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DECISÃO

INQUÉRITO – MINISTÉRIO PÚBLICO – 
MANIFESTAÇÃO – ARQUIVAMENTO.

1.  O  assessor  Dr.  Rafael  Ferreira  de  Souza  prestou  as  seguintes 
informações:

Este  inquérito  foi  instaurado  perante  a  Segunda  Vara 
Federal  da  Seção  Judiciária  de  Roraima  visando  apurar  a 
suposta  prática  de  crimes  contra  a  Administração  Pública, 
relacionados ao desvio de verbas públicas federais destinadas 
ao Município de Cantá/RR. Os fatos foram noticiados por meio 
da  Carta-Denúncia  nº  01/2002,  formalizada  pela  Central  dos 
Assentados  de  Roraima  –  CAR  e  apresentada  na 
Superintendência  Regional  do  Instituto  Nacional  de 
Colonização  e  Reforma  Agrária  –  INCRA,  em  Roraima, 
acompanhada de fita cassete com gravação ambiental na qual o 
prefeito do citado Município,  Paulo de Sousa Peixoto,  afirma 
receber comissões de 10% do valor de toda obra realizada na 
cidade, aludindo a Senador da República de Roraima, também 
destinatário de valores espúrios. Os autos foram encaminhados 
ao  Supremo,  em 26  de  setembro  de  2003  (folha  136),  ante  a 
descoberta de indícios de alegado envolvimento do senador da 
República Romero Jucá Filho.  

Supremo Tribunal Federal

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 14288565.

Im
pr

es
so

 p
or

: 4
05

.0
69

.6
38

-0
2 

In
q 

21
16

Em
: 0

5/
02

/2
01

8 
- 1

7:
15

:1
7



INQ 2116 / RR 

Vossa Excelência, em 19 de agosto de 2013, determinou o 
desmembramento  dos  autos,  permanecendo  no  polo  passivo 
apenas o parlamentar – folha 683 a 686. 

A  Procuradoria-Geral  da  República,  mediante  a 
petição/STF nº 76.237/2017, requer o arquivamento do inquérito, 
considerada a falta de justa causa, com a ressalva do artigo 18 
do  Código  de  Processo  Penal.  Destaca  haver  extraído  da 
transcrição  da gravação ambiental que deu origem ao inquérito 
indícios  de  desvio  de  verbas  públicas  provenientes  do 
Ministério da Saúde, em benefício do investigado, relacionadas 
à construção de poços artesianos, objeto do convênio nº 508/99 – 
Fundação Nacional da Saúde. Ressalta a verificação, por meio 
do processo de tomada de contas nº 018.682/2013-8, do Tribunal 
de  Contas  da  União,  de  que  os  pagamentos  pelos  serviços 
foram  efetuados  em  20  de  junho  e  5  de  setembro  de  2000, 
transcorridos mais de 16 anos desde os fatos, sem ocorrência de 
causa  interruptiva  da  prescrição.  Diz  extinta  a  pretensão 
punitiva em relação ao crime previsto no artigo 312 (corrupção 
passiva) do Código Penal, aludindo à pena máxima de 12 anos e 
ao  prazo  do  artigo  109,  inciso  II,  do  mencionado  diploma. 
Refere-se à notícia, veiculada na mesma gravação ambiental, de 
possível desvio de verbas públicas, em favor do investigado, no 
tocante  à  construção  ou  reforma  de  escola.  Argui  serem 
insuficientes as informações colhidas no curso do inquérito, não 
sendo sequer identificada a escola ou o contrato relacionados ao 
suposto  desvio  de  recursos.  Aponta  a  inviabilidade  do 
prosseguimento da investigação. 

Frisa terem sido investigados outros convênios e projetos 
inacabados,  destinados  a  obras  no  Município  de  Cantá/RR. 
Reporta-se aos convênios nº  034/97,  nº  097/98,  nº  098/98 e nº 
100/99, realizados com a Superintendência da Zona Franca de 
Manaus – SUFRAMA, afirmando-os encerrados, os primeiros 
em 1999 e o último no ano de 2001. Conclui, acerca do alegado 
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desvio de recursos relativos a esses contratos, pela ocorrência 
da prescrição, nos mesmos termos em que articulado quanto ao 
de nº 508/99. Alude aos convênios nº 26/00 e nº 85/01, ambos 
formalizados com a SUFRAMA, bem assim aos de nº 729/2001, 
do Ministério da Integração Nacional, e CR.NR. 0097182-89, do 
Ministério  da  Agricultura  e  Abastecimento,  dizendo-os 
firmados nos anos de 1999 a 2001, ao passo que as diligências 
realizadas foram insuficientes para colher elementos indicativos 
ou  comprobatórios  da  prática  de  delitos.  Articula  com  o 
transcurso  de  longo  lapso  temporal,  considerando-o  fator 
impeditivo da elucidação dos fatos. 

2. O titular da ação penal preconiza o arquivamento do inquérito, 
apontando ausentes indícios de que o senador da República Romero Jucá 
Filho haja concorrido para o cometimento de crime. Aduz configurada a 
extinção da punibilidade do investigado ante a prescrição da pretensão 
punitiva concernente aos fatos tipificados no artigo 312 do Código Penal, 
com pena máxima de 12 anos, os quais teriam ocorrido nos anos de 1999, 
2000 e 2001. Observado o inciso II do artigo 109 do Código Penal, a versar 
a  prescrição  em  16  anos  para  os  delitos  apenados  com  até  12,  esta 
seguramente veio a incidir transcorridos mais de 17 anos. A manifestação 
é definitiva, tendo em conta a atuação do Órgão máximo do Ministério 
Público.

3.  Presente o disposto no artigo 3º,  inciso I,  da Lei  nº  8.038/1990, 
determino sejam os autos arquivados.

4. Publiquem.

Brasília, 31 de janeiro de 2018. 

Ministro MARCO AURÉLIO 
Relator 
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