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ATA DE AUDIÊNCIA 
  
PPJJee  nn..ºº::  1040967-62.2020.4.01.3700 
CCLLAASSSSEE::  1727 PETIÇÃO CRIMINAL SJ/MA 
JJUUIIZZ::  LUIZ RÉGIS BOMFIM FILHO 
AAUUTTOORR::  MINSTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 
RRQQDDOO((SS))::    ISABELA CRISTINA BARCELOS FERREIRA, CHISLEANE 

GOMES MARQUES, ANTONIO JOSE MATOS NOGUEIRA, 
OSIAS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO.  

FFIINNAALLIIDDAADDEE::  Realizar audiência de HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO DE NÃO 
PERSECUÇÃO PENAL, nos termos do art. 28-A, CPP, com o 
requerido ANTONIO JOSE MATOS NOGUEIRA.. 

DDAATTAA::  18/11/2020, às 10h30min 
LLOOCCAALL::  Sala de audiências 1ª Vara Criminal - JF/MA. 
PPRREESSEENNÇÇAASS::  1) O Juiz Federal Substituto, na titularidade da 1ª Vara desta 

Seção Judiciária, Dr. LUIZ RÉGIS BOMFIM FILHO. 
2) O Procurador da República, Dr. FLAUBERTH MARTINS 
ALVES. 
3) O requerido ANTONIO JOSE MATOS NOGUEIRA.  
4) O Advogado, Dr. CHARLES WAGNER CORREA DE 
OLIVEIRA – OAB/MA 18.328, em sua defesa. 

AAUUSSÊÊNNCCIIAASS::  NÃO HOUVE.  
OOBBSSEERRVVAAÇÇÃÃOO::  O presente ato é gravado por meio de sistema de 

videoconferência (art. 185 e segs. do CPP – com redação 
dada pela Lei 11.900/2009 – tele audiência pelo aplicativo 
“Microsoft Teams”), sendo que cópia do arquivo ficará 
inserida nos autos e à disposição das partes para vistas 
ou reprodução. 



          PODER JUDICIÁRIO  
   JUSTIÇA FEDERAL DE 1ª INSTÂNCIA – SEÇÃO JUDICIÁRIA DO MARANHÃO    1ª VARA CRIMINAL 

 
Pje n º. 1040967-62.2020.4.01.3700 

 

2

Não foram apresentadas as certidões criminais expedidas 
pela Justiça Federal, Estadual e Eleitoral. 

RREEQQUUEERRIIMMEENNTTOO::  A Defesa requereu prazo para a juntada das certidões 
pendentes. 

DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO::  Frise-se que foi colhida a confissão formal do requerido 
perante membro do MPF e respectiva defesa técnica, sem a 
presença do Juiz, na forma do art. 28-A, § 3º, CPP.  
 
Aberta a audiência, objetivando homologação jurisdicional, o 
membro do MPF e o requerido, sob orientação de sua 
defesa técnica apresentaram ACORDO DE NÃO 
PERSECUÇÃO PENAL, na forma do art. 28-A, CPP, cujas 
condições a serem cumprida estão transcritas a seguir: 
 
a) Pagar o valor de R$ 90.000,00 (noventa mil reais), a 
título de reparação de dano, correspondente 
aproximadamente ao valor que o acordante apropriou-se 
(três mil reais mensais por trinta meses), conforme sua 
confissão perante o MPF, nos seguintes termos: 
 
a.1) Entrada no valor de R$60.000,00 (sessenta mil reais), 
porém, devendo ser abatido desse montante eventuais 
valores já bloqueados ou já seqüestrados por ordem 
judicial das contas do acordante. 
a.2) Pagar o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), 
dividido em três parcelas de R$10.000,00 (dez mil reais) 
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subseqüentes, no intervalo de 60 dias entre cada uma. 
 
b) Prestar serviço à comunidade ou a entidades 
públicas, pelo período de 33 meses, à razão de 07 horas 
semanais, correspondente à pena mínima ao delito 
diminuída da metade, em local a ser indicado pelo juízo 
da execução, na forma do art. 46 do Código Penal; 
 
c) Informar qualquer alteração de endereço, número de 
telefone ou e-mail ao COMPROMITENTE. 
 
O Juiz realizou a oitiva do requerido para aferir sua 
voluntariedade no consenso ora jurisdicionalmente 
apresentado, nos termos do art. 28-A, § 4º, CPP.  
 
Pelo exposto, o Juiz decidiu: 
 
1. Considerando a legalidade do pacto e a voluntariedade do 
requerido, HOMOLOGO o presente ACORDO DE NÃO 
PERSECUÇÃO PENAL, nos termos acima ajustados. 
 
2. Fica o requerido cientificado que o descumprimento das 
condições ora estipuladas pode gerar a RESCISÃO do 
presente acordo bem como a retomada desta persecução 
penal, nos termos do art. 28-A, § 10º, CPP. 
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3. Registre-se que a homologação de acordo de não 
persecução penal configura causa suspensiva da prescrição 
da pretensão punitiva, na forma do art. 117, “IV”, CP. 
 
4. Fica o requerido intimado a apresentar as respectivas 
certidões criminais expedidas pela Justiça Federal, Estadual 
e Eleitoral, no prazo de 20 (vinte) dias. 
 
5. Sem prejuízo, fica o requerido intimado a comparecer ao 
setor de penas alternativas deste juízo no dia 23/03/2021, às 
10h00min, para iniciar a prestação de serviços. 
 
6. Com a presente ata de audiência e apresentadas as 
certidões criminais, deve ser instaurada execução penal no 
âmbito do Sistema Eletrônico de Execução Unificado – 
SEEU, cientificando o MPF e a parte denunciada, na forma 
do art. 28-A, § 6º, CPP c/c Portaria Conjunta 
TRF1/Presi/Coger n. 9418775, de 13.12.2019. 
 
7. Remetam-se os autos ao MPF para instauração da 
execução no âmbito do Sistema Eletrônico de Execução 
Unificado – SEEU, devendo o Órgão Ministerial comunicar a 
referida diligência a este Juízo. Cumpridas as determinações, 
faça-se conclusos para sentença. 
 
8. Em seguida, faça-se conclusão da respectiva execução 
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penal para ulteriores deliberações sobre a forma de 
recolhimento do valor ajustado entre as partes, a título de 
reparação de dano (alíneas “a”, “a.1” e “a.2”). 
   
9. Ficam os presentes intimados. Ciente o MPF. 

   
Nada mais havendo, o MM. Juiz deu por encerrada esta Ata, que depois de 

conferida, será devidamente inserida. Eu, (Sílvio Rayol), Técnico Judiciário, 
digitei. 

    Via tele audiência 
_________________________________________ 

LUIZ RÉGIS BOMFIM FILHO 
((JJuuiizz  FFeeddeerraall  ssuubbssttiittuuttoo,,  nnaa  ttiittuullaarriiddaaddee))  

  
  Via tele audiência  ___________________________________________ 

FLAUBERTH MARTINS ALVES 
(Procurador da República)   

 
Via tele audiência 

___________________________________________ 
CHARLES WAGNER CORREA DE OLIVEIRA 

(Advogado) 
 
 

Via tele audiência 
_____________________________________________ 

ANTONIO JOSE MATOS NOGUEIRA 
(Requerido) 


