
EXMO. SR. DR. JUIZ FEDERAL DA  11ªVARA DA SEÇÃO JUDICIÁRIA 
DO ESTADO DE GOIÁS

distribuição por dependência aos autos nº 30093-58.2017.4.01.3500

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República

que esta subscreve, com espeque nos documentos acostados, e supedâneo normativo

nos  artigos  129,  inciso  I,  da  Constituição  da  República,  6°,  V  c/c  38,  da  Lei

Complementar 75/93 e 24 e 41  do Código de Processo Penal,  oferecer a presente

DENÚNCIA em desfavor de

DANILA GERALDINO GUIMARÃES,  (qualificação suprimi-

da para fins de publicação)

pelo fatos delituosos que passa-se a expor:

A ré, agindo de forma livre, consciente e voluntária, obteve, para

si, vantagem ilícita, mantendo a Administração Pública em erro mediante fraude; fez

ela, ainda, uso, perante a administração pública federal, de documentos particulares

ideologicamente falsos.

DANILA  GERALDINO  GUIMARÃES  é  filha  de  Breno  Brasil

Guimarães, que foi, quando em vida, servidor público federal. Com o seu passamento,

em  04 de  janeiro  de  1978,  DANILA  foi  habilitada  como  pensionista,  passando  a

receber pensão por morte ex vi da lei 3.373/58.

O art. 5º, § único, do aludido diploma legal impõe como requisitos

para a continuidade da percepção do benefício que a filha do servidor falecido ostente
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o estado civil de solteira e não exerça cargo público de natureza permanente.

Em data cujo início não se pode precisar, mas certo que a partir do

ano de 2012, DANILA constitui união estável com o empresário Sérgio Seba Rassi,

situação esta equiparável ao casamento, nos termos do art. 226, §3º da Constituição

da  República,  e  dos  arts.  1723  e  seguintes  do  Código  Civil,  desta  relação  tendo

advindo duas filhas, nascidas em 26.04.2014.

DANILA,  assim,  perpetrou  omissão  penalmente  relevante,  ao

deixar de informar ao poder público o estabelecimento da união estável,  fato que

ensejaria a interrupção do benefício, mantendo-se silente, e continuou a perceber a

pensão por morte de seu genitor até o mês de maio de 2017, tendo embolsado R$

732.456,881, desde a data em que deveria cessar a percepção da vantagem indevida,

em prejuízo aos cofres do Ministério da Fazenda, custeador do benefício.

O Tribunal de Contas da União editou, sobre o tema, a Súmula 285

que preconiza: “A pensão da Lei 3.373/1958 somente é devida à filha solteira maior

de 21 anos enquanto existir dependência econômica em relação ao instituidor da

pensão, falecido antes do advento da Lei 8.112/1990.” 

A  partir  do  enunciado  sumular  a  corte  de  contas  identificou

milhares  de  benefícios  com indícios  de  irregularidade,  razão pela  qual  prolatou o

acórdão  TCU  nº  2780/2016  –  plenário,  pelo  qual  instou  as  entidades  da

administração pública direta e indireta a instar cada titular de benefício a comprovar

a sua adequação aos ditames da lei. Com este desiderato, o Ministério da Fazenda,

solicitou  à  ré  a  apresentação  de  declaração  de  inexistência  de  união  estável  e

“comprovantes  dos  valores  recebidos  a  qualquer  tipo  de  remuneração,

aposentadoria ou pensão,  bem como valores recebidos a título de propriedade ou

sociedade em pessoa jurídica”2 para que atestassem a continuidade da situação de

dependência econômica em relação ao instituidor da pensão.

No dia 30 de janeiro de 2017 DANILA GUIMARÃES apresentou à

Superintendência de Administração do Ministério da Fazenda em Goiás documento

1Valores da época, excluídos o imposto de renda e a contribuição previdenciária
2Fls. 08, sem grifos no original
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ideologicamente falso, consistente em declaração de que não teria constituído, até

aquela data, união estável como entidade familiar (fls. 70 do PIC), com o intuito de

que  não  fosse  cessado  seu  benefício  de  pensão  por  morte,  quando  já  vivia,  em

verdade,  nesta  condição,  há  um  quinquênio.  Importa  destacar,  para  salientar  a

presença do elemento subjetivo na conduta, que no próprio formulário da declaração

já  se  fazia  constar  a  consequência  penal  da  inserção  de  informação  falsa  em seu

corpo.

Na mesma data e circunstâncias de fato, DANILA GUIMARÃES

apresentou à Superintendência de Administração do Ministério da Fazenda em Goiás

documento  ideologicamente  falso,  constituído  em  declaração  de  que  seus

rendimentos limitar-se-iam ao montante de R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais)

mensais (fls. 69 do PIC) recebidos a título de pro labore, omitindo a renda obtida por

distribuição de lucros da pessoa jurídica da qual é sócia-administradora, e com venda

direta  de  mercadorias,  que  constituía  a  maior  parte  de  seus  rendimentos.  Tal

omissão, intencional, tinha o desiderato de escapar ao óbice erigido pela súmula 285

do TCU, de modo a denotar a permanência da situação de dependência econômica

em relação ao instituidor da pensão.

Assim agindo, a ré DANILA GERALDINO GUIMARÃES, violou o

preceito primário dos arts. 171, §3º, e 304 do Código Penal, na forma do art. 69 do

mesmo diploma legal.

Ex positis, pugna o Ministério Público Federal:

a)  pelo  recebimento  da  presente  denúncia,  com a  subseqüente

citação da ré para oferecer resposta;

b)  pela  condenação  da  demandada  pela  prática  dos  injustos

penais descritos;

c) pela condenação da demandada a reparar os danos causados ao
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erário, na forma do art. 387, IV, do Código de Processo Penal, no

valor mínimo de R$ 732.456,883

Goiânia, 8 de março de 2018

RAPHAEL PERISSÉ RODRIGUES BARBOSA
       Procurador da República

rol de testemunhas:

1. LIVIA  VALÉRIA  LINO  GOMES,  servidora  pública  federal,  devendo  ser
requisitado à sua chefia imediata (fls. 49/50 do PIC);

3Valores da época dos fatos, passíveis de atualização
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Cota Denuncial,

MM Juiz, 

É  oferecida  denúncia  em  face  de  DANILA  GERALDINO

GUIMARÃES, por violação ao preceito primário dos art. 171, §3º, e 304 do Código

Penal.

Por  vislumbrar  autonomia  lesiva  nos  documentos  ideologicamente

falsos de fls. 69 e 70, que não se exaure no estelionato, entendi que não é caso de

incidência  do  enunciado  sumular  nº  17  do  Superior  Tribunal  de  Justiça  ao  caso

concreto, pelo que a imputação se dá na forma de concurso real de crimes.

Goiânia, 8 de março de 2018

RAPHAEL PERISSÉ RODRIGUES BARBOSA
       Procurador da República
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