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Poder Judiciário

Seção Judiciária do Estado de Pernambuco

Subseção Judiciária de Ouricuri

27.a Vara Federal

PROCESSO Nº: 0800199-14.2020.4.05.8309 - AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 
RÉU: JOSE LOPES BENICIO 
ADVOGADO: Patricia Nascimento De Cerqueira e outros 
27ª VARA FEDERAL - PE (JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO)

CERTIDÃO NARRATIVA

CERTIFICO, a pedido da parte interessada, que tramita nesta 27ª Vara Federal/PE a Ação Penal nº 0800199-
14.2020.4.05.8309, ajuizada em 17/07/2018, promovida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL em face de JOSÉ
LOPES BENÍCIO (CPF 983.793.804-87) pelo cometimento dos crimes tipificados no art. 16 c/c art. 1º § único, I, da Lei
7.492/1986.

CERTIFICO que a denúncia foi proposta, inicialmente, em face de JOSÉ LOPES BENÍCIO e de FRANCISCO WELIÉCIO
MIRANDA (CPF 599.757.844-53), em ação penal tombada sob o nº 0807445-32.2018.4.05.8309, em trâmite também
perante a 27ª Vara Federal/PE.

De acordo com a denúncia, Entre 20/04/2007 a 26/08/2013, os acusados, sócios e administradores da pessoa jurídica
PLAN-CAR VEÍCULOS LTDA (CNPJ: 08.785.705/0001-73), praticaram crime contra o Sistema Financeiro Nacional,
com habitualidade, consistente em fazer operar instituição financeira, por equiparação, já que atuavam captando e
administrando seguros sem a devida autorização legal, nos Município de Trindade-PE e de Ouricuri-PE.

A denúncia, instruída com os autos do Inquérito Policial n. 91/2014 e no Processo nª 410- 25.2016.4.05.8309 (Quebra de
sigilo bancário), foi recebida pelo Juízo da 27ª Vara Federal em 03/08/2018 (id. 4058309.14524515)

Devidamente citado, o réu JOSÉ LOPES BENÍCIO apresentou resposta à acusação (id. 4058309.14524511).

Em decisão id. 4058309.14524503, constatando a inexistência de qualquer hipótese prevista no art. 395 do CPP, que
acarretasse a rejeição da denúncia, assim como nenhuma hipótese prevista no art. 397 do CPP, que levasse à absolvição
sumária dos denunciados, o Juízo determinou a designação de audiência de instrução e julgamento.

Em audiência de instrução realizada em 12/03/2020 (Termo de audiência id. 4058309.14524502), o MPF ofereceu aos
acusados proposta de suspensão condicional do processo.

Em decisão proferida em 06/04/2020 (id. 4058309.14524500), o Juízo homologou a proposta de suspensão condicional
do processo em relação ao réu FRANCISCO WELIÉCIO MIRANDA.

Já em relação ao réu FRANCISCO WELIÉCIO MIRANDA, em razão da existência de certidão positiva de antecedentes
criminais, a atrair o impedimento previsto no caput do art. 89 da Lei n.º 9.099/95, não foi possível a homologação da
proposta de suspensão condicional do processo, pelo que o Juízo ordenou o desmembramento do processo em relação
a esse réu, a fim de proporcionar o prosseguimento da ação penal.

Ato contínuo, em 22/05/2020, por desmembramento do processo nº 0807445-32.2018.4.05.8309, autuou-se o processo nº
0800199-14.2020.4.05.8309.

Em despacho proferido em 22/05/2020 (id. 4058309.14545678) foi determinada a designação de audiência de instrução
e julgamento, para oitiva das testemunhas arroladas e interrogatório do réu.

CERTIFICO, por fim, que, atualmente, aguarda-se uma data disponível para realização da referida audiência.

O certificado é verdade. Dou fé. Eu, Eduarda Diniz Costa Leal, técnica judiciária, digitei.
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Processo: 0800199-14.2020.4.05.8309
Assinado eletronicamente por:
EDUARDA DINIZ COSTA LEAL - Servidor Geral
Data e hora da assinatura: 03/09/2020 10:46:18
Identificador: 4058309.15799383
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