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1

O  MINISTÉRIO  PÚBLICO  FEDERAL,  pelo  Procurador  da  República  que  esta

subscreve,  no  uso  de  suas  atribuições  legais  e  constitucionais,  e  com base  no

inquérito policial em anexo, vem à presença de Vossa Excelência, com fulcro  no

artigo 129, inciso I, da Constituição Federal e no art. 257, inciso I, do Código de

Processo Penal, oferecer DENÚNCIA em desfavor de:

ANA  PAULA  DOURADO  SANTANA,  brasileira,  

e

ANA CAROLINA DOURADO SANTANA,  brasileira, 

 pela prática das

condutas típicas descritas a seguir.
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1. DO FATO TÍPICO. 

As denunciadas  Ana Paula Dourado Santana e Ana Carolina

Dourado Santana, de modo consciente e voluntário, subtraíram bens da Secretaria do

Audiovisual – SAv, vinculada ao Ministério da Cultura, em proveito próprio, valendo-se

da facilidade que lhes proporcionava a qualidade de funcionário público da primeira.

Consoante  restou  apurado,  no  dia  07/11/2012,1 a denunciada

Ana Carolina Dourado Santana,  mediante anuência/autorização de sua irmã,  Ana

Paula Dourado Santana, então ocupante do cargo de Secretária do Audiovisual na

Secretaria do Audiovisual do Ministério da Cultura, subtraiu do 8º andar do Edifício

Parque da Cidade – Secretaria do Audiovisual - SAV bens2 cujos registros de saída

foram  conferidos  pelo  funcionário  da  empresa  de  segurança  IPANEMA,  Sr.  Edgar

Leandro Pereira Santos.

Os  fatos  começaram  a  ser  investigados  pela  Comissão  de

Sindicância nº 01400.025816/2014-18 a partir de notícia de possível extravio e furto de

bens públicos doados pela Associação Cidadela-ARTE, CULTURA E CIDADANIA e

pela Agência do Instituto Mundial para as Relações Internacionais (Agência IR.wi) à

Secretaria do Audiovisual vinculada ao Ministério da Cultura, referentes aos Convênios

720785/2009 e 748917/2010.

Durante  as investigações  no  âmbito  administrativo  e  policial,

averiguou-se que no  dia  5/11/2012,  o  servidor  Cleber  Costa  dos  Santos,  à  época

ocupante  da  função  DAS  101.3  na  Secretaria  do  Audiovisual/MinC,  recebeu

informação  da denunciada  Ana Paula  Dourado Santana,  a  quem era  diretamente

subordinado, de que todos os equipamentos que guarneciam a sala em que trabalhava

iriam ser retirados por um preposto da Agência Mundial. 

De posse dessa informação, o servidor Cleber elaborou uma lista

na  qual  estavam relacionados  todos  os  equipamentos  existentes  em sua  sala  e  a

1  Frise-se  que a  retirada deu-se no mesmo dia da exoneração da denunciada  Ana  Paula  Dourado Santana  do cargo de
secretária  da  Secretaria  do  Audiovisual,  a  qual  foi  convertida  em  destituição  de  cargo  em  comissão  pelo  Ministro  da
Transparência, Fiscalização e Controle,  por meio da Portaria nº. 938, de 24/05/2016, publicada no D.O.U. de 30/05/2016 (fls.
205/207).

2 Os bens subtraídos serão elencados ao final da narrativa dos fatos.
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repassou ao Sr. Edgar Leandro Pereira Santos, a fim de que houvesse a conferência

de todos os bens que fossem retirados.

No  dia  7/11/2012  compareceu  à  Secretaria  do  Audiovisual  do

Ministério  da  Cultura  a  denunciada  Ana  Carolina  Dourado  Santana,  retirando  os

equipamentos listados e devidamente conferidos pelo vigilante, o Sr. Edgar Leandro

Pereira  Santos.  O  servidor  Cleber  também  presenciou  a  retirada,  tendo,  inclusive,

ajudado na acomodação dos equipamentos.

Após ser instada a se manifestar sobre os fatos, a  denunciada

Ana Carolina Dourado Santana afirmou que agiu em nome da Agência  do Instituto

Mundial  para  as  Relações  Internacionais  (Agência  IR.wi),  tendo  entregado  os

equipamentos  que  retirou  da  Secretaria  do  Audiovisual  aos  funcionários  da

mencionada agência. A denunciada Ana Paula Dourado Santana corroborou a versão

apresentada por sua irmã e, também, a informação de que havia autorização sua para

a retirada dos equipamentos.

Contudo,  tal  narrativa  restou  rechaçada  pela  presidente  da

Agência IR.wi, a Sra. Carolina de Souza Valente, que asseverou não ter autorizado ou

ordenado à denunciada Ana Carolina Dourado Santana a retirada de quaisquer bens

da Secretaria do Audiovisual anteriormente doados pela sua empresa (fls.  101/102)

(138-v/139-v).3 Em seus depoimentos,  Carolina de Souza Valente aduz, ainda,  que

apenas  tomou  conhecimento  dos  fatos  quando  foi  intimada  como  testemunha  na

sindicância. 

Pelo  exposto,  resta  patente  que  as  denunciadas  Ana  Paula

Dourado  Santana e Ana  Carolina  Dourado  Santana, agiram  de  maneira  livre,

consciente  e  deliberada,  com  a  intenção  clara  e  direta  de  subtrair  os  bens  em

referência em proveito próprio, afastando-se, desse modo, a denunciada  Ana Paula

Dourado Santana dos seus deveres funcionais, e valendo-se ambas da facilidade que

lhes proporcionava a qualidade de funcionário da primeira.

Acrescente-se, por fim, que durante as investigações no âmbito

administrativo,  a denunciada  Ana Carolina Dourado Santana devolveu alguns dos

bens subtraídos, o que, entretanto, não afasta a conduta típica por ela praticada.

3 Saliente-se que a denunciada Ana Carolina Dourado Santana era estagiária em uma das empresas de Carolina de 
Souza Valente (Pacta Consultoria). 
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• LISTA  DOS  BENS  SUBTRAÍDOS  PELA  DENUNCIADA  ANA  CAROLINA
DOURADO SANTANA NO DIA 07/11/2012:
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• LISTA  DOS  BENS  SUBTRAÍDOS  PELA  DENUNCIADA  ANA  CAROLINA
DOURADO  SANTANA  NO  DIA  07/11/2012  QUE  AINDA  NÃO  FORAM
DEVOLVIDOS:

2. TIPIFICAÇÃO PENAL DAS CONDUTAS.

Pelos fatos acima expostos, conclui-se que as denunciadas  Ana

Paula  Dourado  Santana e Ana  Carolina  Dourado  Santana praticaram  o crime

tipificado no art.  312,  § 1º,  do Código Penal  Brasileiro  no exato  momento  em que

subtraíram os bens da Secretaria do Audiovisual do Ministério da Cultura. 

Vejamos o texto da norma legal:

Art. 312 - Apropriar-se o funcionário público de dinheiro, valor ou qualquer outro
bem móvel, público ou particular, de que tem a posse em razão do cargo, ou
desviá-lo, em proveito próprio ou alheio:

Pena - reclusão, de dois a doze anos, e multa.
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§ 1º - Aplica-se a mesma pena, se o funcionário público, embora não tendo a
posse do dinheiro, valor ou bem, o subtrai, ou concorre para que seja subtraído,
em proveito próprio ou alheio, valendo-se de facilidade que lhe proporciona a
qualidade de funcionário.

Eis o crime pelo qual devem as acusadas responder no bojo do

processo persecutório inaugurado a partir da presente denúncia.

3. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE.

Os fatos narrados na presente denúncia estão comprovados por

meio dos documentos que constam do IPL nº 0707/2015, em especial os depoimentos

prestados no âmbito da Comissão de Sindicância Investigativa nº 01400.025816/2014-

18 e da Comissão de Processo Administrativo Disciplinar nº 01400.015763/2015-08.

A materialidade e autoria do crime restaram evidenciadas a partir

da lista elaborada pelo servidor Cleber Costa dos Santos e conferida pelo Sr. Edgar

Leandro Pereira Santos (fls. 72/73), na qual constam os bens que foram efetivamente

subtraídos  pela  denunciada  Ana  Carolina  Dourado  Santana,  bem  como  pelos

depoimentos  colhidos  durante  as  investigações  administrativas  e  policiais,

notadamente  os  de  fls.  65/66,  68/71,  105/106  e  155/156.  Ressalta-se  aqui  os

depoimentos  das próprias  denunciadas  (fls.  176/178  e  182/184),  nos  quais  ambas

admitem que a denunciada Ana Carolina fez a retirada dos bens sob a autorização da

denunciada Ana Paula.

5. DOS PEDIDOS.

Diante  do  exposto,  o  Ministério  Público  Federal  requer  o

recebimento desta denúncia, a citação das denunciadas para responder à acusação,

na  forma do  art.  396  do Código de Processo  Penal,  e,  ao  final,  que  seja  julgado

procedente o pedido condenatório ora formulado pelo órgão acusador,  com a justa

condenação de Ana Paula Dourado Santana e de Ana Carolina Dourado Santana

pela prática do art. 312, § 1º, do Código Penal. 
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Por fim, além dos documentos mencionados, os quais se requer

que  sejam  aproveitados  no  processo  criminal  como  provas  judiciais,  esse  órgão

ministerial requer que as denunciadas Ana Paula Dourado Santana e Ana Carolina

Dourado Santana sejam interrogadas em juízo e que sejam ouvidas as testemunhas

abaixo arroladas.

Brasília, 30 de março de 2017.

Ivan Cláudio Marx 
Procurador da República

Rol de Testemunhas:

1  –  CLEBER  COSTA  DOS  SANTOS,  

2  –  EDGAR  LEANDRO  PEREIRA  SANTOS,  

 

3  –  CAROLINA  DE  SOUZA  VALENTE,   
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