
 

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA PÓLO EM LUZIÂNIA E FORMOSA

IPL  n. 23815-46.2014.4.01.3500 (IPL n.  0596/2013)
DENUNCIANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 
DENUNCIADO: JOÃO LUIZ MOREIRA VARGAS

EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ FEDERAL DA VARA ÚNICA DA SUBSEÇÃO 
JUDICIÁRIA DE LUZIÂNIA/GO

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República que esta 

subscreve,  no  uso  das  atribuições  constitucionais  e  legais  conferidas  pelos  arts.  129,  I  da 

Constituição da República e 6º, V da LC n. 75/93, vem perante Vossa Excelência oferecer

DENÚNCIA

em face de:

JOÃO  LUIZ  MOREIRA VARGAS,  (QUALIFICAÇÃO  SUPRIMIDA 
PARA FINS DE PUBLICAÇÃO)

em razão da prática criminosa a seguir narrada:

AV. NEILOR ROLIM (ANTIGA AV. SARA KUBITSCHEK), QD. MOS, LT. 7-B,
PQ. JK, LUZIÂNIA-GO, 72.815-450  | FONE: 55 (62) 9123-1150
http://www.prgo.mpf.gov.br/procuradoriasmunicipios/prm-luziania.html
prmluzianiaformosa@prgo.mpf.gov.br
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1. No dia    21  de  maio  de  2013  ,  JOÃO LUIZ MOREIRA VARGAS falsificou 

documentos  públicos  e  fez  uso  deles  (diploma  e  histórico  escolar)  (fls.,  30/31)  perante  a 

Delegacia do Conselho Regional de Odontologia de Luziânia – CRO/GO com o intuito de obter 

registro  como Cirurgião Dentista, para  dar-lhe os  direitos  e  prerrogativas  da profissão cujos 

requisitos para o exercício ele não preenche (fls., 06).

2. Na  referida  data,  o  DENUNCIADO  protocolizou  na  Delegacia  do  Conselho 

Regional de Odontologia de Luziânia – CRO/GO o Pedido de Inscrição preenchido a partir de 

informações  por  ele  prestadas e  assinado  por  ele  mesmo  (fls.,  06),  sendo  que,  para  tanto, 

apresentou os seguintes documentos: cópia do RG,  comprovante de endereço, certificado de 

alistamento militar, título eleitoral e certidão de quitação eleitoral, Cópia do Diploma e Histórico 

Escolar  supostamente emitidos  pela  Universidade Católica de Minas  Gerais  –  PUC Minas  e 

declaração de exercício profissional  (fls., 06/16).

3. Posteriormente,  após  iniciado  o  Processo  Administrativo  n.  1006/2013,  o 

CRO/GO verificou que o  DENUNCIADO tinha feito uso de documentos falsos,  eis  que ao 

solicitar informações à PUC-Minas, esta informou que JOÃO LUIZ MOREIRA VARGAS não 

constava do banco de dados e dos arquivos daquela instituição de ensino como aluno ou ex-

aluno,  bem como que os Diploma e Histórico Escolar  por ele  apresentados  não seguiam os 

modelos  de  diploma  emitidos  por  aquela  instituição,  sendo,  portanto,  uma  “falsificação 

grosseira” (fls., 17 e 19).

4. Indagado sobre a origem dos documentos falsos  (diploma e histórico escolar), 

JOÃO LUIZ MOREIRA VARGAS confessou que os falsificou mediante o pagamento de R$ 

30.000,00 (trinta mil reais), em espécie e em duas parcelas,  pelo diploma e pelo histórico escolar 

a um indivíduo chamado Gilmar (fls., 44).

5. De fato, JOÃO afirmou que “não cursou o curso de odontologia na universidade  

PUC/MG,sendo falso o diploma que apresentou perante o CRO/GO” (fls., 44).

6. Por fim, o Laudo n. 550/2014-SETEC/SR/DPF/GO, juntado em anexo, confirmou 

a falsidade dos documentos dos quais o DENUNCIADO fez uso, afirmando, inclusive, que “o 

diploma e  o  Histórico  Escolar  questionados  diferem totalmente  dos  respectivos  padrões  de  
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autenticidade  enviados  pela  PUC/MG  quanto  a  seus  conteúdos,  cores  e  layouts  (…).  Os  

documentos  questionados  não  apresentam  as  características  observadas  nos  padrões  de  

autenticidade  recebidos  pelo  perito,  não  sendo  possível,  portanto,  atribuir  sua  emissão  à  

Universidade Católica d  Minas Gerais”.

7. Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL denuncia JOÃO LUIZ 

MOREIRA VARGAS pela prática dos crimes tipificados no art. 297 do CP (por duas vezes) 

em concurso material (art. 69 do CP) com o crime tipificado no art. 304 do Código Penal (por 

duas  vezes)  e  requer  que,  recebida  a  presente,  seja  o  DENUNCIADO  devidamente  citado, 

processando-se a ação penal até a condenação.

Luziânia/GO, 03 de novembro de 2014.

                                       Onésio Soares Amaral
                                    Procurador da República
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IPL  n. 23815-46.2014.4.01.3500 (IPL n.  0596/2013)
DENUNCIANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 
DENUNCIADO: JOÃO LUIZ MOREIRA VARGAS

EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ FEDERAL DA VARA ÚNICA DA SUBSEÇÃO 
JUDICIÁRIA DE LUZIÂNIA/GO

1. Segue, em 03 (três) laudas, DENÚNCIA oferecida em desfavor de JOÃO LUIZ 
MOREIRA VARGAS pela prática dos crimes tipificados no art. 297 do CP (por duas vezes) 
em concurso material (art. 69 do CP) com o crime tipificado no art. 304 do Código Penal (por 
duas vezes).

2. Requer-se o cadastramento desta denúncia junto ao INI/DPF.

3. Requer-se, ainda,  a oitiva da seguinte testemunha:  (a) Chefe da  Delegacia do 
Conselho Regional de Odontologia de Luziânia – CROGO .

4.                 Requer-se ainda a juntada aos autos das folhas de antecedentes criminais atualizadas 
do DENUNCIADO expedidas pela Justiça Federal e Estadual de Goiás (local do fato) e Brasília.

5.            Por  fim,  o  MINISTÉRIO  PÚBLICO  FEDERAL observa  que  não requer 
arquivamento deste IPL em face dos crimes cometidos pela pessoa até então identificada como 
Gilmar (fls., 44).

Luziânia/GO, 03 de novembro de 2014.

  Onésio Soares Amaral
Procurador da República
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