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MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO AMAPÁ

5º OFÍCIO

EXCELENTÍSSIMO (A) SENHOR (A) JUIZ (A) FEDERAL DA 4ª VARA DA SEÇÃO

JUDICIÁRIA DO AMAPÁ.

Ref.: Inquérito Policial nº. 6561-57.2018.4.01.3100 (nº. 0210/2018)

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo procurador da República signatário, com

fundamento  no  art.  129,  inciso  I  da  Constituição  Federal,  no  art.  6º,  inciso  V  da  Lei

Complementar  nº  75/1993  e  no  art.  24  do  Código  de  Processo  Penal  (CPP),  oferece

DENÚNCIA em desfavor de

MÁRIO  AMANAJÁS  DUARTE,  brasileiro,  separado,
contador/despachante, natural de Macapá/AP, nascido aos 16/11/1967,
filho de Mário Ferreira Duarte e de Maria Amanajás Duarte, portador
do CPF nº. 188.475.102-44, residente e domiciliado na Travessa Santa
Maria, 122, Infraero II, Macapá-AP;

ANDREA NUNES BASTOS,  brasileira,  solteira,  estudante,  natural
de Macapá/AP, nascida aos 12/08/1991, filha de Maria Creuza Nunes
Bastos,  portadora  no  CPF  nº.  006.766.432-64  e  do  Documento  de
Identidade  nº.  341174-SSP/AP,  residente  e  domiciliado  na  Av.  4ª
Aturiá, nº 280 (altos do lado esquerdo), Araxá, Macapá/AP;

TATIANA  DA  SILVA  FERREIRA,  brasileira,  solteira,  babá,
portadora no CPF nº. 029.266.902-07 e do Documento de Identidade
nº.  534370/SSP/AP,  residente  e  domiciliado  na  Rua  4ª  Avenida,  nº
341, Araxá, Macapá/AP.

pelos fundamentos que passa a expor. 
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O  denunciado  MÁRIO  AMANAJÁS  DUARTE,  de  forma  voluntária  e

consciente,  exercendo  o  comando  da  associação  criminosa  (ou  organização  criminosa),

associou-se  às  denunciadas  ANDREA  NUNES  BASTOS  e  TATIANA  DA  SILVA

FERREIRA com o objetivo  de obter,  para si  e  para outrem,  vantagem financeira  ilícita,

induzindo alguém em erro mediante artifício fraudulento, em prejuízo de autarquia federal

(Instituto Nacional do Seguro Social – INSS). 

Infere-se, portanto, que tais condutas se amoldam ao disposto no art. 288 (ou

art. 2º da Lei nº. 12.850/2013), art. 299 e art. 171, §3º, todos do Código Penal (estelionato

majorado). 

1 – CONTEXTUALIZAÇÃO DAS INVESTIGAÇÕES:

No início do ano de 2016, a Polícia Federal e o Ministério Público Federal

iniciaram  investigações  com  o  fito  de  apurar  a  materialidade  e  a  autoria  de  fraudes

previdenciárias no Estado do Amapá, por meio da concessão indevida de auxílio-reclusão e

pensão por morte, com efeitos retroativos, a partir de falsificação de documentos públicos e

inserção de dados falsos nos sistemas do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS.

À época,  a  PF  e  o  MPF deflagaram a  denominada  “Operação  Ex tunc”,

durante a qual foram cumpridos mandados de busca e apreensão e condução coercitiva nos

municípios  de  Macapá/AP e  Porto  Grande/AP,  com  o  objetivo  de  compreender,  colher

elementos probatórios e desarticular o esquema criminoso.

Ocorre que, dando continuidade à persecução penal inquisitiva, percebeu-se a

existência de considerável número de cadernos apuratórios destinados à averiguação de fatos

semelhantes, entre si e entre os apurados na operação supramencionada, de modo que, em

leitura sistemática destes,  verificou-se a continuidade do esquema criminoso em comento,

com a participação de novos agentes com modus operandi semelhante.

 A partir da coleta dos elementos probatórios constantes nos autos do Inquérito
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Policial principal (nº. 239/2016 – SRPF/AP), foi possível apurar a existência de verdadeiras

organizações criminosas, composta por particulares e servidores públicos, que, em um curioso

e complexo modelo organizacional de divisão de tarefas, destinam-se à execução de fraudes

previdenciárias, bem como de associações criminosas associada para a finalidade específica

de  executar  fraudes  previdenciárias  –  relacionadas  ao  benefício  de  auxílio-reclusão  –,

auferindo lucros indevidos em prejuízo da autarquia federal em questão (INSS).

Importa salientar que, conforme informações prestadas pela supramencionada

autarquia federal, desde o ano de 2015, o Estado do Amapá é o Estado da Federação com

maior  índice  de  concessão  de  auxílio-reclusão,  bem  como  o  que  mais  retroage  o

pagamento, o que, por si, já é um relevante sinal da dimensão da fraude.

Diante de tais informações, a Polícia Federal e o Ministério Público Federal,

com  o  devido  provimento  judicial,  deflagaram  a  segunda  etapa  da  referida  operação,

denominada “Operação Ex tunc – A Liga da Injustiça”.

No caso  em apreço,  apurou-se  a  fraude  perpetrada  para  o  recebimento  do

auxílio reclusão nº. 25/173.367.0294 (Apenso nº. I – volume único), no nome de NATHAN

DIAS FERREIRA JÚNIOR, encabeçado por MÁRIO AMANAJÁS DUARTE, responsável

pela  coordenação  dos  trabalhos,  arregimentação  de  pessoal  (agentes  executórios  e  falsos

beneficiários), divisão das tarefas e pela falsificação de documentos públicos. 

Até  o  presente  momento  confirmou-se  como  integrante  da  associação

criminosa  ANDREA NUNES  BASTOS  –  selecionada  por  MÁRIO –  e  TATIANA DA

SILVA FERREIRA – convidada por ANDREA – .

Embora apenas o Benefício nº 25/173.367.0294 (auxílio reclusão) tenha tido a

sua apuração concluída no IPL nº 210/2018, há notícia de outras fraudes perpetradas pelo

grupo,  de  acordo com depoimento  de  ANDREA NUNES BASTOS (fls.  213/217 –  IPL

210/2018), a qual informou ter conhecido  MÁRIO AMANAJÁS no ano de 2016 e, desde

então, já ter acompanhado cinco pessoas para conseguirem o auxílio-reclusão: 

“(…) SIMONE, VIVIANE, MAIARA, MARIA TELES e por último TATIANA;
(…) QUE MARIA TELES não recebeu, pois já havia um benefício no nome do
marido  dela;  QUE  SIMONE  recebeu  cerca  de  20  mil  reais;  QUE  VIVIANE
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recebeu cerca de 40 mil reais; QUE MAIARA recebeu cerca de 18 mil reais; QUE
TATIANA receberia 40 mil reais; QUE metade desses valores eram pagos para as
pessoas envolvidas no esquema”.

Conforme  se  pôde  apurar,  não  apenas  o  benefício  objeto  destes  autos  foi

fraudado pela associação. Outros crimes foram cometidos e, assim, realizado o recebimento

de outros benefícios com valores elevados, por meio da prática do mesmo modus operandi, os

quais ainda se encontram em investigação.

A associação, portanto, atraia pessoas (geralmente mulheres) para que, com a

participação de vários agentes, fosse concluída fraude para o recebimento de benefícios, cujo

valor recebido era partilhado entre os integrantes do esquema. A quantia (geralmente, bem

elevada) era paga pelo INSS, a título de retroatividade.

2 – CONTEXTUALIZAÇÃO FÁTICO-DELITIVA:

Como já  mencionado,  a  partir  das  diligências  executadas,  apurou-se  que  o

denunciado MÁRIO AMANAJÁS é responsável pela coordenação geral dos “trabalhos” da

associação e exerce funções fundamentais às empreitadas delitivas, como arregimentação de

pessoal  (agentes  executórios  e  falsos  beneficiários),  divisão  das  tarefas  e  falsificação  de

documentos públicos.

A bem da verdade, trata-se de um esquema criminoso, orquestrado pelo mesmo

grupo, que já causou grandes prejuízos ao erário, muitos dos quais em apuração.

Depreende-se  que  o  ora  denunciado  possuía  pessoa  dentro  do  Instituto  de

Administração  Penitenciária  do  Estado  do  Amapá  –  IAPEN/AP (podendo  ser  detento  ou

funcionário  público,  ainda  não foi  identificado(s)),  que  contatava  outros  detentos,  com o

intuito de arregimentar “clientes” (presos) com a promessa de recebimento do benefício do

“auxílio-reclusão”,  mesmo  quando  os  pretensos  beneficiários  não  possuíam  os  requisitos

necessários.

Apurou-se,  ainda,  que  algumas  vezes  a  documentação  era  fornecida  por

namorada/companheira que não estava presa, a pedido do apenado, já captado internamente
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no IAPEN, sabendo que seriam realizados trâmites para recebimento de benefício indevido.

Em  posse  dos  documentos  pessoais  do  apenado  e  dos  da

namorada/companheira, eram providenciadas as falsificações e posterior pleito do benefício

perante a autarquia federal (Destaca-se o depoimento de Marcia Rodrigues Dias – mídia CD

da fls. 484).

Por outras vezes, quando apenas possuía a documentação do apenado e após

fazer os devidos “ajustes” na documentação (falsificações), iniciava uma próxima etapa da

empreitada criminosa: o recrutamento de mulheres que aceitavam assumir o falso papel de

companheiras  dos  pretensos  beneficiários  e,  por  vezes,  representantes  legais  dos  seus

dependentes  (ou  falsos  dependentes),  em  troca  de  parcela  do  valor  a  ser  recebido  pela

organização.

Importa mencionar que a natureza das falsificações variava de acordo com a

situação individual dos pretensos beneficiários. Entretanto, em regra, inseria-se informações

falsas  nas  Carteiras  de  Trabalho  e  Previdência  Social  –  CTPS  (a  fim  de  gerar  vínculos

trabalhistas  extemporâneos);  criava-se  certidões  de  nascimento  de  falsos  dependentes  e

certidões de casamento (entre o apenado e a falsa companheira); e se editava certidões, do

IAPEN/AP, atestando tempo de recolhimento superior ao real (a fim de majorar o valor a ser

recebido a título retroativo do benefício).

Posteriormente,  o  próprio  denunciado,  ou  um  de  seus  “colaboradores”,

agendava  a  data  de  protocolo  do  requerimento  administrativo  perante  o  INSS.  No  dia

marcado, o denunciado ou comparsas levavam as “falsas companheiras” dos apenados e as

aguardava fora da sede da mencionada autarquia federal.

Após o deferimento do pleito  administrativo,  o denunciado,  juntamente aos

demais envolvidos, dirigia-se às instituições bancárias a fim de realizar o saque dos valores

recebidos a título de pagamento retroativo (sempre majorado, em virtude da falsidade das

informações contidas na certidão que atesta o tempo de recolhimento).

A partir  de então,  geralmente,  o  recluso  passava a receber  mensalmente os

valores do benefício, acarretando em um grande prejuízo ao Erário.
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Nesse contexto acima narrado, as investigações apuraram irregularidades na

concessão  do  benefício  n.º  B-25/173.467.029-4  (auxílio-reclusão),  no  qual  figura  como

segurado NATHAN DIAS FERREIRA JÚNIOR (CPF n.º  019.621.321-62),  requerido  por

TATIANA DA SILVA FERREIRA (CPF n.º 029.266.902-07) que, no ato do requerimento

administrativo  junto  ao  INSS,  declarou-se  companheira  de  NATHAN e  genitora  de  uma

suposta filha de ambos, Nathalia Ferreira Ferreira.

Depreende-se  que,  na  verdade,  TATIANA não  possuía  vínculo  algum com

NATHAN,  de  modo  que  as  informações  prestadas  ao  INSS  eram  falsas,  bem  como  os

documentos  probatórios  apresentados na ocasião do requerimento,  inclusive  a  certidão  de

nascimento de “Nathália” (suposta filha), e a certidão de tempo de reclusão, o que culminou

na majoração do valor recebido a título retroativo. 

A empreitada  criminosa  também  contou  com  a  participação  de  ANDREA

NUNES BASTOS,  mencionada por  TATIANA como sendo a pessoa que a apresentou a

MÁRIO AMANAJÁS e como parceira do denunciado na organização dos atos criminosos.

3 – INDIVIDUALIZAÇÃO DAS CONDUTAS:

Diante de todo o quadro fático exposto acima,  a autoria e a materialidade

delitiva  restaram  plenamente  comprovadas,  sobretudo  pelos  documentos:  I)  Cópia  do

Processo de auxílio-reclusão nº 25/173.367.0294, do INSS (fls. 66-93) e Apenso I; II) Cópia

do Relatório de Informação nº.  010/REAPE-AP/APEGR/SE/MPS, 98-105 e 124-131); III)

sobre a falsidade da certidão de nascimento de suposta filha de NATHAN (Nathália Ferreira

Ferreira) fl. 180-184; IV) Termo de declarações de TATIANA DA SILVA FERREIRA (fls.

116-205);  V)  Termo  de  declarações  de  ANDREA NUNES  BASTOS  (fls.  213-217);  VI)

Extratos sobre o pagamento do benefício a TATIANA (fls. 297-299); VII) Relatório de análise

de material apreendido (fls. 300-309); VIII) Ofício nº. 1964/2019 – CEP/Iapen (fls. 373-375);

IX) Auto de Qualificação e Interrogatório de ANDRE NUNES BASTOS (fls. 431-432).

Nesse sentido, conclui-se que os atos perpetrados por  MÁRIO AMANAJÁS

DUARTE, ANDREA NUNES BASTOS e TATIANA DA SILVA FERREIRA se adequam,
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perfeitamente, às seguintes tipificações penais.

3.1. Estelionato majorado em concurso material (art. 171, §3º, c/c art. 69, ambos do CP):

Ao obter, para si e para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo

e  mantendo  a  autarquia  federal  INSS  em  erro,  mediante  meios  fraudulentos,  MÁRIO

AMANAJÁS  DUARTE,  ANDREA  NUNES  BASTOS  e  TATIANA  DA  SILVA

FERREIRA incorreram no tipo penal em questão, em evidente concurso material.

Assim,  para  melhor  visualização  individual  dos  fatos  investigados,  cumpre

destacar o quadro sintético abaixo:

Instituidor/Segurado Nathan Dias Ferreira Júnior

Benefício Auxílio-Reclusão – nº. 25/173.367.029-4

Valor Apurado (Prejuízo) R$ 47.205,96 (quarenta e sete mil, duzentos e
cinco reais e noventa e seis centavos)

Agente Executor/Recebedor Tatiana da Silva Ferreira

Falso dependente Natália Ferreira Ferreira 

Cartório  (Emissão  de  Certidões  de
Nascimento falsas)

Cartório Cristiane Passos

Servidor/INSS  –  Responsável  pela
Concessão do Benefício

Laura Bezerra Assunção

Servidor/IAPEN – Responsável pela falsa
certidão de início de cumprimento de pena

Elizangela Gomes dos Passos

Investigados/Suspeitos 1 – Mário Amanajás Duarte;
2 – Andrea Nunes Bastos;
3 – Tatiana da Silva Ferreira;

Agência do INSS APS/Macapá/AP

 

3.2. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA (Art. 288 do CP) OU ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA

(art. 2º, caput e §3º da Lei nº. 12.850/2013)

Pelo apuratório, os denunciados MÁRIO AMANAJÁS DUARTE, ANDREA
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NUNES  BASTOS  e  TATIANA DA SILVA FERREIRA,  que  totalizam  três  pessoas,

associaram-se  com a  finalidade  de  cometer  crime,  incorrendo,  diante  dos  fatos  até  agora

apurados, no crime capitulado no art. 288 do Código Penal.

Conforme já demonstrado, MÁRIO AMANAJÁS DUARTE não somente se

associou a mais duas pessoas (de forma ordenada e com divisões de tarefas) com o objetivo

de  obter,  diretamente,  vantagem financeira  para  fins  de  prática  de  infrações  penais,  mas

também exerceu o comando do grupo.

Importa destacar que é possível que com a investigação, que ainda está em

curso, seja confirmado que se trate de organização criminosa sob o comando de (MÁRIO

AMANAJÁS), em razão da participação de mais pessoas no esquema criminoso, já que os

outros  elementos,  ordenação,  divisão de tarefas,  objetivo  de  obter  vantagem por  meio  de

prática  de  infrações  penais  com  penas  máximas  superiores  a  quatro  anos,  já  estão

evidenciadas, o que configuraria o enquadramento no tipo do art. 2º,  caput e §3º da Lei nº.

12.850/2013.

3.3. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO (art. 299 do Código Penal):

Com o intuito de obter fraudulentamente o benefício previdenciário de auxílio-

reclusão,  o  denunciado  MÁRIO AMANAJÁS DUARTE falsificou documentos  públicos,

tais como certidões de nascimento, informações prisionais e declarações, com o auxílio de

ANDREA NUNES BASTOS e TATIANA DA SILVA FERREIRA, que os forneciam a ele

documentos verdadeiros, seja de maneira direta ou indireta, o que possibilitava a realização da

falsificação.

Ressalte-se  que o uso de  tais  documentos  para  a  obtenção do benefício  de

auxílio-reclusão de forma fraudulenta não exaure o potencial lesivo desses documentos, os

quais  podem  ser  utilizados  para  o  cometimento  de  outros  crimes,  razão  pela  qual  os

denunciados MÁRIO AMANAJÁS DUARTE,  ANDREA NUNES BASTOS e TATIANA

DA SILVA FERREIRA devem responder pelo tipo penal previsto no artigo 297 do Código

Penal.

4 – REPARAÇÃO DOS DANOS CAUSADOS:
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O ordenamento jurídico pátrio prevê, no art. 387, IV do Código de Processo

Penal (CPP), a possibilidade de a decisão judicial condenatória impor o pagamento de valor

mínimo a título de indenização dos danos causados pela infração penal.  Nesse sentido,  e

diante da necessidade de se possibilitar o exercício do contraditório em relação ao valor a ser

indenizado, passa-se a expor o seguinte.

Conforme se depreende dos documentos de fls. 125 (Volume I), oriundos do

INSS, das informações obtidas durante a investigação, a empreitada criminosa acarretou um

prejuízo, ao Erário, na ordem de R$ 47.205,96 (quarenta e sete mil, duzentos e cinco reais e

noventa e seis centavos), em valores não atualizados.

Nesse sentido, faz-se necessária a condenação, também, de reparação mínima

do dano ocasionado no valor de R$ 47.205,96 (quarenta e sete mil duzentos e cinco reais e

noventa e seis centavos), com a devida atualização monetária, nos termos do art. 387, IV do

CPP. 

5 – PEDIDO:

Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo procurador da República

signatário, requer:

a) recebimento da presente denúncia e a citação dos denunciados para

responder à presente ação penal no prazo de 10 (dez) dias, nos termos

do art. 396 do CPP;

b) a condenação de MÁRIO AMANAJÁS DUARTE pela prática, em

concurso material, do tipo penal previsto no  art. 288, 299 e 171, §3º,

c/c art.  69,  todos do Código Penal,  sendo possível ainda haver a

adequação do art. 288 para o tipo previsto no art. 2º, §3º da Lei nº.

12.850/13;

c)  a  condenação de  ANDREA NUNES BASTOS pela  prática,  em

concurso material, do tipo penal previsto no  art. 288, 299 e 171, §3º,
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c/c art.  69,  todos do Código Penal,  sendo possível  ainda haver a

adequação do art. 288 para o tipo previsto no art. 2º, caput, da Lei

nº. 12.850/13;

d) a  condenação de TATIANA DA SILVA FERREIRA pela prática,

em concurso material,  do tipo penal previsto no  art. 288, 299 e 171,

§3º, c/c art. 69, todos do Código Penal, sendo possível ainda haver a

adequação do art. 288 para o tipo previsto no art. 2º, caput, da Lei

nº. 12.850/13;

e) a condenação dos denunciados ao pagamento de  R$ 47.205,96

(quarenta e sete mil duzentos e cinco reais e noventa e seis centavos)

a título de reparação dos danos causados em decorrência das infrações,

nos moldes do art. 387, IV do Código de Processo Penal (CPP);

Macapá/AP, 16 de julho de 2019.
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