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PROCESSO: 0002040-20.2015.4.01.3603 
CLASSE: AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (283) 

AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL (PROCURADORIA)  
RÉU: RUBENS ROBERTO ROSA  
  
 

CERTIDÃO DE OBJETO E PÉ
 

   
CERTIFICO, a requerimento da pessoa interessada, que os autos em epígrafe, originados a partir do processo nº

0008039-90.2011.4.01.3603, foram distribuídos perante este Juízo Federal em 22/04/2015, e que consta como autor o

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL e como denunciado o senhor RUBENS ROBERTO ROSA, CPF n° 955.424.858-04.  
 
O réu foi denunciado pelo cometimento, em tese, do crime previsto no artigo 149, caput, do Código Penal.
 
A citação ocorreu no dia 23/06/2015.
 
Após a apresentação da resposta à acusação, no dia 19/02/2016 foi proferida decisão rejeitando os pedidos defensivos,

confirmando o recebimento da denúncia e determinando o prosseguimento do processo.
 
Em 03 de março de 2017 foi proferida decisão ordenando a remessa dos autos ao TRF1 já que o réu passou a ocupar o

cargo de prefeito municipal.
 
Os autos foram recebidos no TRF1 em 12 de maio de 2017. 
 
No dia 13 de novembro de 2018 foi proferida decisão declarando a incompetência do TRF1 para o processamento e

julgamento da  ação penal e determinando a remessa dos autos à Vara Federal de Sinop/MT.
 
Os autos foram recebidos na 2ª Vara Federal de Sinop/MT no dia 17 de dezembro de 2018 e devolvidos ao Tribunal no

dia 18 de fevereiro de 2019 por haver recurso pendente de apreciação (embargos de declaração).
 
Na data de 24 de julho de 2019 a 2ª Seção do TRF da 1ª Região recebeu os embargos de declaração como agravo

regimental e a ele negou provimento, à unanimidade.
 
No dia 24 de setembro de 2019 os autos foram novamente recebidos na 2ª Vara Federal de Sinop/MT e em 16/07/2020

foram migrados para o sistema PJe.
 
Em 30 de julho de 2020 foi proferida decisão suspendendo o processo pelo prazo de 90 (noventa) dias e determinando

a intimação do MPF para que, nesse prazo, adote as providências necessárias para formalizar o Acordo de Não

Persecução Penal-ANPP (artigo 28-A do CPP).
 
Sinop/MT, datado eletronicamente. Eu Valdemir Scarpari Rozin, Supervisor da Seção Criminal, redigi, conferi e

subscrevi a presente certidão, ao final assinada pela diretora de Secretaria da 2ª Vara Federal da Subseção Judiciária

de Sinop/MT.
 

Subseção Judiciária de Sinop-MT 
2ª Vara Federal Cível e Criminal da SSJ de Sinop-MT



   
 
 

   
Assinado eletronicamente

 
JUANA RIZZATTI MENDES 

 
Diretora de Secretaria 

 


