
Ministério Público Federal
Procuradoria da República no Espírito Santo

ACORDO DE NÃO-PERSECUÇÃO PENAL

NOTÍCIA DE FATO Nº 1.17.000.000919/2018-88

Objeto  do  Acordo:  Compromisso de  LUIZ  CARLOS

VICENTE LIMA de  reparar o dano causado nos termos

do artigo 16 do Código Penal, no valor de R$ 4.344,00

(quatro mil, trezentos e quarenta e quatro reais), bem

como  pagar  prestação  pecuniária  no  valor  de  R$

1.000,00  (mil  reais),  como  forma  de  Acordo  de  Não

Persecução  Penal,  em  razão  da  prática  de  conduta

ilícita investigada no procedimento em epígrafe.

Pelo  presente  instrumento,  na  forma  dos  arts.  6º  e  8º  da  Lei

Complementar  nº  75/93,  e  na  Resolução  nº  181  do  CNMP,  o  MINISTÉRIO  PÚBLICO

FEDERAL,  por  intermédio  do  Procurador  da  República  infra-assinado,  doravante

denominado  de  COMPROMITENTE,  e  de  outro  lado  LUIZ  CARLOS  VICENTE  LIMA,

brasileiro(a), nascido(a) em 20/02/1973, fllho(a) de  THEREZINHA VICENTE LIMA, natural

de Guarapari/ES, portador(a) do CPF nº 69.785.547-31, com endereço residencial na Rua

Alexandre Grande Ribeiro, nº 96, Muquiçaba, Guarapari/ES, CEP: 29.215-210, telefone(s)

(27)  32616266  e  (27)9-9966608,  doravante  denominado(a)  de  COMPROMISSÁRIO(A),

representado(a) pela Defensoria Pública da União, na pessoa da Dra. LIDIANE DA PENHA

SEGAL , telefone (27) 3145-5600.

Considerando que  tramita  nesta  Procuradoria  da  República  o

procedimento nº 1.17.000.000919/2018-88,  instaurado  para  apurar  eventual  ilícito

penal cometido por LUIZ CARLOS VICENTE LIMA;

Considerando  que nos autos  do inquérito  policial  nº  707/2015

que deram origem ao procedimento nº  1.17.000.000919/2018-88 fcou demonstrado
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que LUIZ CARLOS VICENTE LIMA, teria obtido vantagem ilícita consistente no recebimento

de R$ 4.344,00 (quatro mil,  trezentos e quarenta e quatro reais),  entre 20.05.2014 e

30.05.2014,  referente  ao  seguro-defeso,  em  prejuízo  do  Ministério  do  Traballho  e

Emprego, que foi induzido a erro pela fraude caracterizada pela inserção de dados da

embarcação RICAMAR I, de propriedade de GILBERTO ALVES DE SOUZA, no requerimento

do  benefício,  embora  nunca  tivesse  exercido  qualquer  função  pesqueira  na  referida

embarcação;

Considerando  que  LUIZ  CARLOS  VICENTE  LIMA,  nesta  data,

confessou a prática dos ilícitos apurados no inquérito policial nº 707/2015 que deram

origem ao procedimento nº 1.17.000.000919/2018-88, conforme depoimento gravado em

mídia audiovisual;

Considerando que os fatos apurados inquérito policial que deram

origem ao procedimento  1.17.000.000919/2018-88 e confessados por  LUIZ CARLOS

VICENTE LIMA confguram o crime previsto no  art. 299 do Código Penal;

Considerando  que  LUIZ  CARLOS  VICENTE  LIMA declarou  não

possuir antecedentes criminais;

Considerando  o  preenclhimento  dos  requisitos  impostos  pela

Resolução  181/2017  para  a  formulação  do  acordo  de  não  persecução  penal,  adiante

especifcados:

– não seja o caso de arquivamento da apuração;

–  o delito apurado: i) preveja pena mínima inferior a 4 (quatro)

anos, consideradas as causas de aumento e diminuição aplicáveis ao caso concreto; ii)

não tenlha sido cometido com violência ou grave ameaça à pessoa; iii) não seja lhediondo

ou equiparado; iv) não se amolde a nenlhum dos tipos da Lei  nº 11.340/06 (violência

doméstica  e  familiar  contra  a  mullher);  v)  não  admita  a  formulação  de  proposta  de

transação penal; vi) não refita em dano causado superior a 20 salários-mínimos; vi) não

tenlha sido praticado por militar em ato atentatório à lhierarquia e disciplina;

– o  investigado:  i)  confesse  formal  e  circunstancialmente  a

prática do delito; ii) indique eventuais provas de seu cometimento; iii) se comprometa a

cumprir os requisitos que serão fxados na reunião; iv) repare o dano ou restitua a coisa à

vítima, salvo impossibilidade de fazê-lo; v) renuncie voluntariamente a bens e direitos,
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indicados pelo Ministério Público como instrumentos, produto ou proveito do crime; vi)

preste serviço à comunidade ou a entidades públicas por período correspondente à pena

mínima cominada ao delito, diminuída de um a dois terços, em local a ser indicado pelo

Ministério Público; vii) pague prestação pecuniária, a ser estipulada nos termos do art. 45

do Código Penal, a entidade pública ou de interesse social a ser indicada pelo Ministério

Público,  devendo a prestação ser  destinada preferencialmente àquelas  entidades que

tenlham como função proteger bens jurídicos iguais ou semellhantes aos aparentemente

lesados pelo delito; viii) cumpra outra condição estipulada pelo Ministério Público, desde

que proporcional e compatível com a infração penal aparentemente praticada; ix) não

incorra em alguma das lhipóteses previstas no art. 76, § 2º, da Lei nº 9.099/95:

Art. 76, § 2º Não se admitirá a proposta se fcar comprovado:

I - ter sido o autor da infração condenado, pela prática de crime, à

pena privativa de liberdade, por sentença defnitiva;

II - ter sido o agente benefciado anteriormente, no prazo de cinco

anos, pela aplicação de pena restritiva ou multa, nos termos deste

artigo;

III  -  não  indicarem  os  antecedentes,  a  conduta  social  e  a

personalidade  do  agente,  bem  como  os  motivos  e  as

circunstâncias, ser necessária e sufciente a adoção da medida.

– não existam indícios de que o aguardo para o cumprimento

do acordo possa acarretar a prescrição da pretensão punitiva estatal;

– a  celebração  do  acordo  se  mostre  necessária  e  sufciente

para a reprovação e prevenção do crime.

Resolvem celebrar o presente ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO

PENAL, nos seguintes termos:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

1.  O  presente  Acordo  visa  a  não  instauração  de  Ação  Penal,

capitulada no art. 299 do Código Penal, investigado(a) no inquérito nº 707/2015 que deu

origem ao procedimento nº 1.17.000.000919/2018-88.

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES 

2.1 O(A) COMPROMISSÁRIO(A) se compromete a:
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2.1.1.  reparar  o  dano  no  valor  de  R$  4.344,00  (quatro  mil,

trezentos e quarenta e quatro reais), bem como pagar uma prestação pecuniária no valor

de  R$ 1.000,00 (mil reais), a qual será adimplida na forma de pagamento à vista, no

prazo  de  30  (trinta)  dias  após  a  cientifcação  da  lhomologação  judicial,  ao  Fundo  de

Defesa de Direitos Difusos, devendo o(a)  COMPROMISSÁRIO(A) pagar por meio de  Guia

de Recollhimento da União, que deverá ser por ele(a) emitida;

Parágrafo Único. Para emitir a Guia de Recollhimento da União o(a)

COMPROMISSÁRIO(A) deverá, em observância à Resolução 30/2013 do Consellho Federal

Gestor do Fundo de Defesa de Direito Difusos, acessar o site da Secretaria do Tesouro

Nacional:  lhttp://consulta.tesouro.fazenda.gov.br/gru_novosite/gru_simples.asp e

preenclher os campos da Guia de Recollhimento da União - GRU com os seguintes dados: i)

Unidade  Gestora  -  UG:  200401;  ii)  Gestão:  00001-TESOURO  NACIONAL;  iii)  Nome  da

Unidade:  SECRETARIA  NACIONAL  DO  CONSUMIDOR  –  SENACON;  iv)  Código  de

Recollhimento: 98815-4: DEPÓSITOS DE TERCEIROS; v) Número de Referência: deixar em

branco; vi); competência: o mês e o ano atuais; vii) vencimento: especifcar a data (dia,

mês e ano: trinta dias após a presente data); vii) CPF do Contribuinte: número de CPF

do(a)  COMPROMISSÁRIO(A);  viii)  Nome  do  Contribuinte  /  Recollhedor:  nome  do(a)

COMPROMISSÁRIO(A); ix) preenclher os campos (=)Valor Principal e (=)Valor Total com o

valor do acordo, qual seja: R$ 4.344,00 (quatro mil, trezentos e quarenta e quatro reais)

referente à reparação do dano e R$ 1.000,00 (mil reais) referente à prestação pecuniária;

x)  deixar  em  branco  os  campos  (-)Descontos/Abatimentos,  (-)Outras  Deduções,

(+)Mora/Multa,  (+)Juros/Encargos, (+)Outros Acréscimos; x)  no campo “Selecione uma

opção  de  geração”:  escollher  PDF,  em  seguida  clicar  em  “emitir  GRU”  e  pagá-la

exclusivamente no Banco do Brasil.

2.1.2.  informar qualquer alteração de endereço, número de

telefone ou e-mail ao Ministério Público Federal;

2.1.3.  comprovar  mensalmente  o  cumprimento  das

condições, independentemente de notifcação ou aviso prévio, devendo ele, quando for o

caso, por iniciativa própria, apresentar imediatamente e de forma documentada eventual

justifcativa para o não cumprimento do acordo;

2.2 –  A comprovação do cumprimento da obrigação prevista  na

cláusula  2.1.1  ocorrerá  por  meio  da  apresentação  ao  Ministério  Público  Federal  do

comprovante de pagamento.
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CLÁUSULA TERCEIRA – DA INADIMPLÊNCIA

3.1 – Descumpridas quaisquer das condições estipuladas no acordo

ou  não  comprovando  o  investigado  o  seu  cumprimento,  no  prazo  e  condições

estabelecidas,  o  Membro  do  Ministério  Público  deverá,  se  for  o  caso,  imediatamente

oferecer denúncia, nos termos do art. 18, § 9º da Resolução 181 do CNMP.

3.2  –  O  descumprimento  do  acordo  de  não-persecução  pelo

investigado  também  poderá  ser  utilizado  pelo  membro  do  Ministério  Público  como

justifcativa para o eventual  não oferecimento de suspensão condicional  do processo,

conforme preceitua o art. 18, § 10 da Resolução 181 do CNMP.

CLÁUSULA QUARTA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

4.1 –  Com  a  assinatura  do  presente  ACORDO  DE  NÃO

PERSECUÇÃO PENAL e o cumprimento integral dos termos da negociação em questão, o

membro  do  Ministério  Público  Federal  signatário  entende  que  os  fatos  apurados  no

inquérito  policial  nº  707/2015  que  deram  origem  ao  procedimento nº

1.17.000.000919/2018-88 estarão  sufcientemente  solucionados,  razão  pela  qual  não

oferecerá ação penal.

4.2 – Descumpridas quaisquer condições estipuladas no acordo ou

não comprovado por  LUIZ CARLOS VICENTE LIMA o seu cumprimento, no prazo e nas

condições  estabelecidas,  poderá  ser  proposta  ação  penal,  garantido  ao(à)

compromissário(a) o direito de justifcação, no prazo de 5 dias.

4.3  –  O  cumprimento  do  presente  acordo  implicará  no

arquivamento do procedimento nº 1.17.000.000919/2018-88, nos termos do art. 18, § 11

da Resolução nº 181, de 7 de Agosto de 2017 – CNMP.

CLÁUSULA QUINTA – DA HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL

5. O presente acordo tem sua efcácia condicionada à prévia

lhomologação  judicial,  razão  pela  qual  o(a)  COMPROMISSÁRIO(A)  dará  início  ao  seu

cumprimento somente após ser cientifcado pelo Ministério Público Federal da referida

lhomologação.

5.1. A  cientifcação  da  lhomologação  judicial  será  feita  ao  (à)
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COMPROMISSÁRIO(A) pelo e-mail ou número(s) de telefone por ele(a) informado(s) na

qualifcação, qua(l)(is) seja(m):  (27) 32616266 e (27)9-9966608

5.2. Caso o presente acordo não seja lhomologado pelo MM. Juízo

ou pela 2ª Câmara de Coordenação e Revisão Criminal do Ministério Público Federal, a

mídia com a gravação da confssão e os termos do acordo serão desentranlhados dos

autos e destruídos pelo Parquet, e as provas apresentadas pelo(a) COMPROMISSÁRIO(A)

serão a ele(a) devolvidas.

E, por estarem justas e acordadas, as partes assinam o presente

ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL, em 2 (duas) vias de igual teor e forma.

Vitória/ES, 15/03/2018.

FERNANDO AMORIM LAIVIERI
Procurador da República

LUIZ CARLOS VICENTE LIMA
Compromissário(a)

LIDIANE DA PENHA SEGAL 
Defensoria Pública da União
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