
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO AMAZONAS

PORTARIA Nº 045 DE 17 DE ABRIL DE 2013

Regulamenta  o  trâmite  para 
acautelamento  dos  autos  tratados  no 
Enunciado  n.  19  da  2ª  Câmara  de 
Coordenação e Revisão do Ministério 
Público  Federal,  no  âmbito  da 
Procuradoria  da  República  no 
Amazonas.

A PROCURADORA-CHEFE SUBSTITUTA DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO 
ESTADO DO AMAZONAS, no uso de suas atribuições legais e:

CONSIDERANDO o Enunciado n. 19 da 2ª CCR/MPF, que se refere ao acautelamento 
de autos com suspensão da pretensão punitiva com base no parcelamento do débito tributário 
através  dos  programas  denominados  REFIS  e  PAES,  para  eventual  prosseguimento  da 
persecução  penal,  na  hipótese  de  descumprimento  do  acordo,  ou  arquivamento  formal,  na 
hipótese de cumprimento.

CONSIDERANDO a  2ª  CCR/MPF  expediu  recomendação  nos  seguintes  termos: 
“Considerando o disposto no Enunciado n.º 19 da 2ª Câmara de Coordenação e Revisão e a fim 
de que o acautelamento dos autos nele referido não enseje a formação de um acervo de feitos 
paralisados sob a responsabilidade de um membro do Ministério Público Federal, a  2ª Câmara 
recomenda que, em cada unidade do MPF, seja designado um setor administrativo para o qual 
os autos suspensos deverão ser remetidos, dando-se baixa do acervo do membro do Ministério 
Público  Federal,  que  determinará  a  frequência  com que  os  autos  deverão  retornar  ao  seu 
gabinete, para apuração sobre o cumprimento do parcelamento.”

RESOLVE:

Art.  1º. Determinar  que  os  autos  de  procedimentos  investigatórios  criminais  e 
inquéritos policiais tratados no Enunciado n. 19 da 2ª CCR/MPF, fiquem acautelados no Núcleo 
Criminal da Coordenadoria Jurídica da PR/AM, pelo prazo estipulado pelo membro oficiante nos 
referidos autos, fim dos quais devem ser remetidos ao respectivo gabinete para adoção das 
providências necessárias à apuração sobre o cumprimento do parcelamento.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

MARTHA CARVALHO DIAS DE FIGUEIREDO
Procuradora-Chefe Substituta
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