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Inquérito policial nº 

01-.  O  MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL,  presentado pela Procuradora

da  República  signatária,  no  exercício  de  suas  atribuições,  vem,  nos  termos  do  artigo  18  da

Resolução nº 181 do Conselho Nacional do Ministério Público, propor: 

ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL

em  favor de: 

XXXXXXXXXXXXXXXX,  brasileira, em união estável, professora, filha de José Virgílio e de Cecília

Santos  Virgílio,  nascida  em  05/09/1960,  portadora  do  RG  nº  XXXXXXXXXXXX  e  do  CPF  nº

XXXXXXXXXXXXXX, residente na rua Linconl de Almeida Peçanha, 220, bloco 6, aptº 402,  Vila

Isabel, Três Rios, RJ e de

02-. Os requisitos  para  a  celebração  do  acordo  estão  presentes  no

mencionado art. 18 da referida Resolução, in verbis: 

Art. 18. Não sendo o caso de arquivamento, o Ministério Público
poderá  propor  ao investigado  acordo  de  não  persecução  penal
quando,  cominada  pena  mínima inferior  a  4  (quatro)  anos  e  o
crime não for cometido com violência ou grave ameaça a pessoa,
o investigado tiver  confessado formal e  circunstanciadamente a
sua  prática,  mediante  as  seguintes  condições,  ajustadas
cumulativa ou alternativamente: 
I  –  reparar  o  dano  ou  restituir  a  coisa  à  vítima,  salvo
impossibilidade de fazê-lo; 
II  –  renunciar  voluntariamente a bens e direitos,  indicados pelo
Ministério  Público  como  instrumentos,  produto  ou  proveito  do
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crime; 
III  –  prestar  serviço  à  comunidade  ou a  entidades  públicas  por
período  correspondente  à  pena  mínima  cominada  ao  delito,
diminuída  de  um  a  dois  terços,  em  local  a  ser  indicado  pelo
Ministério Público; 
IV – pagar prestação pecuniária, a ser estipulada nos termos do
art. 45 do Código Penal, a entidade pública ou de interesse social a
ser  indicada  pelo  Ministério  Público,  devendo  a  prestação  ser
destinada preferencialmente àquelas entidades que tenham como
função  proteger  bens  jurídicos  iguais  ou  semelhantes  aos
aparentemente lesados pelo delito; 
V  –  cumprir  outra  condição  estipulada  pelo  Ministério  Público,
desde  que  proporcional  e  compatível  com  a  infração  penal
aparentemente praticada. 
§ 1º Não se admitirá a proposta nos casos em que: 
I – for cabível a transação penal, nos termos da lei; 
II  –  o  dano causado for  superior  a vinte salários-mínimos ou a
parâmetro econômico diverso definido pelo respectivo órgão de
revisão, nos termos da regulamentação local; 
III – o investigado incorra em alguma das hipóteses previstas no
art. 76, § 2º, da Lei nº 9.099/95; 
IV – o aguardo para o cumprimento do acordo possa acarretar a
prescrição da pretensão punitiva estatal;
V – o delito for hediondo ou equiparado e nos casos de incidência
da Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006;  
(...)

03-. O presente apuratório de investigação trata da prática do delito

tipificado no  artigo 171, § 3º, na forma do artigo 71, ambos do Código Penal, cuja autoria é

atribuída a XXXXXXXXXXXXXXXX e a XXXXXXXXXXXXXXX, uma vez que ambas,  de forma livre e

conscientes de suas condutas, no período de 08/09/2016 a 03/10/2017 (fls. 119-121), mediante

fraude, obtiveram para si vantagem ilícita consistente na percepção de benefício de pensão por

morte de João Ragazzi Filho em prejuízo do INSS.

04-. A  materialidade  delitiva  e  a  autoria  do  crime  restaram

comprovadas pela representação de fl. 12-15; pelo Termo de Declarações de fls. 30-31; 33-34 e

39-41; pelos documentos de fls. 43-56; 61-125 e 151-152 e pelo Termo de acareação de fls. 148-

149, que compõem o inquérito policial em epígrafe. 

Avenida Dom Pedro I, nº 275 – Centro – Petrópolis – RJ
CEP: 2  5610-020   - Tel /Fax: (24) 2220-9250

2/4

mailto:prmcit@pres.mpf.gov.br
mailto:prmcit@pres.mpf.gov.br
mailto:prmcit@pres.mpf.gov.br


  

05-.  Diante  disso,  presentes  os  requisitos  objetivos  e  subjetivos

previstos no artigo 18, caput e §1º da Resolução 181 do CNMP, o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

oferece PROPOSTA DE ACORDO DE NÃO-PERSECUÇÃO PENAL com as seguintes condições: 

a)  apresentação  das  certidões  negativas  de  antecedentes
criminais,  até  final  de  setembro  de  2019  e  nos  dois  meses
seguintes ao término do acordo: 

a.1) Justiça Estadual – Comarca de Três Rios; 
a.2) Justiça Federal – Subseção Judiciária de Três Rios;

b)  obrigação solidária na reparação integral do dano (fl. 123) no
valor de R$ 19.359,30 (dezenove mil, trezentos e cinquenta e nove
rais e trinta centavos)1, em 48 vezes de R$ 403,31 (quatrocentos e
três  reais  e  trinta  e  um  centavos)  mediante  GPS,  que  serão
emitidas de seis em seis meses, comprometendo-se a beneficiária
do  acordo  a  comparecer  na  secretaria  do  3º  ofício  do  MPF,
Avenida Dom Pedro I, nº 275 – Centro – Petrópolis – RJ, em tempo,
para retirar as guias subsequentes; 

c) confissão de que praticou o seguinte fato criminoso:

 “XXXXXXXXXXXXXXXXX, de forma livre e consciente da ilicitude e
da reprovabilidade de sua conduta, com a decisiva participação de
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX,  obteve, para  si,  vantagem  ilícita
(percepção de benefício  previdenciário de pensão por morte do
instituidor JOÃO RAGAZZI FILHO – NB 169.469.207-5), em prejuízo
do INSS, induzindo a Autarquia Previdenciária em erro, mediante
fraude,  esta,  consubstanciada  na  apresentação,  à  referida
Autarquia,  por ocasião do requerimento do benefício de pensão
por morte, de comprovantes de residência (contas de telefone) que
ainda  estavam  em  seu  nome  e  que  constavam  seu  antigo
endereço (rua oito de maio, 335, Caixa d'Água, Três Rios), no qual
havia  vivido  com  o  instituidor  do  benefício,  não  obstante  não
preenchesse mais  o requisito da vida em comum, uma vez que
estava separada de fato de JOÃO RAGAZZI FILHO há muitos anos,
fato que causou um prejuízo à autarquia previdenciária no valor
(não atualizado) de R$ 17.033,72 (fls. 53 e 107-108 do IPL).” 

1 Valor atualizado até a data da apresentação da presente proposta (junho/2019), de acordo com o manual de orientação
de  procedimentos  para  os  cálculos  na  Justiça  Federal  –  CFJ,  disponível  em
https://www.cjf.jus.br/phpdoc/sicom/tabelaCorMor.php. Acesso em 09/07/2019.
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d) informar ao MPF, através do telefone (24) 2220-9255, secretaria
do 3º ofício, eventual mudança de endereço, número de telefone
e e-mail; 

e) proibição de ausentar-se da Comarca onde reside por mais de
08 (oito) dias, sem autorização do MPF. 

06-. Diante do exposto, requer o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL que o

presente acordo seja homologado judicialmente, com a necessária remessa dos autos ao MPF

para fins do disposto no §5º do artigo 18 da Resolução nº 181 do CNMP.

Petrópolis, 25 de julho de 2019
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