
OLÍCIA FEDERAL
CORREGEDORIA REGIONAL DE POLÍCIA FEDERAL  - COR/SR/PF/MT 

Endereço: Avenida Historiador Rubens de Mendonça, 1205, Bairro Araés - CEP: 78008-902  - Cuiabá/MT
 

Ofício nº 4310564/2021 - COR/SR/PF/MT
Cuiabá/MT, 14 de setembro de 2021.

 
Ao Senhor
ALEXANDRE APRÁ DE ALMEIDA
Cuiabá/MT
E-mail: aleapra@gmail.com
 
Assunto: Notícia de Fato: Ameaça à Vitima: Alexandre Aprá de Almeida - Comunica Decisão
- RDF 2021.0066454-SR/PF/MT
Referência: Requerimento em nome do solicitante datado de 03/09/2021 - SEI
08320.005556/2021-14
 
 
   Prezado Senhor,
 
   Em cumprimento à determinação de RENATO SAYAO DIAS , Delegado(a) de Polícia
Federal, e em atenção ao requerimento em referência, encaminho a Vossa Senhoria o Despacho
nº  4266131/2021 COR/SR/PF/MT de 10/09/2021 e o Ofício nº 4285828/2021 COR/SR/PF/MT de
13/09/2021, para ciência.   
 
   Atenciosamente,

Documento eletrônico assinado em 14/09/2021, às 12h45, por KLEBER JOSE OLIVEIRA COSTA, Escrivao de Policia Federal,
na forma do artigo 1º , inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006. A autenticidade deste documento pode ser conferida

no site https://servicos.dpf.gov.br/assinatura/app/assinatura, informando o seguinte código verificador:
e12a492a66e3fb9a354a4e9ce9dbf547f3b515f8



POLÍCIA FEDERAL
CORREGEDORIA REGIONAL DE POLÍCIA FEDERAL  - COR/SR/PF/MT

 

DESPACHO N° 4266131/2021
2021.0066454-SR/PF/MT

 

O Sr. Alexandre Aprá de Almeida, jornalista, representou criminalmente pela abertura de inquérito policial para apuração de supostos
crimes de que teria sido vítima. 

Imputa as condutas em tese ilícitas às pessoas de Ziad Fares, que seria empresário, Ivancury Barbosa, que seria detetive particular,
o Governador do Estado de Mato Grosso, Mauro Mendes Ferreira e sua esposa, Virginia Mendes.

A motivação seria a insatisfação do governador e de pessoas a ele ligadas, em relação a matérias jornalísticas publicadas pelo
noticiante. 

O noticiante revela que um detetive particular teria sido contratado para, quando fosse oportuno, praticar atos que levassem o
noticiante a envolver-se em crimes, tais como tráfico de drogas, mediante inserção subreptícia de drogas em seu veículo, ou
promoção de encontro sexual com menor de idade em um quarto de motel. Não há notícia de que nenhum dos atos tenha sido
praticado. A hipótese, portanto, seria de atos preparatórios, que não são puníveis, se não constituem crime autônomo. 

O detetive teria ainda instalado dispositivo de monitoramento do veículo do noticiante, a fim de acompanhar seus passos. Os fatos
não são delimitados no tempo e no espaço, com narrativa genérica.

Os fatos narrados podem configurar, em tese, o crime de perseguição, tipificado no artigo 147-A do Código Penal como a conduta
de perseguir alguém, reiteradamente e por qualquer meio, ameaçando-lhe a integridade física ou psicológica, restringindo-lhe a
capacidade de locomoção ou, de qualquer forma, invadindo ou perturbando sua esfera de liberdade ou privacidade, apenado com
reclusão de seis meses a dois anos e multa, e que incide sobre fatos ocorridos a partir de 01.04.2021, data de publicação da lei que
criou o tipo penal. 

Não vislumbramos, nos fatos narrados, nenhum crime de competência federal. O representante, ou noticiante, é particular, não é
servidor publico federal que tenha sido vítima de crime relacionado ao exercício de suas funções. Os supostos autores, também,
não são servidores públicos federais no exercício da função pública, hipótese que poderia atrair a atribuição investigativa da Polícia
Federal.

O fato, portanto, é de atribuição investigativa da Polícia Judiciária Civil, em se tratando de atos praticados por particular,

O noticiante afirma que "sofre intensa repreensão  judicial por parte do grupo político do governador Mauro Mendes, familiares e
pessoas próximas", que teriam como motivação as reportagens que publicou no site istoenoticia.com.br, pelo qual informa ser o
responsável.

O fato narrado, contudo enquadra-se, em tese, ao que nos parece, no já citado crime de perseguição, e não há descrição de nenhum
ato praticado pelo Governador do Estado. 

Nos arquivos encaminhados através de um disco rígido, não existe, ao que nos parece, nenhum indício de materialidade de crime
cometido por autoridade com foro privilegiado.

Considerando a ausência de atribuição investigativa da Polícia Federal para apurar crimes em tese cometidos por particular contra
outro particular;

Considerando a ausência de elementos mínimos de indício de cometimento de crime por autoridade com foro privilegiado;

Considerando tratar-se de narrativa de, em tese, cometimento de crime de natureza estadual;

 

1. Remeta-se a noticia de fato e os objetos encaminhados pelo noticiante para o Ministério Público da capital, como notícia de
prática de crime estadual, para as providências julgadas cabíveis.

 
Cuiabá/MT, 10 de setembro de 2021.



Documento eletrônico assinado em 10/09/2021, às 16h06, por RENATO SAYAO DIAS, Delegado de Policia Federal, na forma
do artigo 1º , inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006. A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

https://servicos.dpf.gov.br/assinatura/app/assinatura, informando o seguinte código verificador:
b3a6bfc060eb6d73daeff06376ac9ae70a95cd15



POLÍCIA FEDERAL 
CORREGEDORIA REGIONAL DE POLÍCIA FEDERAL - COR/SR/PF/MT 

Endereço: Avenida Historiador Rubens de Mendonça, 1205, Bairro Araés - CEP: 78008-902 - Cuiabá/MT 

Oficio n° 4285828/2021 - COR/SR/PF/MT 
Cuiabá/MT, 13 de setembro de 2021. 

Ao(À) Exmo.(a) Senhor(a) 
Promotor(a) de Justiça da Comarca de Cuiabá (Por distribuição) 
Ministeiio Publico Estadual 
Cuiabá/MI 

Assunto: Encaminha noticia crime 
Referência: 2021.0066454-SR/PF/MT (favor mencionar na resposta) 

Senhor(a) Promotor(a), 

i Em cumprimento à determinação de RENATO SAYAO DIAS, Delegado(a) de Políci 
Federal, encaminho a Vossa Excelência os autos do caso RDF 2021.0066454-SR/PF/Mer, 
juntamente com os objetos encaminhados pelo noticiante (01 aparelho localizador e um He 
externo), acondicionados em envelope plástico padrão PF lacre n" 03001053704, par§ 
providências julgadas cabíveis, nos termos do Despacho n°4266131/2021 de 10/09/2021. 

I 
Atenciosamente, 	 g 

'M 
Documento eletrônico assinado em 13/09/2021, às 13h23, por KLEBER JOSE OLIVEIRA COSTA, Escrivao de Policia Federal, 
na forma do artigo 1°, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006.A autenticidade deste documento pode ser conferida'f" 

t no site httpsi/servicos.dpf.gov.bríassinatura/app/assinatura,  informando o seguinte código verificador: 
2bcdea7f025b25faaa4d0096dlcbd375bd2134ac 
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