubio pro reo (art. 439, alínea "e", do CPPM).
 
Não é possível  a absolvição com base na alínea "c",  pretendida pelos Advogados dos réus,  porque a
vantagem indevida efetivamente foi paga às empresas que administravam. Ademais, as provas produzidas
não conduziram à certeza da efetiva entrega dos materiais à administração militar.
 
 DOSIMETRIA DAS PENAS IMPOSTAS AO RÉU WILSON SALES:
 
 1º crime praticado, relativo à empresa AA TÁVORA:
 
Na análise das circunstâncias judiciais para a fixação da pena-base (art. 69, CPM), e levando em conta o
princípio  da  razoabilidade,  não um mero  cálculo  aritmético,  considero  a  maioria  delas  como neutras.
Pontuando negativamente verifico as seguintes:
 
- a intensidade do dolo, materializada na criação de processos relativos à aquisição de bens que não eram
necessários para a organização militar;
 
- os meios empregados, produzindo inúmeros documentos ideologicamente falsos, valendo-se da posição
hierárquica e das relevantes funções que desempenhava junto à DIRENG, com o que induziu militares a erro,
não  pautando seus  atos  segundo os  parâmetros  constitucionais,  que  exigem dos  gestores  de  verbas
públicas a fiel obediência aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência;
 
- a extensão do dano causado, uma vez que o prejuízo à FAB alcançou a importância de R$ 470.462,43
(quatrocentos e setenta mil, quatrocentos e sessenta e dois reais e quarenta e três centavos).
 
Assim, acresço à pena cominada no tipo penal 3 (três) meses de reclusão em decorrência dos três aspectos
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negativados, fixando a pena-base em   2 (dois) anos e 9 (nove) meses de reclusão.
 
Na segunda fase da dosimetria deve ser levada em conta a circunstância agravante prevista no § 3º do art.
251 do CPM, por se tratar de crime cometido em detrimento da administração militar, pelo que deve ser
majorada na fração mínima de 1/5 (art. 73 CPM), passando a   3 (três) anos, 3 (três) meses e 18
(dezoito) dias. Não há circunstâncias atenuantes a incidir.
 
Não há causas de aumento ou diminuição de pena, que se torna definitiva em   3 (três) anos, 3 (três)
meses) e 18 (dezoito) dias de reclusão.
 
 2º crime praticado, relativo à empresa WR2 INFORMÁTICA:
 
Na  análise  das  circunstâncias  judiciais  para  a  fixação  da  pena-base  (art.  69,  CPM),  tendo  em conta
igualmente  o  princípio  da  razoabilidade,  bem  assim  que  a  maioria  das  circunstâncias  judiciais  são
consideradas neutras, pontupontando negativamente as seguintes:
 
- a intensidade do dolo, materializada na criação de processos relativos à aquisição de bens que não eram
necessários para a organização militar;
 
- os meios empregados, produzindo inúmeros documentos ideologicamente falsos, valendo-se da posição
hierárquica superior em relação aos militares da comissão de recebimento de bens, levando-os a produzir
documento ideologicamente falso,  induzindo outros militares a erro, exercendo influência negativa nos
vetores basilares das Forças Armadas,  a hierarquia e a disciplina.
 
Assim, acresço à pena cominada no tipo penal 3 (três) meses de reclusão em decorrência de cada um dos
aspectos acima negativados, fixando a pena-base em    2 (dois) anos e  6 (seis) meses de reclusão.
 
Presente a circunstância agravante do § 3º do art. 251 do CPM, eis que o crime foi praticado em detrimento
do patrimônio sob a administração militar, igualmente na fração mínima de 1/5 (art. 73 CPM), alcançando   3
(três) anos de reclusão. Não há circunstância atenuante a considerar.
 
Ausentes causas de aumento ou de diminuição da pena, que se torna definitiva em   3 (três) anos de
reclusão.
 
Restou evidente que os dois crimes de estelionato foram praticados nas mesmas condições de tempo, lugar
e maneira de execução, configurando a continuidade delitiva,  nos termos do art.  71 do Código Penal
Brasileiro, pelo que as penas são unificadas, devendo prevalecer a do primeiro crime -   3 (três) anos, 3
(três) meses e 18 (dezoito) dias, com o acréscimo  de 1/6, com a pena totalizando   3 ( três) anos, 10
(dez) meses e 6 (seis) dias de reclusão.
 
Levando em consta as circunstâncias do art. 69 do CPM, é fixado o regime inicial aberto para o cumprimento
da pena, com fulcro no art. 33, § 2º, letra "c", do CPB.
 
Vedada a concessão do   sursis, por ausência de preenchimento de requisito objetivo, diante da aplicação
de pena superior a 2 (dois) anos (CPM, art. 84,   caput).
 
O réu faz jus ao direito de recorrer em liberdade, por ser tecnicamente primário e de bons antecedentes
(CPPM, art. 527).
 
Pelo exposto:
 
 I) REJEITO AS PRELIMINARES DE NULIDADE ARGUIDAS PELA DEFESA DO ACUSADO WILSON SALES (1. DA
DENÚNCIA POR ESTAR LASTREADA NOS DEPOIMENTOS DOS PRÓPRIOS ACUSADOS, SENDO PROVAS ILÍCITAS;
2. DO PROCESSO, DESDE 02/06/2017, EM RAZÃO DA NOMEAÇÃO DE ADVOGADO DATIVO PARA O RÉU; 3. EM
RAZÃO DO INDEFERIMENTO DE REINQUIRIÇÃO DE TESTEMUNHA, POR FALTA DE AMPARO NEGAL,  NOS
TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO CONSTANTE DESTA SENTENÇA;
 
II) REJEITO A PRELIMINAR ARGUIDA PELA DEFESA DO RÉU SÉRGIO CORREA DE SOUZA, PRETENDENDO A
DECLARAÇÃO DA "PRESCRIÇÃO VIRTUAL OU EM PERSPECTIVA", POR FALTA DE AMPARO LEGAL;
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III) JULGO PROCEDENTE, EM PARTE, A DENÚNCIA PARA CONSIDERAR O RÉU,   WILSON SALES, CORONEL DA
RESERVA REMUNERADA DA AERONÁUTICA, JÁ IDENTIFICADO NOS AUTOS, INCURSO NA SANÇÃO DO ART.
251, § 3º, DO CÓDIGO PENAL MILITAR, POR DUAS VEZES,   CONDENANDO-O À PENA DE    3 (TRÊS)
ANOS, 10 (DEZ) MESES 6 (SEIS)   DIAS DE RECLUSÃO, CALCULADA NOS TERMOS DO ART. 71 DO CPB
(CONTINUIDADE DELITIVA), A SER CUMPRIDA EM REGIME INICIALMENTE ABERTO, NOS TERMOS DO ART. 33,
§ 2º, LETRA "C", DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO;
 
IV) JULGO TOTALMENTE IMPROCEDENTE A DENÚNCIA PARA   ABSOLVER O ACUSADO   SÉRGIO CORRÊA
DE SOUZA, CORONEL DA RESERVA REMUNERADA DA AERONÁUTICA, JÁ IDENTIFICADO NOS AUTOS, DO
CRIME PREVISTO NO ART. 251, § 3º, DO CÓDIGO PENAL MILITAR, COM FULCRO NO ART. 439, ALÍNEA "C", DO
CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR;
 
V) JULGO TOTALMENTE IMPROCEDENTE A DENÚNCIA PARA   ABSOLVER  OS ACUSADOS   ALMIR DE
ALMEIDA TÁVORA e   CARLOS RENATO SANTORO ROSAS, CIVIS, JÁ IDENTIFICADOS NOS AUTOS, DO
CRIME PREVISTO NO ART. 251,   CAPUT, DO CÓDIGO PENAL MILITAR, COM FULCRO NO ART. 439, ALÍNEA
"E", DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR.
 
Foi concedido ao réu WILSON SALES o direito de apelar em liberdade eis que tecnicamente primário e de
bons antecedentes, na forma do art. 527 do Código de Processo Penal Militar.
 
Vedada a concessão da suspensão condicional da pena diante do   quantum aplicado.
 
Transitando em julgado a presente sentença, lance-se o nome do réu WILSON SALES no Rol dos Culpados.
 
 Publique-se. Registre-se. Intimem-se as partes. Comunique-se, servindo a presente sentença
como Ofício, registrando os cumprimentos às autoridades destinatárias.
 

Rio de Janeiro/RJ, 15/2/2019.
 

 MARIA PLACIDINA DE AZEVEDO BARBOSA ARAUJO
               Juíza Federal da Justiça Militar
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