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EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA 
COMARCA DE JACUNDÁ. 

 
 
Processo nº 0001521-37.2020.8.14.0026 
Indiciada:  DAIANA DE CASTRO DIAS 
Capitulação Legal:  Art. 12 da Lei 10.826/2003, Art. 312 do CPB, Art. 304 do CPB 

e Art. 317 do CPB c/c Art. 69 do CPB. 

 

 

 
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, por seu Promotor de 

Justiça infrafirmado, no exercício das atribuições que lhe são conferidas pela 

Constituição Federal e pelas leis, vem perante Vossa Excelência ofertar DENÚNCIA 
em desfavor de: 

 

DAIANA DE CASTRO DIAS, brasileira, natural de 

Jacundá-Pa, nascida aos 09/08/1987, filha de José 

dos Reis Viana Dias e Maria José Castro Dias, 

Residente e Domiciliado na Rua Curió, nº 220, 

bairro Eletronorte, Jacundá-Pa, pela prática dos 

seguintes fatos delituosos: 

 

Noticia a peça informativa, que serve de base a essa Exordial 

Acusatória que, no dia 02 de Junho de 2020, a Denunciada DAIANA DE CASTRO 
DIAS foi presa em flagrante após cumprimento de Mandado de Busca e Apreensão 

expedido por este Juízo, mediante Representação da Autoridade Policial. 

 

A presente Investigação Policial teve início após o comparecimento 

da Sra. CELI  DE JESUS PEDROSO na Delegacia de Polícia de Jacundá, momento 

que relatou que a Assistente Social do Hospital Municipal, conhecida como DAIANA, 
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solicitou a quantia de R$ 50,00 (cinquenta reais) para comprar vitaminas para o seu 

padrasto ORMINDO, posto que o mesmo precisava da ingestão das vitaminas, porém 

no Hospital não tinha a referida medicação. Diante da proposta, a Vítima CELI 

entregou o dinheiro à Denunciada e logo após o padrasto teve alta do Hospital de 

Jacundá. 

 

Neste ínterim, o Sr. Ormindo voltou a ter complicações e foi internado 

no Hospital Regional de Tucuruí, ocasião em que ocorreram novas investidas em 

relação a família do Sr. Ormindo, tendo em vista que DAIANA dirigiu-se à casa de 

CELI, indagando acerca do benefício do referido paciente, pois precisaria do dinheiro 

para pagar um funcionário do Hospital de Tucuruí, com a finalidade de cuidar do Sr 

Ormindo, afirmando ainda, caso a Sra. CELI não entregasse o valor de R$ 1.000,00 

(mil reais) poderia ser presa. 

 

Ato contínuo, a Denunciada novamente foi à casa da Sra. CELI para 

informar que o Sr. Ormindo tinha falecido, bem como para solicitar o valor de R$ 

1.000,00 ( mil reais) para fazer o translado do corpo que estava na Cidade de Tucuruí 

e pagar o caixão. Contudo, a ofendida não efetuou o pagamento da vantagem 

indevida, posto que seu primo GENIVAL afirmou que o caixão era doado pela 

Prefeitura de Jacundá. 

 

Diante dos fatos narrados, fora acatada pelo Douto Juízo a 

Representação da Autoridade Policial para a busca e apreensão na residência da 

Denunciada e em diligências empreendidas pelos Policiais Civis no local, foram 

encontrados: 13 (treze) munições intactas calibre 28  CBC, 29 (vinte e nove) caixas 

de remédios diversos de tarja vermelha, 07 (sete) cartelas de remédios diversos, 

documentos e 01 (um) aparelho celular.  

 

Ao ser identificada, a Denunciada apresentou carteira de 

identificação do Conselho Regional de Serviço Social, registrada sob o número 1851, 

no Estado do Maranhão, em 02/04/2013 e, ao ser feita a pesquisa, foi constatado que 

a documentação era falsa, ensejando sua prisão em flagrante. 



 
 

            Promotoria de Justiça de Jacundá 
 

Os indícios de autoria dos delitos acima descritos são suficientes para 

justificar esta denúncia. A autoria encontra-se presente nas declarações das 

testemunhas e a Materialidade pelos mesmos depoimentos e demais documentos 

acostados nos autos. 

 

Assim, as condutas dolosas praticadas pela Denunciada são típica, 

antijurídica e culpável, qualificando-se como delituosa em face da norma Substantiva 

Penal Pátria. 

 

DOS CRIMES IMPUTADOS 
 

A) Da Prática do Crime do Porte de Munição de Arma de Fogo- Art. 12 da Lei 
nº 10.826/2003. 

 
Durante o cumprimento da busca em apreensão na residência da 

Denunciada foram localizadas 13 (treze) munições de arma intactas calibre 28 CBC, 

motivo pelo qual encontra-se incursa na sanção punitiva do referido tipo penal. 

 
B) Da Prática do crime de Uso de Documento Falso. 

  
Durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão e após a 

denunciada apresentar documento de identificação, fora constatado que os dados 

contidos na Carteira do Conselho Regional de Serviço Social do Maranhão com 

inscrição nº 1851, pertence a FIRMOCLECINA MORAIS FERREIRA, não sendo 

possível localizar nenhum registro em nome de DAIANA DE CASTRO DIAS, razão 

pela qual foi presa em flagrante pela referida conduta criminosa. 

 

C) Do Crime de Corrupção Passiva- Art. 317 do CPB. 
  

A Representação realizada pela Autoridade Policial ensejou pelo 

comparecimento da Vítima CELI à Delegacia de Polícia, a qual relatou que a 
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Denunciada solicitou vantagens indevidas, conforme se demonstra pelo depoimento 

da Vítima, in verbis: 

 

“Que cuidava de seu padrasto ORMINDO 

GONÇAVES DA COSTA, com quem convivia com 

sua mãe, que no dia 04 de abril de 2020 foi internado 

no Hospital Municipal de Jacundá com problemas de 

estômago, vomitando sangue e pneumonia; que no 

hospital conheceu uma senhora que se identificou 

como  sendo assistente social do hospital de nome 

DAIANA e disse que seu padrasto precisava de 
umas vitaminas que não tinham no hospital 
municipal, mas que se a relatora desse cinquenta 
reais para DAIANA que ela mesmo iria comprar e 
falaria para o médico de plantão aplicar em seu 
padrasto que estava internado, e a relatora então 
deu o dinheiro a DAIANA; que depois de alguns 

dias o Sr Ormindo recebeu alta, porém na terça feira, 

dia 28, seu Ormindo voltou a ser internado no 

hospital municipal de Jacundá, daí devido à 

gravidade do quadro de seu Ormindo, ele foi 

transferido para o Hospital de Tucuruí; que a senhora 

DAIANA perguntou sobre o benefício de seu 
Ormindo para a relatora que seria no valor de mil 
reais, dizendo que ia arrumar um funcionário do 
hospital de Tucurui para cuidar dele no hospital 
regional e disse que se não desse o dinheiro para 

pagar a pessoa lá em Tucurui que ela podia ser até 

presa, porém não passou o valor a DAIANA. Que na 

data de 29 de abril de 2020 a senhora DAIANA 
novamente procurou em sua casa, para dizer 
primeiramente que seu padrasto havia falecido e 
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que ela teria que arranjar os mil reais da 
aposentadoria de seu Ormindo para que DAIANA 
pagasse o transporte do corpo de volta para 
Jacundá e o caixão, sendo que disse que só tinha 
mil reais, então DAIANE falou que poderia 
arranjar o caixão por 400 reais e o translado do 
corpo por 600 reais, porém não deu o dinheiro para 

DAIANA e se informou com seu primo GENIVAL e 

descobriu que o caixão que DAIANA oferecia era 

doado pela Prefeitura Municipal de Jacundá.” (Grifo 

Nosso). 

 

O depoimento da Testemunha Natalina Soares da Silva segue no 

mesmo sentido: 

 

“ Que no dia 29/04/2020, a Depoente estava na casa 

da sua filha CELI DE JESUS PEDROSO, que era 

quem cuidava do pai dela, momento em que chegou 

na casa uma nacional que se identificou como 

DAIANA e que disse ser assistente social do 
Hospital Municipal, e que falou que ORMINDO 
teria evoluído a óbito no Hospital Regional de 
Tucuruí e que disse para CELI que para trazer o 
corpo de Tucuruí para Jacundá, CELI teria que 
pagar um valor de R$ 600,00 pelo translado, e que 
o caixão CELI teria que pagar um valor de R$ 
400,00; que CELI não pagou nenhuma das quantias 

para DAIANA pois descobriu que o caixão era doado 

pela Prefeitura; que sabe dizer que antes deste 
fato DAIANA já teria cobrado R$ 50,00 para 
comprar uma medicação para ORMINDO quando 
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o mesmo estava vivo e internado no Hospital 

Municipal de Jacundá.” 

  

Desta forma, vislumbra-se que a Denunciada solicitou por três vezes 

vantagem indevida em razão de sua função de Assistente Social no Hospital 

Municipal de Jacundá, praticando, portanto, três crimes de corrupção passiva.  

 

D) Da Prática do Crime de Peculato- Art. 312 do CPB. 
 

Em Sede Policial, ao ser indagada acerca dos medicamentos 

encontrados em sua posse, a Denunciada afirmou que foram doações de médicos e 

de alguns pacientes que evoluíram a óbito, bem como relatou que guardava em sua 

sala os medicamentos, mas que com a mudança do hospital municipal para o hospital 

de campanha, foram juntos com os seus pertencentes. Outrossim, durante a 

apreensão dos medicamentos, a Denunciada informou aos Policiais Civis que 

guardava as caixas de medicamentos, porque distribuía para algumas pessoas, 

corrompendo as caixas dos remédios para entregar já fracionados, já que a 

procuravam, sabendo que trabalhava no Hospital Municipal. 

 

Neste sentindo, nota-se que a Denunciada se apropriou dos referidos 

medicamentos que são de propriedade da Hospital Municipal de Jacundá. 

  

E) Do Concurso Material de Crimes- Art.69 do CPB 
 

 A Denunciada praticou mediante diversas ações, mais de um crime, 

ou seja, há pluralidade de condutas e pluralidade de resultados, pouco importando se 

os fatos ocorreram ou não no mesmo contexto fático, motivo pelo qual deve incidir a 

regra do Art. 69 do CPB, que estabelece o cúmulo material das penas. 

Houve a prática do crime de corrupção passiva em concurso material 

(três vezes) e estes em concurso material com o de uso documento falso, peculato e 

posse ilegal de munição.  
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Requerimentos Finais 
 

Ex positis, Vem o Ministério Público oferecer a presente DENÚNCIA 

contra DAIANA DE CASTRO DIAS, ao norte qualificada, como Incursa nas Sanções 

Punitivas do Art. 12 da Lei 10.826/2003, Art. 304 do CPB, Art. 312 do CPB, Art. 
317 do CPB (em concurso material por três práticas) c/c Art. 69 do CPB. 
Requerendo o seguinte: 

 

1- O recebimento desta denúncia, a Citação da Denunciada para 

responder à acusação e sua posterior intimação para audiência, de modo a ser 

processada no rito comum ordinário (Art. 394, 1, I, do CPP), até final condenação na 

hipótese de ser confirmada a imputação, nas penas dos crimes aqui narrados; 

 

2- A oitiva das testemunhas arroladas ao fim desta peca; 

 

3- Remessa dos Laudos Periciais solicitados pela Autoridade 

Policial, bem como do relatório da análise do aparelho celular que fora encaminhado à 

Superintendência de Tucuruí/Pa. 

 

4- Fixação de indenização mínima a título de danos materiais e 

morais coletivos, conforme art. 387, IV do CPP e a recente decisão da 2ª Turma do 

STF na AP 1002, Rel. Ministro Edson Fachin, ATA Nº 13, de 09/06/2020. DJE nº 151, 

divulgado em 17/06/2020. 

 

Jacundá/PA, 19 de Junho de 2020. 
 

 

 
 

Sávio Ramon Batista da Silva 
Promotor de Justiça
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ROL DE TESTEMUNHAS: 
 

1. JEFFERSON FRANK SILVEIRA NASCIMENTO- Policial Civil, Qualificado no 

IPL; 

2. SIDNEY RICHARD ARAÚJO- Policial Civil, Qualificado no IPL; 

3. CARLIVANNYA SILVA DOS SANTOS, Policial Civil Qualificada no IPL; 

4. CELI DE JESUS PEDROSO, Vítima- Qualificado no IPL; 

5. NATALINA SOARES DA SILVA Testemunha- qualificada no IPL; 

6. LÍCIA CONCEIÇÃO SOUZA- Secretária de Saúde do Município de Jacundá. 
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