
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

GABINETE DO PROCURADOR-CHEFE

ORDEM DE SERVIÇO Nº 2 DE 21 DE OUTUBRO DE 2015.

Dispõe  sobre  tratamento  e  distribuição  dos  Relatórios  de  Inteligência
Financeira – RIF.

O PROCURADOR-CHEFE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA DO RIO DE

JANEIRO,  no  uso  de  suas  atribuições  legais,  considerando  a  necessidade  de  dar  tratamento  e

estabelecer regras de distribuição para os Relatórios de Inteligência Financeira – RIF elaborados

pelo  COAF,  à  Assessoria  de  Pesquisa  e  Análise  da  PR/RJ  –  ASSPA/PRRJ  e  à  Coordenadoria

Jurídica e de Documentação, resolve:

Art. 1º O recebimento, pesquisas, armazenamento em banco de dados e distribuição

dos  Relatórios  de  Inteligência  Financeira  -  RIF  elaborados  pelo  COAF,  os  quais  têm  caráter

sigiloso, serão efetuados pela Assessoria de Pesquisa e Análise da PR/RJ – ASSPA/PRRJ e pela

Divisão Criminal Extrajudicial – DICRIMEX/PRRJ.

§  1º  O  RIF  trata-se  de  relatório  de  inteligência  contendo  informações  sobre

movimentações  financeiras  que  embora  não  sejam  necessariamente  consideradas  ilícitas,

evidenciam  situações  de  atipicidade,  destinando-se  a  subsidiar  investigações  ou  processos

sobre  fatos  ilícitos  porventura existentes ou que venham a ser instaurados.

§ 2º O RIF será recebido pela ASSPA/PRRJ e pela DICRIMEX/PRRJ por meio de

acesso  ao  Sistema  Eletrônico  de  Intercâmbio  –SEI  do  COAF,  mediante  credenciamento  e

vinculação dos servidores desses setores à autorização de acesso do Procurador Chefe.



§ 3º Os servidores da ASSPA/PRRJ e da DICRIMEX/PRRJ, assim como todos que

tiverem acesso aos RIFs em razão de suas  funções,  deverão dar tratamento sigiloso a todas as

informações nelas contidas.

§ 4º A ASSPA/PRRJ fará consulta  diária  ao SEI para verificar o recebimento de

novos RIFs pela PR/RJ, os quais serão cadastrados e armazenados em banco de dados sigiloso da

ASSPA.

§ 5º Igualmente,  a DICRIMEX/PRRJ fará consulta diária ao SEI para verificar o

recebimento de novos RIFs pela PR/RJ, os quais serão impressos e inseridos no sistema único como

“documento” de caráter “reservado”;

I  -   O  documento  será  objeto  de  pesquisas  nos  sistemas  Único,  Aptus  e  outros

a  fim  de  verificar  a  existência  de  documentos,  procedimentos extrajudiciais ou processos

judiciais relativos a pessoa física ou jurídica noticiada no RIF no âmbito do MPF, especialmente no

Estado do Rio de Janeiro. 

II  -  Se  positiva  a  pesquisa  de  que  trata  o  inico  I  em  relação  ao  MPF/RJ,  a

DICRIMEX/PRRJ encaminhará o documento de Intercâmbio Eletrônico de Informação juntamente

com o RIF ao Ofício/Procurador da República responsável pelo feito conexo.

III -   Na  hipótese  do  inciso  II,   a  DICRIMEX/PRRJ  deverá  solicitar   ao

Procurador  da  República  destinatário  que  se  o  RIF  não  for  pertinente ao caso sob sua

responsabilidade, que esse documento de inteligência seja devolvido para que seja convertido em

Notícia de Fato.

IV -   Se  a  pesquisa  de  que  trata  o  inciso  I  for  positiva  em  relação  a  outra

unidade  do  MPF,  a  DICRIMEX/PRRJ  encaminhará  o  documento de Intercâmbio Eletrônico de

Informação  juntamente  com o  RIF  ao  Procurador-Coordenador  da  ASSPA/PRRJ,  por  meio  de

memorando.  

V -   Se negativa a pesquisa de que trata o inciso I ou devolvido o documento de que

trata o inciso II, a DICRIMEX/PRRJ o converterá em Notícia de Fato, em caráter reservado, e a

distribuirá entre os ofícios temáticos do grupo de “lavagem de dinheiro”.

Art.  2º As regras objeto da presente Ordem de Serviço deverão ser aplicadas em

relação a todos os RIFs que estiverem no SEI do Procurador-Chefe.

Art. 3º As dúvidas na execução na presente Ordem de Serviço serão resolvidas pelo

Procurador Chefe, pelo Procurador-Coordenador da ASSPA/PRRJ e pela Coordenação Criminal.  



Art. 4º Esta Ordem de Serviço entra em vigor nesta data, revogando as disposições

em contrário.

Art. 5º Publique-se, registra-se e cumpra-se

JOSE SCHETTINO

Este  texto  não  substitui  o publicado  no  DMPF-e,  Brasília,  DF,  29  jan.  2015.  Caderno
Administrativo,   p.   42.  
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