Decisão: 
Vistos.
O Procurador-Geral da República Rodrigo Janot Monteiro de Barros assim se manifestou pela instauração de Inquérito em desfavor do Deputado Federal Rogério Simonetti Marinho, “em razão da existência de indícios da prática de peculato, sem prejuízo de outros descobertos no decorrer das investigações”:

“1 — Relatório

O Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte encaminhou à Procuradoria-Geral da República cópia de petição inicial de ação de improbidade administrativa ajuizada em desfavor de ROGÉRIO SIMONETTI MARINHO e nove outras pessoas, bem como do inquérito civil que lhe serviu de lastro.
Em referida petição inicial, relata o Ministério Público potiguar, em síntese, que no curso do cumprimento de busca e apreensão realizada na sede da Câmara de Vereadores de Natal/RN foi apreendida uma lista contendo 900 nomes de pessoas que supostamente ocupariam cargos comissionados naquele órgão, ao lado da indicação dos nomes dos edis responsáveis pelas nomeações.
O elevado quantitativo de servidores chamou a atenção dos promotores de Justiça, que resolveram requisitar ao Poder Legislativo a relação de todos os servidores ocupantes de cargos comissionados, e as folhas de pagamento relativas ao mês de julho de 2007. Como foi verificada discrepância entre as diversas informações, promoveu-se o questionamento formal aos servidores acerca da sua efetiva situação funcional. Como resultado, descobriu-se a existência de inúmeros casos de servidores "fantasmas", ou servidores que em verdade prestavam serviços em empreendimentos particulares dos vereadores, conquanto remunerados pelos cofres públicos.
Especificamente em relação ao então vereador ROGÉRIO SIMONETTI MARINHO, atual deputado federal, a petição inicial consigna o seguinte, in verbis:

II.7 - ROGÉRIO MARINHO

56. O demandado ROGÉRIO MARINHO, identificado na lista apreendida pela sigla "RM", numa evidente alusão às iniciais do seu nome, foi o responsável por indicar e/ou nomear, os "servidores fantasmas" ANGÉLICA GOMES MAIA BARROS, CLÁUDIA CARNEIRO SILVEIRA DA SILVA, CÉLIA MARIA PEIXOTO SERAFIM, DANIEL SENRA FERREIRA DA SILVA e RICARDO LINHARES REBOUÇAS para exercer o cargo de Assessor Legislativo, para a qual foram nomeados em duas oportunidades distintas, uma durante o seu próprio mandato na Presidência da Casa Legislativa e a outra durante a presidência de DICKSON NASSER. Apesar de constar a informação sobre os vínculos nas fichas funcionais dos supostos servidores, foi encontrado apenas o ato de nomeação assinado por DICKSON NASSER, em 02 de fevereiro de 2007. Durante a vigência de todos os vínculos, no entanto, foi pago em nome desses servidores a remuneração mensal de R$ 1.047.28 (um mil e quarenta e sete reais e vinte e oito centavos).
57. O servidor LENILSON DA COSTA LAMA, à semelhança dos demais, tem registrado em sua ficha funcional dois vínculos distintos com a Câmara de Vereadores. O primeiro deles se deu durante a presidência do demandado ROGÉRIO MARINHO, não havendo sequer ato de nomeação, sendo pago em seu nome, de março a novembro de 2006, o valor total de R$ 4.049.82 (quatro mil e quarenta e nove reais e oitenta e dois centavos). O segundo vínculo se deu mediante nomeação assinada pelo então vereador DICKSON NASSER. Em 01/02/07, para ocupar o cargo de código FGC-1, sendo pago em seu nome, de janeiro a setembro de 2007, o valor total de R$ 4.049,82 (quatro mil e quarenta e nove reais e oitenta e dois centavos).
58. Em nome de ANGÉLICA GOMES MAIA
BARROS foram pagas verbas da Câmara Municipal de
outubro de 2005 até julho de 2007. Durante a vigência
da nomeação realizada por ROGÉRIO MARINHO,
foi pago em nome da "servidora fantasma" o valor de
R$ 13.614,64 (treze mil, seiscentos e quatorze reais e
sessenta e quatro centavos), referente ao período compreendido entre outubro de 2005 e novembro de 2006. Já no que toca à vigência da nomeação realizada por DICKSON NASSER, foi pago em nome da servidora o valor de R$ 7.330,96 (sete mil, trezentos e trinta reais e noventa e seis centavos), referente à remuneração dos meses de janeiro a juba de 2007. Ao todo, foi pago em nome da servidora o montante de R$ 20.945,60 (vinte mil novecentos e quarenta e cinco reais e sessenta centavos) .
59. Em nome de CLÁUDIA CARNEIRO SILVEIRA DA SILVA foram pagas verbas da Câmara Municipal de abril de 2006 até outubro de 2007. Durante a vigência da nomeação realizada por ROGÉRIO MARINHO, foi pago em nome da servidora o valor de R$ 8.378,24 (oito mil, trezentos e setenta e oito reais e vinte e quatro centavos), referente ao período compreendido entre abril e novembro de 2006. Já no que toca à vigência da nomeação realizada por DICKSON NASSER, foi pago em nome da servidora o valor de R$ 10.472,80 (dez mil, quatrocentos e setenta e dois reais e oitenta centavos), referente à remuneração dos meses de janeiro a outubro de 2007. Ao todo, foi pago em nome da servidora o montante de R$ 18.851,04 (dezoito mil oitocentas e cinquenta e um reais e quatro centavos).
60. Em nome de DANIEL SENRA FERREIRA DA SALVA foram pagas verbas da Câmara Municipal de setembro de 2006 até julho de 2007. Durante a vigência da nomeação realizada por ROGÉRIO MARINHO, foi pago em nome do servidor o valor de R$ 3.141,84 (três mil, cento e quarenta e um reais e oitenta e quatro centavos), referente ao penada compreendido entre setembro e novembro de 2006. Já no que toca à vigência da nomeação realizada por DICKSON NASSER, foi pago em nome do servidor o valor de R$ 7.330,96 (sete mil, trezentos e trinta reais e noventa e seis centavos), referente à remuneração dos meses de janeiro a julho de 2007. Ao todo foi pago em nome do servidor o montante de R$ 10.472.80 (dez mil quatrocentas e setenta e dois reais e oitenta centavos).
61. Em nome de RICARDO LINEARES REBOUÇAS foram pagas verbas da Câmara Municipal de junho de 2005 até setembro de 2007. Durante a vigência da nomeação realizada por ROGÉRIO MARINHO, foi pago em nome do servidor o valor de R$ 17.803,76 (dezessete mil, oitocentos e três mil reais e setenta e seis centavos), referente ao período compreendido entre junho de 2005 e novembro de 2006. Já no que toca à vigência da nomeação realizada por DICKSON NASSER,foi pago em nome do servidor o valor de R$ 9.425,52 (nove mil, quatrocentos e vinte e cinco reais e cinquenta e dois centavos), referente à remuneração dos meses de janeiro a setembro de 2007. Ao todo, foi pago em nome do servidor o montante de R$ 27.229,28(vinte e sete mil duzentos e vinte e nove reais e vinte e oito centavos).
62. CÉLIA PEIXOTO SERAFIM foi nomeada para o cargo de Assessor Legislativo em 01/02/07, por intermédio da Portaria n° 0028/2007-CC/MD, subscrita pelo então Presidente da Câmara, DICKSON NASSER. Não foi possível, no entanto, liquidar os valores pagos em nome da servidora, visto que na documentação encaminhada pela Câmara não consta a sua ficha funcional e tampouco informações que começam tais dados. Apesar disso, é possível adotar como parâmetro a remuneração mensal de R$ 1.247,64 (mil duzentos e quarenta e sete reais e sessenta e quatro centavos), que consta da folha de pagamento do mês de julho de 2007 como sendo o valor pago em nome da servidora, naquele mês, a título de vencimento.
63. Por fim, a servidora KATIA REJANE DANÇAS BEZERRA, também por indicação do demandado ROGÉRIO MARINHO, foi nomeada em 01/02/2007 pelo então Presidente da Câmara, DICKSON NASSER, para ocupar o cargo de Assessor Legislativo, nos termos da Portaria de n° 0028/2007-CC/MD. Em nome da servidora foram pagas as remunerações referentes aos meses de janeiro a agosto de 2007, que, juntas, perfazem um total de R$ 8.378,24 (oito mil, trezentas e setenta e oito reais e vinte e quatro centavos).
64. Apesar de nomeados e emitidos rotineiramente os respectivos pagamentos em seus nomes, as pessoas acima nominadas negaram possuir ou ter mantido, a qualquer tempo e sob quaisquer condições, vínculo empregatício com a Câmara Municipal.
65. À semelhança dos demais servidores que constam na lista apreendida por ocasião da "Operação Impacto", todos eles foram instados, mediante notificação a esclarecer sua situação funcional junto à Câmara de Vereadores. As respostas obtidas trouxeram informações reveladoras no sentido de demonstrar que o demandado ROGÉRIO MARINHO foi o beneficiário da fraude envolvendo seus nomes, como será doravante demonstrado, seja enquanto Presidente da Câmara ou até mesmo após renunciar ao mandato de vereador em janeiro de 2007.
66. ANGÉLICA GOMES MAIA BARRO, em depoimento ao Ministério Público, afirmou que apesar de nunca ter sido servidora da Câmara Municipal, trabalhou, de março de 2004 a fevereiro de 2007, para uma clínica de propriedade do então vereador ROGÉRIO MARINHO (Clínica Mais), que prestava atendimento médico gratuito a pessoas carentes cadastradas (eleitores). No entanto, após se desligar da Clínica Mais e se mudar para Porto Alegre/RS, viu-se envolvida num esquema fraudulento, tendo seu nome divulgado no jornal Diário de Natal como sendo "funcionária fantasma" da Câmara de Vereadores, assim como quase todos os funcionários da Clínica Mais.
67. Exsurge cristalino, portanto, que ROGÉRIO
MARINHO utilizou verbas da Câmara Municipal para custear o funcionamento da clínica particular que prestava atendimento médico gratuito aos seus eleitores, incluindo os profissionais que lá trabalhavam na lista de pagamento da Câmara de Vereadores, sem o conhecimento e a autorização deles. Malversou, pois, recursos públicos com o mesquinho objetivo de obter proveito político, remunerando seus empregados particulares às expensas do erário.
68. Com o mesmo desiderato de experimentar proveito político às custas do dinheiro público, ROGÉRIO MARINHO utilizava a Câmara Municipal para pagar o salário dos empregos que conseguia para seus correligionários políticos em lugares outros que não o referido órgão, conforme se extrai das oitivas de CÉLIA MARIA PEIXOTO SERAFIM, DANIEL SENRA FERREIRA DA SILVA e LENILSON DA COSTA LIMA.
69. CÉLIA MARIA e DANIEL SENRA trabalhavam na FEDERAÇÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE (FECAM/RN), sendo empregados mediante a interseção de ROGÉRIO MARINHO, nos termos dos depoimento prestados. Ambos, malgrado não soubessem que lá tinham sido nomeados para cargos comissionados, era de lá que provinham os recursos para custear suas remunerações, numa evidente manobra realizada por ROGÉRIO MARINHO para distribuir empregos numa entidade privada à conta da Câmara Municipal.
70. Já LENILSON DA COSTA LIMA, ao ser ouvido, informou que os valores depositados em sua conta eram relativos a uma ajuda de custo ou bolsa de estudos concedida pelo então vereador ROGÉRIO MARINHO.
71. A bolsa de estudos, porém, se tratava de um cargo comissionado na Câmara de Vereadores, cujas funções nunca foram desempenhadas pelo seu ocupante, Sr. LENILSON DA COSTA LIMA, nomeado por indicação de ROGÉRIO MARINHO. Evidente, mais uma vez, a utilização da estrutura de pessoal da Câmara de Vereadores para prestação de favores políticos, por puro proselitismo e arregimentação de eleitorado, numa clara disposição da coisa pública como se particular fosse.
72. Finalmente, KÁTIA REJANE DANTAS BEZERRA e RICARDO LINHARES REBOUÇAS, assim como os demais, negaram, em suas manifestações, ostentar a condição de servidores públicos, afirmando, igualmente, não terem recebido qualquer verba oriunda da Câmara Municipal.
73. Os fatos expostos demonstram que os demandados ROGÉRIO MARINHO e DICKSON NASSER causaram prejuízo ao erário, mediante a inserção de "servidores fantasmas" na folha de pagamento da Câmara de Vereadores, desviando em proveito do próprio ROGÉRIO MARINHO recursos decorrentes das remunerações pagas em nome das pessoas acima referidas.

Em virtude dos elementos indicando a prática do delito tipificado no art. 312 do Código Penal pelo parlamentar, foi instaurado o procedimento anexo, sendo-lhe conferida oportunidade para apresentar esclarecimentos. Ele dela fez uso (fls. 74/78).
Afirma o deputado ROGÉRIO MARINHO, em síntese, que a simples indicação das iniciais "RM" ao lado dos nomes de servidores comissionados, não significa que eles tenham sido apadrinhados pelo representado. Sustenta ser inexplicável a razão que levou KÁTIA REJANE DANTAS, CLÁUDIA CARNEIRO SILVEIRA, LENILSON DA COSTA e RICARDO LINHARES a negar vínculos com a Câmara Municipal de Natal. Aduz que CÉLIA MARIA PEIXOTO e DANIEL SENRA FERREIRA trabalhavam na FECAM "em colaboração" e nega ser o proprietário da clínica particular, onde ANGÉLICA GOMES MAIA teria laborado.
Como o próprio parlamentar finda por reconhecer, os fatos merecem acurada investigação. Servidores lotados em seu gabinete negaram ao Ministério Público haver efetivamente laborado como assessores parlamentares. Dois deles (KÁTIA REJANE DANTAS BEZERRA e RICARDO LINHARES REBOUÇAS) sequer sabiam que figuravam como servidores.
Quanto aos demais acionados civilmente pelo Ministério Público do Rio Grande do Norte, na linha do entendimento prevalente nesta Corte a partir do julgamento do agravo regimental interposto no Inquérito n° 3.515/SP, a Procuradoria-Geral da República pugna pela cisão das investigações criminais, em nome da conveniência da instrução e da racionalização dos trabalhos, bem como em prestígio ao princípio do juiz natural.
A cisão, no caso concreto, não representa prejuízo à compreensão dos fatos, à instrução probatória ou à defesa. Tampouco malfere os interesses da Justiça. Isso é dito porquanto em casos excepcionais, nos quais alguma ou algumas dessas situações estão presentes, a Procuradoria-Geral da República defende a unicidade do inquérito ou processo.
Assim, havendo indícios da prática do delito tipificado no art. 312 do Código Penal, pelo deputado federal Rogério Simonetti Marinho, o Procurador-Geral da República encaminha os autos do procedimento preparatório n° 1.00.000.004011/2015-06 para autuação como inquérito originário perante a Suprema Corte.
Na oportunidade, pugna pelo seguinte:
i) determinação de desmembramento, para que as apurações criminais concernentes às condutas atribuídas a ADENÚBIO DE MELO GONZAGA, DICKSON RICARDO NASSER DOS SANTOS, EDSON SIQUEIRA DE LIMA, EDIVAN MARTINS TEIXEIRA, FERNANDO LUCENA PEREIRA DOS SANTOS, FRANCISCO DE ASSIS VALENTIM DA COSTA, FRANCISCO SALES DE AQUINO NETO, SALATIEL MACIEL DE SOUZA e TIRSO RENATO DANTAS, seja feita em 1º grau, procedendo-se à extração de cópias dos autos e remessa ao Procurador-Geral de Justiça do Rio Grande do Norte;
ii) remessa dos autos à Polícia Federal, para que promova: a) a completa identificação da "Clínica Mais", referida pela médica ANGÉLICA GOMES MAIA (fls. 678/680 do Anexo I, vol. III); b) a oitiva dos administradores da aludida clínica;
iii) a fim de possibilitar o rastreamento dos valores indevidamente repassados pela Câmara de Vereadores de Natal para Katia Rejane Dantas Bezerra (CPF 812.058.644-15) e Ricardo Linhares Rebouças (CPF 381.100.594-49), a determinação de levantamento de sigilo bancário, nos períodos compreendidos entre 01/02/2007 e 31/08/2007 (Katia Rejane) e 01/06/2005 e 30/11/2006 (Ricardo Linhares), na forma indicada no anexo a esta peça;
iv) o levantamento dos sigilos bancário e fiscal do deputado federal Rogério Simonetti Marinho (CPF 413.011.294-53), referente ao período compreendido entre 01/06/2005 e 31/09/2007, na forma do anexo a esta peça; e aos exercícios fiscais de 2005, 2006 e 2007, com a determinação à Receita Federal de que encaminhe os respectivos Dossiês Integrados;
v) a requisição de informações ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras, acerca da existência de comunicações de operações financeiras constitutivas de suspeita da prática de delitos previstos na Lei n° 9.613/98, efetuados àquele órgão em relação deputado federal Rogério Simonetti Marinho, com o envio de eventuais Relatórios de Informações Financeiras contendo menções a operações por ele realizadas.

ANEXO - LEVANTAMENTO DE SIGILO BANCÁRIO
Considerando a dificuldade operacional de se processar e analisar os pedidos de afastamento de sigilo bancário, foi constituída, na Procuradoria Geral da República, a Secretaria de Pesquisa e Análise (SPEA/PGR) que, dentre outras atribuições, processa todos os dados bancários objeto de apuração pelo Ministério Público Federal, desde que as informações sejam encaminhadas no formato tecnológico adequado, que já é de conhecimento das principais instituições bancárias estabelecidas no País.
Assim, a partir do momento em que se verificou a necessidade de se obter o afastamento do sigilo bancário de alguns investigados, foi protocolado na SPEA/PGR o Pedido de Cooperação Técnica SPEA que recebeu o número 00l-MPF- 002512-00.
A metodologia operacional para análise dos dados bancários encontra-se devidamente descrita no Memorando de Instrução - MI 001 - SPEA/PGR, disponível no endereço eletrônico https://asspaweb.pgr.mpf.gov.br.
Desta forma, requer o Ministério Público Federal, com fulcro na Lei Complementar N° 105/2001, a decretação do afastamento do sigilo bancário de todas as contas de depósitos, contas de poupança, contas de investimento e outros bens, direitos e valores mantidos em Instituições Financeiras pelas pessoas físicas e jurídicas abaixo relacionadas, no período também informado no quadro abaixo, sendo sugerido o prazo de 30 (trinta) dias, a contar da comunicação do Banco Central às instituições financeiras, para que estas cumpram a determinação:



NOME
CPF/CNPJ
Período de Afastamento
1
RICARDO LINHARES REBOUÇAS 
381.100.594-49 
01/06/2005 a 
30/11/2006 

ROGÉRIO SIMONETTI MARINHO 
413.011.294-53 
01/06/2005 a 3
1/08/2007 
3
KATIA REJANE DANTAS BEZERRA 
812.058.644-15 
01/02/2007 a 
31/08/2007 


Caso o afastamento do sigilo bancário seja deferido por Vossa Excelência, requer seja oficiado ao Banco Central do Brasil para que:
I - Efetue pesquisa no Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS) com o intuito de comunicar exclusivamente às instituições financeiras com as quais os investigados têm ou tiveram relacionamentos no período do afastamento do sigilo bancário, acelerando, assim, a obtenção dos dados junto a tais entidades.
II - Transmita em 10 dias à Secretaria de Pesquisa e Análise da Procuradoria Geral da República - SPEA/PGR, observando o modelo de leiaute e o programa de validação e transmissão previstos no endereço eletrônico https://asspaweb. pgr.mpf.gov.br,  cópia da decisão/oficio judicial digitalizado e todos os relacionamentos dos investigados obtidos no CCS, tais como contas correntes, contas de poupança e outros tipos de contas (inclusive nos casos em que o investigado apareça como co-titular, representante, responsável ou procurador), bem como as aplicações financeiras, informações referentes a cartões de crédito e outros produtos existentes junto às instituições financeiras.
III - Comunique imediatamente às instituições financeiras o teor da decisão judicial de forma que os dados bancários dos investigados sejam transmitidos diretamente à Secretaria de Pesquisa e Análise - SPEA/PGR, no prazo de 30 dias, conforme modelo de leiaute estabelecido pelo Banco Central na Carta-Circular 3.454, de 14 de junho de 2010 e determinado às autoridades judiciárias pela Corregedoria Nacional de Justiça por meio da Instrução Normativa n° 03, de 09 de agosto de 2010.
IV - Comunique imediatamente às instituições financeiras o teor da decisão judicial de forma que os dados bancários dos investigados sejam submetidos à validação e transmissão descritos no arquivo MI 001 - Leiaute de Sigilo Bancário, disponível no endereço eletrônico  https://asspaweb.pgr.mpf. gov.br;
V - Informe às instituições financeiras que o campo "Número de Cooperação Técnica" seja preenchido com a seguinte referência: 001-MPF-002512-00 e que os dados bancários sejam submetidos ao programa "VALIDADOR BANCÁRIO SIMBA" e transmitidos por meio do programa "TRANSMISSOR BANCÁRIO SIMBA", ambos disponíveis no endereço eletrônico https://asspaweb.pgr.mpf.gov.br;
VI — Em caso de dúvidas, o endereço eletrônico para contato com a Secretaria de Pesquisa e Análise — SPEA/PGR é: https://asspaweb.pgr.mpf.gov.br, e para correspondências o endereço da SPEA/PGR é o seguinte: PROCURADORIA GERAL DA REPÚBLICA – ANEXO III – SAS QUADRA 3 – BLOCO J – BRASÍLIA-DF – CEP 70.070-925”.

Em 7/6/17, por não vislumbrar, como apontado pela Procuradoria-Geral da República, nenhuma particularidade relevante que justificasse a subsistência da persecução penal conjunta quanto aos investigados não detentores de prerrogativa de foro, determinei o desmembramento do feito, a fim de que a investigação prosseguisse, nesta instância, somente em relação ao Deputado Federal Rogério Simonetti Marinho, único detentor de prerrogativa de foro junto  à Suprema Corte.
Determinei ainda a intimação do Deputado Federal Rogério Simonetti Marinho para que, no prazo de 20 (vinte) dias, apresentasse por escrito sua versão sobre os fatos narrados na manifestação inicial da Procuradoria-Geral da República. 
O parlamentar se manifestou por intermédio da petição nº 39.818/17, na qual aduz que

“[a]s pessoas nomeadas por indicação/influência do Investigado seriam Angélica Gomes Maia Barros, Célia Maria Peixoto Serafim, Cláudia Carneiro Silveira da Silva, Daniel Senra Ferreira da Silva, Kátia Rejane Dantas Bezerra, Lenilson da Costa Lama e Ricardo Linhares Rebouças, os quais, cada um à sua época, teriam ocupados os aludidos cargos sem que tenham efetivamente exercido a contraprestação laborai, o que configuraria a figura do "funcionário fantasma".
Em que pese ser erro material, para fins de um melhor esclarecimento dos fatos, cumpre esmiuçar os fatos trazidos à investigação, uma vez que, em muitos dos casos, os períodos em que os aludidos servidores encontravam-se nomeados e percebendo suas remunerações não coincidem com o exercício do cargo de Vereador pelo ora Investigado, o qual sequer fazia parte da edilidade sob quaisquer pontos de vista, motivo pelo qual devem, de plano, ser desconsiderados por este Juízo.
Isto porque, conforme Declaração da lavra da própria Câmara Municipal de Natal (fl.72 do Apenso), o Investigado ‘foi Vereador desta capital no período de 01 de março de 2003 a 30 de março de 2004’ e de ‘01 de janeiro de 2005’ até o fim do ano de 2006, tendo sido eleito no pleito daquele ano para exercer o cargo de Deputado Federal, posição idêntica à que ocupa exerce atualmente.
Assim sendo, sob pena de incidir-se na vedada imputação penal objetiva, a presente investigação deve cingir-se unicamente à nomeação de 05 (cinco) dos 07 (sete) servidores e em período reduzido: a) Angélica Gomes Maia Barros, no período de outubro de 2005 a novembro de 2006; b) Cláudia Carneiro da Silva, no período de abril a dezembro de 2006; c) Daniel Senra Ferreira da Silva, no período entre setembro e novembro de 2006; d) Lenilson da Costa Lama, de março a novembro de 2006; e e) Ricardo Linhares Rebouças, no período de junho de 2005 a novembro de 2006”.

Sustenta ainda que não se apropriou de valores percebidos por servidores nomeados nem promoveu o desvio de verbas.
Defende, por fim, que a “suposta ‘intermediação’ ou indicação de pessoa a cargo/emprego comissionado que, nomeada, não presta expediente, não é fato típico. Nem a nomeada, beneficiária do cargo/emprego, muito menos quem a indicou ou "inter mediou" a contratação, cometem crime. Precedentes do STF e do STJ" (Inq. 3006/RN, STF, Relator Ministro DIAS TOFFOLI” (grifos do autor).
A seu ver, 

“[d]iante de tudo quando foi demonstrado na presente manifestação, verifica-se que os fatos apurados no Inquérito em epígrafe não trazem à apreciação judicial quaisquer ilícitos penais, seja no que tange a alegada inocorrência da prestação de serviços pelos servidores nomeados para cargos comissionados na Câmara Municipal, menos ainda no que se refere às condutas imputadas ao Investigado, que é de mera intermediação das "nomeações" dos funcionários”.

Requer, assim, o arquivamento do inquérito, por atipicidade de conduta.
À vista desse requerimento, a Procuradora-Geral da República Raquel Elias Ferreira Dodge assim se manifestou, por intermédio da petição nº 60.860/17:

“Trata-se de inquérito instaurado para apurar suposta prática de crime de peculato pelo Deputado Federal Rogério Marinho, quando do exercício do cargo de Vereador da Câmara Municipal de Natal/RN, no período de 01/03/2003 a 30/03/2004 e 01/01/2005 a 31/12/2006, por ter nomeado/indicado servidores comissionados na Câmara de Vereadores de Natal/RN, os quais não exerciam suas atividades laborativas na casa legislativa, mas receberam a remuneração pelos serviços que não foram prestados.
Os fatos investigados foram objeto da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa (fls. 03/65), na qual restou retratado que os servidores fantasmas indicados/nomeados pelo Deputado Federal Rogério Marinho informaram não deter qualquer vínculo com a Câmara de Vereadores de Natal, inclusive, uma das servidoras comissionadas, nomeada pelo parlamentar, laborava em uma Clínica particular pertencente ao investigado, às expensas da Casa Legislativa.
Cumpre destacar que o processo foi desmembrado pela decisão de fls. 124/126, prosseguindo a presente investigação apenas em relação ao detentor de foro junto ao STF e conforme determinado por V. Exa às fls. 103/113, este órgão ministerial manifestou-se às fls. 120/126 pela pertinência da requisição de informações ao COAF para elucidação dos fatos.
Na manifestação de fls. 02/12. o Ministério Público Federal indicou diligências, que até a presente data não foram apreciadas por V. Exa, em razão da determinação de intimação do congressista para manifestação sobre os fatos investigados (fl. 126).
O Deputado Federal apresentou informações às fls. 136/143, esclarecendo, em síntese que o período relativo ao exercício de alguns servidores fantasmas na Câmara de Vereadores de Natal não são coincidentes com de seu mandato de vereador, devendo as investigações prosseguir apenas em relação à nomeação de 05 (cinco), dos 07 (sete) servidores indicados no pedido de requisição de instauração do inquérito. Por fim, requereu o arquivamento do feito, alegando atipicidade do fato com fundamento no julgamento do Inq 3006, de relatoria de V. Exa, no qual a denúncia teria sido rejeitada por ausência de justa causa em caso semelhante ao ora investigado.
Às fls. 146/155 os autos foram encaminhados ao MPF para manifestação.
É o relatório.
Inicialmente, cumpre esclarecer que a alegação do parlamentar de atipicidade da conduta com base no julgamento do Inq 3006 não guarda pertinência com o caso em análise, senão vejamos.
Nos autos do Inq 3006, o investigado nomeou o filho de um conhecido para exercer cargo em comissão em seu gabinete. No entanto, o servidor não comparecia ao serviço, situação retratada em denúncia por crime de peculato. Contudo, não restou comprovado nos autos que o investigado anuiu com a conduta do servidor comissionado em faltar o serviço e receber a respectiva remuneração, sem a devida contraprestação, conforme restou ementado no referido inquérito:

Inquérito. Denúncia. Peculato (art. 312 do CP). Denunciado que teria nomeado servidor para seu gabinete, mantendo-o em função comissionada, sem que esse prestasse o correspondente. Aventado desvio de recursos públicos em proveito alheio. Ausência de dolo. Atipicidade reconhecida. Ausência de justa causa. Denúncia rejeitada. Ordem de habeas corpus concedida de oficio para trancar a ação penal em relação a Francisco Pereira dos Santos Júnior. 1. Não se pode inferir do simples fato de o servidor requisitado ser filho de um conhecido do denunciado que isso tivesse importado em autorização para que ele não comparecesse ao trabalho, não havendo o necessário dolo exigido para a tipificação da infração que lhe imputa o Parauet. 2. Não se vislumbra, nos autos, ação praticada pelo investigado tendente a desvio de recursos públicos para contratação, às expensas do erário, de funcionário privado ou 'fantasma', tal como se deu na hipótese versada no Inq. n° 1.926/DF, da relator ia da Ministra Ellen Gracie (DJe de 21/11/08) ou no Inq. 2.652/PR. de minha relatório (DJe de 11/10/11). 3. Não se cuida, na espécie, de hipótese de utilização do servidor público para a realização de serviços privados ao denunciado, mas situação totalmente diversa daquelas narradas nas hipóteses antes indicadas, nas quais o objeto material da conduta eram os valores pecuniários desviados pelos denunciados (dinheiro correspondente à remuneração de pessoa como assessor ou auxiliar). 4. Denúncia rejeitada. 5. Ordem de habeas corpus concedida de oficio para trancar a ação penal em relação a Francisco Pereira dos Santos Júnior.

No presente caso, a investigação situa-se na nomeação de servidores comissionados na Câmara Municipal de Natal para exercerem atividades particulares em seu benefício, como é o caso da servidora que laborava, sem retribuição financeira, em clínica de propriedade do parlamentar, assim como o servidor que afirmou não ter vínculo com a Câmara de Vereadores, mas que recebeu a quantia a título de "bolsa de estudos" concedida pelo Deputado Rogério Marinho. Trata-se, assim, de situação fática diversa dos autos do Inquérito 3006.
Não é o caso, portanto, de atipicidade formal da conduta.
Necessário a prévia investigação dos fatos, situação, aliás, bastante comum no âmbito dessa Suprema Corte em relação à investigação de conduta de parlamentares envolvendo a devida e correta aplicação de verbas disponibilizadas em razão e na função do cargo de parlamentar. Apenas com a implementação das diligências indicadas pelo órgão ministerial (fls. 11/12), esta Procuradora Geral da República terá condições de formar sua opinio delicti acerca das informações e documentação que instruem o presente inquérito policial. Ademais, na fase investigatória, de coleta de dados e informações, não há contraditório, como já definido no Inq 3387/AGR, da relatoria de Vossa Excelência.
Ante o exposto, o Ministério Público Federal requer sejam apreciadas e deferidas as diligências já indicadas às lis. 11/12 e a remessa dos autos à Polícia Federal para sua implementação”.

Examinados os autos, decido.
I) Inviável, por ora,  o pretendido arquivamento do inquérito por atipicidade da conduta, diante da existência de base empírica idônea mínima para a deflagração das investigações.
Como destacado pela Procuradoria-Geral da República,

“[n]o presente caso, a investigação situa-se na nomeação de servidores comissionados na Câmara Municipal de Natal para exercerem atividades particulares em seu benefício, como é o caso da servidora que laborava, sem retribuição financeira, em clínica de propriedade do parlamentar, assim como o servidor que afirmou não ter vínculo com a Câmara de Vereadores, mas que recebeu a quantia a título de ‘bolsa de estudos’ concedida pelo Deputado Rogério Marinho”. 

Dessa feita, não há como se coarctar, no nascedouro, as investigações sobre eventuais ilícitos penais atribuídos, em tese, ao investigado, sob pena de indevida interferência na formação da opinio delicti do titular da ação penal pública.
Por identidade de razões, descabe proceder-se ao recorte pretendido pela defesa, consistente na limitação da investigação à nomeação de 5 (cinco) dos 7 (sete) servidores e em período menos abrangente do que o pretendido pelo Ministério Público Federal, haja vista a necessidade de integral apuração dos fatos e de sua possível imbricação entre si.
Com efeito, há que se apurar se houve desvio de verba pública, mediante nomeação de servidores públicos comissionados que supostamente, ao invés de exercerem a função para qual contratados, teriam prestado serviços particulares de interesse do investigado.
Registro que, no Inq. nº 3.006/RN, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 22/9/14 – invocado pela defesa como fundamento de seu pedido de arquivamento do presente inquérito - , a denúncia foi rejeitada pelo fato de não se ter demonstrado o dolo do investigado nem a inexistência da prestação de serviços pelo servidor comissionado. Houve, portanto, regular instauração de inquérito e realização de inúmeras diligências visando à apuração dos fatos.

II) No processo penal, é permanente a tensão entre o direito à segurança da coletividade e os direitos de liberdade do investigado.
Em havendo fundadas razões para tanto, o direito ao sigilo de dados do investigado ou de pessoas físicas ou jurídicas de alguma forma relacionadas à prática de crimes, deve ceder aos interesses da investigação criminal, mesmo porque a sua inviolabilidade não pode constituir instrumento de salvaguarda de práticas ilícitas (HC 70.814/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJ 24/6/14).
Como não existe regra que discipline a tensão na incidência desses princípios, cabe ao juiz decidir, no caso concreto, qual deverá prevalecer, mediante sopesamento (Virgílio Afonso da Silva. Direitos fundamentais conteúdo essencial, restrições e eficácia. 2ª ed. São Paulo : Malheiros, 2011, pp. 142-143 e 178-179). 
A denominada primeira lei do sopesamento preconiza que, quanto maior for o grau de não-satisfação ou de afetação de um princípio, tanto maior terá que ser a importância da satisfação do outro, ao passo que, de acordo com a segunda lei do sopesamento, quanto mais pesada for a intervenção em um direito fundamental, tanto maior terá que ser a certeza das premissas nas quais essa intervenção se baseia (Robert Alexy. Teoria dos direitos fundamentais. Trad. Virgílio Afonso da Silva. 2ª ed., São Paulo : Malheiros, 2011, pp. 167 e 617-619). 
O sopesamento, em verdade, constitui uma tarefa de otimização, e equivale ao chamado princípio da concordância prática entre princípios (Robert Alexy. Teoria dos direitos fundamentais. Trad. Virgílio Afonso da Silva. 2ª ed., São Paulo : Malheiros, 2011, p. 175). 
Na lição de Nicolas Gonzalez-Cuellar Serrano,  

O princípio da proporcionalidade se aplica ao processo penal para acomodar a lei ao caso concreto, atendendo aos interesses em  conflito, e se formula de forma negativa (não se busca a decisão ‘proporcional’, mas sim evitar a claramente desproporcional), com o fim de assegurar o máximo respeito às previsões legais no momento da adoção de medidas restritivas (…) - Proporcionalidad y derechos fundamentales en el proceso penal. Madrid : Colex, 1990, p. 230, grifo nosso.

O princípio da proporcionalidade em sentido amplo, é composto por três subprincípios: i) idoneidade (ou adequação), ii) necessidade e iii) proporcionalidade em sentido estrito.
 Para Martin Borowski, uma medida estatal é idônea (adequada) se a sua adoção conduz a que se alcance ou favoreça a obtenção de um fim legítimo perseguido pelo Estado, isto é, cuja consecução é ordenada ou permitida constitucionalmente, e é necessária se a finalidade almejada não pode ser alcançada por outro meio menos gravoso e igualmente eficaz (La estructura de los derechos fundamentales. Trad. Carlos Bernal Pulido. Bogotá : Universidad Externado de Colombia, 2003, pp. 129-130).
De acordo com o mesmo autor, 

O princípio da proporcionalidade em sentido estrito exige levar a cabo uma ponderação de bens entre a gravidade ou a intensidade da intervenção no direito fundamental, de uma parte, e, por outra, o peso das razões que a justificam (op. cit., p. 131).

A proporcionalidade em sentido estrito, portanto, visa determinar, mediante ponderação dos valores em  conflito, se o sacrifício imposto ao interesse individual guarda relação razoável e proporcional com a importância do interesse estatal que se busca salvaguardar, isto é, se o meio se encontra em razoável proporção com o fim perseguido  (Nicolas Gonzalez-Cuellar Serrano. Proporcionalidad y derechos fundamentales en el proceso penal. Madrid : Colex, 1990, pp. 225-226).
O Supremo Tribunal Federal, no HC 96.056/PE, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 8/5/12, apontou as diretrizes para que se possa aferir a legitimidade da determinação de ruptura da esfera de privacidade do investigado:

“Certo é que a inviolabilidade do sigilo das correspondências, das comunicações telegráficas, de dados e telefônicas (CF, art. 5º, XII) visa, em última análise, resguardar o também direito constitucional à intimidade, previsto no art. 5º, X. Dessarte, a regra é a privacidade desses dados e comunicações, somente se justificando a sua mitigação, quando razões de interesse público, devidamente fundamentadas por ordem judicial, demonstrarem a conveniência de sua quebra, para fins de promover investigação criminal ou instrução processual penal.
Verifica-se, assim, que a garantia constitucional de inviolabilidade dos dados e das comunicações, visando a preservar o direito à intimidade (CF, art. 5º, XII), conflita com a possibilidade de sua devassa nas hipóteses de investigação criminal ou instrução processual penal, desde que por ordem judicial fundamentada.
Diante desse choque de princípios constitucionais, considero adequada a análise da legitimidade da medida que determina a quebra do sigilo das correspondências, das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas a partir de sua conformidade ao princípio constitucional da proporcionalidade.
O princípio da proporcionalidade, também denominado princípio do devido processo legal em sentido substantivo, ou ainda, princípio da proibição do excesso, constitui uma exigência positiva e material relacionada ao conteúdo de atos restritivos de direitos fundamentais, de modo a estabelecer um "limite do limite" ou uma "proibição de excesso" na restrição de tais direitos.
A máxima da proporcionalidade, na expressão de Robert Alexy, coincide igualmente com o chamado núcleo essencial dos direitos fundamentais concebido de modo relativo — tal como defendido por ele e por Martin Borowsky. Nesse sentido, o princípio ou a máxima da proporcionalidade determina o limite último da possibilidade de restrição legítima de determinado direito fundamental.
A despeito dessa vinculação aos direitos fundamentais, o princípio da proporcionalidade alcança as denominadas colisões de bens, valores ou princípios constitucionais. Nesse contexto, as exigências do princípio da proporcionalidade representam um método geral para a solução de conflitos entre princípios, isto é, um conflito entre normas que, ao contrário do conflito entre regras, é resolvido não pela revogação ou redução teleológica de uma das normas conflitantes, nem pela explicitação de distinto campo de aplicação entre as normas, mas antes e tão somente pela ponderação do peso relativo de cada uma das normas em tese aplicáveis e aptas a fundamentar decisões em sentidos opostos.
Nessa última hipótese, aplica-se o princípio da proporcionalidade para estabelecer ponderações entre distintos bens constitucionais.
Em síntese, a aplicação do princípio da proporcionalidade se dá quando verificada restrição a determinado direito fundamental ou um conflito entre distintos princípios constitucionais, de modo a exigir que se estabeleça o peso relativo de cada um dos direitos por meio da aplicação das máximas que integram o mencionado princípio da proporcionalidade. São três as máximas parciais do princípio da proporcionalidade: a adequação, a necessidade e a proporcionalidade em sentido estrito. Tal como já sustentei em estudo sobre a proporcionalidade na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal — "A Proporcionalidade na Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal". In: Direitos Fundamentais e Controle de Constitucionalidade: Estudos de Direito Constitucional, 2ª ed., Celso Bastos Editor: IBDC, São Paulo, 1999, p. 72 —, há de perquirir-se, na aplicação do princípio da proporcionalidade, se em face do conflito entre dois bens constitucionais contrapostos, o ato impugnado afigura-se adequado (isto é, apto a produzir o resultado desejado), necessário (isto é, insubstituível por outro meio menos gravoso e igualmente eficaz) e proporcional em sentido estrito (ou seja, estabelece-se uma relação ponderada entre o grau de restrição de um princípio e o grau de realização do princípio contraposto)”.

Na espécie, a restrição ao sigilo de dados dos investigados, é: i) apta  a atingir o resultado proposto, qual seja,  demonstração dos ilícitos penais e sua autoria (adequação ou idoneidade); ii) necessária, uma vez que inexiste outro meio alternativo, menos gravoso e igualmente eficaz, para rastreamento do real destino dos recursos supostamente desviados e iii) proporcional em sentido estrito, uma vez que as vantagens, para a presente investigação, decorrentes do afastamento do seu sigilo bancário e fiscal, compensam o sacrifício, o ônus imposto ao seu direito à intimidade. 
Em outras palavras, a importância concreta da satisfação dos interesses da investigação criminal justifica o elevado grau de afetação do direito à intimidade dos investigados.
Existe, portanto, justa causa para a ruptura da sua esfera de  privacidade.
Nesse diapasão, diante de sua imprescindibilidade para as investigações, determino o afastamento do sigilo bancário:
i) do Deputado Federal Rogério Simonetti Marinho (CPF 413.011.294-53), no período compreendido entre 1º/6/05 e 31/9/07, na forma do anexo apresentado pelo Ministério Público; bem como
ii) de Katia Rejane Dantas Bezerra (CPF 812.058.644-15) e de Ricardo Linhares Rebouças (CPF 381.100.594-49), “nos períodos compreendidos entre 1º/2/07 e 31/8/07 (Katia Rejane) e 1º/6/05 e 30/11/06 (Ricardo Linhares)”,  na forma do anexo apresentado pelo Ministério Público.
Oficie-se ao Banco Central do Brasil para que:

“I - Efetue pesquisa no Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS) com o intuito de comunicar exclusivamente às instituições financeiras com as quais os investigados têm ou tiveram relacionamentos no período do afastamento do sigilo bancário, acelerando, assim, a obtenção dos dados junto a tais entidades.
II - Transmita em 10 dias à Secretaria de Pesquisa e Análise da Procuradoria Geral da República - SPEA/PGR, observando o modelo de leiaute e o programa de validação e transmissão previstos no endereço eletrônico https://asspaweb. pgr.mpf.gov.br,  cópia da decisão/oficio judicial digitalizado e todos os relacionamentos dos investigados obtidos no CCS, tais como contas correntes, contas de poupança e outros tipos de contas (inclusive nos casos em que o investigado apareça como cotitular, representante, responsável ou procurador), bem como as aplicações financeiras, informações referentes a cartões de crédito e outros produtos existentes junto às instituições financeiras.
III - Comunique imediatamente às instituições financeiras o teor da decisão judicial de forma que os dados bancários dos investigados sejam transmitidos diretamente à Secretaria de Pesquisa e Análise - SPEA/PGR, no prazo de 30 dias, conforme modelo de leiaute estabelecido pelo Banco Central na Carta-Circular 3.454, de 14 de junho de 2010 e determinado às autoridades judiciárias pela Corregedoria Nacional de Justiça por meio da Instrução Normativa n° 03, de 09 de agosto de 2010.
IV - Comunique imediatamente às instituições financeiras o teor da decisão judicial de forma que os dados bancários dos investigados sejam submetidos à validação e transmissão descritos no arquivo MI 001 - Leiaute de Sigilo Bancário, disponível no endereço eletrônico  https://asspaweb.pgr.mpf. gov.br;
V - Informe às instituições financeiras que o campo "Número de Cooperação Técnica" seja preenchido com a seguinte referência: 001-MPF-002512-00 e que os dados bancários sejam submetidos ao programa "VALIDADOR BANCÁRIO SIMBA" e transmitidos por meio do programa "TRANSMISSOR BANCÁRIO SIMBA", ambos disponíveis no endereço eletrônico https://asspaweb.pgr.mpf.gov.br”.

Determino ainda, em razão de sua imprescindibilidade para as investigações, o afastamento do sigilo fiscal do Deputado Federal Rogério Simonetti Marinho (CPF 413.011.294-53), no tocante aos exercícios fiscais de 2005, 2006 e 2007.
Oficie-se à Receita Federal, comunicando-se a determinação em questão, requisitando-se os respectivos Dossiês Integrados.

II) Diante de sua pertinência e relevância para as investigações, defiro o pedido de remessa dos autos à Polícia Federal,  para “a completa identificação da ‘Clínica Mais’, referida pela médica ANGÉLICA GOMES MAIA (fls. 678/680 do Anexo I, vol. III)”, bem como  para que se proceda à inquirição dos administradores da aludida clínica.
Prazo para cumprimento: 90 (noventa) dias,

III) Em sua manifestação inicial, a Procuradoria-Geral da República  postulou

“a requisição de informações ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras, acerca da existência de comunicações de operações financeiras constitutivas de suspeita da prática de delitos previstos na Lei n° 9.613/98, efetuados àquele órgão em relação deputado federal Rogério Simonetti Marinho, com o envio de eventuais Relatórios de Informações Financeiras contendo menções a operações por ele realizadas”.

Em 16/5/17, por reputar que não se encontrava “devidamente justificada a pertinência da pretendida requisição de informações ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras a respeito de possíveis ocorrências suspeitas de lavagem de dinheiro envolvendo o Deputado Federal Rogério Simonetti Marinho”, determinei à Procuradoria-Geral da República que prestasse esclarecimentos.
O Ministério Público Federal insistiu na realização dessa diligência, aduzindo que o pedido em questão se relaciona ao fato de que três dos servidores comissionados “negaram vínculo ou recebimento de qualquer valor pelo órgão municipal”.
A seu ver, 

“(...) cediço que o esquema de desvio de verbas reclama sejam empreendidos mecanismos que permitam a ocultação da origem do proveito do crime e sua reincorporação transvestida de aparência lícita ao patrimônio do agente.
Considerando que Cláudia Carneiro Silveira da Silva, Ricardo Lineares Rebouças e Kátia Rejane Danças Bezerra negaram o recebimento de valores pela Câmara Municipal de Natal, pretende-se a obtenção das informações do COAF para perquirir se houve incorporação e, por conseguinte, ocultação ou dissimulação da natureza ilícita da soma pelo investigado ou por terceiro a seu soldo.
Importante notar, ademais, que o Ministério Público Federal pretende investigar possível prática de peculato, que até a edição da Lei n° 12.683/12 figurava no rol taxativo dos delitos antecedentes ao branqueamento de capitais. Ora, na forma do art. 11, I, da Lei n° 9.613/98, o COAF pode haver sido comunicado de operações constitutivas de indícios da prática de crime de lavagem de dinheiro ou com eles relacionados.
Por fim, deve-se observar que o levantamento de sigilo bancário não tem o mesmo espectro das comunicações eventualmente recebidas pelo COAF. Ocorre que, nos termos do art. 9°, parágrafo único, da Lei n° 9.613/98, o COAF recebe informes de práticas suspeitas oriundas de pessoas naturais e jurídicas dos mais diversos ramos de atividade empresarial e que não integram o sistema bancário. E possível, portanto, que detenha informações necessárias e valiosas para formulação de opinio delicti”. 

Esses argumentos, com a devida vênia, apenas reforçam a conclusão de que a diligência requerida não tem pertinência com o objeto da investigação.
Não existe correlação lógica entre a requisição de informações ao COAF “a respeito de possíveis ocorrências suspeitas de lavagem de dinheiro envolvendo o Deputado Federal Rogério Simonetti Marinho” e a prova do eventual vínculo – e da consequente percepção de remuneração - de Cláudia Carneiro Silveira da Silva, Ricardo Linhares Rebouças e Kátia Rejane Dantas Bezerra com a Câmara Municipal.
Com efeito, esse suposto vínculo deve ser objeto de investigação primária e direta junto à própria Câmara Municipal.
Ante o exposto, indefiro a requisição de informações ao COAF a respeito de possíveis ocorrências suspeitas de lavagem de dinheiro envolvendo o Deputado Federal Rogério Simonetti Marinho.
Publique-se.
Brasília,  25 de outubro de 2017.

Ministro Dias Toffoli
Relator
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