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PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO CRIMINAL Nº 1.17.000.000919/2018-88

DESPACHO

Tendo  em  vista  as  diretrizes  da  Resolução  181/2017  do  Conselho

Nacional do Ministério Público, em especial as dispostas no art. 18, que buscam dar maior

celeridade aos procedimentos investigatórios criminais, mais concretude ao Direito Penal

e efetividade à Justiça;

Considerando  que  os  fatos  investigados  nestes  autos,  a  princípio,

preenchem todos os requisitos do art. 18 da Resolução 181/2017 do Conselho Nacional

do Ministério Público, eis que:

– não é o caso de arquivamento da apuração;

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

anos,  consideradas as eventuais causas de aumento e diminuição aplicáveis  ao caso

concreto;  ii)  não  foi  cometido  com  violência  ou  grave  ameaça  à  pessoa;  iii)  não  é

hediondo ou equiparado; iv) não se amolda a nenhum dos tipos da Lei  nº 11.340/06

(violência doméstica e familiar contra a mulher); v) não admite a formulação de proposta

de transação penal; vi) não refete em dano causado superior a 20 salários-mínimos; vii)

não foi praticado por militar em ato atentatório à hierarquia e disciplina;

– não fcou evidenciado, até o presente momento, que o autor

da infração se enquadra em uma das hipóteses do § 2º do art. 76 da Lei 9.099/95, quais

sejam:

a) ter sido condenado, pela prática de crime, à pena privativa de

liberdade, por sentença defnitiva;

b) ter sido benefciado anteriormente, no prazo de cinco anos, pela

aplicação de pena restritiva ou multa;

c)  não  indicarem  os  antecedentes,  a  conduta  social  e  a

personalidade  do  agente,  bem  como  os  motivos  e  as
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circunstâncias, ser necessária e sufciente a adoção da medida.

– não existem indícios de que o aguardo para o cumprimento

do acordo possa acarretar a prescrição da pretensão punitiva estatal;

– a  celebração  do  acordo  se  mostra  necessária  e  sufciente

para a reprovação e prevenção do crime.

Determino a intimação do investigado LUIZ CARLOS VICENTE LIMA, com

cópias da portaria de instauração do PIC, do presente despacho e da minuta do Acordo de

Não Persecução Penal, para que compareça nesta Procuradoria da República no Espírito

Santo no  dia ******,  devendo ser acompanhado de advogado ou Defensor Público da

União, ocasião em que, eventualmente, poderá ser proposto acordo de não-persecução

penal, caso:

a)  seja  confrmado  o  preenchimento  de  todos  os  requisitos

necessários para a estipulação do acordo;

b) o investigado confesse formal e circunstancialmente a prática

do delito e indique eventuais provas de seu cometimento;

c)  se comprometa a cumprir os requisitos que serão fxados na

reunião.

Informe-se à Assessoria de Comunicação, para que providencie todos os

equipamentos necessários à gravação audiovisual do evento.

FERNANDO AMORIM LAVIERI

Procurador da República
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