
M I N I S T É R I O  P Ú B L I C O  F E D E R A L
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO AMAZONAS

GABINETE DO PROCURADOR-CHEFE

PORTARIA Nº 51, DE 13 DE MARÇO DE 2019

Dispõe sobre as rotinas administrativas que operacionalizam o acordo
de não persecução penal e dá outras providências.

O  PROCURADOR-CHEFE  DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO

AMAZONAS, no uso de suas atribuições legais e regimentais, e

Considerando  o  disposto  nos  arts.  127,  caput,  e  129,  I,  II,  VIII  e  IX,  da

Constituição da República Federativa do Brasil, bem como no art. 8º da Lei Complementar nº

75/1993 (LOMPU) e no art. 26 da Lei nº 8.625/1993 (Lei Orgânica Nacional do Ministério

Público;

Considerando a regulamentação disposta no art. 18 da  Resolução nº 181, de

7/8/2017,  do  Conselho  Nacional  do  Ministério  Público  –  CNMP,  sobre  instauração  e

tramitação do procedimento investigatório criminal;

Considerando  os  objetivos  estratégicos  do  Ministério  Público  Federal,

constantes do art. 3º da Portaria PGR/MPF Nº 687, de 20 de dezembro de 2011, que instituiu

o Planejamento Estratégico do órgão para o decênio 2011-2020, notadamente na perspectiva

processos internos, quais sejam: proporcionar uma atuação institucional estratégica, efetiva,

célere, transparente e sustentável; adequar a estrutura para uma atuação institucional eficiente

e segura; fortalecer a atuação extrajudicial e aperfeiçoar a atuação judicial, dentre outros;

Considerando a apresentação da proposta do projeto “Não Persecução Penal no

11º Ofício da PR-AM”, formulada pelo respectivo Ofício com o escopo de instrumentalizar os

acordos de não persecução penal previsto na Resolução nº 181/2017 do CNMP;

Considerando  a  instauração  do  Procedimento  de  Gestão  Administrativa  –

PGEA  nº  1.13.000.000415/2019-98,  instaurado  para  acompanhar  o  procedimento  de

habilitação de entidades filantrópicas sem fins lucrativos para figurarem como beneficiárias

dos acordos de não persecução penal formalizados no âmbito da Procuradoria da República

no Amazonas;
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Considerando  a  permanente  necessidade  desta  Procuradoria  da  República

contar com instrumento normativo facilitador do desempenho de suas atividades;

Considerando  a  situação  do  cenário  econômico  atual,  caracterizado  por

restrição  orçamentária,  fato  que  inviabiliza  a  implantação  de  setor  administrativo  com

atribuição exclusiva para conduzir os procedimentos inerentes ao acordo de não persecução

penal, impõem-se a delimitação e a distribuição das atividades entre os Ofícios Ministeriais e

setores já existentes, com a finalidade de divisão equitativa do ônus, como forma de evitar a

onerosidade excessiva de qualquer das partes envolvidas; Resolve:

Art. 1º. Regulamentar as rotinas administrativas que operacionalizam o acordo

de não persecução penal, no âmbito da Procuradoria da República no Amazonas, delimitando

as  atribuições  dos  Ofícios  e  setores  administrativos  que  integram a  estrutura  deste  órgão

ministerial.

Art. 2º. As tratativas preliminares, os atos administrativos acessórios e a efetiva

celebração  do  acordo  de  não  persecução  penal  são  de  atribuição  exclusiva  do  Ofício

interessado.

§  1º  O Ofício  fixará  o  prazo  mínimo de  trinta  dias  entre  a  notificação  do

investigado e a realização da audiência administrativa inicial.

§ 2º Reputam-se válidas as comunicações extrajudiciais realizadas pelo Ofício

por qualquer meio idôneo.

§ 3º O Ofício estimulará o beneficiário do acordo de não persecução penal, por

meio das cláusulas pactuadas, a utilizar o peticionamento eletrônico sempre que possível, no

Portal MPF Serviços, disponível no endereço eletrônico  http://www.mpf.mp.br/mpfservicos,

opção “Encaminhar documentos relacionados a um processo do MPF”.

§ 4º Em caso de dúvida razoável acerca de certidão de antecedente criminal

apresentada pelo investigado, o Ofício poderá solicitar à Assessoria de Pesquisa e Análise –

ASSPA  –  a  realização  de  pesquisas  complementares,  antes  de  submeter  o  acordo  à

homologação.

§ 5º Realizado o acordo, o Ofício providenciará a comunicação da vítima e

submeterá os autos do procedimento extrajudicial à apreciação judicial.

Art.  3º.  As  comunicações  extrajudiciais  podem ser  realizadas  por  meio  de

aplicativo de mensagem (WhatsApp), a partir de números telefônicos institucionais da PR-

AM.
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§  1º  O  aplicativo  de  mensagens  (WhatsApp)  servirá  como  veículo  de

encaminhamento de expedientes, previamente cadastrados no Sistema Único.

§ 2º O uso do aplicativo de mensagens (WhatsApp) para o encaminhamento de

expedientes deverá ser certificado nos autos do procedimento extrajudicial, com cópia da tela

do aplicativo registrando a validação da comunicação.

§ 3º A possibilidade de uso do aplicativo de mensagens (WhatsApp) para envio

de comunicações constará de cláusula do acordo de não persecução penal a ser assinado pelo

beneficiário, que estará ciente:

I – de que deve possuir o aplicativo WhatsApp instalado em seu celular, tablet

ou  computador,  e  que  manterá  ativa,  nas  opções  de  privacidade,  a  opção  de  recibo  e

confirmação de leitura;

II – que o WhatsApp somente será utilizado para o envio de comunicações

extraprocessuais, as quais não deverão ser respondidas via aplicativo, em regra, a critério do

Ofício interessado;

III – que manifestações ou documentos não devem ser enviados via WhatsApp

pelo beneficiário do acordo de não persecução penal, mas somente apresentados por protocolo

via peticionamento eletrônico ou pelo atendimento presencial na Unidade do MPF, em regra,

a critério do Ofício interessado;

IV –  de  que as  dúvidas  referentes  à  comunicação deverão  ser  tratadas  por

manifestação nos autos ou presencialmente no atendimento do MPF, em regra, a critério do

Ofício interessado;

V –  de  que  cabe  à  parte  interessada  comunicar  a  alteração  do  número  do

telefone ao MPF;

VI  –  de  que  deverá  informar  por  pedido  nos  autos  do  procedimento

extrajudicial sua intenção de não mais receber as comunicações pelo aplicativo de mensagens.

Art.  4º.  Homologado  o  acordo,  o  Ofício  promoverá  a  comunicação  do

beneficiário  para  dar  início  ao  cumprimento.  Após,  remeterá  os  autos  do  procedimento

extrajudicial ao Núcleo de Tutela Coletiva.

§  1º  O Ofício,  anteriormente  ao  envio  ao  Núcleo  de Tutela  Coletiva,  deve

proceder ao registro da providência “registrar despacho de suspensão” no Sistema Único.



§ 2º  O Ofício  deve encaminhar  cópia  eletrônica  do acordo homologado ao

Gabinete  do  Procurador-Chefe,  para  controle  das  entidades  beneficiadas  e  dos  valores

percebidos em decorrência do pagamento de prestação pecuniária.

Art. 5º.  O acompanhamento da fase executiva do acordo de não persecução

penal compete ao Núcleo de Tutela Coletiva, que verificará o cumprimento e a apresentação

de documentos  comprobatórios  da realização das  condições  impostas  ao beneficiário,  nos

prazos pactuados.

§  1º  O  Núcleo  de  Tutela  Coletiva  encaminhará  os  autos  do  procedimento

extrajudicial ao Ofício, quadrimestralmente, para análise quanto ao cumprimento do acordo

formalizado, e/ou sempre que houver necessidade de prorrogação dos prazos regulamentares.

§ 2º No caso de apresentação de documentos que comprovem o cumprimento

integral do acordo, ou impliquem o descumprimento de quaisquer das condições estipuladas

e/ou  deveres  impostos,  acarretando  a  insubsistência  do  acordo  celebrado,  os  autos  do

procedimento extrajudicial devem ser remetidos imediatamente ao Ofício interessado.

Art. 6º. Compete ao Setor de Gestão Documental – SGD – e ao Serviço de

Atendimento  ao  Cidadão  –  SAC  –  receber  o  beneficiário  que  aderir  ao  acordo  de  não

persecução  penal  e  comparecer  à  Procuradoria  da  República  no  Amazonas  para  o

cumprimento de condição estabelecida e/ou apresentação de documentos.

§  1º  A  SGD  e  o  SAC  podem  estimular  o  beneficiário  a  utilizar  o

peticionamento eletrônico, quando esta medida for possível e suficiente para o cumprimento

da condição estabelecida no acordo de não persecução penal.

§  2º  Quando  o  acordo  de  persecução  penal  estabelecer  o  comparecimento

periódico à Procuradoria da República no Amazonas do beneficiário, este assinará Termo de

Comparecimento e a SGD ou o SAC, conforme o caso, certificará o ocorrido, incluindo o

documento assinado como íntegra complementar no Sistema Único, para movimentação ao

Núcleo de Tutela Coletiva.

Art. 7º. O Gabinete do Procurador-Chefe tem atribuição para:

I  –  Regulamentar,  instaurar,  divulgar  e  acompanhar  o  procedimento  de

habilitação de entidades filantrópicas sem fins lucrativos para figurarem como beneficiárias

dos acordos de não persecução penal, formalizados no âmbito da Procuradoria da República

no Amazonas;



II  –  Fomentar  e  celebrar  acordos  de  cooperação  técnica  com  órgãos  e

instituições públicas ou privadas, aptas a contribuir como parceiras na operacionalização do

acordo de não persecução penal;

III – Receber a cópia eletrônica dos acordos de persecução penal homologados,

encaminhada pelos Ofícios, para juntada a Procedimento de Gestão Administrativa – PGEA -

e  controle  anual  das  entidades  beneficiadas  e  dos  valores  percebidos  em decorrência  do

pagamento de prestação pecuniária, a ser divulgado na segunda quinzena do mês de janeiro do

ano seguinte. Art. 8º. Os casos não previstos nesta Portaria serão resolvidos pelo Procurador-

Chefe da Unidade, que poderá submeter as questões pendentes aos Ofícios interessados.

Art. 9º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
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Este texto não substitui o publicado no DMPF-e, Brasília, DF, 14   mar  . 2019. Caderno 
Administrativo, p. 8.
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