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EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR PROCURADOR-CHEFE NO MINISTÉRIO 

PÚBLICO FEDERAL NO ESTADO DO AMAZONAS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01  MUNICIPIO DE CODAJÁS – PREFEITURA MUNICIPAL, 

pessoa Jurídica de direito público, interno, regularmente 

inscrita no CNPJ/MF nº 263.331/0002-56, com sede na Rua 15 de 

Novembro, S/Nº, Bairro Centro, Estado do Amazonas, CEP 69.450-

000, neste ato representado pelo Prefeito Municipal Sr. ANTÔNIO 

FERREIRA DOS SANTOS, brasileiro, Prefeito Municipal de 

Codajás/AM, portador do RG nº 0702128-3 SSP/AM e inscrito no 

CPF/MF sob nº 615.280.132-04, residente e domiciliado na R 15 de 

Novembro, s/nº, Bairro Centro, CEP 69.450-000, na Cidade de 

Codajás/AM, onde recebem as correspondências de estilo, vem, 

respeitosamente, à presença de V. Exª, com fundamento no Dec.-

Lei nº 201/1967, apresentar NOTÍCIA – CRIME em face do ex- 

Prefeito Sr. ABRAHAN LINCOLN DIB BASTOS, brasileiro, demais 

qualificações pro ora desconhecidas, residente e domiciliado na 

Rua Bagdá, nº 5, Bairro Planalto, Manaus/AM, doravante 

denominado Noticiado, pelos fatos e fundamentos jurídicos que 

passa a expor: 
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I – DA CAPACIDADE ATIVA DO NOTICIANTE. MANDATÁRIO LEGAL DO 

MUNICÍPIO. DA RESPONSABILIDADE DO EX-GESTOR NO DEVER DE PRESTAR 

CONTAS. 

 

02 Primeiramente há de se falar que o Município de 

Codajás/AM desde 01 de janeiro de 2021 possui o Sr. ANTÔNIO 

FERREIRA DOS SANTOS como Prefeito Municipal, sendo assim, a atual 

administração municipal vem buscando desempenhar suas 

atribuições de forma clara e transparente e cumprir o que 

determina o Governo Federal quanto a aplicação e/ou execução dos 

valores repassados nos diversos convênios, contratos de 

repasses, termos de compromisso e programas, nos âmbitos 

estadual e federal, bem como regularizar a situação na Receita 

Federal do Brasil para a emissão de Certidão Conjunta da RFB/PGFN 

Positiva com efeitos de Negativa de débitos previdenciários e 

não previdenciários.  

03 Não se pode olvidar que é dever do gestor 

promover a regularidade institucional do Município, permitindo 

a plena adimplência do ente sob seu poder e habilitando-o para 

celebrar novos ajustes, convênios e receber transferências dos 

Governos Estadual e Federal a fim de beneficiar o Município. 

Para tanto, quando da existência de eventuais falhas ocorridas 

na gestão anterior, o atual administrador ao constatá-las, deve 

responsabilizar o ex-administrador. 

04 É dever do ex-gestor municipal promover a 

execução dos objetos pactuados, a correta aplicação dos recursos 

públicos recebidos, realizar a prestação de contas, e, ainda 

realizar corretamente o repasse de contribuições 

previdenciárias, informar às DCTFs e GFIPs e honrar com os 

parcelamentos realizados com à Receita Federal do Brasil e a 

Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, mas no caso em tela o 
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ex-Prefeito Municipal que antecedeu o atual gestor não 

desempenhou corretamente suas funções, demonstrando com suas 

condutas um verdadeiro descaso com a Administração Pública 

Municipal, pois ao ser destituída do seu cargo no Poder Executivo 

inúmeras pendências e débitos previdenciários, o que está 

impossibilitando que o atual gestor possa regularizar a situação 

e emitir a Certidão Conjunta Positiva com efeito de Negativa – 

CND. 

05 O Município detém capacidade ativa para postular 

a presente denúncia e requer deste parquet a responsabilização 

por ato de improbidade e/ou crime de responsabilidade, assim 

como em ações penais por apropriação indébita previdenciária 

e/ou sonegação de contribuição previdenciária, com base na 

conduta irregular efetivamente cometida por ele. 

 

II – DOS FATOS 

 

06 O Município de Codajás-AM nos anos de 2013 a 2020 

possuiu o Sr. ABRAHAN LINCOLN DIB BASTOS como seu representante 

legal, conforme se verifica pela planilha de prestação de contas 

anuais do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas (anexo). 

07 O citado, aqui noticiado, foi o gestor municipal 

responsável pelas contas do município pelo período acima 

informado, sendo o responsável pelo repasse das contribuições 

previdenciárias e não previdenciárias recolhidas em todo este 

período e informações cadastrais e de obras. 

08 O município de Codajás/AM está impedido de 

emitir a Certidão Conjunta RFB/PGFN Positiva com Efeito de 

Negativa em seu favor, e dos demais órgãos da Administração 

Direta cujos CNPJ´s lhe estejam vinculados, relativamente a 

débitos previdenciários e não previdenciários, bem como em 
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relação a pendências cadastrais e de declarações em decorrência 

das pendências descritas no relatório em anexo. 

09 Ocorre que, a atual administração não tem como 

sanar as irregularidades apontadas e pagar todos os débitos 

previdenciários e não previdenciários sem comprometer a 

capacidade financeira do ente municipal e cumprir seu papel 

diante de toda população local. 

10 O Município ainda está impedido de conseguir 

firmar convênios e contratos de repasse devido a existência de 

pendência em nome do Município de Codajás/AM no Serviço Auxiliar 

de Informações para Transferências Voluntárias (CAUC)  como 

inadimplente nos itens 1.1 (Regularidade quanto a Tributos, a 

Contribuições Previdenciárias Federais e à Dívida Ativa da 

União)  e 1.5 (Regularidade perante o Poder Público Federal)  

(doc. anexo), inclusive no presente momento em que se vive uma 

pandemia, razão pela qual o novo gestor está tomando as medidas 

legais necessárias a retirada do nome do Município da referida 

inadimplência, com a consequente possibilidade de emissão da 

certidão conjunta positiva com efeito negativa de débitos 

previdenciários e não previdenciários e retirada das restrições 

contidas no CAUC/CADIN. 

11 Importante frisar ainda que, antes até, do atual 

gestor assumir o comando municipal, já constava as pendências 

citadas acima e após emissão de extrato da situação do Município 

perante a Receita Federal do Brasil se constatou as 

irregularidades se mantém e geraram as restrições ao ente público 

municipal. 

12 Não resta qualquer dúvida sobre a 

responsabilidade do administrador que gerenciou os recursos 

financeiros do ente municipal e que possuía a obrigação de 

repassar à Receita Federal do Brasil as contribuições 
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previdenciárias recolhidas e as informações necessárias, porém, 

não o fez. 

13 O Município de Codajás/AM, sua atual gestão e os 

munícipes, não podem ser penalizados pelos atos ímprobos, pelo 

crime de responsabilidade, pela apropriação indébita 

previdenciária e sonegação de contribuição previdenciária de 

administrações antecessoras, pois isso impossibilitará que o 

ente municipal possa celebrar novos convênios e/ou receber 

qualquer tipo de transferência voluntária, em decorrência das 

irregularidades apontadas pela Receita Federal do Brasil e pela 

Procuradoria da Fazenda Nacional, e por conta disso, apresenta 

a presente notícia crime para que o verdadeiro responsável seja 

penalizado e para que o Município possa voltar ao status de 

adimplente. 

 

III – DO DIREITO 

 

14  O art. 1º, III, do Dec.-Lei nº 201/1996 prevê 

como crime de responsabilidade do Prefeito Municipal: 

 

Art. 1º São crimes de responsabilidade 

dos Prefeitos Municipal, sujeitos ao 

julgamento do Poder Judiciário, 

independentemente do pronunciamento da 

Câmara dos Vereadores: 

[...] 

III - desviar, ou aplicar indevidamente, 

rendas ou verbas públicas; 

[...] 

 

15  Além disso, o art. 2º do referido Decreto-Lei, 

autoriza o Município a requerer a instauração da competente ação 

penal para resguardar o erário. Conforme se verifica abaixo: 
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Art. 2º O processo dos crimes definidos 

no artigo anterior é o comum do juízo 

singular, estabelecido pelo Código de 

Processo Penal, com as seguintes 

modificações: 

[...] 

§ 1º Os órgãos federais, estaduais ou 

municipais, interessados na apuração da 

responsabilidade do Prefeito, podem 

requerer a abertura do inquérito 

policial ou a instauração da ação penal 

pelo Ministério Público, bem como 

intervir, em qualquer fase do processo, 

como assistente da acusação. 

§ 2º Se as previdências para a abertura 

do inquérito policial ou instauração da 

ação penal não forem atendidas pela 

autoridade policial ou pelo Ministério 

Público estadual, poderão ser requeridas 

ao Procurador-Geral da República. 

 

16  Quanto à responsabilização do ex-gestor por 

fatos ocorridos durante sua administração, verifica-se que a 

conduta irregular cometida por este noticiado trata-se de ato 

ímprobo com previsão no artigo 11, incisos I e II, da Lei nº. 

8.429/1992: 

Art. 11. Constitui ato de improbidade 

administrativa que atenta contra os 

princípios da administração pública 

qualquer ação ou omissão que viole os 

deveres de honestidade, imparcialidade, 

legalidade, e lealdade às instituições, 

e notadamente: 

I - praticar ato visando fim proibido em 

lei ou regulamento ou diverso daquele 

previsto, na regra de competência; 

II - retardar ou deixar de praticar, 

indevidamente, ato de ofício; 

[...] 

 

17  De outro lado, as condutas irregulares do 

noticiado também estão enquadradas no Código Penal, pois o ex-
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gestor deixou de repassar à previdência as contribuições 

recolhidas e informadas em GFIPs (apropriação indébita 

previdenciária) e deixou de informar por meio de GFIPs 

competências recolhidas e que deveriam ser repassadas à Receita 

Federal do Brasil (sonegação de contribuição previdenciária). 

Senão veja-se o que dispõe os artigos 168-A, § 1º, inciso I e 

337-A, inciso I:  

 

Art. 168-A. Deixar de repassar à 

previdência social as contribuições 

recolhidas dos contribuintes, no prazo e 

forma legal ou convencional: 

[...] 

§ 1o Nas mesmas penas incorre quem 

deixar de:  

I - recolher, no prazo legal, 

contribuição ou outra importância 

destinada à previdência social que tenha 

sido descontada de pagamento efetuado a 

segurados, a terceiros ou arrecadada do 

público; (Grifo para destaque) 

[...] 

Art. 337-A. Suprimir ou reduzir 

contribuição social previdenciária e 

qualquer acessório, mediante as 

seguintes condutas: 

I - omitir de folha de pagamento da 

empresa ou de documento de informações 

previsto pela legislação previdenciária 

segurados empregado, empresário, 

trabalhador avulso ou trabalhador 

autônomo ou a este equiparado que lhe 

prestem serviços; (Grifo para destaque) 

[...] 

 

18  O Noticiado era a responsável por realizar os 

repasses à Receita Federal do Brasil das contribuições 

previdenciárias recolhidas, informar DCTF, repassar valores de 

PASEP e honrar com os parcelamentos ajustados, mas devido sua 

omissão em seu dever de ofício deverá ser responsabilizado pela 
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glosa de despesas com o ressarcindo aos cofres públicos dos 

valores não repassados e/ou pagos, com a finalidade de evitar a 

continuidade dos prejuízos já suportados pelo ente público e por 

toda a coletividade. 

19  Em razão do exposto, o Noticiante vê-se obrigado 

à promoção desta notícia crime para resguardar os interesses da 

municipalidade, a fim de que não continue o Município sendo 

impedido de celebrar novos ajustes e receber recursos de 

transferências voluntárias do Governo Federal e Estadual. 

 

IV – DO PEDIDO 

 

20  Por todo exposto, é a presente Notitia Criminis 

para requerer que Vossa Excelência adote as providências 

necessárias ao oferecimento de ação de improbidade 

administrativa em face do Noticiado Sr. ABRAHAN LINCOLN DIB 

BASTOS ou requisitar a abertura de Inquérito Policial para 

posterior oferecimento da Ação penal por crime de 

responsabilidade, por apropriação indébita previdenciária e/ou 

sonegação de contribuição previdenciária, em razão das 

irregularidades existentes junto à Receita Federal do Brasil. 

 

Termos em que, 

Pede e espera deferimento. 

 

Manaus-AM, 14 de maio de 2021. 

 

 

Antonio das Chagas Ferreira Batista 

OAB/AM nº. 4.177 

 

 

Num. 545121917 - Pág. 8Assinado eletronicamente por: ANTONIO DAS CHAGAS FERREIRA BATISTA - 18/05/2021 12:31:44
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051812314417800000539427659
Número do documento: 21051812314417800000539427659


