
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO
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CORREIÇÃO PARCIAL N. 0001122-88.2018.4.01.8007

 

REQUERENTE : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL (PROCURADORIA DA REPÚBLICA
EM IMPERATRIZ-MA)

REQUERIDO : JUÍZO FEDERAL DA 2ª VARA DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE
IMPERATRIZ-MA

N. DO
PROCESSO NA
ORIGEM

: 0000079-36.2018.4.01.3701

O Ministério Público Federal (Procuradoria da República em Imperatriz-MA) opõe
correição parcial contra decisão em que, nos autos de medida cautelar (processo n. 0000079-
36.2018.4.01.370), em trâmite na 2ª Vara da Subseção Judiciária de Imperatriz-MA, foram indeferidas as
“quebras de sigilo telefônico (...), fiscal (...) e bancário (...)”.

A decisão impugnada (id 5673827) está assim fundamentada:
De acordo com relatório da CGU, “(...) os processos licitatórios analisados
tinham por fonte de custeio tanto recursos do PNATE Fundamental quanto do
FUNDEB”. Portanto, indiscutível a competência da Justiça Federal para
apurar eventuais delitos envolvendo a gestão de tais valores.
O pedido de afastamento do sigilo, no caso, parte da suspeita de que a M. P. S.
OLIVEIRA & CIA LTDA – EPP, contratada pelo Município de Sítio Novo/MA,
ao final do Pregão Presencial 008/2017, para a prestação do serviço de
transporte escolar naquela municipalidade, teria oferecido vantagem
econômica a agentes públicos com o propósito de garantir o sucesso no certame
e a celebração do contrato administrativo.
O  contrato  entre o Município e a M. P. S. OLIVEIRA & CIA LTDA – EPP foi
assinado em 20/02/2017 e seu  valor global era equivalente a R$ 2.894.840,00
(dois milhões, oitocentos e noventa e quatro mil e oitocentos e quarenta reais).
O “incentivo” teria sido de, no mínimo, R$ 100.000,00 (cem mil reais), porque
no dia 26/12/2016 a pessoa jurídica efetivou pedido de provisionamento para
saque em conta bancária mantida na Caixa Econômica Federal – CEF,
segundo dados do Relatório de Inteligência Financeira produzido pelo MPF.
O simples fato de a empresa ter solicitado o provisionamento do dinheiro para
saque não constitui, isoladamente, suspeita fundada de emprego do dinheiro
com o objetivo de frustrar o caráter competitivo do Pregão Presencial
008/2017. Tal circunstância, por si só, ou seja desacompanhada de elementos
informativos robustos que indiquem a suposta atividade criminosa, não pode
servir de base para o afastamento dos sigilos bancário, fiscal e telefônico da
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servir de base para o afastamento dos sigilos bancário, fiscal e telefônico da
pessoa jurídica.
O MPF acrescenta que, apesar do capital social expressivo, a sede da empresa
“(...) não indica atividade de guarda de ônibus escolares.”
É possível que no local fotografado funcione tão-somente a sede administrativa
da empresa e que a garagem esteja noutro endereço. Ademais, segundo dados
do RENAJUD e, de acordo com informações encaminhadas ao MPF pela 
própria empresa, esta não dispõe de ônibus escolares. O Parquet está ciente de
que o serviço de transporte de alunos ofertado pela M. P. S. OLIVEIRA & CIA
LTDA – EPP é realizado indevidamente por meio de caminhonetes e, além
disso, sabe que a licitante vencedora disponibilizou 46 (quarenta e seis) veículos
ao Município de Sítio Novo/MA para a realização do serviço contratado ao final
do Pregão Presencial 008/2017.
O titular da empresa trabalhou como empregado por 10 (dez) anos no ramo de
telecomunicações, tendo exercido as funções de “técnico de rede
(telecomunicações)” e “técnico de telecomunicações (telefonia).” Ainda que a
média salarial seja de aproximadamente R$ 1.853,34 (mil oitocentos e
cinquenta e três reais e trinta e quatro centavos), não se pode descartar a
possibilidade de que Marcos Paulo Silva Oliveira tenha auferido salário
superior ou mesmo poupado/investido algum recurso durante o período.
É plausível, ainda, que tenha desenvolvido atividade comercial concomitante
(Vide OLIVER INFORMATIVA LTDA – ME no Sistema Nacional de Pesquisa e
Análise – SNP/SINASSPA) e, com isso, amealhado riqueza de maneira lícita que
compôs, mais tarde, o capital social da M. P. S. OLIVEIRA & CIA LTDA –
EPP, sem descartar a possibilidade obtenção
de linha de crédito em instituições financeiras para desempenho de atividade
empresarial.
As irregularidades descritas pelo MPF (subcontratação/terceirização do serviço
de transporte escolar, emprego de veículos inadequados, permanência de um
único sócio por lapso superior a cento e oitenta dias) não representam, de per
si, prova indiciária de prática criminosa em detrimento de recursos públicos
federais a ponto de justificar o deferimento da grave e excepcional medida
requestada.
III
DIANTE DO EXPOSTO, indefiro o pedido de afastamento dos sigilos bancário,
fiscal e telefônico.
Com o transcurso em branco do prazo recursal, arquivem-se os autos, mediante
baixa na distribuição.

O MPF alega que:
(...) pediu a quebra do sigilo fiscal da MPS e de seu sócio (...) a fim de
comprovar que a empresa não possui lastro financeiro para o exercício da
atividade e que os valores recebidos não foram aplicados na execução do
contrato.
Também pediu a quebra dos sigilos telefônico e bancário das mesmas pessoas
(...), considerando que (...) pouco antes da abertura do pregão presencial que
deu ensejo à contratação da empresa (...), esta requereu o provisionamento de
R$ 100.000,00 para saque em espécie.
No entender do MPF, este pode ter sido o particular incentivo dado a alguém
da administração municipal para que garantisse que o MPS venceria a licitação
e executasse o serviço nos moldes ilegais (...).
Neste ato, porém, o MPF impugna apenas o indeferimento da quebra de sigilo
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fiscal, considerando que as provas a serem obtidas com a medida são
necessárias a cabal comprovação de que o sócio da pessoa jurídica é “laranja”
e de que a empresa não tem, objetivamente, condições econômicas de cumprir o
avençado no contrato, confirmando ou infirmando os indícios já colhidos (...)

Decido.
Nos termos do Provimento COGER n. 129/2016, cabe correição parcial de decisão contra

a qual não caiba recurso. Ocorre que, de acordo com a jurisprudência, “a decisão que indefere a quebra de
sigilo bancário e telemático, no processo penal, desafia apelação supletiva, nos termos do art. 593, II, do
Código de Processo Penal - decisões que encerram a relação processual, julgam o mérito, mas não condenam
nem absolvem (...) (TRF-1 - MS: 200544120084010000 MG 0020054-41.2008.4.01.0000, Relator:
DESEMBARGADOR FEDERAL OLINDO MENEZES, Data de Julgamento: 30/10/2013, SEGUNDA
SEÇÃO, Data de Publicação: e-DJF1 p.316 de 22/11/2013). No mesmo sentido, v.g.: RECURSO
00469158720104013300, DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS OLAVO, TRF1 - TERCEIRA
TURMA, e-DJF1 DATA:17/02/2012 PAGINA:184.; 200251015019427, VALMIR PEÇANHA, TRF2.;
ACR 00084989820104036181, DESEMBARGADOR FEDERAL ANDRÉ NEKATSCHALOW, TRF3 -
QUINTA TURMA, e-DJF3 Judicial 1 DATA:03/12/2010 PÁGINA: 441 ..FONTE_REPUBLICAÇÃO;
ACR 00007294520154058400, Desembargador Federal Leonardo Carvalho, TRF5 - Segunda Turma, DJE
- Data::31/10/2017 - Página::79.

Ante o exposto, nego seguimento à correição parcial (Provimento COGER n. 129/2016,
art. 8º, § 1º, inciso VI).

Publicação com as cautelas do sigilo (acesso restrito). Intimem-se.
Oportunamente, arquive-se.
Brasília, 02 de março de 2018.

 

Desembargador Federal JOÃO BATISTA MOREIRA
Corregedor Regional da Justiça Federal da 1ª Região

 

 

Documento assinado eletronicamente por João Batista Moreira, Corregedor Regional da
Justiça Federal da 1ª Região, em 05/03/2018, às 15:09 (horário de Brasília), conforme art. 1º, III,
"b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
http://portal.trf1.jus.br/portaltrf1/servicos/verifica-processo.htm informando o código verificador
5683332 e o código CRC C2FBDEE0.
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