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NOTA TÉCNICA Nº 02/2021/CAOCRIM/MPPI 

 

 

 

EMENTA: Pandemia da COVID-19. 

Atribuição/Competência para a atuação na 

responsabilização de eventuais crimes de 

violação às regras estabelecidas nos Planos 

Nacional e Estadual de Imunização. 

 

 

 

O Centro de Apoio às Promotorias de Justiça Criminais - CAOCRIM, com 

fundamento nos artigos 33, inciso V, da Lei 8.625/1993 (Lei Orgânica Nacional do Ministério 

Público) e 55, inciso II, da Lei Complementar nº 12/1998 (Lei Orgânica do Ministério Público do 

Estado do Piauí), expede a presente Nota Técnica destinada a orientar os órgãos de execução do 

Ministério Público do Estado do Piauí com atuação na área criminal, fundamentando-se nas 

razões que passa a apresentar: 

 

Com o início da vacinação contra a COVID-19 no território brasileiro, notícias 

passaram a ser divulgadas no sentido de que várias pessoas, principalmente agentes públicos, 

estão sendo vacinadas em descumprimento à lista prioritária fixada nos Planos Nacional e 

Estadual de Vacinação, elaborados, respectivamente, pelo Ministério da Saúde e pela Secretaria 

de Estado da Saúde do Piauí.  

 

Assim, a fim de nortear a atuação criminal dos Membros do Ministério Público 
do Estado do Piauí, o CAOCRIM, por meio da NOTA TÉCNICA Nº 01/2021/CAOCRIM/MPPI1, 
procedeu à análise de alguns tipos penais que podem restar configurados pela inobservância 
deliberada das estratégias de planejamento e priorização definidos pelos órgãos competentes 
de saúde, especialmente por agentes públicos2, verdadeiros destinatários e responsáveis pela 

                                                           

1 Disponível em: https://www.mppi.mp.br/internet/caocrim/notas-tecnicas/ 
2 Funcionário público 
Art. 327 - Considera-se funcionário público, para os efeitos penais, quem, embora transitoriamente ou sem 
remuneração, exerce cargo, emprego ou função pública. 
§ 1º - Equipara-se a funcionário público quem exerce cargo, emprego ou função em entidade paraestatal, e quem 
trabalha para empresa prestadora de serviço contratada ou conveniada para a execução de atividade típica da 
Administração Pública 
§ 2º - A pena será aumentada da terça parte quando os autores dos crimes previstos neste Capítulo forem ocupantes 
de cargos em comissão ou de função de direção ou assessoramento de órgão da administração direta, sociedade de 
economia mista, empresa pública ou fundação instituída pelo poder público”.  

https://www.mppi.mp.br/internet/caocrim/notas-tecnicas/
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execução do Plano de Operacionalização da Vacinação contra a COVID-193. 

Na presente oportunidade, o CAOCRIM enfrenta a discussão atinente à 
atribuição e competência para processar e julgar os crimes cometidos em descumprimento às 
estratégias de planejamento e priorização constantes nos Planos Nacional e Estadual de 
Vacinação contra a COVID-19. 

Pois bem.  

Trata-se a competência de uma divisão funcional para o exercício legítimo da 
jurisdição. Esta, por seu turno, corresponde à atuação do Estado na aplicação do Direito vigente 
a um caso concreto, resolvendo-o de maneira definitiva, com a pretensão de, sanando uma crise 
jurídica, promover a paz social. 

 Em matéria criminal, particularmente no que interessa aos casos de crimes 

cometidos pelos “fura-filas” da vacinação contra a COVID-19, somente seria competente a 

Justiça Federal diante da hipótese prevista no art. 109, IV, da CRFB/88:  

Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar: 
(...)  
IV - os crimes políticos e as infrações penais praticadas em detrimento de bens, serviços ou 
interesse da União ou de suas entidades autárquicas ou empresas públicas, excluídas as 
contravenções e ressalvada a competência da Justiça Militar e da Justiça Eleitoral; 

 

Portanto, a competência criminal da Justiça Estadual é residual, aliás, 

duplamente residual: 1º) em relação à Justiça Estadual Especial; 2º) em relação à Justiça Comum 

Federal. Em outras palavras, todas as causas que não se enquadrem na competência da Justiça 

Federal, serão de competência da Justiça Estadual. 

As vacinas para o combate à pandemia ora vivenciada foram adquiridas pela 

União. A título de exemplo, aquelas desenvolvidas pelo laboratório chinês Sinovac, em parceria 

com o Instituto Butantan, de São Paulo – SP, constituem objeto do CONTRATO Nº 005/20212, 

pactuado pela União e o aludido Instituto, nos autos do Processo Administrativo nº 

25000.002031/2021-694. 

Tais vacinas foram destinadas aos Estados5, para posterior distribuição aos 

                                                           

3 Página 8 do Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a COVID-19: 

“Este documento é destinado aos responsáveis pela gestão da operacionalização e monitoramento da vacinação 
contra a covid-19 das instâncias federal, estadual, regional e municipal”. 
4 Disponível em: https://www.gov.br/saude/pt-br/media/pdf/2021/janeiro/07/sei_ms-0018477781-contrato.pdf 
5 Disponível em: https://agenciabrasil.ebc.com.br/saude/noticia/2021-01/avioes-da-fab-iniciam-transporte-de-
vacinas-aos-estados 

 

https://www.gov.br/saude/pt-br/media/pdf/2021/janeiro/07/sei_ms-0018477781-contrato.pdf
https://agenciabrasil.ebc.com.br/saude/noticia/2021-01/avioes-da-fab-iniciam-transporte-de-vacinas-aos-estados
https://agenciabrasil.ebc.com.br/saude/noticia/2021-01/avioes-da-fab-iniciam-transporte-de-vacinas-aos-estados
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Municípios, passando, em sequência, a incorporarem o patrimônio destes entes federados, a fim 

de que restasse garantido o cumprimento das etapas de execução dos planos nacional e 

estaduais de vacinação. 

Aqui, duas observações: 

1º) As vacinas são bens incorporados ao patrimônio de Estados e Municípios. 

2ª) As vacinas são bens incorporados ao patrimônio de Estados e Municípios, 

com o objetivo de cumprirem o Plano de Operacionalização da Vacinação contra a COVID-19, 

instituído pela União, através do Ministério da Saúde, e implementando pelos Estados e 

Municípios, por meio das Secretarias de Saúde. 

A afirmativa de que as vacinas são bens incorporados ao patrimônio dos Estados 

e dos Municípios depreende-se do entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal e do 

Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que, quando se trata de transferência de recursos (ou 

de bens) pela União, sem qualquer condicionamento, o Estado ou o Município incorpora os 

valores (ou bens) transferidos, devendo qualquer ação correlata porventura ajuizada ser 

apreciada pela Justiça Estadual: 

(...) quando se trata de transferência automática realizada pela União, e sem qualquer 

condicionamento, o Município incorpora tais valores, devendo qualquer ação porventura 

interposta, correlata a tais valores, ser apreciada pela Justiça Comum. (...) ainda que 

eventualmente a investigação possa desaguar na descoberta do delito previsto no artigo 89 

da Lei nº 8.666/93, ou mesmo de crime previsto no artigo 1º do Decreto-Lei nº 201/67, a 

competência para processar e julgar eventual demanda criminal é da Justiça Estadual. (...) 

Assim, seja na esfera criminal, seja na seara cível, necessário o reconhecimento da atribuição 

do Parquet estadual para atuar no feito. (ACO 1906, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, 

julgado em 27/11/2013, publicado em DJe-238 DIVULG 03/12/2013 PUBLIC 04/12/2013, grifos 

apostos) 

APELAÇÃO. CRIMES DE PECULATO, FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO E INEXIGÊNCIA 

IRREGULAR DE LICITAÇÃO. CONCURSO DE PESSOAS. PRELIMINARES DE ARGUIÇÃO DE 

INCOMPETÊNCIA (...) 1. Contando o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte com quinze 

desembargadores, tendo oito deles se declarado impedidos ou suspeitos para atuar no processo, 

a competência, por determinação constitucional expressa, passa ao Supremo Tribunal Federal. 

2. A jurisprudência deste Supremo Tribunal é de que a competência para processar e julgar 

crimes sobre desvio de verbas públicas estaduais ou municipais, mesmo provenientes de 

repasse da União, é do Poder Judiciário estadual, ressalva feita a casos em que a verba ainda 

não tenha sido incorporada ao orçamento do Estado ou do Município (...). (AO 2093, Relator(a):  
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Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 03/09/2019, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-220 

DIVULG 09-10-2019 PUBLIC 10-10-2019, grifos apostos) 

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. CRIMES PRATICADOS POR PREFEITOS. DESVIO DE 

VERBA REFERENTE A PARCELAS DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS JÁ 

INCORPORADAS. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA COMUM ESTADUAL. SÚMULA Nº 209/STJ. AGRAVO 

IMPROVIDO. 1. “Não compete ao Tribunal Regional Federal o processo e julgamento originário 

de ação penal contra prefeito Municipal por má aplicação de verbas federais repassadas ao 

patrimônio da municipalidade, pois seu desvio ou emprego irregular é crime contra o 

Município, em cujo patrimônio as verbas já haviam se incorporado e, portanto, a competência 

é do próprio Tribunal de Justiça.” (Alexandre de Moraes, in Direito Constitucional, Ed. Atlas, 

2002, p. 277). 2. “Compete à Justiça Estadual processar e julgar prefeito por desvio de verba 

transferida e incorporada ao patrimônio municipal.” (Súmula do STJ, Enunciado nº 209). 3. 

Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp 307.098/CE, Rel. Ministro HAMILTON 

CARVALHIDO, SEXTA TURMA, julgado em 23/03/2004, DJ 17/05/2004, p. 293) 

Os julgados acima referem-se ao entendimento da Súmula 209 do Superior 

Tribunal de Justiça: “Compete à Justiça Estadual processar e julgar prefeito por desvio de verba 

transferida e incorporada ao patrimônio municipal”. 

 Diante disso, tendo as vacinas contra a COVID-19 sido entregues aos Estados, 

para posterior distribuição aos Municípios, sem qualquer condicionante, inclusive sem a 

exigência de prestação de contas perante a União ou órgãos de controle federais, tem-se que 

tais bens saíram da esfera de propriedade da União e passaram a pertencer ao patrimônio de 

Estados e Municípios. 

Tal conclusão, dá ensejo à interpretação de que a apuração e o processamento 

de crimes praticados em inobservância à lista prioritária fixada nos Planos Nacional e Estadual 

de Vacinação são da competência da Justiça Estadual. 

Sob outro aspecto, oportuno destacar que as vacinas contra a COVID-19 são 

disponibilizadas pelo Sistema Único de Saúde (SUS), que é tripartite e cofinanciado, com divisões 

meramente administrativas de responsabilidades, sem que se possa descurar da 

responsabilidade solidária entre os entes federativos pelo funcionamento adequado da política 

pública de saúde.  

Em outras palavras, o Sistema Único de Saúde (SUS) compreende todas as ações 

e serviços estatais dos entes federal, estaduais, distrital e municipais, além de serviços privados 

contratados ou conveniados. Portanto, a gestão do SUS se perfaz de maneira descentralizada, 

conforme estipulado no artigo 198, inciso I, da CRFB/88: 

Art. 198. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada 
e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes: 
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I - descentralização, com direção única em cada esfera de governo; 
 

Dentro dessa estrutura, o art. 4º da Lei nº 6.259/1975, que dispõe sobre a 
organização das ações de Vigilância Epidemiológica, sobre o Programa Nacional de Imunizações, 
estabelece normas relativas à notificação compulsória de doenças, e dá outras providências, 
define que cabe à União, por meio do Ministério da Saúde, a coordenação e o apoio técnico, 
material e financeiro à execução do Programa Nacional de Imunizações (PNI), sendo 
responsabilidade dos Estados, mediante suas Secretarias de Saúde, a realização das ações de 
execução do Programa, nas áreas dos seus respectivos territórios. 

  O Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a COVID-19 foi 
elaborado pelo Ministério da Saúde, nos moldes da Lei nº 6.259/1975, estabelecendo uma 
divisão de atribuições, conforme consta em seu anexo IV:  
 
ANEXO IV. COMPETÊNCIAS DAS TRÊS ESFERAS DE GESTÃO 
 
Constituem competências da gestão federal: 
▪ A coordenação do PNI (incluindo a definição das vacinas dos calendários e das campanhas 
nacionais de vacinação), as estratégias e as normatizações técnicas sobre sua utilização; 
▪ O provimento dos imunobiológicos definidos pelo PNI, considerados insumos estratégicos; 
▪ A gestão do sistema de informação do PNI, incluindo a consolidação e a análise dos dados 
nacionais e a retroalimentação das informações à esfera estadual. 
 
Constituem competências da gestão estadual: 
▪ A coordenação do componente estadual do PNI; 
▪ O provimento de seringas e agulhas, itens que também são considerados insumos estratégicos; 
▪ A gestão do sistema de informação do PNI, incluindo a consolidação e a análise dos dados 
municipais, o envio dos dados ao nível federal dentro dos prazos estabelecidos e a 
retroalimentação das informações à esfera municipal. 
 
Constituem competências da gestão municipal: 
▪ A coordenação e a execução das ações de vacinação elencadas pelo PNI, incluindo a vacinação 
de rotina, as estratégias especiais (como campanhas e vacinações de bloqueio) e a notificação e 
investigação de eventos adversos e óbitos temporalmente associados à vacinação; 
▪ A gerência do estoque municipal de vacinas e outros insumos, incluindo o armazenamento e o 
transporte para seus locais de uso, de acordo com as normas vigentes; 
▪ O descarte e a destinação final de frascos, seringas e agulhas utilizados, conforme as normas 
técnicas vigentes; 
▪ A gestão do sistema de informação do PNI, incluindo a coleta, o processamento, a consolidação 
e a avaliação da qualidade dos dados provenientes das unidades notificantes, bem como a 
transferência dos dados em conformidade com os prazos e fluxos estabelecidos nos âmbitos 
nacional e estadual e a retroalimentação das informações às unidades notificadoras. 
 

 Destarte, de se ver que a divisão de tarefas irá refletir-se na atribuição e na 
competência para processar e julgar eventuais delitos cometidos contra o Plano de Imunização, 
uma vez que, a cada ente federado incumbe o cumprimento de etapas diversas de imunização.  
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 Inclusive, no julgamento da ADPF nº 770, em sede de cautelar, ad referendum 
do Plenário do Supremo Tribunal Federal, o Min. Ricardo Lewandowski, monocraticamente, 
exarou entendimento segundo o qual a atribuição prevista para a União na Lei nº 6.259/1975 
não exclui a dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, pois o fim perseguido é a 
imunização em seus territórios, sendo viável a adaptação de ações de vacinação às 
peculiaridades locais ou mesmo a atuação conjunta visando o enfrentamento da pandemia: 

“De outro lado, a já antiga Lei 6.259/1975 estabelece que cabe ao Ministério da Saúde a 
elaboração do Programa Nacional de Imunizações - PNI, com a definição das vacinações, 
inclusive as de caráter obrigatório (art. 3°, caput), prescrevendo, ainda, que aquela Pasta 
coordenará e apoiará tal atividade - técnica, material e financeiramente – em âmbito nacional e 
regional, cuja responsabilidade cabe às Secretarias de Saúde das unidades federadas (art. 4°, 
caput e § 1°). Ademais, consigna que “o Ministério da Saúde poderá participar, em caráter 
supletivo, das ações previstas no programa e assumir sua execução, quando o interesse nacional 
ou situações de emergência o justifiquem” (art. 4°, § 2°).  
Não obstante constitua incumbência do Ministério da Saúde coordenar o PNI e definir as 
vacinas integrantes do calendário nacional de imunizações, tal atribuição não exclui a 
competência dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios para adaptá-los às 
peculiaridades locais, no típico exercício da competência comum de que dispõem para “cuidar 
da saúde e assistência pública” (art. 23, II, da CF).  
Embora o ideal, em se tratando de uma moléstia que atinge o País por inteiro, seja a inclusão 
de todas as vacinas seguras e eficazes no PNI, de maneira a imunizar uniforme e 
tempestivamente toda a população, o certo é que, nos diversos precedentes relativos à pandemia 
causada pela Covid-19, o Supremo Tribunal Federal tem ressaltado a possibilidade de atuação 
conjunta das autoridades estaduais e locais para o enfrentamento dessa emergência de saúde 
pública, em particular para suprir lacunas ou omissões do governo central. 
Assim, considerado o arcabouço constitucional acima descrito, e tendo em conta a jurisprudência 
desta Suprema Corte sobre o tema, é possível concluir que a defesa da saúde incumbe não 
apenas à União, mas também a qualquer das unidades federadas, seja por meio da edição de 
normas legais, respeitadas as suas competências, seja mediante a realização de ações 
administrativas, sem que, como regra, dependam da autorização de outros níveis 
governamentais para levá-las a efeito, cumprindo-lhes, apenas, consultar o interesse público que 
têm a obrigação de preservar6”. (grifos no original). 
 

Decerto, há uma clara divisão de competências entre os entes federados no PNI, 

destacando-se que a execução propriamente dita, a vacinação em si, é operada pelo ente mais 

capilarizado, com maior alcance, qual seja, o Município. 

A toda evidência, a União, através do Ministério da Saúde, estabeleceu os critérios 

gerais do PNI, tendo por objetivo instrumentalizar as instâncias gestoras estaduais e municipais 

na operacionalização da vacinação contra a COVID-19. 

No âmbito local, o Estado do Piauí, através da Secretaria de Estado da Saúde, 

elaborou Plano Operacional de Estratégia de Vacinação, fixando como objetivo geral contribuir 

para a redução de morbidade e mortalidade pela doença, bem como a transmissão da doença, 

                                                           

6 Disponível em: https://static.poder360.com.br/2020/12/ADPF-770-MC.pdf  

https://static.poder360.com.br/2020/12/ADPF-770-MC.pdf
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e, como objetivos específicos, vacinar os grupos prioritários com maior risco de desenvolver 

complicações e óbitos pela doença; vacinar populações com maior risco de exposição ao vírus, 

bem como de transmissão; e ampliar a vacinação aos demais grupos (população geral), 

conforme aumento e disponibilidade da vacina. 

Nesse sentido, tem-se que, genericamente, o interesse em saúde é de todos os 

entes federativos, mas a questão específica relacionada à burla da lista de prioridade da 

vacinação está afeta à competência material do Município, que é quem executa as ações 

efetivas de vacinação, motivo pelo qual atrai a competência da Justiça Estadual. 

Destaca e exemplifica Francisco Dirceu de Barros7:  

 

“Para fins de fixação da competência da Justiça Federal com base no art. 109, IV, da Constituição 

Federal, essa lesão aos bens, serviços e interesses da União deve ser direta. Caso contrário, a 

competência será da Justiça Estadual.  

(...)  

A ausência de dano direto ou presença de interesse genérico ou indeterminado não atrai, de per 

si, a competência da Justiça Federal”.  

(...) 
Por não aceitar a ocorrência de prejuízo, o STJ já firmou o  entendimento (Súmula 546 do STJ) no 
sentido de que a competência para processar e julgar o crime de uso de documento falso (CP, 
art. 304) é firmada em razão da entidade ou órgão ao qual foi apresentado o documento 
público, não importando a qualificação do órgão expedidor. Ou seja, o uso de documento 
federal (ou estadual) só será de competência federal se for apresentado perante agente, órgão, 
ou autoridade federal; caso contrário, será delito de competência da justiça estadual. 
(...) 
O Ministério da Justiça, mesmo com todas funções inerentes ao controle de armas, não atraiu, 
por si só, a competência da Justiça Federal para julgar o porte de arma de fogo irregular. 
(...) 
Do mesmo modo, o simples fato de o Ministério da Saúde exercer as funções de órgão central do 
Sistema Nacional de Transplante (art. 4º do Dec. nº 2.268/1997) não significa dizer que o crime 
de remoção de tecidos e órgãos previsto no artigo 14 da Lei nº 9.434/97 seja de competência 
da Justiça Federal”. 
 

Da mesma forma, os ilícitos penais envolvendo a saúde pública, matéria sob gestão 

central do Sistema Único de Saúde, através do Ministério da Saúde, mas que não 

necessariamente avoca a competência da Justiça Federal. 

Vale destacar que a Constituição Federal, ao estabelecer, em seu artigo 109, IV, a 

competência da Justiça Federal para processar e julgar os crimes praticados em detrimento dos 

bens, serviços e interesses da União, intentou preservar a autonomia dos entes da Federação, 

conforme previsto em seus arts. 1º e 188, de modo que não se mostra plausível uma 

                                                           

7 Disponível em: https://blog.editoramizuno.com.br/justica-federal-versus-justica-estadual-a-competencia-para-
julgar-o-crime-cometido-pelos-fura-filas-da-vacina/  
8 Constituição Federal 

https://blog.editoramizuno.com.br/justica-federal-versus-justica-estadual-a-competencia-para-julgar-o-crime-cometido-pelos-fura-filas-da-vacina/
https://blog.editoramizuno.com.br/justica-federal-versus-justica-estadual-a-competencia-para-julgar-o-crime-cometido-pelos-fura-filas-da-vacina/
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interpretação elástica desse dispositivo de modo a alargar demasiadamente a competência da 

Justiça Federal em detrimento da Estadual. 

Nessa linha de raciocínio e com a ciência de ser dever dos Estados a distribuição das 
vacinas e dos Municípios a aplicação na população, pode-se concluir pela competência da Justiça 
Estadual para processar e julgar crimes cometidos no contexto da vacinação contra a COVID-19, 
a exemplo dos “fura-filas”. 

Isso porque, ainda que seja da União a atribuição de coordenar as ações de 
imunização, não se vislumbra o interesse direto dela a justificar a apuração de todo e qualquer 
ilícito penal cometido na operacionalização da vacinação, de responsabilidade concreta dos 
Estados e dos Municípios. 

Ademais, não há que se falar em prestação de contas pelo Estado ou pelos 

Municípios à União ou órgãos de controle federais pelas vacinas recebidas, o que afasta a 

incidência da Súmula 208 do STJ, segundo a qual “Compete à Justiça Federal processar e julgar 

prefeito municipal por desvio de verba sujeita a prestação de contas perante órgão federal”, e, 

por conseguinte, a competência da Justiça Federal para processar e julgar eventual crime 

relacionado à vacinação contra a COVID-19.  

 

Em conclusão, o descumprimento intencional do Plano de Operacionalização da 

Vacinação contra a COVID-19, cuja finalidade é imunizar os grupos de pessoas mais vulneráveis 

e diminuir a transmissibilidade, não presume ofensa aos interesses da União, mas sim aos 

interesses dos Estados e dos Municípios, especialmente de sua população, razão pela qual, 

prima facie, a atribuição para o processo e julgamento é da Justiça Estadual. 

 

Entendimento diverso representaria uma absoluta ausência de fiscalização das 

ações de vacinação, dando azo à prática de ilícitos de natureza cível e criminal. 

 

Pelo exposto, com fulcro na Recomendação PGJ nº 01/2021, expede-se esta Nota 

Técnica, ressaltando que, dado que a competência para processar e julgar esses crimes é da 

Justiça Estadual, incumbe ao Ministério Público Estadual atuar no sentido de apura-los, 

adotando as providências necessárias, no âmbito de suas atribuições legais. 

                                                           

Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito 
Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos: 
Art. 18. A organização político-administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União, os Estados, o 

Distrito Federal e os Municípios, todos autônomos, nos termos desta Constituição. 
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Com o intento de contribuir, seguem anexas minutas de portaria de instauração de 

procedimento de investigação criminal e manifestação de declínio de atribuição para a 

Procuradora-Geral de Justiça.  

 
 
Teresina, 01 de fevereiro de 2021. 

 
 
 
 

Luana Azerêdo Alves 
Promotora de Justiça 

Coordenadora do CAOCRIM 
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