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MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO

MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR

1ª PROCURADORIA DA JUSTIÇA MILITAR DE BRASÍLIA/DF - 2º OFÍCIO

 

 E  XCELENTÍSSIM  O   SENHOR JU  IZ  -AUDITOR DA 1ª     AUDITORIA DA 11ª CIRCUNSCRIÇÃO
JUDICIÁRIA MILITAR

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR, pela Promotora de Justiça Militar que esta subscreve, no desempenho de suas
atribuições legais, com supedâneo no artigo 129, I da Constituição Federal, c/c artigo 116 da Lei Complementar
nº 75/93, e na forma dos artigos 29, 30 e 34, c/c artigo 77, todos do Código de Processo Penal Militar, vem,
perante Vossa Excelência, oferecer   denúncia contra:

ROBERTO   ORTEGA DE MEDEIROS, 2° Sgt QSS BCT, brasileiro, casado, controlador de tráfego aéreo, servindo
na ALA 1, portador da identidade militar nº 515.689/COMAER, CPF nº 088.921.187-65, nascido em 22 de agosto
de 1997, natural do Rio de Janeiro-RJ,  filho de Rosangela Ortega de Medeiros e de José David Lopes de
Medeiros, residente na AOS1, bloco A, ap 219, Octogonal, Brasília-DF; pela prática das seguintes condutas
delituosas:

 

I - BREVE CONTEXTUALIZAÇÃO DOS FATOS

Costa dos autos que, no período compreendido entre 04 de agosto de 2016 e 04 de abril de 2017, o então 2° Sgt
QSS ROBERTO   ORTEGA DE MEDEIROS, controlador de tráfego aéreo, à época lotado na Divisão de Operações
Correntes (DIVOC) do Centro de Operações Militares (CopM), órgão que integra o Centro Integrado de Defesa
Aérea e Controle de Tráfego Aéreo de Brasília (CINDACTA I),   atentou contra a saúde   e a incolumidade
física     de colegas de trabalho,   militares da ativa e da reserva,     ao pulverizar, sorrateiramente,
substâncias químicas de uso controlado na     água potável   utilizada para fazer café   na máquina de
uso comunitário da DIVOC   e   no alimento   e   bebida particular   de determinados colegas  .

Com efeito, no período citado o Denunciado praticou a conduta descrita no artigo 293 do Código Penal Militar1,
"envenenamento com perigo extensivo", ao expor a perigo a incolumidade física e psíquica de um número
indeterminado de militares que costumavam utilizar a máquina de fazer café da sala de estar da DIVOC, sendo
certo  que  aqueles  que  foram  mais  fortemente  envenenados,  apresentaram  sintomas  de  tontura,  náusea,
labirintite, sonolência incontrolável e perda de consciência súbita, durante o expediente e fora dele.

No mesmo período o Denunciado praticou, por quatro vezes, o crime de lesão corporal previsto no artigo 209 do
Código Penal Militar2, sendo que três vezes na forma consumada e uma vez na forma tentada.

Esclareça-se que a substância utilizada como veneno não precisa ser letal, basta ser capaz de alterar ou lesionar
funções vitais do organismo.

Impende destacar,  ainda, que o crime de "envenenamento com perigo extensivo" difere daquele de "lesão
corporal com uso de veneno".

O primeiro, artigo 293 do CPM, é crime formal, de perigo abstrato. O agente deve querer a contaminação de água
potável, de uso comum ou particular, que se destina ao consumo de toda a coletividade ou de um número de
pessoas indeterminadas, como hóspedes de um hotel, detentos de uma prisão, militares de uma OM, funcionários
de uma repartição. A prova da materialidade é a identificação do veneno utilizado.

O segundo, artigo 209 do CPM, é crime de resultado concreto. O agente sabe que a água ou alimento adulterado
será ingerido por pessoa determinada que, em consequência, sofre lesão em sua integridade corporal ou saúde. A
prova da materialidade consiste na lesão ocasionada.
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Com a finalidade de bem contextualizar a gravidade dos fatos a seguir narrados em face das atribuições e das
atividades exercidas pelos controladores de tráfego aéreo vitimados pelo Denunciado, é necessário esclarecer
que a Divisão de Operações Correntes (DIVOC) é uma divisão do Centro de Controle de Operações Aéreas (CCOA),
órgão de supervisão e coordenação das Operações Correntes do Sistema de Defesa Aeroespacial  Brasileiro
(SISDABRA),  com atribuições para exercer a supervisão e a coordenação centralizada das ações de Defesa
Aeroespacial, em todo o Território Nacional. Em tempos de paz, uma das principais funções do citado órgão é
defender  o  espaço  aéreo  nas  fronteiras  secas  brasileiras  contra  invasões  de  aeronaves  a  serviço  de
narcotraficantes, bem assim delimitar o espaço aéreo trafegável em especiais ocasiões e nos períodos de eventos
internacionais como os Jogos Olímpicos de 2016.

Os episódios de envenenamento começaram a ser notados em julho/agosto de 2016, no período dos Jogos
Olímpicos. Todavia, somente a partir de 04 de agosto daquele ano passou a ser acompanhado pela Divisão de
Inteligência do COMDABRA (Comando de Defesa Aeroespacial Brasileiro), hoje COMAE (Comando de Operações
Espaciais).

Apurou-se  que  as  vítimas  do  envenenamento  cumpriam escala  de  serviço  sempre  no  mesmo turno  do
Denunciado, conforme se pode conferir das tabelas das escalas de serviço juntadas às fls. 304/310. Ao serem
inquiridas, as vítimas revelaram que eram sugestionadas pelo Denunciado a tomarem o café da máquina de
uso comunitário da sala de estar da DIVOC, ou a guardarem suas marmitas em determinado local, ou ainda, a
deixarem suas garrafas de água ou chá sem cobertura de vigilância para serem manipuladas.

Às fls. 34/37 foram juntadas cópias das Partes s/n° de 31 de março de 2017, dirigidas ao chefe da DIVOC.

É possível concluir, a partir da prova documental (fls. 315/352 - Volume 2 dos autos físicos), prova testemunhal
e pericial que o 2° Sargento ORTEGA, ora Denunciado agia de duas formas: a) adulterava a água da máquina
de café de uso comunitário; ou b) sugeria ao colega que guardasse o alimento, sólido ou líquido, em local por
ele indicado e, no momento em que a vítima não estava atenta, o adulterava.

 

II - DAS LESÕES CORPORAIS COM USO DE VENENO (1°, 2° e 3° fatos) - Artigo 209, caput, combinado com artigo
70, inciso II, alínea "e", do CPM.

No dia   4 de agosto de 2016 o SO BCT   NICOLAU LUIS CHAVES (fls. 78/81) e o SO BCT R1   JOÃO BATISTA
DE MENDONÇA (fls.  100/102)  sofreram lesão  corporal  após  terem ingerido  alimentos  envenenados  pelo
Denunciado com substância química não identificada mas que, pelos sintomas clínicos apresentados pelas
vítimas, foi tratado como intoxicação por benzodiazepínicos.

As vítimas trouxeram os alimentos de suas casas e as acondicionaram na geladeira da sala de estar da DIVOC,
por  sugestão  do  Denunciado,  que  as  "temperou"    com a  mesma substância  química    que    
posteriormente identificada na água da máquina de café comunitária. Após a ingestão dos alimentos,
ambos foram internados no HFAB com quadro semelhante ao de Acidente Vascular Cerebral. Após exames, os
médicos chegaram ao diagnóstico clínico de intoxicação por substância conhecida como "  benzodiazepínico"
usado como ansiolítico,  de uso controlado por  se tratar  de psicotrópico que causa dependência física e
psíquica.

 1° Fato: O SO NICOLAU contou que estava escalado para o turno das 06h00 às 14h00. Chegou cedo no
CINDACTA I,  no mesmo horário em que chegaram o 2° Sargento ORTEGA e o 2° Sgt LOSADA, também
escalados para aquele turno de serviço. Ao se dirigir à copa para guardar sua marmita, o 2° Sargento ORTEGA
sugeriu que NICOLAU a guardasse na nova geladeira, localizada na sala de estar da DIVOC. Por volta das
12h30min, ao almoçar, sentiu um gosto estranho de menta na boca. Após o almoço, passou a sentir uma forte
e incontrolável sonolência, sintoma que reportou ao seu superior. Sentou-se na console por volta das 13h15min
e logo perdeu a consciência. No percurso para sua residência, localizada no Cruzeiro, furou o pneu do carro ao
bater na guia e quase colidiu com outro automóvel, tendo sido auxiliado por um motorista desconhecido. Ao
chegar em casa, não conseguiu sair sozinho do carro. Foi levado por familiares para o HFAB onde permaneceu
internado por quatro dias. Realizou exames que resultaram negativos para substâncias tóxicas, porém esses
exames não contemplavam a família dos benzodiazepínicos. Depois de receber alta médica, fez uma Parte
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para o Cel PONTES, chefe da DIVOC, e registrou a ocorrência do envenenamento na Décima Delegacia de
Polícia (fls.140/141). Diversos documentos juntados aos autos comprovam os fatos relatados (fls. 131/146 -
boletim de ocorrência, guia de internação, atestado médico, notas fiscais de conserto do automóvel batido,
etc).

 2° Fato: naquele mesmo dia   04 de agosto de 2016, o SO   JOÃO assumiu o turno de 14h00 às 22h00. Foi
lanchar por volta das 18h00. Esquentou seu lanche no micro-ondas da sala de estar da DIVOC. Cinco minutos
depois de comer sentiu um sono repentino. Às 18h30min foi tomar um café na sala de estar e perdeu os
sentidos no sofá onde permaneceu até 22h00, ocasião em que foi levado para o HFAB. Não se recorda de nada,
somente o que lhe foi relatado por parentes e colegas. Fez exames e foi levado para casa, onde dormiu até as
12h30min do dia seguinte. Assustada, a esposa resolveu levá-lo de volta para o HFAB, onde ficou internado até
dia 08 (segunda-feira) com suspeita de AVC. Seus exames nada acusaram mas recebeu um parecer médico
com suspeita de intoxicação por "benzodiazepino" (fls. 184/185).

 3° Fato: no dia   30 de março de 2017, o 3° SGT   FELIPE e o SO BCT R1   JOÃO BATISTA DE MENDONÇA
(pela segunda vez) foram vítimas de envenenamento após ingerirem café da máquina c.

Consoante a prova testemunhal e pericial, no dia 30 de março de 2017, o 3° SGT BCO   FELIPE dos Santos Silva
estava de serviço no turno da manhã, mesmo turno do Denunciado. Levou de casa uma garrafa de plástico
transparente e a encheu com água límpida por volta das 8h30min da manhã, para beber durante o expediente.
Por volta das 10h30min notou que a água passou a apresentar coloração e densidade alteradas. Ao tomá-la,
sentiu um gosto estranho. Após o almoço, sentiu-se indisposto e chegou a dormir sentado na cadeira em frente ao
computador. Foi acordado duas vezes por colegas de trabalho. Associou esse episódio a outros ocorridos no ano
de 2016.

 

III - DO PRIMEIRO EPISÓDIO DE "ENVENENAMENTO POR PERIGO EXTENSIVO" (4° FATO) - artigo 293, caput, do
CPM.

 4° Fato: no dia   30 de março de 2017, o SO   JOÃO BATISTA DE MENDONÇA declarou que estava de serviço
no turno da manhã, mesmo turno do Denunciado. Disse que, por volta das 13h00 consumiu sua refeição trazida
de casa e tomou um copo de café com leite em pó; em seguida sentiu os mesmos sintomas que sentira no dia 04
de agosto de 2016.

A água da garrafa e a amostras de água do recipiente da máquina de fazer café da sala de estar da DIVOC foram
recolhidas e encaminhadas ao Instituto Nacional de Criminalística da Polícia Federal para perícia.

 

IV  -  DA  TENTATIVA  DE  LESÃO  CORPORAL  E  DO  SEGUNDO  EPISÓDIO  DE  "ENVENENAMENTO  POR  PERIGO
EXTENSIVO" (5° e 6° fatos).

 5° Fato: no dia   04 de abril de 2017, por volta das 8h00, o SO BCT   ISAEL JOÃO DO NASCIMENTO, tendo
tomado conhecimento dos envenenamentos ocorridos no dia 30 de março de 2017; sabendo que o Sgt ORTEGA
estava escalado para o mesmo turno que o seu; temeroso de ser novamente "dopado" como ocorrera durante o
período dos Jogos Olímpicos; resolveu acionar o dispositivo de vídeo do seu aparelho de telefonia celular e deixá-
lo em posição capaz de filmar a sua console de trabalho, enquanto foi à sala de estar da DIVOC fazer o café, a
pedido do Denunciado.

Com efeito, no intervalo de tempo em que se retirou da console de trabalho (mais ou menos cinco minutos) a
câmera de vídeo do aparelho celular captou imagens do Denunciado no momento em que se aproximou da
console, abriu a garrafa que continha o chá, pulverizou uma substância em pó no seu interior, em seguida fez
movimentos circulares com a garrafa para que o pó se misturasse ao líquido e a fechou; olhou para os lados,
como para certificar-se de que ninguém o observava, chacoalhou novamente a garrafa e a deixou no local onde a
encontrara.

Ao retornar para o seu lugar, o SO ISAEL viu as imagens gravadas e as enviou por whats app para o Chefe da
DIVOC, Cel PONTES, para quem também entregou a garrafa térmica branca e verde contendo o chá adulterado.
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O envenenamento do SO ISAEL só não se consumou por circunstância alheia à sua vontade.

 6° Fato: no mesmo dia   04 de abril de 2017, por das 9:00 hs, o SO ALEX SIMÃO   HERNANDEZ, também
escalado para o serviço, passou mal após beber café preparado na máquina de café da sala de estar da DIVOC.
Segundo declarou, o recipiente de água da máquina de café estava semi-completa. A pedido do Denunciado ele
completou o recipiente com água coletada na copa e preparou o seu café com a capsula "dolce gusto". Voltou
para a posição da "console" para fazer o briefing do PCO (Pulso de Comando Operacional). Naquele momento,
sentiu uma forte   sonolência   acompanhada de   tontura, mal-estar, perda de equilíbrio, como se fosse
labirintite. Iniciou seu trabalho, mas ao se levantar, pouco tempo depois,   de  u   uma cambaleada ao ponto
de precisar ser amparado. O Cel PONTES percebeu que o Suboficial não estava normal e encaminhou-o para o
HFAB onde foi submetido a uma série de exames (fl. 31 e Laudo n° 12.815/2017 - fls. 150/152).

Os fatos culminaram na lavratura do Auto de Prisão em Flagrante do Denunciado.

O Auto de Prisão em Flagrante está juntado às fls. 04/31 que traz o auto de apreensão da garrafa térmica
verde e branca contendo o chá adulterado, 02 (dois) frascos contendo o mesmo líquido contaminado da
máquina de café e o telefone celular SAMSUNG com o vídeo da suposta tentativa de envenenamento (fl. 14).

Uma cópia das imagens gravadas pelo SO ISAEL foi reproduzida na mídia eletrônica juntada à fl. 25.

As imagens captadas pelo aparelho celular do SO ISAEL foram enviadas por whats app para o aparelho celular do
CEL PONTES. Esse aparelho, como dito, foi submetido a perícia no Instituto Nacional de Criminalística da Polícia
Federal e gerou o Laudo n° 1218/2017-INC/DITEC/PF (fls. 359/376). Para os senhores peritos, o vídeo de duração
de 1 min e 37 segundos recebido via whats app no celular SAMSUNG periciado não sofreu interrupções ou
edições, apesar de não constituir gravação original.

Ainda, segundo o mesmo laudo, o exame de comparação facial que tomou por parâmetro fotos do Denunciado
gravadas no pendrive encaminhado aos peritos "corrobora moderadamente a hipótese de que as faces pertencem
ao mesmo indivíduo" (fl. 373), o que significa dizer que as fotos do pendrive são da mesma pessoa que aparece
no vídeo.

O Laudo Pericial n° 15.823/2017- IC, da Polícia Civil do Distrito Federal (fls. 177/179), identificou a presença de   "
 c  lonazepam" nas amostras de chá e nas amostras de água retiradas do recipiente da máquina de café da sala
de estar da DIVOC. O Clonazepam é um   "benzodia  ze  pínico" utilizado como   ansiolítico. Trata-se de 
 substância psicotrópica incluída na Portaria n° 344/98 da Secretaria de Vigilância Sanitária do MS, Lista B1,
podendo causar dependência física ou psíquica.

O Laudo de Perícia Criminal Federal do Instituto Nacional de Criminalística da Polícia Federal, com os resultados
da análise do conteúdo da garrafa pertencente ao SO FELIPE (item I.1), lata de leite em pó Itambé (item I.2), e
tubo plástico contendo 10ml da água da máquina de café que fica na sala da DIVOC (I.3), estão às fls. 156/159,
com resultado positivo para a substância identificada como    "  ci  clobenzaprina"  na porção líquida das
amostras 1 e 3.

O   "  c  loridrato de C  iclobenzaprina" é um   relaxante muscular que não causa dependência física ou
psíquica mas, a depender da dosagem, causa as seguintes alterações no ser humano: sonolência, secura na boca
e vertigem.

A captação das imagens do 2° Sgt QSS ROBERTO   ORTEGA DE MEDEIROS em atuação sorrateira e criminosa de
adulteração do chá contido na garrafa do SO   ISAEL no dia 04 de abril de 2017, foi a prova que faltava para
desvendar a autoria dos envenenamentos dos alimentos e da água da máquina de café da DIVOC.

Ao ser inquirido o Denunciado negou os fatos. Confrontado com as imagens do vídeo feito pelo SO ISAEL,
assumiu ser a pessoa que despejou a substância na garrafa térmica. Disse que assim o fez para uso próprio.
Segundo contou, na ocasião fazia uso de "CLORIDRATO DE PAROXETINA", droga utilizada para o tratamento de
depressão e transtornos de ansiedade, sendo esta a substância que introduzira na garrafa térmica contendo o
chá.

Todavia, os laudos periciais e as imagens captadas jogam por terra a versão apresentada pelo Denunciado.

A materialidade dos delitos está comprovada pelos resultados dos laudos periciais elaborados pela Polícia Civil
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do DF (Laudo de Perícia Criminal n° 15.823/2017 - fls. 177/179) e pela Polícia Federal (Laudo Pericial n°
625/2017-INC/DITEC/PF - fls. 156/159) a partir das amostras da água e do chá adulterados.

No caso das lesões corporais com uso de veneno (Fatos 1, 2 e 3), a materialidade pode ser demonstrada pelos
laudos médicos, fichas de internação e inquirição dos médicos que atenderam os Suboficiais (fls. 183/186).

A certeza da autoria é depreendida do auto de prisão em flagrante, do vídeo juntado à fl. 25, da confissão do
denunciado quanto ao 5° fato, e da farta prova testemunhal e documental.

A tentativa de lesão corporal por envenenamento também teve a autoria e a materialidade comprovadas pelo
vídeo juntado à fl. 25.

O Ministério Público Militar requereu o afastamento do sigilo de dados telefônicos e a interceptação telemática
das contas de correio eletrônico do Denunciado a fim de investigar se agiu sozinho.

O afastamento do sigilo de dados telemáticos encontra-se pendente de resultado, motivo pelo qual o Ministério
Público Militar renova os pedidos formulados nos autos do PQS n° 131-41.2017.7.11.0111.

O tipo penal descrito no artigo 293 do CPM não exige dolo específico e pode ser praticado por civil ou militar,
desde que dentro de área sujeita à administração militar, no curso de manobras militares ou exercício militar,
situação que se amolda à hipótese de ter ocorrido dentro do CINDACTA I, em plena atividade de controle de
tráfego aéreo. No caso em tela, incide a agravante genérica objetiva prevista no artigo 70, II, alínea "l" por ter
sido cometido por militar em serviço.

No tocante aos crimes de lesão corporal, incide também a agravante prevista na alínea "e" do inciso II do
artigo 70 do CPM.

Todos os delitos são de natureza militar porque foram cometidos em área sujeita à administração militar,
contra militares da ativa e da reserva, situações previstas no artigo 9°, inciso II, alíneas "a" e "b".

O perigo concreto e abstrato resultante das ações criminosas do Denunciado é intenso, devendo ser levada em
consideração o fato de que todas as vítimas estavam cumprindo turno de serviço como controladores de
tráfego aéreo, atividade sensível que exige atenção e concentração por envolver a segurança de voo e a
defesa do espaço aéreo nacional.

Pelo exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR requer o   RECEBIMENTO da presente Denúncia, com a citação
de ROBERTO   ORTEGA DE MEDEIROS   para ser processado e julgado pela prática dos crimes descritos na
Denúncia ora ofertada, todos previstos no Código Penal Militar, sendo ao final condenado com a imposição das
penas previstas na lei, em concurso material:

A) por três vezes, pelos fatos 1, 2 e 3, pela prática da conduta descrita no   artigo 209,   caput,   do Código
Penal Militar, com as agravantes genéricas do artigo 70, alíneas "e" e "l";

B) por duas vezes, pelos fatos 4 e 6, nas penas do   artigo   2  93  ,   caput,   do Código Penal Militar, com
a agravante genérica do artigo 70, alínea "l", do mesmo diploma repressivo castrense;

C) por uma vez, pelo fato 4, como incurso nas penas do   artigo 209,   caput, combinado com o artigo 30,
inciso II.

Requer, ainda, a intimação dos ofendidos e das testemunhas a seguir arroladas:

OFENDIDOS E TESTEMUNHAS DO 1°, 2° E 3° FATOS:

1.   NICOLAU LUIS CHAVES,   SO BCT, servindo no CINDACTA I (fls. 78/81);

2.   JOÃO BATISTA DE MENDONÇA,   SO BCT R1, servindo no CINDACTA I (fls. 100/102);

3.   FELIPE DOS SANTOS SILVA, 3 SGT BCO, servindo no CINDACTA I (fls. 172/173);

4. FRANCISCO RODRIGUES   SALES, SO BCT, servindo no CINDACTA I (fls. 94/96).

TESTEMUNHA DO 4° FATO:

1.   JOÃO BATISTA DE MENDONÇA,   SO BCT R1, servindo no CINDACTA I (fls. 100/102); e
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OFENDIDO e TESTEMUNHAS DO 5° e 6° FATOS:

1.   ISAEL JOÃO DO NASCIMENTO,   SO BCT, servindo à época dos fatos no CINDACTA I (fls. 82/85); e

2. ALEX SIMÃO   HERNANDEZ,   SO RF BCT, de serviço à época dos fatos no CINDACTA I, residente na Via 08,
Chácara 74, Setor Sul, Formosa-GO (fls. 150/152).

3.   RONIVALDO GOMES CARNEIRO, 1° SGT BCT, servindo no CINDACTA I (fls. 86/87).

TESTEMUNHAS COMUNS AOS SEIS FATOS:

1. MÁRCIO   PONTES,   CEL AV, servindo à época dos fatos no CINDACTA I, atualmente no COMAE (Comando
de Operações Aeroespaciais);

2.   ARNOLDO LIMA DA SILVA FILHO,   Ten Cel, servindo à época dos fatos no CINDACTA I, atualmente no
COMAE (Comando de Operações Aeroespaciais); ;

3. FRANCISCO   FERREIRA DOS SANTOS, servindo à época dos fatos no CINDACTA I (fls. 112/114).

 

Brasília, DF, 03 de abril de 2018.

 

ANGELA MONTENEGRO TAVEIRA

Promotora da Justiça Militar  

 

1 Artigo 293. Envenenar água potável ou substância alimentícia ou medicinal, expondo a perigo a saúde de
militares em manobras ou exercício, ou de indefinido número de pessoas, em lugar sujeito à administração
militar.

2 Artigo 209. Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem.

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

