
 

 

 
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO DISTRITO FEDERAL 
 

PORTARIA Nº 101, DE 14 DE MARÇO DE 2019. 

 

A PROCURADORA-CHEFE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO 

DISTRITO FEDERAL, no uso da competência que lhe foi delegada pela Portaria PGR nº 

1036, de 27 de setembro de 2017 e tendo em vista o disposto na Portaria PGR nº 458, de 2 de 

julho de 1998, bem como as informações constantes nos autos nº 1010270-

56.2018.4.01.3400; 

 

Inquérito Policial instaurado para apurar possível prática do crime previsto no 

art. 19 da Lei nº 7.492/86, em razão de obtenção fraudulenta de financiamento para aquisição 

de veículo, junto a instituição bancária privada. Processo inicialmente remetido pela Segunda 

Vara Criminal de Ceilândia/DF, a requerimento do MPDFT, à Justiça Federal. O Procurador 

da República oficiante, por sua vez, considerando tratar-se de possível crime de estelionato 

(CP, art. 171), manifestou-se judicialmente pelo declínio de atribuições. Discordância do 

Juízo Federal; 

 

CONSIDERANDO a Decisão n. 118/2019 – AJCA/SGJ/GABPGR, de 27 de 

fevereiro de 2019, em que resolveu o conflito reconhecendo a atribuição do Ministério 

Público Federal, devendo os autos ser remetidos à Procuradoria da República no Distrito 

Federal; 

 

CONSIDERANDO a delegação de competência feita pelo Procurador-Geral da 

República, nos termos da Portaria PGR nº 458, de 2 de julho de 1998, a esta signatária para 

designação de Membro para oficiar em processos submetidos à deliberação do Procurador-

Geral da República nos termos do art. 28 do Código de Processo Penal, quando a 

manifestação conclusiva for pelo prosseguimento na apuração dos fatos ou oferecimento da 

respectiva denúncia; 
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RESOLVE: 

Designar o(a) Procurador(a) da República titular do PRDF - 14º OFÍCIO e, nos 

seus impedimentos, os Procuradores que os substituírem, para oficiar nos autos nº 1010270-

56.2018.4.01.3400. 

 

ANA CAROLINA ALVES ARAÚJO ROMAN 

Procuradora-Chefe 

 

Este texto não substitui o publicado no DMPF-e, Brasília, DF, 18 mar. 2019. Caderno 

Extrajudicial, p. 34. 
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