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PROCURADORIA FEDERAL DOS DIREITOS DO CIDADÃO
##ÚNICO: | EXTRA-PFDC - PGR-00123077-2019|

DECISÃO Nº 82, DE 14 DE NOVEMBRO DE 2018
REFERÊNCIA: PP 1.30.001.004187/2017-72 (MPF/PR/RJ). RECURSO
CONTRA NÃO HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO DE
PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO. CONCURSO PARA PROFESSOR DE
MAGISTÉRIO SUPERIOR EM VÁRIAS ESPECIALIDADES. CÔMPUTO
DAS VAGAS RESERVADAS A DEFICIENTES E A NEGROS SOBRE O
TOTAL DE VAGAS OFERECIDAS NO CERTAME. ART. 37,VIII, DA CF.
ART. 5°, § 2°, DA LEI 8.112/1990 E DECRETO 3.298/1999. LEI 12.990/2011.
O cômputo das vagas reservadas aos negros e deficientes deve incidir sobre o total
de cargos ofertados no certame.É vedada a aplicação de regras matemáticas de
contagem de vagas por área, especialidade ou localidade que possam, por via
transversa, retirar a efetividade do preceito inserto no art. 37, VIII, da Constituição
Federal que determina à lei reservar percentual dos cargos às pessoas com
deficiência. Desprovimento do recurso; não homologação do arquivamento.
1. Trata-se de recurso interposto por Renato de Freitas Souza, Procurador Regional dos Direitos do Cidadão, contra decisão do
NAOP/2ª Região, que arquivou o procedimento preparatório, nos seguintes termos:
1. Cidadania. 2. Procedimento preparatório instaurado com o objetivo de apurar suposta irregularidade no edital para provimento de
cargo efetivo de Professor de Magistério Superior, da Escola Superior de Guerra – ESG, notadamente quanto à inobservância de reserva de vagas para
candidatos pretos, pardos ou com deficiência. 3. Lei 12.990/2014. 4. Decreto 3.298/99. 5. Voto pela NÃO HOMOLOGAÇÃO do arquivamento, com a
conversão do feito em diligências e retorno dos autos à origem para adoção de providências complementares, na forma do art. 10, § 4º, I, da Resolução
CNMP n. 23/2007, com a redação conferida pela Resolução CNMP n. 143/16.
2.O recorrente alega que, embora o Edital n° 1/ESG tenha aberto concurso público para o preenchimento de 15 vagas para o cargo de
Professor do Magistério Superior de Defesa, com doutorado, estas não superam 2 vagas para cada área de especialidade. A seu ver, os cargos são diversos
e não fungíveis, “sendo assim, a quantidade de vagas oferecida, impossibilita a aplicação da Lei n°12.990/2011, que reserva 20% das vagas a candidatos
pretos e pardos, bem como do Decreto n° 3.298/1999, que estabelece o portador de deficiência a reserva de 5% das vagas em concurso público, no
mínimo”.
3.É o relatório.
4.O recurso não merece prosperar.
Documento assinado digitalmente conforme MP nº- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço
eletrônico http://www.transparencia.mpf.mp.br/conteudo/diarios-e-boletins/diario-eletronico-dmpf-e.
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5.Instado a se manifestar, o GT-Inclusão de Pessoas com Deficiência exarou o seguinte parecer:
[…]
2. De início, assevera-se que a instituição de reserva de vagas para pessoas com deficiência nos concursos públicos encontra
fundamento na Convenção Interamericana para eliminação de todas as formas de discriminação contra as pessoas com deficiência, promulgada no Brasil
pelo Decreto presidencial nº 3.956/2001 (art. III); na Convenção Internacional sobre os direitos das pessoas com deficiência, esta internalizada pelo
Decreto 6.949/2009 e que estabelece deveres específicos aos Estados signatários, no que concerne à incorporação de pessoas com deficiência ao quadro
funcional do Setor Público; e no artigo 37, inciso VIII, da Constituição da República de 1988, dispositivo, por sua vez, regulamentado, no âmbito federal,
pelo Decreto 3.298/99 e pela Lei nº. 8112/90.
O Decreto nº 3.298/99, ao regulamentar a reserva de vagas, estabelece que o percentual mínimo de vagas destinadas a pessoas com
deficiência, a ser observado pelos editais de concurso público, será de 5 % (cinco por cento) do total, in verbis:
“Art. 37. Fica assegurado à pessoa portadora de deficiência o direito de se inscrever em concurso público, em igualdade de condições
om os demais candidatos, para provimento de cargo cujas atribuições sejam compatíveis com a deficiência de que é portador.
§ 1. O candidato portador de deficiência, em razão da necessária igualdade de condições, concorrerá a todas as vagas, sendo reservado
no mínimo o percentual de cinco por cento em face da classificação obtida.
§ 2. Caso a aplicação do percentual de que trata o parágrafo anterior resulte em número fracionado, este deverá ser elevado até o
primeiro número inteiro subsequente.” (grifos acrescidos).
Os limites à reserva de vagas a pessoas com deficiência restaram delineados pelo legislador ordinário por meio da Lei 8.112/90:
Art. 5º, § 2º “Às pessoas portadoras de deficiência é assegurado o direito de se inscrever em concurso público para provimento de
cargo cujas atribuições sejam compatíveis com a deficiência de que são portadoras; para tais pessoas serão reservadas até 20% (vinte por cento) das vagas
oferecidas no concurso”. (grifos acrescidos).
Os imperativos estabelecidos pela Constituição da República de 1988, bem como pelo Decreto nº 3.298/1999 e pela Lei nº 8.112/1990,
são claros ao determinar a reserva de percentual do total de vagas oferecidas no concurso aos candidatos com deficiência.
Sob tal perspectiva, não é franqueado à administração pública discricionariedade na aplicação do percentual de reserva sobre um
número fracionado o total de vagas previstas no edital, tendo em conta que tanto os diplomas de regência, ao se referirem à reserva de vagas, dispõem
que esta ocorrerá sob o número “das vagas oferecidas no concurso”, sem abrir a possibilidade, portanto, de cálculo fracionado das vagas. Entendimento
diverso cria restrição não existente na lei, limitando, por meio de cláusula editalícia infralegal, a incidência de norma constitucional.
Note-se que embora haja liberdade para o administrador deliberar, na reserva de vagas para as pessoas portadoras de deficiência,
sobre a fração de vagas a serem reservadas, dentro do mínimo de 5% (cinco por cento) e do máximo de 20% (vinte por cento), é vedada a inviabilização
da aplicação concreta do percentual (mínimo) por meio de regras matemáticas de contagem por áreas, temas e localidades, situações que caracterizam a
própria supressão (material) da reserva.
Assim, não se mostra cabível processo hermenêutico que tenha por consequência, ao estabelecer processo de contagem fracionada
dos cargos, negar eficácia à norma que prevê a ação afirmativa da reserva de vagas, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça – STJ:
“Tomando por base as normas da legislação de regência, verifico que a materialização do comando fixado pela constituição – qual
seja: a reserva de cargos e empregos públicos para as pessoas portadoras de deficiência (art. 37, VIII) – somente seria alcançada se o percentual
contemplado em cada concurso público – considerado o intervalo mínimo de 5% (cinco por cento) e máximo de 20% (vinte por cento) – levasse em conta
a totalidade das vagas então ofertadas.
Assim entendo porque, distribuídas as vagas supervenientes com parâmetro em cada localidade, o percentual fixado para um dado
concurso poderia redundar em situação na qual nenhuma vaga fosse realmente assegurada aos deficientes, ainda que o somatório das demais nomeações
se mostrasse suficiente para esse desiderato.
A título de ilustração, apresento o exemplo de um certame em que fossem abertos 100 (cem) novos cargos durante a respectiva
vigência. Tomando-se por base o limite mínimo de 5% (cinco por cento), se tais vagas se referissem a uma só localidade, haveria, para os deficientes, a
efetiva disponibilização do conjunto de 5 (cinco) cargos, restando cumprida a norma constitucional.
Em contrapartida, se aquelas mesmas 100 (cem) vagas surgissem esparramadas em diversas localidades, cada qual com 3 (três) ou 4
(quatro) vagas apenas, como na hipótese dos autos, nenhuma delas seria, ao fim, ocupada por portadores de deficiência - situação anômala que resulta do
entendimento esposado, in casu, pelo v. acórdão recorrido.
No presente caso, aliás, ainda outro dado vai ao encontro da tese esposada pelo recorrente: de fato, para fins do preenchimento das
vagas que apareceram ao longo do certame, não foi levada em consideração a localidade originária dos interessados - é dizer, todos quantos desejaram
puderam concorrer a alguma delas. Nesses termos, por uma questão de paralelismo, também a reserva dos deficientes deveria se pautar pelo critério
aberto. De mais a mais, chama-se a atenção para o fato de que entendimento contrário poderia ensejar situações propícias ao desvio de finalidade, na
medida em que se facultasse à autoridade competente orientar a nomeação de tais ou quais candidatos para novas vagas, conforme elas se vinculasse à
uma dada sede apartada. Por todo o exposto, para que o mínimo de 5% (cinco por cento) seja plenamente observado em favor dos deficientes inscritos
no certame versado nos presentes autos, seria mesmo imprescindível levar-se em conta o somatório das vagas surgidas, independentemente da localidade
para a qual se dera inicialmente a inscrição. (STJ – RMS: 30841 GO 2009/0219567-7, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento:
13/04/2010, T5 – QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/06/2010) (grifou-se).
No mesmo sentido, o Tribunal Regional Federal da 1ª Região:
“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. RESERVA DE VAGAS PARA PORTADORES DE
DEFICIÊNCIA. CÔMPUTO NO TOTAL DE CARGOS DE PROFESSOR, INDEPENDENTEMENTE DA DISCIPLINA MINISTRADA. CRITÉRIO
QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS ENVOLVIDOS. - Tratando-se de concurso para o provimento de vários cargos de professor,
distribuídos por várias disciplinas, não seria razoável calcular as vagas reservadas aos portadores de deficiência em função do número de contratações de
cada disciplina, CRITÉRIO QUE TERMINARIA POR ELIMINAR A CONTRATAÇÃO DE QUALQUER DEFICIENTE; - O critério adotado pelo
edital e aplicado pela Administração, calculadas as reservas pelo total de vagas (4,7 = 5, para 47 cargos), atende aos princípios do livre acesso aos cargos
públicos e ao da eliminação das desigualdades, ponderando-os racionalmente; - Apelação improvida”. (TRF5, Terceira Turma, Relator Desembargador
Vladimir Carvalho, Apelação Cível 507657, Julgamento em 17/03/2011, publicado no DJE de 04/04/2011) (grifou-se).
Na perspectiva delineada, e tendo em vista que “na resolução dos problemas jurídico-constitucionais, [deve] ser dada a preferência
àqueles pontos de vista que, sob os respectivos pressupostos, proporcionem às normas da Constituição força de efeito ótima”, conclui-se que a
interpretação da sistemática legal de aplicação do percentual de reserva de vagas a pessoas com deficiência que confere mais efeitos práticos à ação
Documento assinado digitalmente conforme MP nº- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço
eletrônico http://www.transparencia.mpf.mp.br/diario-e-boletim/diario-eletronico-dmpf-e.
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afirmativa consagrada na norma inserta no art. 37, VIII da CF/88 é a aplicação do percentual (Decreto nº 3.298/99 e Lei 8.112/90) considerando a
totalidade de vagas oferecidas no edital de concursos públicos, sem fracionamentos (seja por áreas, temas e localidades).
3. Em conclusão, em resposta aos itens elencados (“a”, “b” e “c” do Despacho PFDC – PGR 003717707/2018): a) os fracionamentos
de vagas (por áreas, temas ou localidades) utilizados para fins de cálculos de vagas para cotas podem caracterizar a existência de má-fé do órgão público
caso se constate a intenção deliberada de cerceamento de acesso aos cargos públicos para as vagas reservadas às pessoas com deficiência, nos termos da
legislação vigente;
b) os fracionamentos de vagas são legais/ legítimos se o número total de vagas oferecidas nas cotas for calculado também com base
na totalidade de vagas do edital, de forma que, eventualmente, em determinado concurso, alguns cargos poderiam validamente ficar sem vagas reservadas,
atendendo a lei, se o número total for obedecido;
c) a interpretação da sistemática legal de aplicação do percentual de reserva de vagas a pessoas com deficiência que confere mais
efeitos práticos à ação afirmativa consagrada na norma inserta no art. 37, VIII da CF/88 é a aplicação do percentual (Decreto nº 3.298/99 e Lei 8.112/90)
considerando a totalidade de vagas oferecidas no edital de concursos públicos, sem fracionamentos (seja por áreas, temas e localidades), sob pena de
limitação indevida da reserva de vagas a pessoas com deficiência.
4. Encaminhe-se à PFDC a presente manifestação. (Grifos no original)
6.De fato, o administrador possui o poder discricionário de decidir o percentual de vagas reservadas às pessoas portadoras de
deficiência, que deve variar entre o mínimo de 5% (cinco) e o máximo de 20% (vinte), de acordo com o art. 5°, § 2°, da Lei 8.112/1990 e o Decreto
3.298/1999. Já a Lei 12.990/2014 determina a reserva de 20% das vagas aos negros, que será “aplicada sempre que o número de vagas oferecidas no
concurso público for igual ou superior a 3 (três)” (§1°). O cômputo das vagas reservadas, no entanto, deve incidir sobre o total de cargos ofertados no
certame.
7.Assim, é vedada a aplicação de regras matemáticas de contagem de vagas por área, especialidade ou localidade que possam, por
via transversa, retirar a efetividade do preceito inserto no art. 37, VIII, da Constituição Federal que determina à lei reservar percentual dos cargos às
pessoas com deficiência.
8.Pelo exposto, o recurso não deve ser provido; pela não homologação do arquivamento.
DEBORAH DUPRAT
Procuradora Federal dos Direitos do Cidadão
##ÚNICO: | EXTRA-PFDC - PGR-00124453-2019|

DECISÃO Nº 94, DE 4 DE DEZEMBRO DE 2018
Referência: IC 1.14.000.002135/2017-15 (MPF/PRBA). Inquérito Civil. Saúde.
Noticiado o mau funcionamento do Hospital Maternidade de Santo Amaro.
Informações encaminhadas pela Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria de
Saúde do Estado da Bahia e Secretaria Executiva do Ministério da Saúde. Ações
a serem eventualmente demandadas visando garantir a adequada atenção à saúde
da gestante e da mulher em situação de parto prestadas pelo referido hospital
deverão ser em face do gestor municipal e/ou do próprio hospital, como ente
privado que presta serviços ao Sistema Único de Saúde. Enunciado nº 10 da
PFDC. Homologação do declínio de atribuição.
1.O Procurador oficiante, Dr. Leandro Bastos Nunes, relatou e promoveu o declínio de atribuição no presente feito, em favor do
Ministério Público Estadual, nos seguintes termos:
(…)
1. Trata-se de inquérito civil instaurado “coleta regular e legal de elementos a respeito da notícia de que o Hospital Maternidade de
Santo Amaro não está funcionando devidamente, consoante apontado no Processo n.º 32922- 98.2015.4.01.3300, que tramitou na 4ª Vara Feral da Seção
Judiciária da Bahia” (fls. 541).
2. Foram requisitadas informações à Secretaria de Saúde de Santo Amaro/BA (SMS Santo Amaro/BA), Secretaria de Saúde do Estado
da Bahia (SESAB) e Secretaria Executiva do Ministério da Saúde (MS), fls. 543/545.
3. O Ministério da Saúde respondeu através do Parecer Técnico nº 305-SEI/2017-CGHOSP/DAHU/SAS/MS, às fls. 556/562,
informando os montantes de recursos repassados ao nosocômio em 2007, 2008, 2011 e 2012, salientando tratar-se o Hospital Santo Amaro de “entidade
privada sem fins lucrativos e prestadora de serviços ao SUS de forma complementar, o que resulta em responsabilidade do gestor de saúde local.” Em
razão da natureza dos dados solicitados, pertinentes à atenção à maternidade e à saúde da mulher, a solicitação ministerial foi repassada também ao
Departamento de Ações Estratégicas e Programáticas (DAPES/SAS/MS).
4. A Secretaria Municipal de Saúde de Santo Amaro informou às fls. 575, através do ofício nº 26/2018 de 09 de fevereiro de 2018,
que o Hospital Maternidade de Santo Amaro havia voltado a funcionar normalmente com atendimento às gestantes do município desde o dia 01 daquele
mês.
5. O MS encaminhou através do Ofício nº 1350/22018/AECI/MS, em 17 de maio de 2018, fls. 585/592, os pareceres do
DAPES/SAS/MS, repassando informações sobre a produção de Parto Normal e Cirurgia Cesárea no Hospital Maternidade, indicando novamente a
responsabilidade da Gestão Municipal e esclarecendo que o MS “não transfere recursos financeiros diretamente para os estabelecimentos de sáude
p´roprios, conveniados e/ou contratados integrantes da rede SUS” e que esta atribuição fica a cargo do gestor estadual ou municipal local.
6. O Estado da Bahia, informou através do documento de fls. 599/601 da assessoria técnica da SESAB, a assunção do Comando
Único pelo Município de Santo Amaro, passando o mesmo a se responsabilizar pela “contratualização, controle e avaliação das Unidades de Saúde que
integram a Rede Complementar ao Sistema Único de Saúde (SUS) no âmbito de seu território, não cabendo ao Estado da Bahia, notadamente, á
SESAB/SUREGS, interferir na gestão das Unidades de Saúde contratualizadas pelo referido Município.
7. A Procuradoria do Estado da Bahia, através do documento de fls. 613/615, oferece um relato dos fatos em torno da situação da
atenção em saúde no Município de Santo Amaro/BA, com um histórico da contratualização feita diretamente entre Estado da Bahia e Hospital
Documento assinado digitalmente conforme MP nº- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço
eletrônico http://www.transparencia.mpf.mp.br/diario-e-boletim/diario-eletronico-dmpf-e.

DMPF-e Nº 49/2019- EXTRAJUDICIAL

Divulgação: quarta-feira, 13 de março de 2019

Publicação: quinta-feira, 14 de março de 2019

4

Maternidade, aduzindo que com a aprovação pela Comissão Intergestores Bipartite através da Resolução nº 181/2015, o Município de Santo Amaro
assume o Comando Único das Ações e Serviços da atenção Ambulatorial Especializada e Hospitalar de Média e Alta Complexidade em seu território.
8. Finalmente, o Conselho Municipal de Saúde de Santo Amaro, oficiado, informa em 31 de outubro do corrente ano, fls. 632, que
embora tivesse havido interrupção dos serviços de atenção à maternidade e à saúde da mulher durante pelo Hospital Maternidade no período de 2015 a
2017, estes foram retomados com a nova gestão Municipal retornando à normalidade em fevereiro de 2018.
9. No mesmo sentido é o relato feito pelo Diretor Médico e pelo Presidente do Hospital e Maternidade de Santo Amaro, no documento
de fls. 634/635, indicando: o retorno do Hospital à rede SUS em 2017, a adesão ao projeto Rede Cegonha, além de informação sobre os montantes da
dívida acumulada da SMS com a Maternidade e a indefinição quanto a seu equacionamento.
10. É o relatório do essencial.
11. Extrai-se do acima relatado que, a despeito da indicação de que houve a retomada recente da prestação de serviços de atenção à
saúde materna e da mulher pelo Hospital Maternidade de Santo Amaro ao SUS, parece persistir alguma dúvida em relação à continuidade desses serviços,
principalmente em face da informação de pendência de valores acumulados a débito do Município (fls. 635).
12. Também o fato de tratar-se de informação obtida unicamente através de fontes de alguma forma vinculadas à própria
administração municipal, o Conselho Municipal de Saúde, e ao nosocômio interessado; sugerem a continuidade da instrução, com o fito de confirmar a
normalização do serviço de saúde em questão.
13. Ocorre que, com os esclarecimentos aduzidos pelo MS, SESAB e pela própria SMS de Santo Amaro, fica demonstrado que as
ações a serem eventualmente demandadas visando garantir a adequada atenção à saúde da gestante e da mulher em situação de parto prestada pelo
Hospital e Maternidade Santo Amaro deverão o ser em face do gestor municipal e/ou do próprio Hospital, como ente privado que presta serviços ao SUS.
14. Desta forma, considerada a distribuição de atribuições dentro do Sistema Único de Saúde (SUS), temos configurada a competência
da Justiça Comum Estadual. É o que deflui dos seguintes arestos do STF e STJ:
DECISÃO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA
DOS ENTES FEDERADOS. […] - as ações relativas à assistência à saúde pelo SUS (fornecimento de medicamentos ou de tratamento médico, inclusive,
no exterior) podem ser propostas em face de qualquer dos entes componentes da Federação Brasileira (União, Estados, Distrito Federal e Municípios),
sendo todos legitimados passivos. -[...] - Neste contexto, a UNIÃO, como e Estado-membro como o Município são legitimados passivos para a causa,
não podendo a divisão administrativa de atribuições estabelecida pela legislação decorrente da Lei 8.080/90 restringir essa responsabilidade, servindo
ela, apenas, como parâmetro da repartição do ônus financeiro final dessa atuação, o qual, no entanto, deve ser resolvido pelos entes federativos
administrativamente ou em ação judicial própria, não podendo ser oposto como óbice à pretensão da população a seus direitos constitucionalmente
garantidos como exigíveis dele de forma solidária. [...] A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido da responsabilidade solidária dos entes
federativos quanto ao fornecimento de medicamentos pelo Estado, podendo o requerente pleiteá-los de qualquer um deles – União, Estados, Distrito
Federal ou Municípios. Agravo regimental conhecido e não provido” (STF RE 827754, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, julgado em
19/08/2014, DJe-163 25/08/2014)
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. […] MEDICAMENTOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES
FEDERATIVOS. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. INEXISTÊNCIA. POSSIBILIDADE DE LITIGAR CONTRA QUALQUER UM
DOS OBRIGADOS. [...]. DEMANDA CONTRA O ESTADO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. […] II - É pacífico o entendimento no
Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual, o funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, Estados, Distrito
Federal e Municípios, sendo qualquer deles, em conjunto ou isoladamente, parte legítima para figurar no polo passivo de demanda que objetive a garantia
de acesso a medicamentos adequado para tratamento de saúde. III - Não se trata de litisconsórcio passivo necessário, podendo a parte intentar a demanda
contra qualquer um dos entes federativos (solidariamente passivos) para responder pela totalidade da dívida; a faculdade do autor-credor de litigar com
qualquer um dos coobrigados é decorrência legítima da solidariedade passiva. […] V - A ação que visa o fornecimento de medicamento proposta apenas
contra um dos entes públicos solidários, no caso o Estado do Piauí, deve ser processada perante o Juízo Estadual, uma vez que ausente as hipóteses do
art. 109, I, da Constituição da República diante da ausência da inclusão da União no polo passivo da demanda. (STJ AgInt no REsp 1617502 / PI,
Relator(a): Min. REGINA HELENA COSTA, julgado em 27/06/2017, DJe- 02/08/2017)
15. O reconhecimento da jurisprudência acima referida ensejou a edição do Enunciado nº 10 da PFDC, nos seguintes termos: “Em
matéria de saúde, é facultado ao membro do Ministério Público Federal o declínio de atribuição ao Ministério Público Estadual quando apurar que não
há responsabilidade direta de órgão público federal ou não envolver questão sistêmica.“ (Redação dada conforme deliberação na Reunião de Coordenação
PFDC e NAOPs do dia 28/08/2018 – ATA nº 44/2018/PFDC: PGR-00364180/2018.)1
16. É, ademais, orientação que se afina com o disposto pelo Conselho Nacional de Justiça no seguinte enunciado da I Jornada de
Direito da Saúde: “Enunciado n° 08 – Nas condenações judiciais sobre ações e serviços de saúde devem ser observadas, quando possível, as regras
administrativas de repartição de competência entre os gestores.”2
17. Pelo exposto, em vista de falecer competência à Justiça Federal para o processamento e julgamento de eventual medida judicial
em relação aos fatos que ainda remanescem como objeto de apuração e não se vislumbrando, no momento, fatos outros a serem apurados em face da
União, de órgãos ou de entes federais, falece também, ao Ministério Público Federal, a atribuição para a continuidade da presente investigação.
18. Em face do exposto, declino da atribuição no presente Inquérito Civil ao MP Estadual e determino a remessa dos autos, no prazo
de 3 (três) dias, à Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, para fins de homologação do declínio de atribuição, em cumprimento ao art. 9º-A da
Resolução CNMP n.° 23, de 17 de setembro de 2007, acrescido pela Resolução CNMP n.° 126, de 29 de julho de 2015, e ao Enunciado n.° 2 do Conselho
Institucional do Ministério Público Federal.
19. Dê-se ciência aos representantes.
(...)
2. É o relatório.
3. Secundando as razões expostas, homologo o declínio de atribuição.
DEBORAH DUPRAT
Procuradora Federal dos Direitos do Cidadão
Documento assinado digitalmente conforme MP nº- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço
eletrônico http://www.transparencia.mpf.mp.br/diario-e-boletim/diario-eletronico-dmpf-e.
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##ÚNICO: | EXTRA-PFDC - PGR-00122955-2019|

DECISÃO N° 102, DE 11 DE MARÇO DE 2019
REFERÊNCIA: IC 1.22.023.000170/2016-89 (MPF/PRM – Teófilo Otoni/MG).
Inquérito Civil. Educação. Implantação do Projeto “Ministério Público pela
Educação” (MPEduc). Análise do Índice de Desenvolvimento da Educação
Básica (IDEB) de todos os municípios abrangidos pela Procuradoria da República
no Município de Teófilo Otoni/MG. Implementação do referido projeto em
Crisólita, em razão de possuir um dos menores IDEBs encontrados na região.
Homologação do arquivamento.
1. O Procurador oficiante, Dr. Henrique Batista Miranda, relatou e promoveu o arquivamento dos autos, nos seguintes termos:
(...)
Trata-se de Inquérito Civil destinado à implementação do Projeto Ministério Público pela Educação (MPEduc).
Os autos foram inicialmente inaugurados para implementação do referido projeto no município de Almenara-MG (fls. 02-04).
Cartilha do Projeto acostada às fls. 05-10.
Considerando a relevância do projeto e os diversos aspectos relacionados à sua implementação, determinou-se, à fl. 13, a suspensão
de eventuais providências, até que fosse elaborada uma tabela contendo o IDEB de todos os municípios integrantes da área de atuação desta PRM, sua
população e distância até a sede localizada em Teófilo Otoni.
O objetivo primordial da coleta dos dados seria o de estabelecer parâmetros que pudessem definir, com base em critérios objetivos,
o município no qual seria implementado o projeto, de modo a manter, ou não, o município de Almenara, inicialmente escolhido sem aparente critério
objetivo.
Após a elaboração da mencionada tabela (fls. 14-15), posteriormente atualizada (fls. 19), e realização de reunião, em outubro/2018,
com a Promotora de Justiça Coordenadora da Coordenadoria Regional das Promotorias de Justiça de Direitos Humanos e Educação de Crianças e
Adolescentes (fl. 20), foi estabelecida a implementação do projeto no município de Crisólita-MG.
Por relatório.
Cabe ressaltar, inicialmente, que este procedimento (inaugurado em 2016) teve por objetivo a implementação do projeto Ministério
Público MPEduc no município de Almenara-MG.
Considerando a necessidade de nova análise para a escolha de município, foi elaborada tabela contendo dados relativos ao IDEB,
população e distância até a sede da PRM, relativamente a todos os municípios integrantes da área de atuação desta Procuradoria da República.
Após a comparação dos dados coletados e a realização de reunião com a Promotora de Justiça Coordenadora da Coordenadoria
Regional das Promotorias de Justiça de Direitos Humanos e Educação de Crianças e Adolescentes, concluiu-se pela implementação do referido projeto
no município de Crisólita-MG, que possui um dos menores IDEBs encontrados, população aproximada de 6,6 mil habitantes e encontra-se a cerca de
128 Km desta PRM.
Registre-se que o município de Almenara possui IDEB superior ao de Crisólita e tem população superior a 40 mil habitantes, sendo
patente a maior carência deste último Município.
No contexto, determina-se a digitalização dos autos, inclusive da presente decisão, e sua autuação em Notícia de Fato eletrônica,
destinada à implementação do projeto Ministério Público pela Educação (MPEduc) no município de Crisólita-MG, visando cumprimento do acordo
estabelecido em reunião (fl. 20) de que os trabalhos destinados à sua realização terão início a partir do ano de 2019.
Cumprida esta diligência, exaurir-se-á o objeto dos presentes autos.
Ante o exposto, promove-se o arquivamento do presente Inquérito Civil, submetendo-se este pronunciamento à análise da
Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão para fins de homologação ou outras providências reputadas cabíveis ante o estabelecido no art. 17, §§ 2º e
3, da Resolução CSMPF n. 87/2006.
Inaplicável notificação a representante, tendo em vista que a instauração de ofício dos autos.
(…)
2. É o relatório.
3. Secundando as razões expostas, homologo o arquivamento.
DEBORAH DUPRAT
Procuradora Federal dos Direitos do Cidadão
##ÚNICO: | EXTRA-PFDC - PGR-00122979-2019|

DECISÃO Nº 104, DE 11 DE MARÇO DE 2019
REFERÊNCIA: IC 1.22.012.000273/2016-78 (MPF/PRM – Divinópolis/MG).
Inquérito civil instaurado para apurar a regularidade da implantação da rede extrahospitalar de atenção em saúde mental em diversos municípios da região centrooeste de Minas Gerais, conforme a Lei nº 10.216/2001. Questão judicializada.
Homologação do arquivamento.
1. O Procurador oficiante, Dr. Lauro Coelho Junior, relatou e promoveu o arquivamento do presente feito, nos seguintes termos:
(...)
Trata-se de inquérito civil instaurado com o objetivo de se apurar a regularidade da implantação da rede extra-hospitalar de atenção
em saúde mental nos municípios de Bom Despacho, Carmo do Cajuru, Carmópolis de Minas, Cláudio, Córrego Danta, Divinópolis, Dores do Indaiá,
Formiga, Igaratinga, Itaguara, Itapecerica, Itaúna, Lagoa da Prata, Luz Moema, Oliveira, Onça de Pitangui, Pará de Minas, Pimenta, Pitangui e Santo
Antônio do Monte, conforme os ditames da Lei 10.216/2001 (fls. 02A/02C).
O feito foi instaurado a partir de ofício encaminhado pela PRDCMG dando conta das possíveis irregularidades, junto ao qual incluíase um relatório da Coordenação Geral de Saúde Mental, Álcool e Outras Drogas – CGMAD da Secretaria de Atenção Básica do Ministério da Saúde,
Documento assinado digitalmente conforme MP nº- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço
eletrônico http://www.transparencia.mpf.mp.br/diario-e-boletim/diario-eletronico-dmpf-e.
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com a relação dos municípios mineiros que ainda não contavam com os serviços prestados pelos Centros de Atenção Psicossocial – CAPS, - seja porque
não fora pactuada a implantação do serviço, seja porque o serviço não estava em efetivo funcionamento –, bem como informações acerca de negociações
sobre espaços coletivos de gestão estratégica que garantiriam aos municípios a referência destes serviços na região em que estão inseridos (fls. 07/19).
Como providência inicial, foram requisitadas informações complementares ao Ministério da Saúde em relação aos municípios
supracitados (fls.22).
Em resposta, foi remetida manifestação do Departamento de Ações Programáticas Estratégicas – DAPES/MG, que informava que,
dos 10 municípios listados no ofício ministerial, Bom Despacho (R$ 60 mil em 09/2014), Carmo do Cajuru (R$ 20 mil em 09/2013), Carmópolis de
Minas (R$ 20 mil em 11/2014), Cláudio (R$ 4 mil em 03/2016), Divinópolis (R$ 150 mil em 09/2014 e R$ 10 mil em 12/2014), Formiga (R$ 10 mil em
11/2014 e R$ 50 mil em 09/2014) e Itaguara (R$ 20 mil em 05/2012 e R$ 20 mil em 08/2012) receberam verba federal para a implantação de serviços
que compõem a rede de atenção psicossocial (RAPS), tais como CAPS I, II, AD II e AD III; Leitos de Saúde Mental em HG; SRH. Esclareceu, ainda, os
prazos pactuados para a implantação dos mencionados serviços, os quais estariam todos vencidos (fls. 27/29).
Neste contexto, foi determinada a expedição de ofício ao Ministério Público Estadual (fl. 35) e à Secretaria Estadual de Saúde (fl. 34)
para que informassem sobre eventual atuação dos setores competentes em relação ao tema.
Em resposta, a 7ª Promotoria de Justiça da Comarca de Divinópolis informou sobre a instauração de um inquérito civil com a
finalidade de “conhecer as condições de assistência na área de saúde mental do SUS, em toda a Região Ampliada Oeste” e que, sendo apuradas
irregularidades, seriam adotadas as medidas necessárias à atuação conjunta com o MPF (fls. 36).
A Coordenação de Saúde Mental do Estado de Minas Gerais-CESM/MG, por sua vez, esclareceu que, no final de 2011, 28 unidades
regionais de saúde haviam pactuado a implantação de uma rede de saúde mental em Minas Gerais, com vistas a ampliar o acesso da população aos
serviços substitutivos de saúde mental. No entanto, muito do que fora pactuado à época ainda não havia sido efetivamente implantado ou funcionava em
situações precárias. Por essa razão, a gestão que assumiu a CESM/MG em 2015 realizou um levantamento sobre as principais adversidades no serviço e
instituiu uma nova Política Estadual de Saúde Mental, Álcool e Outras Drogas, consubstanciada na Resolução SES/MG nº 5.461 de 19 de outubro de
2016, que visou regular a implantação e operacionalização, bem como estipular as diretrizes e normas para a organização da Rede de Atenção Psicossocial
– RAPS. A referida resolução apresentava um panorama acerca da situação em que se encontrava a política de saúde mental no estado e continha um
novo planejamento com o objetivo de apoiar e induzir a implantação e implementação da política de Saúde Mental, álcool e outras drogas no Estado de
Minas Gerais, em consonância com os princípios do SUS e da Reforma Psiquiátrica Antimanicomial (vide cópia às fls. 40/67).
Posteriormente foi juntado aos autos cópia de relatório de auditoria do Denasus tratando de irregularidades detectadas na Clínica São
Bento Menni, em Divinópolis (fls. 75/94).
Em razão da possível configuração de bis in idem, às fls. 100/104 foi juntada a promoção de arquivamento do Inquérito Civil Público
nº 1.22.012.000275/2016-67, instaurado no 2º Ofício desta Procuraria desta PRM Divinópolis para tratar do mesmo objeto do presente feito.
Considerando-se as informações obtidas até aquele momento, foi determinada a designação de uma reunião com o Coordenador
Estadual de Saúde Mental da Secretaria Estadual de Saúde para definição de quais as medidas deveriam ser prioritariamente encaminhadas (fls. 95/98).
Em memória de reunião à fl. 105, realizada com o Coordenador Estadual de Saúde Mental, asseverou-se que o objetivo da mesma
seria discorrer sobre a possibilidade de atuação em parceria com o MPF e o MPE diante das dificuldades na execução, especialmente junto aos diversos
municípios, da política prevista na Lei 10.216/2001, tendo sido deliberado que o MPF cobraria diagnósticos sobre a situação dos municípios, destacando
aquelas que demandassem atuação prioritária, visando, assim, a implementação dos dispositivos de atenção extra-hospitalar previstos na política nacional.
Nesse contexto, em resposta à requisição encaminhada por meio do ofício à fl. 107, a Coordenação Estadual de Saúde Mental
informou que 24 municípios da região Ampliada Oeste1 haviam serviços pactuados e enumerou de forma pormenorizadas quais deles possuíam
implantação pendente. Em relação aos problemas enfrentados nos dispositivos da RAPS já implantados, informou que as dificuldades eram provenientes
da não implantação dos serviços pactuados, o que impossibilitava a formação de uma rede mais completa e apta a responder às demandas da rede de
saúde mental, uma vez que a RAPS teria como lógica a continuidade de cuidados. No que tange aos problemas específicos do Município de Divinópolis,
informou que a ausência de alguns serviços pactuados, como a implantação de leitos em hospital em geral, a Unidade de Acolhimento Transitório e
equipe de consultório de rua impediam o fortalecimento da RAPS municipal e a solução de questões problemáticas no município, como o uso de álcool
e outras drogas (fls. 111/114).
Nos termos do despacho de fls. 115/116, considerando as informações de que os dispositivos para a estruturação da rede de atenção
em saúde mental ainda não haviam sido totalmente implementados em diversos municípios, determinou-se a designação de reunião com o Coordenador
das Promotorias de Saúde do Ministério Público do Estado de Minas Gerais (7ª Promotoria de Justiça em Divinópolis), para tratar do objeto do presente
feito.
Nos termos da memória de reunião de fls. 118/119, chegou-se ao entendimento, secundado pelo posicionamento do Promotor de
Justiça Ubiratan Domingues, de que, dada a ausência de medidas por parte da União e do Estado de Minas Gerais na implantação da rede secundária de
atenção à saúde, em relação à qual se incluíam diversos dispositivos da RAPS, seria infrutífera, naquele momento, a cobrança direta e individualizada de
cada um dos municípios. Sendo assim, o primeiro passo deveria ser a propositura de uma ACP conjunta entre MPF e MPE para cobrança de medidas a
cargo da União e do Estado de Minas Gerais, para somente então os municípios serem cobrados.
Em despacho às fls. 120/121, enquanto se aguardava a conclusão da estratégia de propositura de ação civil pública a ser minutada
pelo MPE, determinou-se a expedição de ofício ao Ministério da Saúde para que informasse quais as providências tomadas em relação à eventual
restituição da verba repassada aos municípios que pactuaram a implantação de dispositivos da RAPS e que ainda não os tinham aplicado. Na mesma
oportunidade, determinou-se que se oficiasse a 7ª Promotoria de Justiça de Divinópolis, especializada em saúde, para que encaminhasse cópia da nota
técnica produzida nos autos de inquérito civil instaurado pelo parquet estadual, com o mesmo objeto do presente procedimento.
Em resposta à solicitação, a 7ª Promotoria de Justiça encaminhou cópia do estudo técnico elaborado acerca da Rede de Atenção
Psicossocial (RAPS), no âmbito do Sistema Único de Saúde (fls. 125/139).
Na sequência, às fls. 140/148, o Ministério da Saúde informou que, como não houve avanço significativo na execução do Plano de
Ação da RAPS na Região de Saúde de Divinópolis/MG (vide tabela acostada às fls. 141/142), a Comissão de Intergestores Tripartite (CIT) estabeleceu,
por meio de resolução, um prazo para manifestação dos gestores estaduais e municipais em relação aos recursos financeiros de incentivo repassados.
Informou que os municípios de Bom Despacho, Divinópolis, Formiga e Pitangui foram os que receberam recursos financeiros que não foram utilizados
para implantação da RAPS. Assim, após a análise das manifestações, seriam tomadas as providências cabíveis em relação aos valores transferidos para
implantação dos serviços que não foram executados.
Em despacho às fls. 149/150, considerando-se que no estudo técnico realizado pelo MPE e na resposta encaminhada pelo Ministério
da Saúde havia informações de que os municípios de Bom Despacho, Divinópolis, Formiga e Pitangui receberam recursos financeiros para a
Documento assinado digitalmente conforme MP nº- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço
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implementação da RAPS, mas não os executaram, mas também que seria fundamental se aguardar a conclusão da estratégia de propositura de ação civil
pública pensada pelo MPE, bem como a análise do Ministério da Saúde acerca das manifestações dos municípios e a informação sobre quais as
providências serão tomadas em relação aos valores recebidos e não executados, foi determinado o acautelamento dos autos em secretaria pelo prazo de
90 dias.
Decorrido o prazo supra e considerando-se que no bojo da Notícia de Fato nº 1.22.012.000158/2018-65 foi proposta a ação civil
pública conjunta com o MPE2, oficiou-se ao Ministério da Saúde para que informasse a respeito das providências tomadas em relação aos recursos
financeiros repassados aos 4 municípios mencionados que não tinham sido utilizados para implantação dos dispositivos pactuados (fl. 151).
Em resposta, o Ministério da Saúde encaminhou despacho do Departamento de Ações Programáticas e Estratégicas – DAPES, no
qual constou o teor das mesmas informações repassadas por meio do ofício de fls. 140/148, estando, ainda em análise a questão da devolução pelos
municípios que não apresentaram um plano de execução da implementação pactuada e dos recursos financeiros da União (fls. 153/157).
É o relatório.
O presente inquérito civil público foi instaurado com o objetivo de apurar a regularidade da implantação da rede extra-hospitalar de
atenção em saúde mental em diversos municípios da região Centro-Oeste de Minas Gerais, conforme os ditames da Lei 10.216/2001.
Como apontado, a decisão pela propositura de uma ação civil pública conjunta com o MPMG deu-se em uma reunião realizada nesta
PRM Divinópolis com o Promotor da 7ª Promotoria de Justiça em Divinópolis, na qual chegou-se ao entendimento, secundado pelo Promotor, o Sr.
Ubiratan Domingues, de que o acesso aos diversos dispositivos da RAPS somente poderia ser viabilizado por meio da implantação da rede secundária
de atenção à saúde na região, a cargo da União e do Estado de Minas Gerais, sendo infrutífera, portanto, a cobrança direta e individualizada dos
dispositivos de cada um dos municípios. Isso porque, segundo o promotor, no bojo do PAAF nº 0223.14.002307-6, o MPMG já havia constatado que um
dos maiores pontos de estrangulamento do sistema público de saúde da região, que era a oferta de serviços da Atenção Ambulatorial Especializada, deviase à existência de uma dívida exorbitante do Estado de Minas Gerais em relação aos municípios que compunham a Região Ampliada Oeste, por atrasos
nos repasses dos blocos de financiamento.
Desta feita, a partir do Procedimento Preparatório nº 1.22.012.000158/2018-65, instaurado com a finalidade de viabilizar a troca de
informações com o MPMG, foi proposta a Ação Civil Pública nº 1000582-98.2018.4.01.3811 com o objetivo de compelir a União e o Estado de Minas
Gerais a implementarem os serviços da Atenção Ambulatorial Especializada (AAE) de média e alta complexidade (Atenção Secundária) nas redes de
atenção à saúde da Região Ampliada Oeste de Minas Gerais.
Vale ilustrar que o pedido principal aviado na ACP mencionada é para que a União e o Estado de Minas Gerais sejam condenados de
modo a que:
- garantam à população da Região Ampliada Oeste o acesso, em modo e tempo razoável, às ações e serviços da Atenção Ambulatorial
Especializada (AAE) de média e alta complexidades, conforme constam na Tabela SIGTAP – Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos,
Medicamentos e Órteses, Próteses e materiais Especiais do SUS, determinando que os requeridos:
- realizem, no prazo de 45 dias, um diagnóstico na Região Ampliada Oeste, para levantamento de dados, incluindo dados demográficos
e epidemiológicos, bem como dos serviços especializados existentes e dimensionamento da demanda real da população usuária do SUS;
- realizem, no prazo de 45 dias, um estudo técnico para análise situacional dos serviços especializado existentes; o redimensionamento
da oferta de serviços especializados, de acordo com as necessidades e perfil epidemiológico da população adstrita; e a apresentação do desenho regional
da Rede de Atenção Ambulatorial Especializada da Região Ampliada Oeste;
- apresentem, no prazo de 45 dias, um Plano de Estruturação e Operacionalização da Rede de Atenção Ambulatorial Especializada
da Região Ampliada Oeste, visando à (re)organização e expansão da rede e à solução dos problemas elencados anteriormente;
8.4.3.1 - o referido plano deverá conter:
- detalhamento de cada componente;
- os objetivos e metas a serem cumpridas a curto, médio e longo prazos, de acordo com as prioridades verificadas;
- o cronograma de implantação da rede;
- os mecanismos de regulação, monitoramento, avaliação e fiscalização dos serviços especializados ofertados na rede;
- as responsabilidades dos entes federativos;
- o aporte de recursos;
8.4.4 instituam um Grupo Condutor para apoiar na organização dos trabalhos, monitorar e avaliar o processo de
implantação/implementação da Rede de Atenção Ambulatorial Especializada da Região Ampliada Oeste, de acordo com o desenho regional
preestabelecido.
8.4.5 não cumpridas quaisquer das obrigações acima, seja cominada multa aos requeridos, no valor de R$10.000,00 (dez mil reais)
para cada ente público, por paciente e por cada procedimento inexecutado, a ser revertida ao FUNEMP – Fundo Especial do Ministério Público (Banco
do Brasil, Agência 1615-2, Conta Corrente nº 6167-0), nos termos do artigo 537, do CPC, sem prejuízo de outras providências tendentes ao cumprimento
da ordem judicial (art. 536 e §§ do CPC);
Nos fundamentos de fato da ação civil pública, foi apresentada a contextualização referente à atuação do MPF envolvendo a saúde
mental, inclusive a realizada no presente inquérito civil, nos seguintes termos:
2.4 DA REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E DOS INQUÉRITOS CIVIS INSTAURADOS NA PROCURADORIA DA
REPÚBLICA EM DIVINÓPOLIS/MG O quadro de quase completa omissão estatal suprarrelatado pode ser exemplificado pela experiência que o
Ministério Público, nos âmbitos federal e estadual, vem tendo nos últimos anos em relação às dificuldades enfrentadas, notadamente pelos municípios,
para estruturação de uma rede de atenção em saúde mental, conforme diretrizes da política antimanicomial estabelecidas desde 2001 pela Lei 10.216/01.
É que, dentre as redes de atenção ambulatorial especializadas, ditas secundárias, encontra-se a Rede de Atenção Psicossocial (RAPS),
cuja finalidade é a articulação de pontos de atenção à saúde para pessoas com sofrimento ou transtorno mental, incluindo aquelas com necessidades
decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS).
A Rede de Atenção Psicossocial é prevista nos regulamentos do Ministério da Saúde sobre a Lei 12.216/01 como uma rede
extremamente complexa (vide art. 5º, do anexo V, da Portaria de Consolidação nº 3/2017, do MS), na qual se encontram os Centros de Atenção
Psicossocial (CAPS), em suas diferentes modalidades.
Nesse sentido, no âmbito do MPF em Divinópolis, por exemplo, tramitam os Inquéritos Civis Públicos de nºs 1.22.012.000273/201678, 1.22.012.000062/2017-16 e 1.22.012.000006/2018-62, instaurados, de alguma forma, com a finalidade de fiscalizar a regularidade dos serviços da
Rede de Atenção Psicossocial na região de Divinópolis/MG.
Documento assinado digitalmente conforme MP nº- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço
eletrônico http://www.transparencia.mpf.mp.br/diario-e-boletim/diario-eletronico-dmpf-e.
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O primeiro procedimento (Inquérito Civil Público nº 1.22.012.000273/2016-78) foi instaurado em 2016 com o escopo de apurar as
regularidades da implantação de serviços de tratamento e assistência extra-hospitalar em saúde mental (CAPS) em 26 dos municípios sujeitos à atribuição
da Procuradoria da República em Divinópolis/MG (Arcos, Bambuí, Bom Despacho, Campo Belo, Carmo do Cajuru, Carmópolis de Minas, Cláudio,
Córrego Danta, Divinópolis, Dores do Indaiá, Formiga, Igaratinga, Itaguara, Itapecerica, Itaúna, Lagoa da Prata, Luz, Moema, Oliveira, Onça de Pitangui,
Pará de Minas, Pedra do Indaiá, Pimenta, Pitangui, Santo Antônio do Amparo e Santo Antônio do Monte). Dito procedimento englobou a matéria do
Inquérito Civil Público nº 1.22.012.000275/2016-75, que foi arquivado por tratar de matéria idêntica.
No curso do inquérito, a Coordenação Estadual de Saúde prestou informações dando conta das modalidades de Centros de Atenção
Psicossocial (CAPS) pactuadas com os municípios e que ainda não haviam sido devidamente implantadas.
Em relação aos problemas enfrentados nos dispositivos da Rede de Atenção Psicossocial já implantados, informou que elas seriam
provenientes da não implantação dos serviços já pactuados, vez que isso dificultaria a formação de uma rede mais completa, uma vez que a RAPS teria
como lógica a continuidade de cuidados. Informou, ainda, que a ausência de alguns serviços pactuados no Município de Divinópolis, como a Unidade de
acolhimento Transitório e equipe de consultório na rua, estariam impedido o fortalecimento da RAPS municipal e a solução de questões problemáticas
no município, como o uso de álcool e outras drogas (fls. 111/114).
Tendo em vista a deficiente estruturação da rede de atenção em saúde mental dos municípios da região e com o fito de acompanhar
de uma maneira mais eficaz a situação de forma mais específica junto a cada município, é que designada uma reunião entre os subscritores, para tratar
sobre a viabilidade de uma atuação conjunta entre MPF e MPMG no caso.
Na reunião, realizada em 06 de março de 2018 (fls. 118/119), chegou-se ao entendimento de que, dada a ausência de medidas por
parte da União e do Estado de Minas Gerais na implantação da rede secundária de atenção à saúde, em relação à qual se incluem diversos dispositivos
da RAPS, seria infrutífera a cobrança direta e individualizada de cada um dos municípios. Por isso, o primeiro passo deveria ser a propositura de uma
ACP, ora ajuizada, para cobrança de medidas a cargo da União e do Estado de Minas Gerais, para somente então, a partir da realização das medidas a
seus encargos, serem os municípios devidamente cobrados, em ação estruturada.
Nesse contexto, no âmbito do MPF, considerou-se plausível que se aguardasse a conclusão da estratégia da propositura da ação civil
pública pensada, sendo que, enquanto isso, eventuais restituições dos valores repassados pelo Ministério da Saúde não utilizados poderiam ser cobrados
junto aos municípios. Assim, foi determinado a expedição de ofício ao Ministério da Saúde para que informasse quais as providências tomadas em relação
à eventual restituição da verba repassada aos municípios supramencionados que ainda não as teriam aplicado na implantação de dispositivos da RAPS.
Em resposta à requisição, o Ministério da Saúde informou que, como não houve avanço significativo na execução do Plano de Ação
da RAPS na Região de Saúde de Divinópolis/MG, a Comissão de Intergestores Tripartite (CIT) estabeleceu, por meio de resolução, um prazo para
manifestação dos gestores estaduais e municipais em relação aos recursos financeiros de incentivo repassados.
O segundo inquérito civil (Inquérito Civil Público nº 1.22.012.000062/2017-16) foi instaurado com o escopo de acompanhar a
adequação da Clínica São Bento Menni, situada em Divinópolis/MG, às determinações da Lei 10.216/01.
A referida lei, conforme mencionado, implementou a reforma psiquiátrica para a atenção pública em saúde mental, prevendo-se um
modelo baseado na excepcionalidade da internação e na prevalência de assistência extra-hospitalar. O objetivo é priorizar o atendimento em Centros de
Atenção Psicológica e Social - CAPS e a desinstitucionalização dos pacientes de longa permanência, por meio de projeto terapêutico voltado para a
reinserção social, devendo ser a internação medida excepcional e indicada apenas quando os dispositivos extra-hospitalares mostrarem-se insuficientes e
somente durante tempo necessário ao restabelecimento.
No caso, a Clínica São Bento Menni era o único hospital de referência local do SUS na região Centro-Oeste/MG onde eram oferecidos
os leitos hospitalares psiquiátricos para as internações excepcionais, ou seja, para os momentos de crise em que o atendimento nos dispositivos extrahospitalares são insuficientes.
No entanto, durante o apuratório, constatou-se que DENASUS verificou uma série de não conformidades em relatório de auditoria,
muitas delas ligadas à insuficiência do valor das diárias repassadas pelo SUS, situação que inclusive obrigava o Município de Divinópolis a repassar em
certo momento diretamente verbas adicionais em complementação às verbas insuficientes à cargo da União.
Em que pese todos os problemas noticiados, considerando-se que a disponibilização de leitos para internação psiquiátrica pelo SUS
é um dos braços da Política Nacional em Saúde Mental, que demanda atuação coordenada dos entes federativos envolvidos (União, Estados e Municípios),
visou-se, primordialmente, a tomada de providências para apurar se tal ação coordenada vinha sendo desempenhada.
Assim, após ser devidamente oficiada, a Secretaria Municipal de Saúde, pontuou que buscou meio alternativo para suprir as
dificuldades enfrentadas pela Clínica São Bento Menni, notadamente quanto ao valor encaminhado pela União para custear o tratamento dos pacientes
do SUS, mas como não obteve êxito, o atendimento da Clínica pelo SUS foi interrompido. Assim, a fim de evitar a interrupção do atendimento pela rede
pública, foi aberto processo licitatório para oferecimento de diárias para tratamento em psiquiatria, mas como não houve interessados, o mecanismo
encontrado e autorizado pela Secretaria Estadual de Saúde foi redirecionar o atendimento dos pacientes da rede pública para hospitais da cidade de Belo
Horizonte/MG.
Diante do quadro supra, determinou-se a expedição de ofício à Coordenação Estadual de Saúde Mental para que se manifestasse
acerca da situação narrada e informasse a respeito da suficiência da medida de transferência de pacientes para a capital, bem como acerca de providências
a serem tomadas visando o recredenciamento de leitos psiquiátricos na Região Ampliada Oeste.
A resposta da Coordenação Estadual de Saúde Mental foi de que o atendimento da demanda de urgência na Região Ampliada Oeste
dependeria do fortalecimento da Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) regional, em especial o credenciamento de leitos de saúde mental em hospitais
gerais.
Por fim, o terceiro inquérito civil que ainda tramita no âmbito do MPF sobre o tema da deficiência na estruturação das redes – primária
e secundária – de atenção em saúde mental (Inquérito Civil Público nº 1.22.012.000006/2018-62) foi instaurado justamente a partir de encaminhamento
do MPMG, comunicando possíveis irregularidades na aplicação de recursos federais. Tais recursos, seriam repassados pelo Ministério da Saúde para
custeio do Serviço de Referência em Saúde Mental - SERSAM em Divinópolis/MG.
Em Divinópolis (MG), o serviço substitutivo ao hospital psiquiátrico foi criado em 1997 e denominado Serviço de Referência em
Saúde Mental – SERSAM, que é beneficiário do recurso Federal CAPS AD III, advindo do Ministério da Saúde. A representação deu conta, dentre outras
supostas irregularidades: a) da precariedade das instalações do SERSAM; b) da não aplicação da verba recebida para custear e manter a CAPS AD III; e
c) da ausência de prestação de contas dos recursos ao Ministério da Saúde.
Ao prestar esclarecimentos, a Secretaria Municipal de Saúde de Divinópolis Saúde, em repetição de informações que já haviam sido
prestadas ao MPMG, pontuou cada uma das questões suscitadas pelo representante, Sr. Antônio Sérgio Raposo, ex-diretor de Saúde Mental do SERSAM
que atuou entre 06 de fevereiro e 28 de agosto de 2017.
Documento assinado digitalmente conforme MP nº- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço
eletrônico http://www.transparencia.mpf.mp.br/diario-e-boletim/diario-eletronico-dmpf-e.
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Diante do teor da resposta, concluiu-se que o quadro de possíveis irregularidades é claro reflexo das evidentes falhas já apontadas na
presente peça no processo de implantação dos dispositivos de atenção ambulatorial, dita secundária, dentre eles os pertencentes à RAPS na Região
Ampliada Oeste de Minas Gerais.
Determinou-se então a requisição ao DENASUS de realização de auditoria no Centro de Atenção Psicossocial AD III, CAPS III,
SERSAM, no Município de Divinópolis, que ainda está pendente de cumprimento.
Sendo assim, é evidente que todo o quadro de inconformidades apuradas na Rede de Atenção Psicossocial da Região Ampliada
Oeste/MG estão associadas às fragilidades e deficiências ora identificadas na apuração levada a cabo em um espectro mais amplo pelo MPMG, que são
os serviços especializados ambulatoriais (Atenção Secundária).
Como o pedido do feito judicial exauria o objeto do Procedimento Preparatório nº 1.22.012.000158/2018-65, bem como, do Inquérito
Civil Público de nºs 1.22.012.000062/2017-163 que também tramitava no âmbito desta PRM visando apurar a regularidade dos serviços da RAPS na
Região Ampliada Oeste, os feitos foram arquivados.
Como se pode observar, a situação não é diferente em relação ao presente inquérito civil, cuja questão de fundo também subjaz à do
feito judicializado, tendo permanecido acautelado apenas com a finalidade de se aguardar o desfecho das medidas oriundas da Resolução nº 35/2018 do
Ministério da Saúde. Todavia, no presente momento, considera-se contraproducente a tramitação do feito, uma vez que a implementação dos serviços de
Atenção Secundária nas redes de atenção abarcam também os serviços da Rede de Atenção Psicossocial à saúde da Região Ampliada Oeste de Minas
Gerais.
Ademais, como se pode observar, até a publicação da Resolução nº 35/2018, dentre os diversos municípios objetos do feito, apenas
os municípios de Bom Despacho, Divinópolis, Formiga e Pitangui não haviam aplicado devidamente os recursos financeiros recebidos para a implantação
de dispositivos da Rede de Atenção Psicossocial (RAPS). Conforme se extrai do teor de dita resolução4, embora tenha sido estabelecido em seu art. 1º o
prazo até 21 de fevereiro de 2018 para manifestação dos gestores que não implantaram os serviços de atenção à saúde de média e alta complexidade, de
fato, os dispositivos seguintes definiram que, somente a partir da análise dessas manifestações, os gestores seriam comunicados da necessidade de
devolução dos recursos federais repassados pela União. Portanto, nesse caso específico, não há nada que indique que o Ministério da Saúde não esteja
exercendo adequadamente o seu papel, quanto ao acompanhamento das verbas repassadas pela União para a implementação da RAPS.
Por fim, é importante informar que ainda está em andamento nesta PRM Divinópolis o Inquérito Civil nº 1.22.012.000006/2018-62,
instaurado com o objetivo de se apurar possível malversação de recursos federais repassados ao Município de Divinópolis/MG para o custeio do Centro
de Apoio Psicossocial Álcool e Drogas – CAPS AD III e do Serviço de Referência em Saúde Mental – SERSAM – CAPS III, sendo que no momento,
aguarda-se a realização de auditoria a ser realizada pelo DENASUS para continuidade das investigações.
Assim, considerando a judicialização mencionada, considerando o objeto de diversos procedimentos correlatos que tramitam ou
tramitaram perante esse ofício tratando da temática da saúde mental, tenho que o presente feito já exauriu o seu objeto, sendo contraproducente a
manutenção da sua tramitação.
Diante do exposto, promovo o arquivamento do presente feito, remetendo-se à superior apreciação da Procuradoria Federal dos
Direitos do Cidadão para homologação ou outras providências que se entender cabíveis.
(...)
2.É o relatório.
3. Secundando as razões expostas, homologo o arquivamento.
DEBORAH DUPRAT
Procuradora Federal dos Direitos do Cidadão
##ÚNICO: | EXTRA-PFDC - PGR-00122947-2019|

DECISÃO N°106, DE 11 DE MARÇO DE 2019
REFERÊNCIA: IC 1.22.000.003093/2016-87 (MPF/PRMG). Inquérito Civil.
Saúde. Alegação de falta de medicação necessária para tratamento de doença de
crohn e retocolite ulcerativa. Informações encaminhadas pela Secretaria de Estado
de Minas Gerais. Questão judicializada. Homologação do arquivamento.
1.O Procurador oficiante, Dr. Tarcísio Henriques, relatou e promoveu o arquivamento dos autos, nos seguintes termos:
(…)
Trata-se de inquérito civil instaurado a partir de representação formulada por Patrícia Mendes Santos Quintiliano, Presidente da
Associação Mineira dos Portadores de Doenças Inflamatórias Intestinais, relatando a falta no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS no Estado de
Minas Gerais, dos medicamentos necessários ao tratamento dos pacientes acometidos pela Doença de Crohn e também pela Retocolite Ulcerativa.
A Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais informou, por meio do Ofício GAB nº 0055/2018, que o abastecimento de
medicamentos no Estado se encontrava prejudicado em decorrência do descumprimento dos prazos de entrega por parte dos fornecedores. Além disso,
informou que o ente federativo vem passando por grave dificuldade financeira, o que ocasionou a indisponibilidade para o pagamento dos programas,
convênios e repasses formalizados, tendo destinado os aportes de recursos financeiros aos programas prioritários e às políticas de execução continuada.
Dessa forma, foi ajuizada a Ação Civil Pública, cópia anexa, distribuída perante a 8ª Vara Federal Cível da Seção Judiciária de Minas
Gerais, nº 1008452- 33.2018.4.01.3800.
Diante do exposto, considerando a judicialização da demanda determino o arquivamento do presente Inquérito Civil e sua subsequente
remessa à homologação da Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, nos termos do art. 9º, §1º, da Lei 7.347/85 e do art. 17 da Resolução n.º 87 de
06/04/2010, do Conselho Superior do Ministério Público Federal.
Comunique-se a representante, por e-mail (amdii@amdii.org.br), remetendo-lhe cópia da presente decisão e informando-lhe, ainda,
sobre a possibilidade de apresentação de recurso até que o arquivamento seja homologado pela Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, conforme
estabelecido pelo art. 17, § 3°, da Resolução CNMP n°. 87/2010.
Documento assinado digitalmente conforme MP nº- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço
eletrônico http://www.transparencia.mpf.mp.br/diario-e-boletim/diario-eletronico-dmpf-e.
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(...)
2. É o relatório.
3. Secundando as razões expostas, homologo o arquivamento.
DEBORAH DUPRAT
Procuradora Federal dos Direitos do Cidadão
##ÚNICO: | EXTRA-PFDC - PGR-00124309-2019|

DECISÃO N° 107, DE 11 DE MARÇO DE 2019
Referência IC 1.14.000.001356/2014-23 (MPF/PRBA). Inquérito civil instaurado
para apurar as mortes violentas ocorridas na Bahia no período da greve da Polícia
Militar. Ausência de atribuição do Ministério Público Federal. Apuração de
homicídios, previsto no art. 121 do Código Penal Brasileiro, matéria de
incumbência do Ministério Público Estadual, visto que foram cometidos crimes
que envolvem pessoas comuns e supostamente policiais militares. Homologação
do declínio de atribuição.
1.A Procuradora oficiante, Dra. Flávia Galvão Arruti, relatou e promoveu o declínio de atribuição no presente feito, em favor do
Ministério Público Estadual, nos seguintes termos:
(...)
Trata-se de inquérito civil instaurado para apurar as mortes violentas ocorridas na Bahia no período da greve da Polícia Militar (15 e
22 de Abril de 2014).
Esse feito foi instaurado a partir de representação registrada pelo Conselho de Desenvolvimento da Comunidade Negra do Estado da
Bahia, no qual relata os altos índices de mortes violentas na Bahia contra jovens negros, notadamente no período entre 15 e 22 de abril de 2014, o qual
ocorreu o movimento paredista da Polícia Militar. Segundo noticiam, houve um incremento significativo na violência do estado da Bahia, principalmente
quanto as mortes violentas, sendo a população negra e parda a principal vítima. Assim, pedem uma investigação e providências a fim de diminuir estes
índices, e permitir um cuidado e elucidação, com resposta à sociedade.
Instada a apresentar os dados estatísticos acerca das taxas de homicídios contra a população negra na região metropolitana de salvador,
sobretudo durante o período da greve da PM, a Polícia Civil apresentou planilha com o número de mortos por definição de cor/raça das mortes ocorridas
no período da greve (fls.17/21). Posteriormente o Secretário de Segurança Pública indicou a Superintendência de Prevenção à Violência – SPREV como
órgão responsável na secretaria pelas ações de combate ao racismo institucional, com atuação em sintonia com a Secretaria de Promoção da Igualdade
Racial – SEPROMI (fls. 22/23).
Às fls. 26/31, nota informativa apresentada pela Secretaria de Políticas de Ações Afirmativas vinculada à Secretaria de Políticas de
Promoção da Igualdade Racial, na qual apresenta estudos, elaborados com base no banco de dados do Sistema de Saúde, sobre a distribuição de homicídios
e mapa da violência, dando destaque aos números relativos à Bahia e região metropolitana de Salvador, ocorridas até 2011. Informa também as ações
relativas ao “Plano Juventude Viva”, consistente em um programa de políticas públicas visando a garantir direitos e prevenir a violência que atinge a
juventude negra.
Às fls. 34/36, a SEPROMI apresentou planilha com estatísticas das vítimas de homicídio na população negra da cidade de Salvador
e região metropolitana.
Às fls. 54/57, a polícia Civil informou ter sido instituída força tarefa com a finalidade de investigar os homicídios ocorridos durante
a greve da PM. Informação está confirmada nos documentos de fls. 58/65.
Novamente oficiada, a polícia civil trouxe aos autos informações acerca dos homicídios ocorridos no período da greve da PM, os
delegados responsáveis pelas investigações e a situação de cada IP (fls. 75/83).
Às fls. 86/134, ADPEB representa ao MPF informando sobre falta de transparência da SSP/BA, que não divulga corretamente os
dados estatísticos que revelam a violência atual no estado da Bahia, notadamente relativa aos números de homicídios, uma vez que vem criando
subterfúgios para mascarar os índices gerais.
Por fim, informe apresentado pela Anistia Internacional.
Segundo estudo apresentado pela revista exame, Salvador é a 9ª capital mais violenta do Brasil1, apresentando dados alarmantes.
Segundo estudo elaborado pela anistia internacional, Salvador é a quinta cidade brasileira em assassinato de jovens.
Os dados alarmantes cotidianamente apresentado pelos meios de comunicação retrata uma cidade violenta, em que quase nada é feito
para minorar esses dados alarmantes, que demonstram uma violência efetiva contra jovens negros de periferia.
Acresce-se a isso a informação de que a SSP vem criando meios questionáveis para apresentação dos dados relativos à violência, que
pode interferir diretamente nas conclusões e estatísticas oficiais acerca da matéria.
O Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado da Bahia – ADPEB/Sindicato informou o encaminhamento de cópia da representação
da ADEPOL e FENDEPOL ao Conselho Nacional de Justiça, no qual fora realizado pedido de “providências em razão das decisões judiciais sobre a
sistemática de ilegalidades à ordem constitucional na investigação de infrações penais comuns pela Polícia Militar e outros órgãos sem atribuição
investigatória no Brasil” (fl. 153 e Anexo 03).
Juntou, ainda, cópia do procedimento encaminhado ao Ministério Público Estadual, que trata da possível condução das medidas
cautelares de interceptação telefônica, telemática, informática, fiscal e bancária pela Superintendência de Inteligência e não pela polícia civil (CDROM
Anexo 03).
Posteriormente, a Secretaria de Promoção da Igualdade Racial da Bahia – SEPROMI, através Nota Técnica nº 10/2017 exarada pela
Coordenação de Promoção da Igualdade Racial, destacou diversas ações que desenvolveu para a resolubilidade das problemáticas vivenciadas pela
população negra na Bahia, assim como sua impossibilidade de levantar de maneira quantitativa os resultados das suas ações (fls. 158/178).
Da análise da resposta apresentada, cumpre destacar as seguintes ações informadas pela SEPROMI (fls. 158/178):
a) O Seminário de Segurança Pública, Promoção da Igualdade, Direito e Responsabilidade, cujo a pauta destacou abordagens
alternativas para a questão da violência e a especificidade de sua manifestação entre os jovens negros, mulheres, homossexuais, lésbicas, comunidades
quilombolas e indígenas.
Documento assinado digitalmente conforme MP nº- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço
eletrônico http://www.transparencia.mpf.mp.br/diario-e-boletim/diario-eletronico-dmpf-e.
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b) O Grupo de Trabalho junto com a Polícia Militar do Estado da Bahia e SEPROVI, no qual foi realizado seis encontros de
sensibilização com cerca de 200 oficiais da Polícia Militar do Estado da Bahia, visando buscar o aperfeiçoamento das ações policiais.
c) Acompanhamento da Câmara de Prevenção Social do Programa Pacto pela Vida-CPSP: segundo a secretaria, o Programa Pacto
pela Vida, lançado em 2011, visa uma ampla mobilização do setor público, dos meios de comunicação e das organizações da sociedade civil baiana pela
redução dos índices de violência e criminalidade.
A Secretaria de Segurança Pública do Estado da Bahia, por sua vez, encaminhou planilhas, oriundas da Coordenação de
Documentação e Estatística Policial (CDEP), referentes aos números absolutos e por percentual por 100 mil habitantes de mortes violentas ocorridas em
Salvador e Região Metropolitana, compreendendo o período de janeiro de 2008 a junho de 2017; contendo quantos referentes a jovens de 18 a 24 anos;
e o número de mortes violentas contra a população negra (fls. 184/190).
Encaminhou, ainda, planilha referente ao número de homicídios elucidados em Salvador e Região Metropolitana no período de janeiro
de 2008 a junho de 2011, assim como planilha informando o número de inquéritos policiais com identificação de autoria entre janeiro de 2012 a junho
de 2017 (fls. 184/190).
Entretanto, a Pasta deixou de prestar todas as informações solicitadas pelo MPF no Ofício nº 429/2017 (fl. 146).
A Anistia Internacional, instada a trazer informações acerca dos homicídios ocorridos em Salvador nos últimos 10 (dez) anos,
notadamente contra a população jovem e negra, afirmou que não realizou nenhum estudo, nem publicou relatório sobre homicídios em Salvador (fls.
193/194).
Quanto a campanha Jovem Negro Vivo, informou que esta não contou com uma pesquisa própria, mas foram utilizados ao longo dos
três anos da campanha, dados de pesquisas realizadas por outras organizações e institutos – Mapa da Violência; Fórum Brasileiro de Segurança Pública;
Índice de Homicídios na Adolescência; Atlas da Violência (IPEA)(fls. 193/194).
Neste corrente ano, o Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado da Bahia encaminhou cópia do relatório do Tribunal de Contas
do Estado da Bahia, referente ao exame perpetrado na Prestação de Contas da Unidade Jurisdicionada Secretaria de Segurança Pública do Estado da
Bahia (SSP/BA), relativas ao exercício financeiro de 2016, quanto aos aspectos orçamentário, financeiro, patrimonial e administrativo (fl. 202).
No que diz respeito aos crescentes índices criminalísticos no Estado da Bahia, o TCE expôs, em linhas gerais, que nos exercícios de
2014, 2015 e 2016, em Salvador, Região Metropolitana e Interior, ocorreram expressivos aumentos nos casos de Roubos a Ônibus e Homicídios Dolosos
(fl. 10, do Anexo 04).
Recomendou, ainda, o “reforço logístico, tecnológico, material e de pessoal no aparato do Sistema de Segurança Pública em sua
inteireza, vez que é fato, infelizmente, o expressivo incremento dos índices criminalísticos no Estado da Bahia, notadamente no Interior, apesar dos
investimentos e iniciativas elencadas na Nota Técnica da Superintendência de Gestão Integrada da Ação Policial (SIAP). (fl. 14, do Anexo 04).
À fl. 213, Oficio nº 296/2018-16ºOTC/BA-VCGPV encaminhado à Secretaria de Segurança Pública do Estado da Bahia para que
informe prazo razoável para conclusão do processo 050018002427 e consequente encaminhamento das respostas.
O Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado da Bahia – ADPEB enviou solicitação de cópias do IC bem como marcação de
audiência com o MPF.
Foram atendidos os pedidos feitos pelo Sindicato. As cópias foram autorizadas e a audiência ficou agendada para o dia 13/06/2018,
às 14:30 na sede do Ministério. Porém na data marcada não houve o comparecimento do representante da ADPEB.
A Corregedoria Geral da Secretaria de Segurança Pública expediu ofício de nº 298/2018-CT/COGER em resposta ao ofício nº
218/2018-16º OTC/BA-VCGPV que traz as seguintes elucidações:
a) Em relação a divulgação dos dados oficiais sobre as mortes violentas no Estado da Bahia no período de 2010 a 2016, enviou
relatório da Superintendência de Gestão Integração da Ação Policial – SIAP, órgão ligado a Secretaria de Segurança Pública, fls. 225/247.
O referido relatório informa alteração da Lei nº 12.371 de 2011, através da lei nº 13.719 de 2017 que institui em seu artigo 8º o Prêmio
por Desempenho Policial – PDP, em cuja regulamentação, através do Decreto nº 17.817 de 2017, prevê no artigo 1º que o mesmo será atribuído aos
servidores ali elencados “em função do desempenho no alcance de metas preestabelecidas de redução dos Crimes Violentos Letais Intencionais – CVLI”.
Expediu a Instrução Normativa SSP n° 001, de 14 de agosto de 2017, estabelecendo procedimentos para a apuração e publicação dos
dados oficiais no Estado da Bahia.
Dentre o procedimento está a coleta no Sistema de Gestão da Estatística – SGE dos dados relativos aos números absolutos de vítimas
de CVLI, em comparação a população baiana absoluta, utilizando para isso os dados do IBGE.
Feito o quadro de dados, será de responsabilidade do Gabinete do Secretário de Segurança Pública – GASEC a publicação dos dados
nos prazos previstos, sendo que é de responsabilidade da Superintendência de Gestão Integrada da Ação Policial – SIAP o monitoramento e a elaboração
do quadro com o Estado da Bahia.
b) No que diz respeito a publicação dos dados criminais no site da SSP, foi informado que é de responsabilidade da ASCOM –
Assessoria de Comunicação da Secretaria, salientando que vem realizando e respeitando os prazos previstos visando publicações dos dados criminais
com transparência mas sobretudo com credibilidade e consistência em sua apuração.
c) Em relação a informação relacionada a não apuração de 92% das mortes violentas ocorridas no Estado durante a greve da polícia
no ano de 2014, a Corregedoria expôs que tais apurações são de competência da Polícia Civil e que cabe ao Ministério Público Estadual, com lastro no
artigo 16 do Código de Processo Penal, requisitar a realização de diligências imprescindíveis ao oferecimento da denúncia e exercer o controle externo
da atividade da polícia judiciária estadual.
Por fim, ressaltou que, na hipótese de ocorrer o indiciamento de algum policial militar nos inquéritos apontados, caberá à autoridade
policial presidente do feito comunicar o sucedido à Corregedoria Geral.
É o relatório
Pelo noticiado, verifica-se que o presente Inquérito Civil foge do escopo de atuação deste Ofício de Tutela Coletiva, qual seja, atuar
preventivamente para salvaguardar direitos transindividuais, ligados à esfera federal.
Em princípio, ainda que seja viável falar-se na necessidade da atuação do Ministério Público quanto à problemática em questão, não
cabe ao Parquet Federal se emiscuir nas atribuições do Ministério Público Estadual, já que não há nada que suscite, in casu, o interesse da União.
Em outro sentido, vislumbra-se a apuração das ocorrências dos crimes de homicídios, previsto no art. 121 do Código Penal Brasileiro,
matéria afeta à atribuição do Ministério Público Estadual, visto que foram cometidos crimes que envolvem pessoas comuns e supostamente policiais
militares.
Por conseguinte, cabe ao MP estadual, com lastro no art. 16 do Código de Processo Penal, requisitar a realização de diligências
imprescindíveis ao oferecimento de denúncia e exercer o controle externo da atividade da polícia judiciária estadual.
Documento assinado digitalmente conforme MP nº- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço
eletrônico http://www.transparencia.mpf.mp.br/diario-e-boletim/diario-eletronico-dmpf-e.
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Desta maneira, em que pese a unidade e a indivisibilidade que são intrínsecos ao Ministério Público, é certo, também, que a divisão
entre o Ministério Público Federal e o Ministério Público do Estado se presta ao desenvolvimento eficaz e célere das funções do Ministério Público
enquanto instituição coesa.
Ante todo o exposto, constatado que os agentes que supostamente praticaram os crimes noticiados são servidores públicos estaduais,
ausente atribuição federal, promovo o declino da atribuição do presente inquérito civil em favor do MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, para adoção
das providências cabíveis.
(...)
2.É o relatório.
3. Secundando as razões expostas, homologo o declínio de atribuição.
DEBORAH DUPRAT
Procuradora Federal dos Direitos do Cidadão
##ÚNICO: | EXTRA-PFDC - PGR-00124409-2019|

DECISÃO Nº 110, DE 11 DE MARÇO DE 2019
REFERÊNCIA: 1.14.000.002492/2015-11 (MPF/PRBA). Inquérito Civil. Saúde.
Análise quanto à necessidade de se promover a inclusão nas listas de dispensação
obrigatória pelo Sistema Único de Saúde (SUS) do medicamento Ursacol, para
tratamento de colangite biliar primária (CBP) ou cirrose biliar primária.
Informações encaminhadas pelos órgãos responsáveis. Publicação da Portaria
SCTIE nº 47, de 16/10/2018, tornando pública a decisão de incorporar o referido
remédio no âmbito do SUS. Homologação do arquivamento.
1.O Procurador oficiante, Dr. Edgard de Almeida Castanheira, relatou e promoveu o arquivamento dos autos, nos seguintes termos:
(…)
1. Trata-se de inquérito civil instaurado em 19 de abril de 2016, a partir de representação apresentada inicialmente perante a 2ª
Promotoria de Justiça de Mata de São João, versando sobre o fornecimento pelo Sistema Único de Saúde (SUS) do medicamento Ursacol 150 mg, para
tratamento de paciente com colangite biliar primária (CBP) ou cirrose biliar primária.
2. Constatado que o medicamento em questão ainda não havia sido avaliado pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias
no SUS (CONITEC), promoveu-se o declínio para este órgão do Ministério Público Federal em razão de sua atribuição para a dedução de eventuais
pretensões em face da referida Comissão.
3. Visando verificar a viabilidade da incorporação do fármaco e do uso para a dispensação obrigatória pelo SUS, o Inquérito foi
instruído inicialmente com a informação da Sociedade Brasileira de Hepatologia (SBH), fls. 17/18 e 52/86; da Secretaria de Ciência, Tecnologia e
Insumos Estratégicos do Ministério da Saúde (SCTIE/MS), fls. 20/23 e 92/93; e com a cópia dos autos da Ação Civil Pública nº 4537-70.2011.4.01.3304,
proposta na Subseção Judiciária de Feira de Santana, versando sobre a dispensação do mesmo medicamento, fls. 36/44.
4. Diante das informações coletadas, o MPF solicitou informações à SBH, ao laboratório produtor e à SCTIE/MS, sobre a
possibilidade de promoção da incorporação do Ácido Ursodesoxicólico ao SUS, para o tratamento versado nos autos, fls. 103. Com respostas às fls.
109/110, pela SCTIE/MS;
5. As informações pela Zambon Laboratórios Famacêuticos Ltda. às fls. 120/125, 142/150 e 192/208, deram conta das providências
que estavam sendo adotadas pela empresa para pleitear junto à CONITEC a incorporação do fármaco.
6. A SBH voltou a oferecer informações, fls. 137, expondo o entendimento de que não cabe a sociedade a iniciativa de propor a
incorporação à CONITEC.
7. Foi juntado aos autos, Notícia de fato oferecida pela Sra. Jocineide Machado de Carvalho, relatando o uso do Ursacol e a interrupção
do tratamento pela falta do fármaco para a dispensação pelo SUS, fls. 131/132.
8. Por fim, a SCTIE informou da formalização do pedido de análise pela Zambon Laboratórios Farmacêuticos Ltda., fls. 215/218,
bem como da recomendação de incorporação pela CONITEC e de elaboração de protocolo de uso1, bem como a publicação da Portaria SCTIE nº 47, de
16 de outubro de 2018, que “Torna pública a decisão de incorporar o ácido ursodesoxicólico para colangite biliar no âmbito do Sistema Único de Saúde
– SUS.”, fixando o prazo de 180 (cento e oitenta) dias para a efetivação da oferta no âmbito do SUS, conforme previsto legalmente (art. 25 do Decreto
7.646/2011, que regulamenta os arts. 19-Q e 19-R da Lei orgânica da Saúde, Lei nº 8080/1990, com a redação da Lei nº 12.401/2011).
9. É o relatório do essencial.
10. O escopo do presente inquérito civil cinge-se ao acompanhamento e promoção das medidas administrativas necessárias à
apreciação do pleito de incorporação do fármaco e do uso junto às instâncias técnicas do Gestor Federal do SUS.
11. Esclareça-se que eventuais pleitos futuros, que hipoteticamente versem sobre o não fornecimento hão de ser apurados em inquérito
com esse objeto específico, levando-se em conta o local de ocorrência, a autoridade e o ente federativo a ser demandado, em vista da distribuição das
atribuições no âmbito do SUS.
12. No caso vertente, esgotado o escopo com a efetivação da incorporação pleiteada e não havendo elementos que justifiquem o
prolongamento das investigações, com fulcro no artigo 9º, caput, da Lei n.° 7.347/85, promovo o arquivamento do presente inquérito civil.
13. Não havendo representante a ser notificado, uma vez que o feito foi instaurado por dever de ofício após provocação pelo Órgão
do Ministério Público do Estado da Bahia, determino a remessa dos autos à Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão (PFDC), para o necessário
reexame.
14. Deverá ser providenciada a publicação da presente promoção de arquivamento no portal do Ministério Público Federal, de acordo
com o art. 16, § 1º, I, da Resolução CSMPF n.° 87/06.
(...)
2. É o relatório.
3. Secundando as razões expostas, homologo o arquivamento.
DEBORAH DUPRAT
Procuradora Federal dos Direitos do Cidadão
Documento assinado digitalmente conforme MP nº- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço
eletrônico http://www.transparencia.mpf.mp.br/diario-e-boletim/diario-eletronico-dmpf-e.
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##ÚNICO: | EXTRA-PFDC - PGR-00124182-2019|

DECISÃO Nº 118, DE 11 DE MARÇO DE 2019
RECURSO CONTRA PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO DE
PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO. IFBA. PROJETO DE EXTENSÃO DE
CAPOEIRA. SUPERVISÃO DE PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA.
IMPOSSIBILIDADE. ESTATUTO DA IGUALDADE RACIAL. CAPOEIRA É
ATIVIDADE MULTIDISCIPLINAR. O Instituto Federal da Bahia (IFBA)
condicionou a autorização do Projeto de Extensão “Capoeira-Integração” à
supervisão de um professor de educação física (art. 3º da Lei 9.696/1998). O art.
22, § 1°, da Lei 12.288, de 20 de julho de 2010 (Estatuto da Igualdade Racial)
determina que a prática da capoeira é livre em todo o território nacional. Não
permitir a implementação do referido projeto ao fundamento de ser necessária a
supervisão de um profissional de educação física é impedir a livre difusão e
ensinamento da cultura dos povos negros brasileiros, além de relegar a capoeira
ao plano de mera atividade física. Provimento do recurso; não homologação do
arquivamento. REFERÊNCIA: PP 1.14.007.000278-2015-61 (MPF/PR/BA)
1. Trata-se de recurso interposto por Edvaldo M. Ruas contra decisão do Procurador da República, André Sampaio Viana, que
arquivou o procedimento preparatório, nos seguintes termos:
Cuida-se de procedimento preparatório instaurado a partir da representação de EDVALDO MORAES RUAS acerca de eventual
irregularidade perpetrada pelo Instituto Federal de Educação, Ciências e Tecnologia (IFBA), no sentido de exigir que as aulas de capoeira a serem
ministradas no âmbito do Projeto de Extensão Capoeira Integração, sejam supervisionadas por professores de educação física.
Em resposta ao ofício n. 205/2015, a Instituição esclareceu que não poderá autorizar a execução do projeto de extensão: Capoeira
Integração, apresentado pelo professor Edvaldo Moraes Ruas na forma que foi apresentado, tendo em vista o que prevê o art. 3º da Lei n. 9.696/1998, o
qual estabelece que compete ao Profissional de Educação Física coordenar, planejar, programar, supervisionar, dinamizar, dirigir, organizar, avaliar e
executar trabalhos, programas, planos e projetos, bem como prestar serviços de auditoria, consultoria e assessoria, realizar treinamentos especializados,
participar de equipes multidisciplinares e interdisciplinares e elaborar informes técnicos, científicos e pedagógicos, todos nas áreas de atividades físicas
e do desporto.
Tendo o Instituto Federal justificado a recusa do projeto de extensão apresentado pelo representante, bem como levando-se em
consideração o fato de ter-se salientado que a Direção, juntamente com todos os órgão e setores envolvidos adotarão todas as medidas administrativas
para observância e cumprimento integral do solicitado, determino o arquivamento dos autos.
Remeta-se à 1ª CCR, para revisão e homologação. Comunique-se aos representantes, remetendo-lhes, além de cópia desse despacho,
a manifestação do IFBA à fl. 27.
2.O recorrente alega que não é legítima a exigência do Instituto Federal da Bahia (IFBA), de que as aulas de capoeira sejam
supervisionadas por professor de educação física, pois a capoeira é uma atividade multidisciplinar e cultural. A seu ver, caso assim se entenda, além de
um professor de educação física, a prática deveria ter a supervisão de professores de história, sociologia e música.
3.Após envio à 1ª Câmara de Coordenação e Revisão (CCR), os autos foram encaminhados à PFDC.
4.É o relatório.
5.O recurso merece prosperar.
6.No caso, o Instituto Federal da Bahia (IFBA) condicionou a autorização do Projeto de Extensão “Capoeira-Integração” à supervisão
de um professor de educação física. Segundo o instituto, o art. 3º da Lei nº 9.696/1998 estabelece que cabe ao profissional de educação física coordenar,
planejar, programar, supervisionar, dinamizar, dirigir, organizar, avaliar e executar trabalhos, programas, planos e projetos, bem como prestar serviços
de auditoria, consultoria e assessoria, realizar treinamentos especializados, participar de equipes multidisciplinares e interdisciplinares e elaborar informes
técnicos, científicos e pedagógicos, todos nas áreas de atividades físicas e do desporto.
7.Todavia, em atenção ao princípio da especialidade, aplica-se, à espécie, a Lei 12.288, de 20 de julho de 2010 (Estatuto da Igualdade
Racial), que prevê a implementação de programas de ação afirmativa destinados ao enfrentamento das desigualdades étnicas nas áreas da educação,
cultura, lazer e esporte, dentre outras:
Art. 4º. A participação da população negra, em condição de igualdade de oportunidade, na vida econômica, social, política e cultural
do País será promovida, prioritariamente, por meio de:
[...]
II- adoção de medidas, programas e políticas de ação afirmativa;
[…]
Vll - implementação de programas de ação afirmativa destinados ao enfrentamento das desigualdades étnicas no tocante à educação,
cultura, esporte, lazer, saúde, segurança, trabalho, moradia, meios de comunicação de massa, financiamentos públicos, acesso à terra, à justiça, e outros;
8.O art. 22, § 1°, da mesma norma, determina que “a atividade de capoeirista será reconhecida em todas as modalidades em que a
capoeira se manifesta, seja como esporte, luta, dança ou música, sendo livre o exercício em todo o território nacional”.
9.De fato, capoeira é prática cultural desenvolvida no Brasil desde o século XVll, em pleno período escravagista, como forma de
sociabilidade e solidariedade entre os africanos escravizados. Na capoeira se expressam o canto, a música, a dança, os golpes, o jogo, além de símbolos
e rituais de origem africana.1
10.A capoeira é, portanto, muito mais que uma atividade física. Ela é a representação cultural de um povo, suas raízes, sua história.
Não é uma luta, mas ensina golpes. Não é uma dança, mas desenha coreografias e acrobacias. Não é um jogo, mas quem a pratica ''joga capoeira". Não
é uma atividade física, mas ajuda no tônus muscular, na respiração, no equilíbrio.2
Documento assinado digitalmente conforme MP nº- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço
eletrônico http://www.transparencia.mpf.mp.br/diario-e-boletim/diario-eletronico-dmpf-e.
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11.Dessa forma, não permitir a implementação do referido projeto ao fundamento de ser necessária a supervisão de um profissional
de educação física é impedir a livre difusão e ensinamento da cultura dos povos negros brasileiros, além de relegar a capoeira ao plano de mera atividade
física.
12.Pelo exposto, o recurso deve ser provido; pela não homologação do arquivamento.
DEBORAH DUPRAT
Procuradora Federal dos Direitos do Cidadão
##ÚNICO: | EXTRA-PFDC - PGR-00124339-2019|

DECISÃO Nº 130, DE 12 DE MARÇO DE 2019
REFERÊNCIA: IC 1.14.000.001260/2017-16 (MPF/PRBA). Inquérito Civil.
Solicitação de inclusão do medicamento enoxaparina para o tratamento de
trombose venosa profunda com ou sem embolismo pulmonar, angina instável e
infartos em crianças, na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais
(RENAME). Esclarecimentos prestados pelos órgãos responsáveis. Ausência de
comprovação da segurança, eficácia e economicidade do uso sistemático do
fármaco. Homologação do arquivamento.
1. O Procurador oficiante, Dr. Leandro Bastos Nunes, relatou e promoveu o arquivamento do presente feito, nos seguintes termos:
(…)
1. Trata-se de inquérito civil instaurado visando à coleta regular e legal de elementos para averiguar a necessidade de eventual tutela
ministerial do Direito à Saúde, em razão do não inclusão da substância Enoxaparina na lista de Assistência Farmacêutica do Sistema Único de Saúde
(SUS).
2. A substância enoxaparina consiste em uma substância que tem como algumas de suas finalidades o tratamento de trombose
profunda, com ou sem embolismo pulmonar, conforme relatório do Centro de Apoio Operacional de Defesa da Saúde – CESAU (fls. 18).
3. As investigações foram iniciadas a partir da remessa, por parte do Ministério Público do Estado da Bahia (MPE-BA) do
Procedimento Administrativo nº 069.9.96156/2017 e da Notícia de Fato nº 707.9.198536/2017, que resultou na instauração do presente inquérito civil e
da Notícia de Fato nº 1.14.007.000326/2017-82, respectivamente, sendo a última posteriormente apensada a este procedimento.
4. Os supramencionados procedimentos, encaminhados a este parquet, se destinam a averiguar a possibilidade de oferecimento pelo
SUS de medicamentos à base da substância Enoxaparina, diante de extrema urgência no fornecimento desse medicamento para as crianças Clara Mayane
Bispo de Oliveira e Pedro Miguel Almeida Maia.
5. A paciente Clara Mayane Bispo de Oliveira, então com 02 anos, com diagnóstico erro inato do metabolismo da glicina, estava
internada na enfermaria para seguimento pós-operatório de gastrostomia, oportunidade em que foi evidenciado “edema e circulação colateral em tórax e
membro superior esquerdo, sendo diagnosticado através de USG com Doppler de membros superiores realizada em 17/02/2017 trombose subaguda em
Veia Subclávia Esquerda, local onde se encontrava acesso central”, tendo assim, para fins de tratamento, uso de Heparina de baixo peso molecular
(Enoxaparina), conforme Relatório Médico do Serviço de Pediatria do Hospital Geral Roberto Santos, expedido em 07 de Março de 2017 (fls.24).
6. Nos termos do Resultado de Exames constante na NF nº 1.14.007.000326/2017-82, o paciente Pedro Miguel Almeida Maia foi
diagnostico com trombose venosa do seio transverso direito e da tórcula herófila.
7. Em razão do alto custo do medicamento, os responsáveis pelas crianças, impossibilitados de arcar com tais despesas, procuraram
o órgão ministerial almejando a obtenção das doses necessárias do medicamento por meio do Sistema Único de Saúde (SUS).
8. Oficiada a se manifestar, a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos do Departamento de Gestão e Incorporação
de Tecnologias em Saúde (SCTIE) do Ministério da Saúde (MS) produziu a Nota Técnica Nº 109/2017-DGITS/SCTIE/MS, fls. 35/36, complementada
pela Nota Técnica nº 132-SEI/2017- CITEC/DGITS/SCTIE/MS, fls. 47/48.
9. Os relatórios da SCTIE indicam, em síntese, as seguintes informações relevantes para a instrução do presente inquérito: a) que a
incorporação da enoxaparina foi apreciada pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias em Saúde (CONITEC) para o “tratamento de
gestantes e puérperas com trombofilia”, tendo, para esse uso, recomendado a incorporação em dezembro de 2017 (fls. 47v); b) não havia, até aquela data,
pedido de incorporação da enoxaparina para o uso que constitui objeto deste inquérito (“tratamento de trombose venosa profunda com ou sem embolismo
pulmonar especialmente em crianças, angina instável e infartos”); c) o uso em crianças “segue protocolos específicos para esse público e ainda não está
previsto em bula, devendo o tratamento ser instituído, orientado e acompanhado por profissional médico capacitado”; d) “a enoxaparina é um
medicamento antitrombótico, e existem disponibilizados no SUS, como alternativas terapêuticas, os antitrombóticos: varfarina e heparina”.
10. O Relatório de fls. 18/21, elaborado pelo Centro de Apoio Operacional de Defesa da Saúde – CESAU, entretanto, afasta, para o
caso em apreço, a utilização da varfarina e indica a enoxaparina como “única opção terapêutica para o tratamento da patologia apresentada pela paciente
em comento”, corroborando os relatórios médicos de fls. 05 e 24.
11. Trata-se, portanto, de medicamento registrado na ANVISA e incorporado ao SUS para o uso definido na Portaria nº 10, de 24 de
janeiro de 2018 (DOU 25/01/2018, Seção 1, p. 124), tratando-se o uso postulado no presente inquérito de uso off label, em face da informação pela
SCTIE, de fls. 36, de que o mesmo “ainda não está previsto em bula”.
12. Nessa hipótese, não ficando afastada a submissão do uso à apreciação pela CONITEC para a eventual incorporação ao SUS,
viabilizando assim o acesso à coletividade de pacientes que, com as mesmas indicações, necessitem do mesmo fármaco. Impôs-se a coleta de maiores
elementos de convicção que permitissem ao parquet posicionar-se pela necessidade ou não de se promover a incorporação do fármaco e do uso ora
propugnado em um dos componentes da Assistência Farmacêutica (Básica, Estratégica, Especializada).
13. Nesse escopo, foram determinadas as seguintes providências: 1) alteração da ementa do presente inquérito para “Apurar a
incorporação pelo SUS do medicamento enoxaparina (heparina de baixo peso molecular) para o tratamento de trombose venosa profunda com ou sem
embolismo pulmonar, angina instável e infartos em crianças”; 2) expedição de ofícios aos laboratórios indicados na certidão de fls. 40.
14. Os laboratórios Eurofarma (fls.58, frente e verso; fls.100), SANOFI (fls.78;128-129) e Mylan (fls.79; 132-133) ,em resposta ao
quanto solicitado, adotaram um discurso unânime quanto ao tema, qual seja: A substância enoxaparina não é indicada para utilização em crianças, tendo
em vista que não existem pesquisas e estudos clínicos com o público alvo que estabeleçam a eficácia e a segurança de sua aplicação em crianças.
Documento assinado digitalmente conforme MP nº- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço
eletrônico http://www.transparencia.mpf.mp.br/diario-e-boletim/diario-eletronico-dmpf-e.
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15. Em sentido contrário, a Sociedade Brasileira de Pediatria informou que “a enoxaparina está indicada em crianças e adolescentes
com troboembolismo pulmonar, trombose venosa profunda como anticoagulante ou como profilático”, porém, possui um custo elevado e é indicado o
monitoramento de seu uso com fator Xa, o qual não está disponível em todos os locais. Ademais, informou a existência de suporte científico para o uso
da enoxaparina para o tratamento da trombose venosa profunda com ou sem embolismo pulmonar, angina instável e infartos em crianças, tendo sido
encaminhadas algumas referências.
16.
Por
fim,
mediante
Ofício
nº
2313/2018/SEI/GADIPCG/
ANVISA
e
Nota
Técnica
nº
91/2018/SEI/GPBIO/GGMED/DIARE/ANVISA, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), apresentou sua manifestação.
17. Informa a ANVISA que não consta, na bula do Cutenox, medicamento à base de enoxaparina, que tem como detentora do registro
a Mylan Laboratórios LTDA, a indicação para crianças. Na bula consta a informação, em linhas gerais, de que a segurança e eficácia da enoxaparina
sódica em crianças ainda não foram estabelecidas.
18. Afirma ainda, que a Resolução RDC nº 49/2011 é o regulamento que dispõe sobre a realização de alterações e inclusões pósregistro de produtos biológicos.
19. Aduziu que a retrocitada normativa estabelece que um dos requisitos mínimos para a ampliação de uso de um produto biológico
é a apresentação, no momento do requerimento de ampliação, de um relatório dos estudos clínicos conduzidos com a nova população-alvo, que no caso
em questão, seria a população pediátrica (crianças).
20. A agência destacou a “exigência de condução de estudos clínicos com a população-alvo, nesse caso a população pediátrica, não
se trata de mera exigência burocrática, mas sim de requerimento técnico essencial para garantir a eficácia e segurança do medicamento para a população
e indicação as quais se destina.
[...]”
21. É o relatório do essencial.
22. O escopo do presente inquérito civil volta-se à verificação da necessidade e conveniência da incorporação ao SUS do fármaco
Enoxaparina para o tratamento de trombose venosa profunda com ou sem embolismo pulmonar, angina instável e infartos em crianças.
23. No caso em questão, a Sociedade Brasileira de Pediatria informou que “a enoxaparina está indicada em crianças e adolescentes
com troboembolismo pulmonar, trombose venosa profunda como anticoagulante ou como profilático”, apresentando algumas referências de suporte às
afirmações.
24. Ocorre que, conforme aduzido pelos laboratórios instados a se manifestarem nos autos, não existem estudos clínicos com a
população-alvo, no caso a pediátrica, que estabeleçam a eficácia e a segurança de sua aplicação em crianças.
25. A existência dos estudos acima referidos é uma das exigência postas pela Resolução RDC nº 49/2011 para a ampliação de uso de
um produto biológico.
26. Essa exigência busca proteger a eficácia e segurança do medicamento para a população e indicação as quais se destina.
27. Assim, tendo em vista a escassez de estudos clínicos com a população-alvo, que suportem a incorporação, esta fica comprometida.
28. Em síntese: embora a prescrição do fármaco na situação clínica concreta que serviu de base para a instauração do Inquérito Civil
enseje, extreme de dúvida, a tutela jurisdicional individual em favor do paciente específico ao qual a droga foi prescrita; não decorre daí, automaticamente,
a conveniência de se promover, administrativa ou judicialmente, sua incorporação ao SUS.
29. Na tutela do Direito à Saúde é preciso velar, sobretudo, pelo uso racional dos medicamentos, quer para salvaguardar a saúde
individual e coletiva da população assistida, quer para evitar o dispêndio desnecessário dos recursos públicos investidos na saúde.
30. Não se podendo comprovar a segurança, eficácia e economicidade do uso sistemático do fármaco, não é o caso de se propugnar
sua incorporação ao SUS.
31. Em face do exposto, sendo suficiente para o esclarecimento dos fatos as informações já colhidas e não se vislumbrando outras
medidas a serem adotadas, que justifiquem o prolongamento das investigações, com fulcro no artigo 9º, caput, da Lei n.° 7.347/85, promovo o
arquivamento do presente inquérito civil.
32. Não havendo representante a ser notificado, uma vez que o feito foi instaurado por dever de ofício, determino a remessa dos autos
à Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão (PFDC), para o necessário reexame.
33. De qualquer forma, deverá ser providenciada a publicação da presente promoção de arquivamento no portal do Ministério Público
Federal, de acordo com o art. 16, § 1º, I, da Resolução CSMPF n.° 87/06.
(...)
2.É o relatório.
3. Secundando as razões expostas, homologo o arquivamento.
DEBORAH DUPRAT
Procuradora Federal dos Direitos do Cidadão
##ÚNICO: | EXTRA-PFDC - PGR-00124218-2019|

DECISÃO Nº 131, DE 12 DE MARÇO DE 2019
Inquérito civil instaurado para apurar possível irregularidade no oferecimento do
curso de Licenciatura Plena em Filosofia. Alegação de que a Faculdade de
Ciências da Bahia (FACIBA) não possui autorização do Ministério da Saúde
(MEC) para ministrar o referido curso. Informações encaminhadas pelo MEC e
pela FACIBA. Posterior reconhecimento da regularidade da licenciatura ofertada.
Atuação diligente do MEC na fiscalização da atividade comprometida.
Homologação do arquivamento. REFERÊNCIA: IC 1.17.000.000079/2016-91
(MPF/PRBA)
1. O Procurador oficiante, Dr. Edson Abdon Peixoto Filho, relatou e promoveu o arquivamento dos autos, nos seguintes termos:
(…)
Trata-se de Inquérito Civil instaurado com o fito de apurar suposta irregularidade no oferecimento do curso de Licenciatura Plena em
Filosofia do Programa Especial de Formação de Docentes pela Instituição de ensino IESES (Instituto de Educação Superior do Espírito Santo), em razão
Documento assinado digitalmente conforme MP nº- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço
eletrônico http://www.transparencia.mpf.mp.br/diario-e-boletim/diario-eletronico-dmpf-e.
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da Faculdade de Ciências da Bahia – FACIBA, instituição responsável por certificar o diploma correspondente, não ter autorização do MEC para oferecer
cursos de complementação pedagógica em filosofia.
A deflagração do presente apuratório foi motivada por manifestação em que o representante, após quatro anos exercendo a docência
na área de Filosofia, noticiou ter sido surpreendido com a comunicação de que seu diploma, obtido em regime semipresencial e certificado pela FACIBA,
não possuiria validade.
Diante dessa notícia, o Ministério da Educação foi oficiado, a fim de que se posicionasse a respeito dos fatos representados,
oportunidade em que esclareceu (fls. 159/160): i) embora autorizada a ofertar o curso de bacharelado em Filosofia na data de 30/12/2002, a IES em
comento somente protocolou o processo de reconhecimento desse curso em 25/10/2015, fora do prazo previsto pelo art. 35 do Decreto nº nº 5.773, de
modo que não poderia ter expedido o diploma correlacionado, até que o trâmite do referido processo fosse concluído; ii) A IES não possui autorização
para promover o curso na modalidade EAD; iii) a Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação do Superior, vinculada ao MEC, já teria iniciado
um procedimento de apuração voltado à elucidação dos fatos.
Mais adiante, o MEC informou a conclusão do processo de reconhecimento do Curso Bacharelado em Filosofia pelo FACIBA,
ocasião em que se declarou a regularidade da referida licenciatura em face dos requisitos legais pertinentes (fls. 195/202).
Outras manifestações foram requeridas ao MEC, buscando informações atualizadas a respeito do andamento do procedimento
destinado a investigar as potenciais irregularidades acarretadas pela expedição supostamente indevida dos diplomas associados aos cursos de
complementação pedagógica em filosofia, tendo o órgão requisitado demonstrado as etapas em que se encontravam as providências afetas ao aludido
expediente (fls. 180; 214).
Atualmente, a resposta apresentada pela instituição ao MEC se encontra sob análise.
O pronunciamento encaminhado pela FACIBA a este Parquet, por sua vez, consta das fls. 26/48, não se afigurando satisfatório,
porquanto feito em termos demasiadamente genéricos.
É o relato do necessário.
Dos esclarecimentos coligidos, conclui-se não mais haver razão para a continuidade do presente apuratório.
Isso porque, em primeiro lugar, o curso de complementação pedagógica em filosofia ofertado pelo FACIBA já teve a sua regularidade
reconhecida pelo MEC, denotando que, mesmo não tendo satisfeito o prazo previsto para pleitear esse reconhecimento, a instituição de ensino já atendia
aos requisitos necessários à adequação do referido curso às diretrizes normativas pertinentes.
Em segundo lugar, a irregularidade potencialmente incorrida pela FACIBA, em razão da suposta expedição de diplomas sem a
observância do prazo relacionado ao protocolo do processo de reconhecimento do curso em comento, já está sendo alvo de apuração envidada pelo MEC,
o qual não tem se mostrado omisso quanto a essa questão. Por esse motivo, não se revela oportuna a manutenção das investigações ministeriais, quando
o órgão responsável pela fiscalização da atividade comprometida tem se mostrado diligente na elucidação dos fatos e na adoção das providências
correspondentes.
De mais a mais, conquanto não se possa ignorar a relevância inerente ao cumprimento do prazo preconizado pelo art. 35 do Decreto
nº nº 5.773, aquilo que o referido dispositivo busca salvaguardar - garantia de preenchimento dos requisitos exigidos à concessão de reconhecimento da
regularidade do curso - foi ratificado em avaliação posterior realizada pelo MEC. Em última análise, o bem jurídico materialmente tutelado pela norma,
portanto, se encontrava preservado, embora o tempo hábil previsto para a confirmação desse resguardo não tenha sido satisfeito.
Neste cenário, não se vislumbra a necessidade da adoção de ações ministeriais voltadas ao combate dessa possível falha incorrida
pela FACIBA, haja vista: i) o curso controvertido ter obtido o reconhecimento da sua regularidade; ii) os eventuais impactos ocasionados pela
inobservância do prazo já estarem sendo avaliados, podendo ser futuramente compensados pela atuação do órgão fiscalizador competente e dos indivíduos
potencialmente lesados por tal desacerto.
Com efeito, e também sob uma perspectiva de utilidade das investigações sob a responsabilidade deste órgão ministerial, o
encerramento da tramitação deste inquérito é medida que se impõe.
Sendo assim, tomadas as diligências cabíveis e inexistindo fatos capazes de embasar a propositura de ação civil ou adoção das demais
providências constantes no art. 4º, incisos I, III e IV da Resolução nº 87/2010 do CSMPF, promovo o ARQUIVAMENTO do presente apuratório, devendo
o representante ser comunicado a respeito da presente promoção, na forma do art. 17, § 1º, da Resolução n.° 87, de 3 de agosto de 2006, do Conselho
Superior do Ministério Público Federal.
Cumprida a diligência e certificada a cientificação do representante, encaminhe-se, dentro do lapso de 03 (três) dias (art. 10, § 1º, da
Resolução nº 23/2007), o presente procedimento à Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão - PFDC, para análise e homologação do arquivamento.
(...)
2. É o relatório.
3. Secundando as razões expostas, homologo o arquivamento.
DEBORAH DUPRAT
Procuradora Federal dos Direitos do Cidadão
##ÚNICO: | EXTRA-PFDC - PGR-00124284-2019|

DECISÃO Nº 133, DE 12 DE MARÇO DE 2019
REFERÊNCIA: IC 1.14.000.000941/2017-59 (MPF/PRBA). Inquérito Civil.
Saúde. Verificação de inclusão do medicamento Posaconazol (Nofaxil) na lista de
remédios disponibilizados pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Informações
encaminhadas pelos órgãos responsáveis. Ausência de pedido para análise de
possível incorporação do fármaco na Comissão Nacional de Incorporação de
Tecnologias no SUS (CONITEC). Existência de remédio fornecido pelo SUS com
eficácia semelhante. Tutela do direito individual constante na representação
resguardada por meio de propositura de ação judicial pela Defensoria Pública do
Estado da Bahia. Homologação do arquivamento.
1.O Procurador oficiante, Dr. Edgard de Almeida Castanheira, relatou e promoveu o arquivamento dos autos, nos seguintes termos:
(…)
Documento assinado digitalmente conforme MP nº- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço
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1. Trata-se de inquérito civil instaurado visando à coleta regular e legal de elementos para avaliar a possível incorporação do
medicamento POSACONAZOL (NOFAXIL®), 400 mg ao SUS.
2. As investigações foram iniciadas a partir de decisão de declínio de atribuição, levada a efeito pelo Ministério Público do Estado da
Bahia (MPE-BA) no âmbito do Procedimento Administrativo nº 003.0.11948/2016 (fls. 41/44).
3. Referido procedimento administrativo foi instaurado mediante representação do Sr. Agnar Mendes de Souza, que informou que o
seu irmão, Sr. Edvaldo Mendes de Souza, necessitava com urgência que o SUS lhe disponibilizasse o medicamento importado POSACONAZOL 400
mg para prosseguir com seu tratamento médico, a fim de combater uma infecção causada por bactérias e fungos, uma vez que as alternativas terapêuticas
disponíveis na rede pública não estavam surtindo qualquer efeito e seu estado de saúde se agravando.
4. A substância posaconazol pertence a um grupo de medicamentos chamados agentes antifúngicos triazólicos, que são usados para
prevenir e tratar uma grande variedade de infecções fúngicas. Ela age destruindo ou interrompendo o crescimento de alguns tipos de fungos que podem
causar infecções em humanos, conforme Relatório nº 131/2016 do Centro de Apoio Operacional de Defesa da Saúde – CESAU (fls. 15/17).
5. De acordo com o supramencionado relatório do CESAU (fls. 15/17), a inclusão do POSACONAZOL “poderá constituir uma nova
opção terapêutica para o paciente em tela, já que, não há mais drogas disponíveis no arsenal terapêutico constante na RENAME ou REMUNE.”
6. A tutela individual da questão foi pleiteada judicialmente pelo Sr. Edvaldo Mendes de Souza, representado pela Defensoria Pública
do Estado da Bahia (DPE-BA), tendo sido deferido o pedido liminar de tutela antecipada, formulado na peça exordial (fls. 19/24).
7. No aspecto coletivo, a atribuição para avaliar a possível incorporação do medicamento é da Comissão Nacional de Incorporação
de Tecnologias no SUS – CONITEC, órgão do Ministério da Saúde.
8. Iniciadas as investigações pelo MPF, foi determinado, mediante a portaria de fl. 50, a expedição de ofício à Secretaria de Ciência,
Tecnologia e Insumos Estratégicos do Ministério da Saúde (SCTIE/MS), cujo Departamento de Gestão e Incorporação de Tecnologias (DGITS) é
responsável pela gestão e coordenação das atividades da CONITEC, requisitando que informasse se o medicamento POSACONAZOL 400mg, utilizado
para prevenir e tratar uma grande variedade de infecções fúngicas, foi incorporado à Relação Nacional de Medicamentos Essenciais – RENAME,
esclarecendo se há procedimento instaurado sobre o tema pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS – CONITEC, bem como
quais medidas foram adotadas para solucionar a questão.
9. Em sua resposta, a SCTIE, por meio do Ofício nº 216-SEI/2017/SCTIE/MS (fl.63), apresentou a Nota Técnica nº 139-SEI/ 2017CITEC/DGITS/SCTIE/MS (fl.65/66, frente e verso), documento no qual informa que não há protocolado no CONITEC pedido para incorporação do
posaconazol para tratamento de infecções fúngicas ou qualquer outra indicação, seja por parte da empresa fabricante ou por qualquer outro demandante,
haja vista que, uma vez preenchidas as exigências legalmente impostas, qualquer pessoa, física ou jurídica, pode solicitar a avaliação da incorporação.
10. Ademais, informou que o SUS disponibiliza os seguintes fármacos para o tratamento de infecções fúngicas: (i) anfotericina B
complexo lipídico 100mg, suspensão injetável; (ii) anfotericina B desoxicolato, 50mg, pó liofilizado para solução injetável; (iii) fluconazol 100mg,
cápsula; (iv) fluconazol 2mg/ml, solução injetável; (v) itraconazol 100mg, cápsula.
11. De forma a continuar a instrução do feito, foram instadas a se manifestar nos autos a SCHERING-PLOUGH, farmacêutica
fabricante do NOFAXIL®, que, após indagada sobre eventual interesse, na incorporação do seu fármaco ao SUS, afirmou, mediante o ofício de fls. 75/76,
que “até o momento, não houve manifestação dessa empresa para solicitação de incorporação na CONITEC desta tecnologia”, e a Sociedade Brasileira
de Infectologia – SBI, que apresentou parecer técnico (fl. 71) defendendo a incorporação do medicamento NOFAXIL® ao SUS, mas destacando a
existência de alternativa viável na lista de medicamentos do SUS para o tratamento do Sr. Edvaldo.
12. Após, foi juntada aos autos, pela SCTIE, a Nota Técnica nº 064/2017 (fls. 128/129, frente e verso) que, entre outras informações,
traz, em seu bojo, a informação de que o POSACONAZOL é indicado para o tratamento de diversas situações fúngicas que são, em sua maioria, situações
que envolvem doenças refratárias a outros fármacos disponíveis no SUS.
13. Por fim, mediante o despacho de fl. 133, foi determinada a expedição ofícios à Sociedade Brasileira de Infectologia – SBI, à
Associação Brasileira de Hematologia e Hemoterapia (AAHH), à Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica (SBOC) e à Sociedade Brasileira de
Oncologia Pediátrica (SOBOPE), solicitando que avaliassem a possibilidade de promoverem, como demandante, a solicitação de incorporação do
medicamento em questão junto ao CONITEC.
14. Em resposta, todas as entidades oficiadas responderam de forma negativa, informando a este parquet acerca do desinteresse ou
da impossibilidade de demandar perante o CONITEC.
15. É o relatório do essencial.
16. Esgotadas todas as diligências, os elementos reunidos na presente investigação importam no reconhecimento da inviabilidade de
se propugnar a incorporação do fármaco junto ao SUS.
17. Com efeito, o escopo do presente inquérito civil volta-se à verificação da necessidade e conveniência da incorporação ao SUS do
fármaco POSACONAZOL (NOFAXIL®), 400 mg, para o tratamento de uma grande variedade de infecções fúngicas.
18. No caso em questão, a Sociedade Brasileira de Infectologia – SBI e a Associação Brasileira de Hematologia e Hemoterapia
(AAHH) se posicionaram defendendo a necessidade de incorporação do fármaco ao SUS, mas sem fornecer dados ou elementos científicos suficientes a
corroborar tal necessidade, associado à ausência de estudos que indicassem a superioridade da tecnologia em face das que são ofertadas no SUS, bem
assim elementos que indicassem a quantidade da população a ser beneficiada, a justificar tal incorporação.
19. Nesse particular, considerando que o SUS oferece, atualmente, 5 (cinco) medicamentos aptos a atuar como tratamento alternativo
ao POSACONAZOL, sendo eles a (i) anfotericina B complexo lipídico 100mg, suspensão injetável; (ii) anfotericina B desoxicolato, 50mg, pó liofilizado
para solução injetável; (iii) fluconazol 100mg, cápsula; (iv) fluconazol 2mg/ml, solução injetável; (v) itraconazol 100mg, cápsula, conclui-se que a
necessidade de prescrição do POSACONAZOL somente ocorrerá em situações excepcionais, em que nenhuma das cinco alternativas disponíveis pelo
SUS possa ser utilizada.
20. Em outras palavras, eventual incorporação do fármaco em questão acarretaria em grandes custos à administração, e, em
contrapartida, resultaria em uma ínfima contribuição à garantia da saúde da população, haja vista já existirem diversos medicamentos similares
disponíveis no SUS.
21. Em síntese: embora a prescrição do fármaco na situação clínica concreta que serviu de base para a instauração do Inquérito Civil
enseje, extreme de dúvida, a tutela jurisdicional individual em favor do paciente específico ao qual a droga foi prescrita; não decorre daí, automaticamente,
a conveniência de se promover, administrativa ou judicialmente, sua incorporação ao SUS.
22. Na tutela do Direito à Saúde é preciso velar, sobretudo, pelo uso racional dos medicamentos, quer para salvaguardar a saúde
individual e coletiva da população assistida, quer para evitar o dispêndio desnecessário dos recursos públicos investidos na saúde.
Documento assinado digitalmente conforme MP nº- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço
eletrônico http://www.transparencia.mpf.mp.br/diario-e-boletim/diario-eletronico-dmpf-e.

DMPF-e Nº 49/2019- EXTRAJUDICIAL

Divulgação: quarta-feira, 13 de março de 2019

Publicação: quinta-feira, 14 de março de 2019

18

23. Não se podendo comprovar a necessidade de incorporação do referido medicamento como forma de aumentar a efetividade dos
tratamentos de uma parcela significativa da população, tampouco a economicidade do uso sistemático do fármaco, não é o caso de se propugnar sua
incorporação ao SUS, destacando-se, no ponto, que as fabricantes do medicamento e as entidades médicas manifestaram desinteresse na formulação do
pedido junto ao CONITEC.
24. Por derradeiro, cumpre apontar que a tutela do direito individual na representação constante do presente inquérito foi devidamente
resguardada por meio da propositura de ação judicial por parte do Sr. Edvaldo Mendes de Souza, representado pela Defensoria Pública do Estado da
Bahia (fls. 19/21).
25. Em face do exposto, sendo suficiente para o esclarecimento dos fatos as informações já colhidas e não se vislumbrando outras
medidas a serem adotadas, que justifiquem o prolongamento das investigações, com fulcro no artigo 9º, caput, da Lei n.° 7.347/85, promovo o
arquivamento do presente inquérito civil.
26. Não havendo representante a ser notificado, uma vez que o feito foi instaurado por dever de ofício, determino a remessa dos autos
à Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão (PFDC), para o necessário reexame.
27. De qualquer forma, deverá ser providenciada a publicação da presente promoção de arquivamento no portal do Ministério Público
Federal, de acordo com o art. 16, § 1º, I, da Resolução CSMPF n.° 87/06.
(...)
2. É o relatório.
3. Secundando as razões expostas, homologo o arquivamento.
DEBORAH DUPRAT
Procuradora Federal dos Direitos do Cidadão
##ÚNICO: | EXTRA-PFDC - PGR-00124033-2019|

DECISÃO Nº 134, DE 12 DE MARÇO DE 2019
Inquérito civil instaurado para apurar possíveis irregularidades praticadas pela
Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB) no que toca à ausência de
recursos de acessibilidade nas instalações físicas da referida instituição de ensino.
Informações encaminhadas pela UFRB. Recomendação nº 04/2012 expedida pela
Procuradoria da República na Bahia e cumprida. Noticiada a criação do Conselho
dos Direitos das Pessoas com Deficiência. Adoção de medidas para sanar as
irregularidades detectadas. Homologação do arquivamento. REFERÊNCIA: IC
1.14.000.002193/2011-53 (MPF/PRBA)
1.O Procurador oficiante, Dr. Edson Abdon Peixoto Filho, relatou e promoveu o arquivamento dos autos, nos seguintes termos:
(...)
Trata-se de inquérito civil instaurado para apurar possíveis irregularidades perpetradas pela Universidade Federal do Recôncavo da
Bahia no que toca à ausência de recursos de acessibilidade nas instalações físicas de tal instituição de ensino, nos campi situados nos municípios de Cruz
das Almas, Amargosa e Santo Antônio de Jesus.
De acordo com a representação que desencadeou o presente apuratório, a indigitada instituição de ensino viola diversos preceitos da
Lei 9.394/96, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, e do Decreto nº 5.296 de 2004, que regulamenta as Leis Nºs 10.048 e 10.098 de
2000, que à época ditavam as regras para a promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida.
Acompanharam a representação imagens que, em tese, comprovariam as irregularidades noticiadas(fls. 07/12).
As fls. 23/26 consta Recomendação expedida por este parquet ao Reitor da UFRB, recomendando a adoção das medidas necessárias
para garantir a acessibilidade das pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida.
Em resposta, a UFRB afirmou acatar a recomendação em comento, informando ainda a criação do Conselho dos Direitos das Pessoas
com Deficiência, órgão de composição paritária, com participação de docentes, técnicos administrativos discentes e da Administração Superior. Tal órgão
tem por finalidade conduzir e acompanhar a política de atendimento dos direitos das pessoas com deficiência na Universidade.
Ao longo da instrução do feito foram realizadas diversas diligências com o objetivo de acompanhar a implementação de tais medidas
por parte da sobredita Universidade.
Por meio da manifestação de fls. 248/249, a UFRB informou a aquisição de equipamentos para uso dos discentes com deficiência,
bem assim o oferecimento de cursos aos servidores através do Plano Anula de Capacitação e Aperfeiçoamento dos Servidores Técnico-Administrativos
– PACAP, quais sejam: acessibilidade no ensino superior, curso de libras nos níveis básicos, intermediário e avançado (fls. 248).
Na oportunidade, esclareceu a Universidade que a instituição conta com 11 elevadores distribuídos entre sua sede e nos demais campi,
sendo que destes apenas dois encontram-se em manutenção, enquanto os demais estão em perfeito funcionamento.
No particular, consta dos autos, ainda, a informação de que no ano de 2017 foi contratada empresa especializada para prestação de
serviços de assistência técnica e manutenção preventiva e corretiva de elevadores e plataforma elevatória, incluindo o fornecimento e substituição de
peças (fls. 215).
Por fim, a Universidade esclareceu os trabalhos desenvolvidos pelo Conselho dos Direitos das Pessoas com Deficiência, os quais se
encontram divididos nos seguintes eixos temáticos: inclusão e permanência, infraestrutura acessível, acessibilidade pedagógica e curricular,
acessibilidade comunicacional e informacional, catalogação das informações sobre acessibilidade, recursos humanos e financiamento da política de
acessibilidade(fls. 249).
Ademais, restou consignado que em reunião ocorrida em agosto desse ano fora organizado um cronograma para elaboração da minuta
do Plano de Acessibilidade (fls. 249).
É o relato do necessário.
De plano, cumpre observar que a representante não especificou as irregularidades por ela verificadas nas unidades de ensino da
Universidade Federal do Recôncavo Baiano no que concerne aos recursos de acessibilidade disponibilizados por esta instituição, limitando-se a citar
genericamente os dispositivos de lei supostamente violados.
Documento assinado digitalmente conforme MP nº- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço
eletrônico http://www.transparencia.mpf.mp.br/diario-e-boletim/diario-eletronico-dmpf-e.
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De igual sorte, as fotos apresentadas pela representante não permitem verificar, com clareza, quais seriam as irregularidades
ventiladas, uma vez que se encontram em péssima qualidade. Em verdade, de tais fotos apenas constata-se que a estrutura da universidade dispõe de
muitas escadarias, o que poderia comprometer o acesso de pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida, mormente diante da informação de que
o elevador ali apontado encontra-se quebrado desde a entrega do prédio.
Nada obstante, tem-se que, no curso do presente procedimento, fora expedida recomendação ao Reitor da UFRB, preconizando a
imprescindibilidade da adoção das medidas necessárias para garantir a acessibilidade das pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida no âmbito de
tal instituição de ensino (fls. 23/26).
Em razão disso, a UFRB criou, no ano de 2012, um órgão com a finalidade específica de conduzir e acompanhar a política de
atendimento dos direitos das pessoas com deficiência na Universidade, qual seja, o Conselho dos Direitos das Pessoas com Deficiência, que conta com
a participação de docentes, técnicos administrativos discentes e da Administração Superior (fls. 35/36).
Desde então, pôde-se verificar a adoção de diversas medidas pela Universidade no intuito de adequar o espaço físico e o
aperfeiçoamento do seu quadro de funcionários com o fulcro de atender aos reclames das normas regentes da matéria de acessibilidade.
Algumas dessas ações encontram-se listadas às fls. 55/57, dentre as quais podemos destacar as seguintes: criação do Núcleo de
Políticas de Inclusão na estrutura do PROGRAD; disponibilização de gravadores de áudio aos estudantes com deficiência auditiva aguda; intermediação
na oferta do curso de Língua brasileira de Sinais (LIBRAS) à distância, etc.
Outrossim, no que concerne à adequação do espaço físico, cumpre registrar que a Universidade conta com onze elevadores espalhadas
pelas suas unidades, dos quais apenas dois encontram-se em manutenção. Ademais, restou comprovada, no ano de 2017, a contratação de empresa
especializada para prestação de serviços de assistência técnica e manutenção preventiva e corretiva de elevadores e plataforma elevatória (fls. 216/240),
o que conduz à conclusão de que eventuais problemas envolvendo tais equipamentos poderão ser resolvidos.
Há também de se destacar que a Universidade tem se mostrado diligente quanto à continuidade da adoção de medidas voltadas às
questões de acessibilidade no seu espaço físico, o que se verifica mediante a informação de que grupos de trabalho foram criados com o objetivo de
elaborar um plano para nortear a implementação de melhores condições às pessoas portadoras de necessidades especiais (fls. 248/250).
Nesse cenário, observa-se que o Ministério Público assumiu, neste procedimento, o encargo de um órgão de mero acompanhamento,
eis que a instituição de ensino encontra-se desenvolvendo as políticas de acessibilidade e inclusão satisfatoriamente, não sendo mais necessária a
realização de novas medidas buscando outros esclarecimentos, sob pena de se protelar indevidamente a continuidade desse apuratório. Dessarte, não se
verifica, por ora, a necessidade de adoção de qualquer providência por parte deste parquet
Nada obsta, contudo, que, posteriormente, acaso seja verificada a inefetividade das providências adotadas pela Universidade Federal
do Recôncavo Baiano, ou mesmo falha/desídia de sua parte no que concerne ao exercício das suas atividades, esse parquet seja novamente provocado a
adotar as medidas cabíveis na espécie.
Ante o exposto, tomadas as diligências cabíveis e inexistindo fatos capazes de embasar a propositura de ação civil ou adoção das
demais providências constantes no art. 4º, incisos I, III e IV da Resolução nº 87/2010 do CSMPF, promovo o ARQUIVAMENTO do presente apuratório,
devendo o representante ser comunicado a respeito da presente promoção, na forma do art. 17, § 1º, da Resolução nº 87, de 3 de agosto de 2006, do
Conselho Superior do Ministério Público Federal.
Após, remetam-se os autos, com as homenagens de estilo, à Procuradoria federal dos Direitos do Cidadão, na forma da Lei
Complementar nº 75, de 20 de maio de 1993 e da Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985.
(...)
2. É o relatório.
3. Secundando as razões expostas, homologo o arquivamento.
DEBORAH DUPRAT
Procuradora Federal dos Direitos do Cidadão
##ÚNICO: | EXTRA-PFDC - PGR-00124250-2019|

DECISÃO Nº 135, DE 12 DE MARÇO DE 2019
Recurso contra promoção de arquivamento de procedimento preparatório.
Realocação em outro imóvel do empreendimento do Programa Minha Casa Minha
Vida (PMCMV), a fim de facilitar o tratamento de saúde de filha deficiente física
e mental. Diligências concluídas. Exaurimento do objeto no âmbito das
atribuições institucionais do MPF. Desprovimento do recurso; homologação do
arquivamento.REFERÊNCIA: PP 1.14.000.001701/2017-71 (MPF/PR/BA)
1. Trata-se de recurso interposto por Iranildes de Jesus Carvalho contra decisão do Procurador da República, Leandro Bastos Nunes,
que arquivou o procedimento preparatório, nos seguintes termos:
O presente auto foi instaurado para apurar os fatos narrados na representação formulada pela sra. Iranildes de Jesus Carvalho, que
solicitou a atuação desse Ministério Público Federal na sua realocação de empreendimento do Programa Minha Casa Minha Vida.
A sra. Iranildes foi contemplada com um imóvel no empreendimento Coração de Maria, localizado próximo à CEASA, na região da
BR, em Salvador. No entanto, em razão dos problemas de saúde da sua filha, que possui paralisia cerebral e câncer de olho, demanda a sua realocação
para um empreendimento mais próximo do centro urbano, a fim de viabilizar os constantes atendimentos médicos necessários aos cuidados da menor.
Para obter mais informações e apurar a suposta irregularidade, instaurou-se Procedimento Preparatório e oficiou-se a Secretaria de
Habitação da Caixa Econômica Federal em Salvador para que se manifestasse sobre os fatos narrados e informasse se seria possível realizar a realocação
demandada.
Em sua resposta, (fl. 12), a Gerência Executiva de Habitação da Caixa indicou as exigências necessárias à alteração do imóvel da
beneficiária. Segundo relata o órgão, vislumbra-se a “possibilidade de permuta, em caráter excepcional, desde que atendidas algumas exigências”.
[…]
É o relatório.
Estão presentes nos autos evidências de que a permuta de imóvel seria, de fato, possível. Assim, viabilizar-se-ia um maior conforto,
além de melhores condições ao tratamento de saúde da filha da representante.
Documento assinado digitalmente conforme MP nº- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço
eletrônico http://www.transparencia.mpf.mp.br/diario-e-boletim/diario-eletronico-dmpf-e.
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No entanto, tendo em vista que não é possível perseguir qualquer diligência sem que a representante se manifeste ou se contraponha
às informações trazidas pela Caixa Econômica Federal, não mais subsiste razão para a continuidade do presente Procedimento Preparatório.
Sendo assim, e em razão do teor da informação n° 054/2017/PRBA/13º OF/CIV/LBN, com nase no art. 9°, caput, da Lei 7.347, de
24 de julho de 1985, PROMOVO O ARQUIVAMENTO, do presente apuratório e determino: a) notifique-se a representante sobre a presente promoção
de arquivamento […].
2.A recorrente alega que foi contemplada com um imóvel do Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV) no loteamento Coração
de Maria, mas pelo fato de possuir uma filha com problemas de saúde que exigem deslocamentos frequentes a hospitais e clínicas, requer realocação em
outro empreendimento do mesmo programa, que seja mais próximo do centro urbano, a fim de viabilizar os constantes atendimentos médicos necessários
ao tratamento de sua filha menor de idade.
3.É o relatório.
4.O recurso não merece prosperar.
5.O Procurador oficiante, após a promoção de arquivamento, reconhecendo a relevância e importância do objeto, determinou nova
intimação da representante, para comparecimento pessoal, com a finalidade de que prestasse esclarecimentos e recebesse orientações (fls. 30-v).
6.Em 16/3/2018, a Sra. Iranildes compareceu à sede da PR/BA e requereu fosse enviada cópia dos autos à CAIXA para que seja
realizada a permuta do imóvel.
7. Diante de tal pedido, determinou-se a expedição de ofício para encaminhamento da referida cópia, a fim de que sejam tomadas as
providências cabíveis, no sentido de iniciar processo de realocação da Sra. Iranildes em outro empreendimento. No mesmo despacho, o Procurador
manteve o arquivamento e determinou o envio dos autos à PFDC (fls.33).
8.Dessa forma, atingido o objetivo para o qual foi instaurado o presente procedimento e não havendo outras diligências a serem
realizadas, é indiscutível o exaurimento do objeto.
9.Pelo exposto, o recurso não deve ser provido; pela homologação do arquivamento.
DEBORAH DUPRAT
Procuradora Federal dos Direitos do Cidadão
##ÚNICO: | EXTRA-PFDC - PGR-00124160-2019|

DECISÃO Nº 136, DE 12 DE MARÇO DE 2019
Inquérito Civil. Necessidade de Tratamento Fora do Domicílio (TFD) para
procedimento de hemodiálise. Noticiada a ausência de transporte até a residência
do paciente (idoso). Informações encaminhadas. Posterior falecimento do idoso.
Esforços empreendidos pela atual Administração para a correta prestação do
serviço de TFD aos usuários do SUS. Homologação do arquivamento.
REFERÊNCIA: IC 1.14.000.001499/2016-05 (MPF/PRBA)
1.O Procurador oficiante, Dr. Leandro Bastos Nunes, relatou e promoveu o arquivamento dos autos, nos seguintes termos:
(…)
1. Trata-se de inquérito civil instaurado “visando à coleta regular e legal de elementos a respeito da representação por meio da qual
foi relatado que idoso residente no município de Cruz das Almas tem dificuldades para transportar-se ao Município de Feira de Santana a fim de realizar
hemodiálise” (fl. 12, frente e verso).
2. A representação indicou suposta irregularidade no transporte de idoso do Município de Cruz das Almas/BA à Feira de Santana/BA
para realização de procedimento de hemodiálise. Segundo o relato, o transporte ofertado para Tratamento Fora do Domicílio (TFD) de seu genitor não
contemplava o trajeto até a residência do idoso, ocasionando situação de extremo desconforto ao usuário do SUS.
3. Foram realizadas diligências visando à elucidação dos fatos.
4. Foram expedidos três ofícios requisitórios e promovidos diversos contatos telefônicos com a Secretaria Municipal de Saúde de
Cruz das Almas até ser recepcionada uma resposta por parte do ente municipal, ocasião em que o gestor da atual Administração do município afirmou
que “atualmente, não existe negativa ou dificuldades para realização do translado dos pacientes que fazem hemodiálise em outros Municípios”, tendo
solicitado os dados para identificação do paciente em razão do “relato ter sido referente ao ano de 2016”.
5. Fornecidos os dados solicitados, a Secretaria Municipal de Saúde de Cruz das Almas, por meio do Ofício GabSMS n.° 215/2018,
informou que “atualmente 33 pacientes renais crônicos utilizam o transporte para realizar tratamentos de hemodiálise em Valença, Feira de Santana,
Santo Antônio de Jesus e Salvador” e que eles “são transportados em vans locadas (omissis), minivans pertencentes à frota do município (omissis) e
carros pequenos (omissis) também pertencentes à frota do município” e que “todos os veículos pegam o paciente no domicílio, deixam na clínica para
realização do tratamento e ao retornar, deixam também no domicílio”, tendo fornecido, ademais, a relação de pacientes usuários do TFD (fls. 43-46).
6. Na sequência, foi determinada a realização de contato telefônico com a representante, solicitando informações atualizadas a respeito
do transporte de seu genitor a indicar a regularização da situação.
7. Conforme se depreende da certidão de fl. 51, lamentavelmente, foi colhida a informação de que o genitor da representante veio a
óbito ainda no ano de 2016, não possuindo informações adicionais a respeito do serviço ofertado no município.
8. É o relatório do essencial.
9. Como se vê, os elementos reunidos na presente investigação conduzem à constatação de que, com o óbito do usuário que reclamou
de eventual deficiência no serviço de TFD prestado pelo município, associado às informações prestadas pela Secretaria Municipal de Saúde de Cruz das
Almas/BA, no sentido de que a atual Administração empreende os esforços necessários para a correta prestação do serviço TFD aos usuários do SUS,
bem como diante da ausência de outros dados capazes de infirmar tais informações, impende reconhecer que as irregularidades reportadas foram
solucionadas com a assunção da nova Administração municipal, o que permite embasar o arquivamento do feito.
10. Com efeito, o Tratamento Fora de Domicílio (TFD) consiste em garantir o encaminhamento dos usuários do Sistema Único de
Saúde (SUS) para a realização de atendimento médico especializado em média e alta complexidade que fazem tratamento continuado em outros
Documento assinado digitalmente conforme MP nº- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço
eletrônico http://www.transparencia.mpf.mp.br/diario-e-boletim/diario-eletronico-dmpf-e.
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municípios, quando esgotados todos os meios de atendimento onde reside, conforme regulamentado na Portaria SAS/MS nº 055, de 24 de fevereiro de
1999, que dispõe sobre a rotina do Tratamento Fora de Domicílio no Sistema Único de Saúde – SUS, com inclusão dos procedimentos específicos na
tabela de procedimentos do Sistema de Informações Ambulatoriais do SIA/SUS .
11. Conforme se extrai da referida Portaria, não há dispositivo que obrigue seja fornecido serviço de transporte diretamente pelo ente
municipal ao usuário do SUS e que tal serviço contemple o deslocamento até a residência do usuário. O que se prevê é o custeio com despesas relativas
a transporte aéreo, terrestre e fluvial e diárias para alimentação e pernoite para paciente e acompanhante, cuja autorização depende de disponibilidade
orçamentária do município ou Estado.
12. Sem embargo, o Município de Cruz das Almas garante o deslocamento em transporte agendado pelo Município para os portadores
de patologias oncológicas e renais, sem qualquer previsão de que o deslocamento preveja o transporte até a residência de cada usuário (fl. 35).
13. No ponto, não há irrazoabilidade na ausência de tal previsão de deslocamento.
14. A respeito, confiram-se as diretrizes constantes do Manual de Normatização do Tratamento Fora do Domicílio do Estado da
Bahia, nos itens 2.5.1 e 2.5.31, verbis:
“2.5.1 Serão fornecidas preferencialmente, para pacientes em TFD, passagens de ônibus rodoviários comuns. Aqueles pacientes com
estado de saúde mais grave poderão receber passagens para ônibus tipo leito, mediante justificativa do médico solicitante e comprovação da gravidade
do estado de saúde pela apresentação de exames complementares, sendo a indicação submetida a análise por parte da Comissão Autorizadora do TFD
[…]
2.5.3 Caso o Município decida utilizar a estratégia de aquisição de veículo para o deslocamento de paciente/acompanhante para TFD,
esta alternativa deve ser aprovada submetida ao pelo Conselho Municipal de Saúde” (sic).
15. Conclui-se, portanto, que não há fundamento para a adoção de medidas judiciais e /ou extrajudiciais no presente caso, razão pela
qual o Ministério Público Federal, por meio do procurador da República subscritor, promove o arquivamento do presente inquérito civil, com fulcro no
artigo 9º, caput, da Lei n.° 7.347/85.
16. Comunique-se à representante da presente decisão, em atenção ao art. 17, § 1º, da Resolução n.° 87, de 3 de agosto de 2006, do
Conselho Superior do Ministério Público Federal, informando-lhe que, até que seja homologada ou rejeitada a promoção de arquivamento pela
Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, poderão ser apresentadas razões escritas ou documentos, que serão juntados aos autos para apreciação,
nos termos do art. 9º, § 2°, da Lei n.° 7347/85.
17. Se a representante não for localizada, proceda-se de acordo com o disposto no art. 10, § 1º, da Resolução n.° 23, de 17 de setembro
de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público, afixando-se aviso neste órgão e lavrando-se o respectivo termo.
18. Finalmente, depois da comprovação da efetiva cientificação pessoal, remetam-se os autos à Procuradoria Federal dos Direitos do
Cidadão para o necessário exame desta promoção.
19. De qualquer forma, deverá ser providenciada a publicação da presente promoção de arquivamento no portal do Ministério Público
Federal, de acordo com o art. 16, § 1º, I, da Resolução CSMPF n.° 87/06
20. Cumpra-se, dando-se baixa na distribuição desta Procuradoria
(...)
2. É o relatório.
3. Secundando as razões expostas, homologo o arquivamento.
DEBORAH DUPRAT
Procuradora Federal dos Direitos do Cidadão
##ÚNICO: | EXTRA-PFDC - PGR-00123028-2019|

DECISÃO Nº 137, DE 12 DE MARÇO DE 2018
REFERÊNCIA: IC 1.14.000.003341/2015-81 (MPF/PRBA). Inquérito civil (IC)
instaurado com o objetivo de monitorar as ações do Poder Público visando ao
combate e à prevenção das doenças transmitidas pelo mosquito Aedes Aegypti.
Informações encaminhadas pelos órgãos responsáveis. Ações de prevenção e
combate adotadas pelo estado. Controle razoável das doenças causadas pelo
mosquito. Medidas ordinárias e contínuas de enfrentamento às doenças inseridas
nas rotinas administrativas ordinárias do Poder Público, nas três esferas de
governo. Desnecessidade de continuidade do monitoramento. Homologação do
arquivamento.
1.A Procuradora oficiante, Dra. Bartira Araújo Góes, relatou e promoveu o arquivamento dos autos, nos seguintes termos:
(...)
1. O presente inquérito civil público foi instaurado de ofício com base nas diversas notícias que, em novembro e dezembro de 2015,
alertavam para a incidência do vírus zika no Estado da Bahia, objetivando o “monitoramento das ações do Poder Público visando ao combate e à prevenção
das doenças transmitidas pelo mosquito aedes aegypti (dengue, zika e chikungunya” (fls. 07-09)
2. Com o fito de verificar as medidas que estavam sendo adotadas pelo Poder Público, foram oficiados: a) o Ministério da Saúde; b)
a Secretaria de Saúde do Estado da Bahia (SESAB) e c) os Municípios compreendidos na área de atuação da PR/BA (fls. 13-35).
3. Foi juntado às fls. 37/38, o modelo de Recomendação às Prefeituras Municipais, elaborado pelo Ministério Público do Estado da
Bahia, contemplando diversas ações preconizadas para o enfrentamento da epidemia.
4. As respostas das diferentes Prefeituras foram juntadas às fls. 43/64, 72/74, 93/120, 144/150, 177/178, 182/191, 209/
5. A pedido do Sr. Marco Antonio Nicolia, engenheiro agrônomo, foi realizada reunião em 15 de março de 2016, colhendo-se sua
sugestão de combate ao mosquito com o uso de armadilhas de fácil construção. A contribuição foi encaminhada ao Ministério da Saúde (fls. 79/91)
6. Com base em matéria jornalística que noticiava falta de investimento no combate ao vírus zika, foi requisitada informação ao Prof.
Gúbio Soares Campos, fls. 121/123, acerca das deficiências que prejudicam o funcionamento do Laboratório do Instituto de Ciências da Saúde da UFBA,
e acerca da adoção de providências para corrigi-las, com resposta à fls. >>>
Documento assinado digitalmente conforme MP nº- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço
eletrônico http://www.transparencia.mpf.mp.br/diario-e-boletim/diario-eletronico-dmpf-e.
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7. A SESAB respondeu às fls. 135/142, com dados epidemiológicos do Estado e informação sobre as providências adotadas pela
Secretaria, referentes às Diretrizes 1 e 2 do Plano Nacional de Enfrentamento da Microcefalia.
8. O Ministério da Saúde, em resposta, encaminhou parecer elaborado pelo Departamento de Ações Programáticas Estratégicas DAPES/SAS/MS, informando do lançamento em 05 de dezembro de 2015 do ''Plano Nacional de Enfrentamento à Microcefalia, envolvendo diferentes
ministérios e órgãos do governo federal, em parceria com estados e municípios'' (fls. 152-154).
9. O Ministério da Saúde, enviou nota técnica do Departamento de Atenção Básica, que, em suma: a) apontou as providências adotadas
para orientar, em especial, os Agentes Comunitários de Saúde – ACSs: b) informou o número de ACSs no Estado da Bahia, nos últimos 5 (cinco) anos,
e c) noticiou que havia sido editada a Portaria Interministerial n.° 405, que trata da ''Estratégia de Ação Rápida para o Fortalecimento da Atenção à Saúde
e da Proteção Social de Crianças com Microcefalia'' (fls. 173-175).
10. O Ministério da Saúde enviou ainda a cópia da Nota Informativa n° 020/2016-CGPNCD/DEVIT/SVS/MS, de 29/04/2016, do
Departamento de Vigilância das Doenças Transmissíveis, contendo os esclarecimentos apresentados pela Secretaria de Vigilância em Saúde – SVS/MS
(fls. 195-202, 263
11. 6. Analisando-se as respostas apresentadas até aquele momento, 15 de dezembro de 2016, foram requisitadas novas informações:
para o Ministério da Saúde, visando obter as informações pendentes e obter esclarecimentos sobre a execução dos vários planos citados e das providências
indicadas nas respostas; para os municípios, visando obter informações atualizadas sobre as providências adotadas acerca da: a) efetiva instalação e
funcionamento da Sala Municipal de Coordenação e Controle; b) quais as providências adotadas para viabilizar o diagnóstico célere dos casos de zika,
chikungunya e dengue; c) quais a medidas concretas adotadas para a inspeção/visita de todos os imóveis compreendidos na área de atribuição do
município, devendo esclarecer se a meta de visitas/inspeções foi cumprida; d) quais as providências adotadas para o fornecimento de repelentes para as
gestantes; e) qual o contingente de agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias em efetivo exercício; f) quais as medidas concretas
adotadas para a promover a assistência das gestantes que contraíram zika e dos recém-nascidos/bebês/crianças com microcefalia; g) se estão sendo
devidamente realizadas as notificações a respeito dos casos de zika, chikungunya e dengue pelo Sistema de Informação de Agravos de Notificação –
Sinan; h) de quanto foi o repasse de verbas federais, nos últimos 3 (três) anos, para o município visando ao combate à zika, ao chikungunya e à dengue,
indicando todos os recursos recebidos pelo município, tempestivamente ou não, esclarecendo se houve atraso nos repasses e já houve prestação de contas;
e i) quais medidas estão sendo adotadas para garantir o adequado fornecimento de adulticidas e de larvicidas aos agentes incumbidos do combate ao
aedes aegypti.
12. Para o Estado da Bahia, para solicitar esclarecimentos atualizados sobre: a) efetiva instalação e funcionamento da Salas Municipais
de Coordenação e Controle na Bahia; b) quais as providências adotadas para viabilizar o diagnóstico célere dos casos de zika, chikungunya e dengue; c)
quais as providências adotadas para o fornecimento de repelentes para as gestantes; d) quais as medidas concretas adotadas para a promover a assistência
das gestantes que contraíram zika e dos recém-nascidos/bebês/crianças com microcefalia; e) se estão sendo devidamente realizadas as notificações a
respeito dos casos de zika, chikungunya e dengue pelo Sistema de Informação de Agravos de Notificação – Sinan; f) quais medidas estão sendo adotadas
para garantir o adequado fornecimento de adulticidas e de larvicidas aos agentes incumbidos do combate ao aedes aegypti; g) se houve atraso no repasse
de verbas federais ao estado visando ao combate à zika, ao chikungunya e à dengue, indicando todos os recursos recebidos pelo Estado da Bahia,
tempestivamente ou não, e esclarecendo se já houve prestação de contas, nos últimos 3 (três) anos; e h) quais as providências adotadas para sanar as
irregularidades apontadas pelo Relatório de Fiscalização da CGU relativo à Ordem de Serviço 201600405. (fls. 295/346).
13. Vieram as novas respostas das Prefeituras Municipais às fls. 348/520, 600/601, 635/926, 954/1008, 1011/1013. O quadro de fls.
928 sumariza o atendimento pelas prefeituras dos municípios compreendidos na área de atuação da Procuradoria da República na Bahia, os
questionamentos formulados alíneas “a” a “i”), atinentes às atribuições municipais no enfrentamento da epidemia.
14. A SESAB complementou as informações solicitadas às fls. 540/573, sobre: a efetiva instalação e funcionamento das Salas
Municipais de Coordenação e Controle na Bahia; providências para diagnóstico célere das arboviroses, para fornecimento de repelentes à gestantes em
situação de vulnerabilidade, assistência às gestantes que contraíram Zika e dos recém nascidos diagnosticados com a síndrome neonatal do Zika,
notificação de casos no Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN), fornecimento de adulticidas e larvicidas; bem como sobre eventuais
atraso no repasse de verbas federais destinadas ao combate às arboviroses do aedes aegypti.
15. O Ministério da Saúde respondeu às fls. 575/583 com a Nota Informativa nº 26, de 2017/CGPNCMD/DEVIT/SVS/MS, sobre: as
ações de enfrentamento, indicando a descentralização para os Municípios; as atribuições da Sala Nacional de Coordenação e Controle (SNCC); o
cumprimento do, então, Programa Nacional de Controle da Dengue (PNCD); fornecimento de adulticidas e larvicidas e fornecimento de repelentes às
gestantes em situação de vulnerabilidade. A Coordenação Geral de Laboratórios de Saúde Pública da Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério
da Saúde (SVS/MS) respondeu com a Nota Informativa nº 07, de 2017/CGLAB/DEVIT/SVS/MS), fls. 586/589, sobre a realização de testes/exames
rápidos na rede pública de saúde. O Departamento de Gestão da Vigilância em Saúde da SVS/MS respondeu, fls. 592/594, através da Nota Informativa
Nº 07/2017/DEGEVS/SVS/MS, sobre o financiamento da vigilância em saúde e utilização do bloco de financiamento da vigilância em saúde, bem como
dos repasses ao Estado e Municípios e da prestação de conta dos valores repassados.
16. O Ministério da Transparência e Controladoria-Geral da União, após requisição, prestou informação às fls. 945/948 sobre as
irregularidades no Relatório 201600405 referente à utilização de recursos destinados ao enfrentamento das arboviroses relacionadas ao aedes aegypti no
Estado da Bahia; bem como, às fls. 1019/1023, as providências adotadas em relação às irregularidades apontadas.
17. Por fim, a Coordenação-Geral dos Programas de Controle e Prevenção da Malária e das Doenças Transmitias pelo Aedes Aegypti
do Ministério da Saúde, apresentou em 15 de agosto de 2018, a Nota Informativa nº 119/2018-CGPNCMD/DEVIT/SVS/MS sobre a situação do controle
das arboviroses transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti, no Estado da Bahia na 32º semana epidemiológica de 2018, ressaltando que houve uma
redução de casos das três arboviroses, dengue (-11,9%), zika (-66,0%) e chicungunya (-65,6%), com destaque para, quando comparados com a mesma
semana epidemiológica de 2017.
É o relatório do essencial.
18. O inquérito civil foi instaurado em dezembro de 2015, considerando-se sobretudo o impacto causado pela descoberta da associação
da epidemia do vírus zika, então, de introdução recente no país, com a alteração do padrão das microcefalias; agravo que se somou aos determinados pela
epidemia de dengue e de chikungynia, todas tendo como agente etiológico arbovírus transmitidos pelo Aedes aegypti.
19. O inquérito monitorou desde o final de 2015 e durante os anos de 2016, 2017 e 2018, as medidas deflagradas pelo governo federal
no enfrentamento da epidemia, bem como a descentralização das medidas para o Estado da Bahia e para os Municípios baianos dentro da área de atuação
desta Procuradoria da República.
Documento assinado digitalmente conforme MP nº- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço
eletrônico http://www.transparencia.mpf.mp.br/diario-e-boletim/diario-eletronico-dmpf-e.
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20. Do relatado nos autos, deflui que presentemente há controle razoável das arboviroses relacionadas ao Aedes e que, ultrapassada
a fase epidêmica aguda da síndrome neonatal associado ao vírus zika, as medidas ordinárias e contínuas de enfrentamento desses importantes agravos à
saúde encontram-se inseridas nas rotinas administrativas ordinárias do Poder Público, nas três esferas de governo.
21. Conclui-se, portanto, não persistir a necessidade de continuidade do monitoramento que ensejou a instauração, razão pela qual
promovo o arquivamento do presente inquérito civil, com fulcro no artigo 9º, caput, da Lei n.° 7.347/85.
22. Não havendo representante a ser notificado, uma vez que o feito foi instaurado por dever de ofício, determino a remessa dos autos
à Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão (PFDC), para o necessário reexame.
23. Deverá ser providenciada a publicação da presente promoção de arquivamento no portal do Ministério Público Federal, de acordo
com o art. 16, § 1º, I, da Resolução CSMPF n.° 87/06.
(...)
2. É o relatório.
3. Secundando as razões expostas, homologo o arquivamento.
DEBORAH DUPRAT
Procuradora Federal dos Direitos do Cidadão
##ÚNICO: | EXTRA-PFDC - PGR-00124133-2019|

DECISÃO Nº 138, DE 12 DE MARÇO DE 2019
REFERÊNCIA: IC 1.14.000.001753/2016-67 (MPF/PRBA). Inquérito civil
instaurado para apurar a prisão e tortura impingidas a Theodomiro Romeiro dos
Santos, durante o regime militar no Brasil. Impossibilidade de continuação do
feito devido ao tempo já transcorrido, a exiguidade de documentos associados à
situação apurada e o falecimento de grande parte dos envolvidos no caso
representado. Homologação do arquivamento.
1.O Procurador oficiante, Dr. Edson Abdon Peixoto Filho, relatou e promoveu o arquivamento dos autos, nos seguintes termos:
(...)
Trata-se de inquérito civil instaurado com o propósito de apurar a prisão e a tortura impingidas a Theodomiro Romeiro dos Santos
durante o regime da ditadura militar no Brasil (1964/1985).
O caso de Theodomiro se tornou um dos mais emblemáticos do período de repressão ditatorial brasileiro, em razão de consubstanciar
a primeira condenação à pena de morte no país.
A pena máxima da época fora aplicada em desfavor de Theodomiro, em razão deste ter se envolvido na morte de um sargento da
Aeronáutica, no ano de 1970.
Com o clamor social motivado pela imposição de um apenamento dessa natureza, houve um recuo na aplicação de tal medida, tendo
o Superior Tribunal Militar, à época, comutado a sanção, condenando Theodomiro à prisão perpétua.
Durante o cumprimento da condenação, ocorreram sucessivas reduções de pena, embora nenhuma tenha resultado na libertação de
Theodomiro, que, por conta disto, fugiu da prisão, exilando-se na França, somente retornando ao Brasil em 05 de setembro de 1985, após o fim do regime
ditatorial.
Já estabelecido no Brasil, Theodomiro requereu sua anistia, em virtude das perdas que suportou por força da perseguição sofrida
durante a ditadura.
Ao analisar o aludido requerimento, a Comissão da Anistia deliberou, por unanimidade, em deferi-lo, tendo Theodomiro sido
contemplado pelo reconhecimento da sua condição de anistiado político, com a consequente contagem do tempo em seu favor, para todos os efeitos, do
período compreendido entre 27/10/1970 a 05/10/1985 (fls. 48/49).
Em entrevistas concedidas a jornais (fls. 12/15), bem como em depoimentos prestados à comissões da verdade e a este Ministério
Público Federal (Carta Precatória 1.26.000.002770/2016-09), Theodomiro narrou o sofrimento físico e psicológico por si sofrido durante o período em
que permaneceu preso, detalhando as sessões de tortura que eram praticadas nos locais onde permaneceu detido.
Alguns oficiais das forças armadas e da polícia federal foram identificados pela vítima como sendo os executores ou comandantes
dos atos de violência.
Com base nas informações fornecidas por Theodomiro, este Parquet buscou coligir elementos que respaldassem o relato apresentado,
oficiando a Comissão Nacional da Verdade (fls. 72/73, 110/114), a Superintendência da Polícia Federal (fls. 39, 44), o Comando do Exército Brasileiro
(fls. 41, 75/80), a Comissão Nacional da Anistia (fls. 48/49), bem como perscrutou, mediante o uso dos sistemas de pesquisa interno, informações de
contato vinculadas às pessoas nomeadas pela vítima.
É o relato do necessário.
Do acervo obtido após as diligências acima indicadas, não se conseguiu extrair lastros relevantes à confirmação e/ou à instrução da
narrativa delineada por Theodomiro.
As informações advindas das forças militar e policial não se mostraram proveitosas, uma vez que os registros existentes em tais
instituições, a respeito dos sujeitos envolvidos no caso de tortura relatado por Theodomiro, são inexistentes ou escassos, limitando-se a especificar a
posição ocupada na corporação por cada oficial identificado, no período em que os castigos teriam sido aplicados.
De igual modo, as manifestações oriundas das Comissões Nacionais não contribuíram para a elucidação dos fatos apurados.
Pelo lado da Comissão Nacional da Anistia, somente se tem a informação acerca do deferimento do requerimento de anistia formulado
por Theodomiro, nada sendo esclarecido a respeito das torturas que por este teriam sido sofridas durante o regime de exceção.
Já em relação à Comissão Nacional da Verdade, a obtenção de maiores explanações se encontra sobremaneira prejudicada, em virtude
do encerramento das atividades de tal grupo, remanescendo tão somente, junto ao Arquivo Nacional, o acervo produzido pelos trabalhos desenvolvidos
durante a vigência da comissão.
Deste acervo (fl. 114), verifica-se que muito pouco foi abordado ou investigado no tocante à tortura sofrida por Theodomiro, havendo
muito mais discussões relacionadas ao processo que desencadeou sua prisão e resultou na sua condenação à pena de morte.
Documento assinado digitalmente conforme MP nº- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço
eletrônico http://www.transparencia.mpf.mp.br/diario-e-boletim/diario-eletronico-dmpf-e.
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Dos próprios relatórios produzidos pela Comissão Nacional da Verdade e apresentados a este Parquet, observa-se existir pouco espaço
ao caso de Theodomiro, o que reforça a dificuldade em encontrar evidências e amparos a um eventual pedido de reparação pelos danos a ele perpetrados.
Como se não bastasse a carência de elementos oficiais que sirvam de respaldo ao interesse indenizatório perseguido neste feito, os
militares apontados por Theodomiro, como sendo os principais responsáveis pela tortura investigada, faleceram (fls. 92/109), inviabilizando, em absoluto,
a possibilidade da coleta de outros subsídios que pudessem suprir a insuficiência probatória ora constatada.
Em suma, devido ao tempo já transcorrido entre a época de ocorrência dos fatos investigados e o presente momento, a exiguidade de
documentos associados à situação apurada e o falecimento de grande parte dos envolvidos no caso representado, tem-se como inoportuna a continuidade
das apurações.
Com efeito, não se vislumbrando a existência de alternativas investigativas, uma vez que esgotadas ou impossibilitadas aquelas que
estavam ao alcance deste Parquet, o encerramento deste inquérito é medida que se impõe.
Ante do exposto, com base no art. 9º, caput, da Lei n. 7.347, de 24 de julho de 1985, PROMOVO O ARQUIVAMENTO do presente
Inquérito Civil e determino: a) notifiquem-se os representantes sobre a presente promoção de arquivamento para, querendo, apresentar razões escritas
e/ou documentos (art. 9º, § 2º, da Lei n. 7.347, de 24 de julho de 1985); b) remetam-se estes autos, com as homenagens de estilo, à Procuradoria Federal
dos Direitos do Cidadão – PFDC, em Brasília (DF), na forma da Lei Complementar n. 75, de 20 de maio de 1993 e da Lei n. 7.347, de 24 de julho de
1985.
(…).
2. É o relatório.
3. Secundando as razões expostas, homologo o arquivamento.
DEBORAH DUPRAT
Procuradora Federal dos Direitos do Cidadão
##ÚNICO: | EXTRA-PFDC - PGR-00124068-2019|

DECISÃO Nº 139, DE 12 DE MARÇO DE 2019
Procedimento Preparatório. Alegação de possíveis irregularidades ocorridas no
concurso público promovido pelo Instituto de Tecnologia da Bahia (IFBA),
consistente na ausência de publicidade das convocações dos candidatos com
deficiência aprovados, bem como a falta de previsão no edital sobre a
possibilidade de interposição de recurso contra a perícia médica. Esclarecimentos
encaminhados pelo IFBA. Não ocorrência. Ausência de comprovação de qualquer
irregularidade por parte do IFBA na condução das convocações do certame.
Homologação do arquivamento. REFERÊNCIA: PP 1.14.000.000939/2016-07
(MPF/PRBA)
1.Cuida-se de arquivamento do procedimento preparatório e encaminhamento dos autos à 1ª Câmara de Coordenação e Revisão do
Ministério Público Federal para a devida homologação.
2. Em sessão realizada pela 1ª CCR/MPF, o colegiado deliberou pelo não conhecimento do arquivamento e determinou a remessa
dos autos à Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão nos seguintes termos:
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. TEMA AFETO A OUTRO ÓRGÃO. DIREITO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA.
INSTITUTO FEDERAL DA BAHIA (IFBA). AUSÊNCIA DE PUBLICIDADE NA CONVOCAÇÃO DE CANDIDATOS. ATRIBUIÇÃO DA PFDC.
1. Procedimento preparatório instaurado para apurar irregularidades ocorridas no concurso público promovido pelo Instituto de Tecnologia da Bahia
(IFBA), consistentes: a) ausência de publicidade das convocações dos candidatos com necessidades especiais aprovados; e b) falta de previsão no certame
sobre a possibilidade de interposição de recurso contra a perícia médica. 2. A defesa dos direitos constitucionais dos cidadãos destinada a garantir seu
efetivo respeito pelos Poderes Públicos e pelos serviços de relevância pública é matéria atribuída pela LC nº 75/93 aos Procuradores dos Direitos do
Cidadão (arts. 11 e 12), que atuam sob coordenação do Procurador Federal dos Direitos do Cidadão (art. 41, parágrafo único). 3. Interpretação da
Resolução do CSMPF nº 148/2014, que ressalva, expressamente, a atribuição da PFDC (art. 1º), em conformidade com a LC nº 75/93. PELO NÃO
CONHECIMENTO, COM REMESSA À PFDC.
3. Ciente.
4. O Procurador oficiante, Dr. Edson Abdon Peixoto Filho, relatou e promoveu o arquivamento dos autos, nos seguintes termos:
(…)
Trata-se de procedimento preparatório instaurado para apurar a forma de condução do concurso público para provimento de cargos
técnico-administrativos em educação, regido pelo Edital nº 1/2014, promovido pelo Instituo Federal da Bahia – IFBA.
Alega-se, em síntese, suposta ausência de publicidade no que toca às convocações dos candidatos portadores de necessidades especiais
aprovados, bem assim a existência de possível irregularidade no que pertine à possibilidade de interposição de recurso contra a perícia médica, uma vez
que, segundo afirmado, tal previsão não consta do edital.
Visando à instrução do feito, expediu-se ofício ao IFBA requisitando esclarecimentos. Em resposta, a mencionada instituição
informou que adota como metodologia de trabalho a prática de antes de nomear o candidato convocá-lo para apresentação de documentos e realização
da inspeção médica.
Ressaltou, ainda, que a mera convocação do candidato para comprovação de pré-requisitos não se confunde com a sua nomeação,
bem como salientou que a instituição tem o direito de nomear o candidato de acordo com seu interesse, conveniência e oportunidade, desde que observado
o prazo de validade do concurso, o que, no caso, ocorreria em 04/06/2016.
Concluiu, afirmando que não tem a obrigação de informar aos demais candidatos remanescentes do concurso, toda vez que ocorrer a
convocação de um candidato, pois, para efeito de acompanhamento, vale a publicação da nomeação no Diário Oficial da União.
É o que cumpre relatar.
Analisando os esclarecimentos prestados pelo Instituo Federal da Bahia – IFBA, verifica-se que não há irregularidades na condução
das convocações atinentes ao concurso público para provimento de cargos técnico-administrativos em educação, regido pelo Edital nº 1/2014.
Documento assinado digitalmente conforme MP nº- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço
eletrônico http://www.transparencia.mpf.mp.br/diario-e-boletim/diario-eletronico-dmpf-e.
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Conforme esclarecido pela mencionada instituição, a convocação prévia do candidato consiste em medida preliminar e preventiva
que antecede a nomeação, e que tem por finalidade oferecer ao candidato oportunidade de se defender administrativamente em casos de divergências
relacionadas aos pré-requisitos exigidos no edital.
Tal convocação, portanto, não se confunde com a própria nomeação, razão pela qual não há necessidade de comunicação aos demais
candidatos aprovados no certame a respeito de tal medida, a cada vez que um candidato fosse convocado, bastando para fins de acompanhamento a
publicação das nomeações no Diário Oficial.
No particular, frise-se que a convocação para realização de inspeção médica oficial encontra-se prevista no item 13 do Edital de
regência do certame, no qual consta expressamente que a convocação será feita mediante comunicação pessoal, isto é, por meio de correio eletrônio,
carta e/ou telegrama. Assim, tem-se que a comunicação da convocação dos candidatos para apresentação de documentos e realização de inspeção médica
aos demais aprovados não encontra previsão na lei de regência do certame, razão pela qual torna-se desnecessária e não obrigatória.
Desse modo, embora seja compreensível a ansiedade da representante em ser nomeada para o cargo em que foi aprovada, mormente
diante da iminência – à época da representação – do vencimento do prazo de validade do concurso, fato é que não restou comprovada qualquer
irregularidade por parte do IFBA na condução das convocações do concurso, razão pela qual o arquivamento do presente feito é medida que se impõe.
Além disso, cumpre assinalar que, não constatada qualquer irregularidade na condução do certame, qualquer prejuízo particular
sofrido pela representante em decorrência dos atos ou omissão da instituição envolve tão somente direito individual, cuja promoção em juízo não é de
atribuição do Ministério Público Federal, haja vista o que dispõe o art. 127, caput, e seguintes da Constituição Federal, bem como a Lei Complementar
nº 75/93 que veda, peremptoriamente, em seu art. 15, aos “órgãos de defesa dos direitos constitucionais do cidadão promover em juízo a defesa de direitos
individuais lesados”.
Ante o exposto, tomadas as diligências cabíveis e inexistindo fatos capazes de embasar a propositura de ação civil ou adoção das
demais providências constantes no art. 4º, incisos I, III e IV da Resolução nº 87/2010 do CSMPF, promovo o ARQUIVAMENTO do procedimento
preparatório, devendo a representante ser comunicada da presente promoção, na forma do art. 10, § 1º, da Resolução nº 23/2007 do CNMP.
Encaminhe-se, dentro do lapso de 03 (três) dias (art. 10, § 1º, da Resolução nº 23/2007), o presente inquérito à 1ª CCR, para análise
do arquivamento.
(…)
5. É o relatório.
6. Secundando as razões expostas, homologo o arquivamento.
DEBORAH DUPRAT
Procuradora Federal dos Direitos do Cidadão
##ÚNICO: | EXTRA-PFDC - PGR-00124005-2019|

DECISÃO Nº 142, DE 12 DE MARÇO DE 2019
Inquérito Civil. Saúde. Dificuldade de acesso ao medicamento PROLOPA® no
Centro de Atenção Psicossocial, no município de Santo Antonio de Jesus/BA.
Informações encaminhadas pelo Fundo Nacional de Saúde, bem como pela
Secretaria de Saúde Municipal. Medicamento de uso contínuo que se encontra na
Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME). Atribuição da
administração municipal. Enunciado nº 10 da PFDC. Homologação do declínio
de atribuição. Referência: IC 1.14.000.001801/2016-17 (MPF/PRBA)
1.O Procurador oficiante, Dr. Edson Abdon Peixoto Filho, relatou e promoveu o declínio de atribuição no presente feito, em favor do
Ministério Público Estadual, nos seguintes termos:
(…)
1. Trata-se de inquérito civil instaurado a partir de representação de fls. 03/07 pela Sra. Cecilia Conceição Santos Andrade feita em
11 de maio de 2016, dando conta da dificuldade de acesso ao medicamento PROLOPA® (LEVODOPA + BENBENAZIDA) 200/50 ou 100/25, no
Centro de Atenção Psicossocial situado à Av. Barros e Almeida, no Bairro de São Benedito, em Santo Antonio de Jesus/BA, necessário ao tratamento de
seu progenitor.
2. A representante informa que o medicamento ficou em falta já há meses. Em 25 de agosto de 2017, fls. 19, informou do falecimento
o paciente, reiterando, entretanto, que, por mais de um ano “não encontrávamos este medicamento no CAPS”, insistindo, portanto, “como cidadã, que
continue sendo averiguado, pois muitas pessoas podem estar passando por tal situação”.
3. O Fundo Nacional de Saúde, prestou informação em 04 de janeiro de 2018, às fls. 28/37, esclarecendo suas atribuições na matéria.
4. A Secretaria de Saúde Municipal informou, em 24 de outubro de 2017, fls. 21, que o medicamento “têm sido disponibilizados
regularmente a população através de nosso Centro de Atenção Psicossocial (CAPS)”, em 17 de outubro de 2018, fls. 49, que “a dispensação do
medicamento vem ocorrendo de modo regular pela farmácia do CAPS II NOVA VIDA.”
5. É o relatório do essencial.
6. Não obstante a informação prestada pelo gestor municipal, diante da reiterada afirmação pela representante de ocorrência de falta
do fármaco no CAPS, torna-se importante verificar, por outras fontes, se o fármaco está ou não sendo dispensado continuamente no âmbito municipal,
considerando-se, sobretudo, tratar-se de medicamento de uso contínuo, cuja falta afeta direta e gravemente a população usuária.
7. Ocorre, entretanto, que o medicamento versado nos autos, (LEVODOPA + BENBENAZIDA) 200/50 ou 100/25, está inserto na
Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME) (documento anexo), compondo a Atenção Básica, cuja execução, de acordo com a
distribuição de atribuições no SUS, está a cargo da Administração Municipal, sendo financiada através dos repasses fundo a fundo, conforme esclarecido
no documento de fls. 28/37.
8. Dessa forma, o equacionamento administrativo da eventual descontinuidade no fornecimento do fármaco desafia providências a
nível local, no âmbito do Município de Santo Antonio de Jesus, não se vislumbrando, portanto, demandas a serem deduzidas em face da União ou dos
órgãos e entes na esfera federal.
9. Falece, por consequência, atribuição ao Ministério Público Federal para a continuidade da investigação. É a orientação contida no
Enunciado 10 da Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão (PFDC):
Documento assinado digitalmente conforme MP nº- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço
eletrônico http://www.transparencia.mpf.mp.br/diario-e-boletim/diario-eletronico-dmpf-e.
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“Em matéria de saúde, é facultado ao membro do Ministério Público Federal o declínio de atribuição ao Ministério Público Estadual
quando apurar que não há responsabilidade direta de órgão público federal ou não envolver questão sistêmica.”(Nova redação dada conforme deliberação
na Reunião de Coordenação PFDC e NAOPs do dia 28/08/2018 – ATA nº 44/2018/PFDC: PGR-00364180/2018.)
10. Em face do exposto, declino da atribuição no presente Inquérito Civil ao MP Estadual e determino a remessa dos autos, no prazo
de 3 (três) dias, à Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, para fins de homologação do declínio de atribuição, em cumprimento ao art. 9º-A da
Resolução CNMP n.° 23, de 17 de setembro de 2007, acrescido pela Resolução CNMP n.° 126, de 29 de julho de 2015, e ao Enunciado n.° 2 do Conselho
Institucional do Ministério Público Federal.
(...)
2. É o relatório.
3. Secundando as razões expostas, homologo o declínio de atribuição.
DEBORAH DUPRAT
Procuradora Federal dos Direitos do Cidadão
##ÚNICO: | EXTRA-PFDC - PGR-00123488-2019|

DECISÃO Nº 144, DE 12 DE MARÇO DE 2019
REFERÊNCIA: PP 1.14.012.000056/2018-11 (MPF/PRM – Irecê/BA).
Procedimento Preparatório. Solicitação da comunidade “Braço do Roçado” para
que haja intervenção do Ministério Público Federal (MPF) no processo de
reintegração de posse que tramita perante a comarca de Barra/BA. Pretensão de
que este juízo se declare incompetente e remeta os autos à Subseção Judiciária de
Irecê/BA. Matéria que diz respeito a direitos e interesses de comunidades
tradicionais. Remessa dos autos à 6ª Câmara de Coordenação e Revisão (CCR).
1. O Procurador oficiante, Dr. Gabriel Dalla Favera de Oliveira, relatou e promoveu o arquivamento do presente feito, nos seguintes
termos:
(...)
Trata-se de procedimento instaurado em decorrência de representação formulada pela comunidade denominada “Braço do Roçado”,
na qual narra que “...A grande maioria das famílias é residente na periferia da cidade de Morpara e todos os dias atravessam o Rio, de barco, para cultivar
suas pequenas roças e cuidar de um pequeno rebanho de animais...Num pequeno trecho da margem do Rio, nós posseiros praticamos agricultura em
regime de economia familiar...Também criamos alguns animais...Nesta área, construímos alguns casebres rústicos, que servem de abrigo para as famílias
se protegerem da chuva e/ou sol durante o tempo que estão labutando em suas roças e, também, para guardar os frutos da colheita, alimentos para os
animais e as ferramentas usadas no cultivo, além de três servir como moradia definitiva...A ocupação da área se deu de forma natural ao longo dos
anos...se trata de uma área de Pública da União caracterizada como Linha Media das Enchentes Ordinárias-LIMEO...A área destacada em vermelho,
apontada pelos autores como sendo o litígio, comprova que estamos na margem do grande Rio, logo, não é propriedade da fazenda, e sim uma área
pública federal, visto que as áreas alagadas dos rios federais são terras da união...os arrendatários moveram uma ação de reintegração de posse...” (fls.
17/18 – 17/05/2018).
Em síntese, os representantes solicitam que o MPF intervenha no processo de reintegração de posse que tramita perante a Comarca
de Barra/BA, visando-se que este Juízo se declare incompetente e remeta os autos à Subseção Judiciária de Irecê/BA.
A CPT enviou cópia de decisão proferida no Agravo de Instrumento n° 8008086-76.2018.8.05.0000, em curso na Primeira Câmara
Cível do TJ/BA (fls. 21/28 – 22/05/2018).
Conforme o Relator, “…DEFIRO PARCIALMENTE O EFEITO SUSPENSIVO, até que o presente recurso seja definitivamente
julgado pela Câmara. Encaminhem-se os autos à Justiça Federal para análise acerca do interesse jurídico da União na lide...”.
O MM. Juízo Estadual de Barra/BA remeteu cópia integral digitalizada dos autos relativos ao Processo n° 800086352.2017.8.05.0018, cujos arquivos constam em mídia (fls. 32/33).
A Secretaria do Patrimônio da União - SPU informou que “...Após submissão dos dados apresentados ao setor de engenharia desta
SPU/BA, foi elaborada planta de localização do imóvel, onde, de forma ESTIMADA, constatou-se que há área de domínio da União, conceituada como
TERRENO ACRESCIDO MARGINAL E TERRENO MARGINAL...encaminhamos em anexo planta e despacho do setor competente...quanto às
providências que a SPU adotará em relação ao caso concreto, informamos que deverá ser realizada previamente uma vistoria in loco, para constatar, em
Relatório Técnico, a real situação do imóvel...Somente após a vistoria prévia, deverá a SPU adotar demais providências...” (fls. 41/43 – 10/07/2018).
A SPU informou que “...Em relação à vistoria citada no Ofício n° 59254/2018-MP, informamos que a mesma foi incluída na
programação de vistoria para o exercício de 2019, estando a referida programação sujeita à disponibilidade orçamentária, logística e de pessoal...No
tocante ao questionamento do Parquet acerca de quais providências esta SPU/BA e/ou a União adotou ou adotará em relação à Ação de Reintegração de
Posse n° 8000863-52.2017.8.05.0018, em curso no Poder Judiciário do Estado da Bahia, Comarca de Barra/BA, informamos que encaminhamos o Ofício
n° 95705/2018-MP à Procuradoria da União no Estado da Bahia para maiores esclarecimentos acerca do fato, enviando a cópia integral do presente
processo administrativo...” (fls. 53/54 – 29/10/2018).
É o sucinto relatório. Passa-se à manifestação.
A continuidade da tramitação deste feito revela-se inútil.
Primeiro, a SPU, órgão responsável pela gestão do patrimônio da União, já está ciente desta questão.
Ademais, a SPU constatou, de “forma estimada”, que no local do litígio possessório existe uma área de domínio da União.
Todavia, salvo melhor juízo, como facilmente se depreende do teor dos esclarecimentos prestados pela mencionada Secretaria, a
certeza quanto à efetiva existência de bem federal na área em disputa depende da efetivação de uma vistoria in loco, programada para o próximo ano.
Segundo, a Procuradoria da União, órgão de consultoria e assessoramento jurídico da União, responsável pela sua representação
judicial, já está ciente desta questão.
Terceiro e mais importante, o Judiciário Estadual de Barra/BA também está ciente desta questão, tanto por provocação da parte
interessada, assim como através de ofícios que lhe foram endereçados por este Parquet Federal.
Documento assinado digitalmente conforme MP nº- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço
eletrônico http://www.transparencia.mpf.mp.br/diario-e-boletim/diario-eletronico-dmpf-e.
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Quarto, o Tribunal de Justiça do Estado da Bahia concedeu efeito suspensivo, em sede de agravo de instrumento interposto pelo polo
passivo, resultando na suspensão da tramitação da ação de reintegração de posse até sua ulterior apreciação pelo Colegiado.
Quinto, o cumprimento da almejada inspeção in loco, com a decorrente elaboração de Relatório Técnico que corrobore
indiscutivelmente a existência de bem imobiliário federal na área concernente à lide possessória, possibilitará que: a) a SPU e a AGU adotem as
providências cabíveis, na esfera de suas respectivas atribuições, especialmente o ingresso da União no referido processo; b) o Juízo Estadual decida pelo
declínio de competência em favor do Judiciário Federal; c) a Subseção Judiciária de Irecê/BA reconheça sua competência para apreciar e julgar a
demanda; d) o Ministério Público Federal em Irecê/BA intervenha no feito, na qualidade de fiscal da lei.
Sexto, ao MM. Juízo de Barra/BA assiste a prerrogativa de: a) indagar a União acerca de seu eventual interesse em ingressar na lide;
b) requisitar o envio do Relatório Técnico derivado da vindoura visita in loco, diretamente à SPU.
Sétimo, os representantes não integram uma “comunidade tradicional”, na acepção conferida pela 6ª CCR do MPF.
Oitavo, o Juízo da Comarca de Barra/BA intimou a União para que manifeste-se sobre eventual interesse na lide.
Nono, vencido o prazo de dez dias, não houve recurso quanto ao despacho de arquivamento por parte dos representantes, que foram
devidamente notificados na pessoa de sua advogada.
Dessa forma, com base nas considerações acima, remeto:
A manifestação de ARQUIVAMENTO do presente feito para fins de homologação ou outras providências reputadas cabíveis ante o
teor do disposto no art. 62, IV, da Lei Complementar nº 75/1993.
(...)
2.Considerando que a questão exposta nos autos diz respeito a direitos e interesses de comunidades tradicionais, a análise da promoção
de arquivamento cabe à 6ª Câmara de Coordenação e Revisão do MPF, sendo necessária a redistribuição do feito.
3. À Assessoria de Administração da PFDC, para cumprimento.
DEBORAH DUPRAT
Procuradora Federal dos Direitos do Cidadão
##ÚNICO: | EXTRA-PFDC - PGR-00123497-2019|

DECISÃO Nº 145, DE 12 DE MARÇO DE 2019
REFERÊNCIA: IC 1.14.003.000404/2016-06 (MPF/PRM – Barreiras/BA).
Inquérito Civil. Solicitação de intervenção do Ministério Público Federal (MPF)
para que o município de Cristópolis/BA forneça certidão aos usuários do Sistema
Único de Saúde (SUS) que não conseguirem atendimento no serviço de saúde
solicitado. Recomendação expedida pela Procuradoria da República em
Barreiras/BA e devidamente acatada. Inquérito civil encaminhado por equívoco à
Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão (PFDC). Remessa dos autos à 1ª
Câmara de Coordenação e Revisão conforme decisão de arquivamento.
1. O Procurador oficiante, Dr. Rafael Guimarães Nogueira, relatou e promoveu o arquivamento do presente feito, nos seguintes
termos:
(…)
Trata-se de Inquérito Civil instaurado para solicitar a intervenção do MPF para que o município de Cristopólis/BA forneça certidão
aos usuários do SUS que não conseguirem atendimento no serviço de saúde solicitado.
No presente IC, o MPF recomendou ao Município de Cristopólis que adotasse as medidas necessárias para garantir o fornecimento
da certidão supracitada ou documento equivalente, recomendação que foi recepcionada pelo gestor do município, que se comprometeu a tomar as
providências necessárias.
É oportuno registrar que esta atuação é relevante, não só no município de Cristopólis, mas em todos os municípios e unidades de
saúde pública, no entanto, é preciso método e escopo, bem como organização e estrutura. Faz-se necessário mais que apenas expedição de ofícios, é
necessário conscientizar, divulgar e fiscalizar.
Enquanto inexistir atuação conjunta com o Ministério Público Estadual, Defensoria Pública, órgãos públicos envolvidos e sociedade
para gestar uma atuação adequada, não há como o Ministério Público promover tal empreitada de acompanhamento e fiscalização solitariamente. São
necessárias providências efetivas de visita ao local, reuniões, tudo preferencialmente em conjunto com o MPE e a a Defensoria Pública, órgãos que atuam
diariamente na defesa da saúde.
Por tais razões, acatamento de recomendação e inviabilidade de acompanhamento, promovo o arquivamento do presente feito,
determinando o encaminhamento destes autos, no prazo de 3 dias, à e. 1ª CCR, para homologar ou rejeitar a presente promoção (art. 17, §§2º e 3º, da
citada Resolução).
(...)
2. Verifica-se que o presente inquérito foi encaminhado equivocadamente à Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão (PFDC).
Assim, remetam-se os autos à 1ª Câmara de Coordenação e Revisão, conforme decisão de arquivamento.
3. À Assessoria de Administração da PFDC, para cumprimento.
DEBORAH DUPRAT
Procuradora Federal dos Direitos do Cidadão
Documento assinado digitalmente conforme MP nº- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço
eletrônico http://www.transparencia.mpf.mp.br/diario-e-boletim/diario-eletronico-dmpf-e.

DMPF-e Nº 49/2019- EXTRAJUDICIAL

Divulgação: quarta-feira, 13 de março de 2019

Publicação: quinta-feira, 14 de março de 2019

28

##ÚNICO: | EXTRA-PFDC - PGR-00123458-2019|

DECISÃO N° 147, DE 12 DE MARÇO DE 2019
REFERÊNCIA: IC 1.14.009.000046/2012-40 (MPF/PRM - Guanambi/BA).
Inquérito civil instaurado com vistas à adoção de medidas voltadas ao combate à
pornografia infantil perante provedores de acesso à internet na região.
Recomendação expedida aos referidos provedores com funcionamento nos
municípios situados na circunscrição da Procuradoria da República em
Guanambi/BA. Observância da referida Recomendação ao tempo da instauração
do presente IC (22/5/2012). Homologação do arquivamento.
1. O Procurador oficiante, Dr. Carlos Vítor de Oliveira Pires, relatou e promoveu o arquivamento dos autos, nos seguintes termos:
(...)
Trata-se de procedimento instaurado ex officio com vistas à adoção de medidas voltadas ao combate à pornografia infantil perante
provedores de acesso à internet na região.
Identificados, em 2011, provedores de acesso à internet com funcionamento nos Municípios situados na circunscrição desta
Procuradoria (fls. 11/12), expediu-se a eles recomendação a fim de que: (A) incluíssem, em sua página inicial, ícone próprio que, uma vez acessado,
direcionasse o usuário a página mantida pela PR-BA onde se leriam informações sobre o combate à pornografia infantil; (B) emitissem chamadas mensais,
por e-mail ou outras formas de comunicação contratual, contra práticas de pedofilia; (C) orientassem os usuários sobre eventual utilização criminosa de
salas de bate-papo e fóruns de discussão; (D) preservassem, pelo mínimo de seis meses, logs de acesso e IP de usuários; (E) guardassem dados cadastrais
de usuários; (F) bloqueassem, espontaneamente ou quando informados, acesso de usuários a páginas que veiculassem pornografia infantil (fls. 16/19).
É o breve relato.
O combate à exploração sexual de crianças e adolescentes constitui diretriz depreendida da Carta Magna (art. 227) e estatuída na
legislação interna (Lei 8.069/90) e internacional (Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos da Criança – Decreto 99.710/90). Do ponto de vista
criminal e focando-se a pornografia infantil, a lei tipifica como crime a produção de material (art. 240 da Lei 8.069/90), sua comercialização (art. 241),
sua transmissão eletrônica (art. 241-A) e até a posse ou armazenamento (art. 241-B).
Sob esse arcabouço, ressai socialmente útil o intuito deste procedimento, consistente em instar provedores de acesso à internet a
adotar medidas que difundam a pauta de combate à pornografia infantil e concretamente a inibam.
Lado outro, o arquivamento é medida pertinente, seja por exaurimento do objeto, seja por falta de amparo legal para as recomendações
de início pensadas.
Ao tempo da instauração e seguinte expedição da recomendação, os provedores então existentes, em geral, sinalizaram acatamento,
circunstância que já levaria à extinção deste caso por consecução do objetivo inicial (fls. 39/43 e 52/53).
Face ao tempo desde então transcorrido, poder-se-ia aventar a necessidade de nova identificação de provedores e de expedição a eles
da recomendação de providências. Tal ideia, entretanto, implicaria, de certa forma, a perenização deste procedimento, já antigo, tendo em vista o natural
surgimento de diferentes prestadores do serviço ao longo dos anos, a renovar continuamente a necessidade de novo levantamento e emissão de
recomendação.
Ademais, as medidas objeto da recomendação ministerial, embora, como dito, guardem relevância social, podem ser apenas sugeridas,
mas não exigidas judicialmente, por falta de base legal que as torne impositivas aos provedores de acesso.
Com efeito, ausente lei que imponha, por exemplo, a disponibilização de link nas páginas iniciais de provedores de acesso à internet
ou a emissão de orientações aos usuários a respeito do assunto, fenece a possibilidade de se demandar coercitivamente o acatamento das condutas
recomendadas, o que poderia resultar – por esforço imaginativo – apenas de vias indiretas (e.g., exigência a ser formulada pelo poder público como
condição para destinação de verbas de publicidade estatal em favor de provedores).
Na mesma senda, o Marco Civil da Internet (Lei 12.965/14) resguarda a privacidade do usuário e a inviolabilidade de sigilo e fluxo
de comunicações, ressalvada ordem judicial (art. 3º, art. 10, art. 13 e art. 22), a tornar inviável a ideia de bloqueio de acesso de usuários a ser
operacionalizada autonomamente por provedores (último item da recomendação).
De resto, é cediço que, independentemente do desfecho deste procedimento, cuja finalidade é genérica e preventiva, esta Procuradoria
pode, no âmbito de sua atribuição material e com amparo judicial se necessário, envidar providências para repressão a eventuais casos específicos de
produção ou circulação de pornografia infantil e para combate a situações concretamente identificadas que estimulem ou facilitem tais condutas delitivas.
Assim, seja pelo tempo transcorrido desde a instauração, seja pela consecução do intuito inicial, seja em razão da inviabilidade jurídica
de se exigir coercitivamente as medidas pensadas na origem, outra via não há senão o encerramento do feito.
Ante o exposto, promovo o arquivamento dos autos, submetendo-o à apreciação da Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão –
PFDC para juízo de homologação (art. 10, §2º, da Res. CNMP 23/2007 e art. 17, §2º, da Res. CSMPF 87/2006).
Não havendo representante a ser notificado, encaminhem-se os autos à PFDC.
(…)
2. É o relatório.
3. Secundando as razões expostas, homologo o arquivamento.
DEBORAH DUPRAT
Procuradora Federal dos Direitos do Cidadão
Documento assinado digitalmente conforme MP nº- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço
eletrônico http://www.transparencia.mpf.mp.br/diario-e-boletim/diario-eletronico-dmpf-e.
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##ÚNICO: | EXTRA-PFDC - PGR-00123472-2019|

DECISÃO N° 152, DE 13 DE MARÇO DE 2019
REFERÊNCIA: IC 1.14.003.000077/2014-12 (MPF/PRM – Barreiras/BA).
Inquérito civil instaurado para acompanhamento da implantação da Unidade de
Acolhimento (UA) da Rede de Atenção Psicossocial do Sistema Único de Saúde
(SUS), no município de Luís Eduardo Magalhães/BA. Informações encaminhadas
pelos órgãos responsáveis. Em que pesem os atrasos, o empreendimento foi
finalizado. Homologação do arquivamento.
1.O Procurador oficiante, Dr. Rafael Guimarães Nogueira, relatou e promoveu o arquivamento dos autos, nos seguintes termos:
(...)
Trata-se de Inquérito Civil instaurado (fls. 123) a partir de ofício circular oriundo da PFDC, o qual noticia a existência de Unidade
de Acolhimento, inserida na rede psicossocial do SUS, localizada no município de Luís Eduardo Magalhães, já pactuada e com repasse de financiamento
para construção realizado (fls. 07). A PFDC sugeriu medidas para verificação da execução das obras e funcionamento da unidade.
Diante de tais informações, foi instaurado procedimento de acompanhamento, deflagrado com a expedição de ofício à Prefeitura de
Luís Eduardo Magalhães para prestar informações sobre a implementação da Unidade (fls. 16).
Em primeira resposta (fls. 62), em maio de 2014, o município informou ter recebido em dezembro de 2013 a primeira parcela do
recurso federal, tendo elaborado o projeto arquitetônico (encaminhado em anexo) e passado à elaboração da licitação para a execução da obra.
Em fevereiro de 2015, foi informado pela Prefeitura a contratação da empresa responsável e o início das obras, com prazo para
conclusão no final daquele ano (fls. 70/75). Posteriormente, em junho de 2016, a Prefeitura relatou e justificou o atraso nas obras, apresentando relatório
fotográfico que indicava a proximidade da sua conclusão (fls. 78/117).
Em abril de 2017, foi comprovada a conclusão das obras. No entanto, não tiveram início as atividades de atenção psicossocial,
inclusive pela falta de mobiliário (fls.127/128).
Após período de acautelamento dos autos, em março de 2018, o gestor municipal voltou a relatar problemas para o início das
atividades, mas registrou que teria contratado a mobília e os funcionários para iniciar os atendimentos (fls. 135/137).
Em outubro de 2018, foi informado pelo Prefeitura que a inauguração da Unidade de Acolhimento estava marcada para inaugurar no
dia 23 de outubro de 2018, já estando finalizada e em fase de capacitação da equipe da unidade pela Secretária Estadual de Saúde.
É o que importa relatar.
O presente feito tem como objetivo o acompanhamento da implantação e o início das atividades da Unidade de Acompanhamento de
Adultos em Luís Eduardo Magalhães. Como demonstrado, o gestor municipal adotou todas as medidas necessárias para o início das atividades na Unidade
supracitada. Afere-se que, apesar da morosidade, o empreendimento foi finalizado, restando, portanto, concluso o propósito deste Inquérito Civil.
Com efeito, não vislumbro substrato mínimo à instauração de uma demanda coletiva ou medida substitutiva, razão pela qual, com
fundamento no art. 17, caput e §2º, da Resolução CSMPF n. 87/2010, promovo o arquivamento do presente feito, determinando o encaminhamento destes
autos, no prazo de 3 dias, à e. PFDC, para homologar ou rejeitar a presente promoção (art. 17, §§2º e 3º, da citada Resolução).
(...)
2. É o relatório.
3. Secundando as razões expostas, homologo o arquivamento.
DEBORAH DUPRAT
Procuradora Federal dos Direitos do Cidadão
##ÚNICO: | EXTRA-PFDC - PGR-00123518-2019|

DECISÃO N° 153, DE 13 DE MARÇO DE 2019
REFERÊNCIA: IC 1.14.006.000234/2017-11 (MPF/PRM – Paulo Afonso/BA).
Inquérito Civil. Alegação de descumprimento do art. 40 do Estatuto do Idoso
(passe livre) pela empresa Rota Transporte Rodoviários LTDA. Informações
encaminhadas pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT). Questão
judicializada. Homologação do arquivamento.
1.A Procuradora oficiante, Dra. Analu Paim Cirne Pelegrine, relatou e promoveu o arquivamento dos autos, nos seguintes termos:
(…)
1. O procedimento em epígrafe foi instaurado a partir de representação de ADERVAL MIZAEL DA ROCHA, CPF n. 177.126.53453 (fl. 05), no qual relatou descumprimento do art. 40 do Estatuto do Idoso1 pela empresa ROTA TRANSPORTE RODOVIÁRIOS LTDA, CNPJ sob o
nº 11.482.281/0001-82, na ocasião em que sua esposa, MARIA CLECI SILVA ROCHA, tentou comprar passagem para 10 de agosto de 2017 par Aracaju,
e o funcionário do guichê informou que só haveria vaga para setembro.
2. Posteriormente, à fl. 11, foi juntada representação subscrita por MARIA DO CARMO DA SILVA, na qual relata que viajou de
Paulo Afonso pata Aracaju, pela empresa ROTA, mediante pagamento do valor integral da passagem, em virtude da empresa ter afirmado que não havia
mais passagem para idoso, em que pese ter notado que os assentos reservados estavam vagos. Afirmou também que a empresa ROTA só estava fornecendo
passagem ao idoso nas quartas, às 13 hs.
3. Oficiada, a ANTT informou, às fls. 25/32: que a empresa ROTA opera 4 linhas no trecho Aracaju-Paulo Afonso; que apenas as
operadas em regime convencional estariam obrigadas à concessão da gratuidade/desconto, conforme art. 2º da Resolução n. 1.692/2006 e art. 3º do
Decreto n. 5.934/2006; que a empresa é obrigada a disponibilizar veículo convencional para determinada linhas apenas uma vez por semana, nos termos
do art. 33 da Resolução n. 4.777/2015; que a empresa é obrigada a disponibilizar os bilhetes ao idoso a partir do momento em que disponibilizar aos
demais passageiros (mínimo de 30 dias úteis de antecedência); que, nos termos do art. 2º, § 4º da Resolução n. 1.692/2006, o idoso deve solicitar a
passagem com antecedência mínima de apenas 3 horas; que, nos termos do art. 2º-A, da Resolução ANTT n. 4833/2015, "as empresas prestadoras do
serviço deverão, em qualquer caso, emitir documento ao solicitante quando da negativa de concessão do benefício, indicando a data, a hora, o local e o
motivo da recusa";
Documento assinado digitalmente conforme MP nº- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço
eletrônico http://www.transparencia.mpf.mp.br/diario-e-boletim/diario-eletronico-dmpf-e.
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4. A ANTT, às fls.29/31v., informou, ademais: que o art. 4º da Resolução ANTT n. 1.692/2006 enumera os documentos que o idoso
deve apresentar, ao solicitar o bilhete, para comprovar idade mínima e renda igual ou inferior a 2 salários mínimos; que "todo veículo que presta serviço
convencional, não estendendo-se assim ao serviço diferenciado, deve conter 2 (dois) assentos reservados que devem ser oferecidos gratuitamente aos
idosos com renda igual ou inferior a dois salários mínimos, porém, uma vez que tais assentos já tenham sido adquiridos, o idoso terá direito ao desconto
de 50 % para os demais, segundo Resolução ANTT n. 1.692 preceitua em seus arts. 2º e 3º (...)"; que "desde que a transportadora mantenha a frequência
mínima da linha com serviço convencional, não incorre em ato infracional a oferta em somente um dia na semana" e que "para atendimento da frequência
mínima, poderá ser usado ônibus convencional ou de categoria superior, sendo obrigatória a cobrança de tarifa do convencional".
5. Na mídia de fl. 32, encaminhada pela ANTT, verifica-se que Agência Reguladora lavrou os autos de infração n. 3118534, 3118523
e 3118524, respectivamente em 10/10/2017, 11/10/2017 e 11/10/2017 (arquivo sisfis 21000500.pdf). Todos resultaram em multa de R$ 5.058,36 cada.
6. Consta, nos autos, declaração, firmada pela estagiária Ana Jéssica, com o seguinte teor: "no dia 17/10/2018, por volta das 16:26,
através de contato telefônico pelo número (75) 3692-1652, empreendi contato o funcionário Ramon, da empresa ROTA TRANSPORTES
RODOVIÁRIOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 14.492.342/0001-80, situada em Paulo Afonso/BA, tendo este me informado que são disponibilizadas
duas vagas em cada ônibus reservadas para pessoas idosas, na qual uma vaga é 100% gratuita e a outra vaga com desconto de 50%, nos dias da semana
de quarta, sexta e domingo, sendo necessário apresentar ao guichê no ato da compra a carteira do idoso e cópia do documento de identidade".
7. Em consulta ao site da ANTT, verifica-se que a empresa investigada opera linha convencional de Aracaju para Paulo Afonso às
quartas, às 12h30 (linha 21-0005-00), às sextas, às 19h40 (linha 21-0006-00), aos sábados, às 9 hs (linha 21-0004-00); e de Paulo Afonso para Aracaju
às quartas, às 13 hs (linha 21-0005-00), às sextas, às 19 hs (linha 21-0006-00) e aos domingos, às 9 hs (linha 21-0004-00). Já em relação às linhas operadas
com veículo executivo, à exceção das quartas às 12h30/ 13 hs e sábado às 12h30 e 13 hs, há venda de passagem todos os dias, em três horários distintos.
8. Em contato com a PRDC/SE, conforme certidão 6747/2018, foi disponibilizada ata de audiência de conciliação, realizada em 08
de junho de 2018, nos autos da ação civil pública 0806165-69.2017.4.05.8500T, ajuizada pelo MPF/SE em face da empresa investigada.
9. É o que importar registrar.
10. Em relação à legalidade dos atos normativos da ANTT, que limita o oferecimento do "bilhete do idoso" apenas na modalidade
convencional, esta questão é objeto da ação civil pública n. 5009510-33.2018.4.03.6100, ajuizada pela PR-SP, em trâmite da 5ª Vara Cível (PJE). Essa ação,
contudo, foi declinada em favor da da 5ª Vara Federal de Porto Alegre, na qual tramita ação civil pública preventa, autuada sob o n. 505090604.2017.4.04.7100/RS, na qual o pedido liminar foi indeferido, e os autos se encontram conclusos para sentença. Em face dessa decisão, o MPF interpôs o AI
n.50509060420174047100, ainda não julgado pelo TRF4.
11. Especificamente em relação à empresa ROTA, foi concedida liminar (em anexo), nos autos da ação civil pública n. 080616569.2017.4.05.8500T, em trâmite na 3ª Vara da Seção Judiciária de Sergipe, determinando, entre outras, que as empresas ROTA, VIAÇÃO ÁGUIA BRANCA
S/A E AUTO VIAÇÃO PROGRESSO disponibilizem, em no máximo 7 dias, em cada uma de suas linhas que partam, cheguem ou passem por Sergipe, passe
livre às pessoas portadoras de deficiência, pessoas idosas e jovens de baixa renda, nos termos da legislação pertinente, no mínimo três vezes por semana, seja
estabelecendo ônibus convencionais, seja garantindo vagas em outras modalidades (leitos, semi-leitos, executivos, etc).
12. Nessa ação civil pública, foi firmado acordo em 08 de junho de 2018 (cópia ao final deste IC e antes dessa promoção de arquivamento),
o qual esgotou o objeto deste IC, considerando que o acordo é posterior às representações e, nele, a empresa ROTA se comprometeu a aumentar a frequência de
horário de linhas convencionais para Aracaju/Paulo Afonso para três vezes por semanas, garantindo melhor efetividade do direito ao passe livre ao idoso. Ademais,
as representações acima citadas tratam exatamente desse trecho Aracaju-Paulo Afonso-BA.
12. Diante do exposto, porque já judicializada a questão pelo MPF/SE, com efeito nas linhas da ROTA Aracaju/Paulo Afonso-BA, nos dois
sentidos, não há mais nenhuma medida a ser adotada por esta unidade do MPF em Paulo Afonso-Ba, razão pela qual torno sem efeito as determinações pendentes
do despacho 6808/2017-11 e promovo o arquivamento deste Inquérito Civil.
13. Antes, porém, comunique-se aos representantes, para os fins da resolução 187 do CSMPF, enviando cópia desta promoção, bem como da
inicial da ação civil pública n. 0806165-69.2017.4.05.8500T, da liminar concedida em face da Empresa ROTA e da ata de audiência em que houve a conciliação.
Deve ser esclarecido aos representantes, no e-mail, de forma simples, o que foi obtido na referida ação, para que tenham conhecimento e informem ao MPF no
caso de qualquer negativa pela empresa ROTA ao quanto ali acordado.

14. Após, encaminhe-se o IC à PFDC para homologação.
(…)
2. É o relatório.
3. Secundando as razões expostas, homologo o arquivamento.
DEBORAH DUPRAT
Procuradora Federal dos Direitos do Cidadão
##ÚNICO: | EXTRA-PFDC - PGR-00123680-2019|

DECISÃO N° 154, DE 13 DE MARÇO DE 2019
REFERÊNCIA: IC 1.14.006.000231/2014-26 (MPF/PRM – Paulo Afonso/BA).
Inquérito Civil. Necessidade de instalação de unidade da Defensoria Pública da
União (DPU) na Subseção Judiciária de Paulo Afonso/BA. Informações prestadas
pela Defensoria Pública Geral da União e da Defensoria Pública da União na
Bahia (DPU/BA). Plano nacional de interiorização apresentado pela DPU,
demonstra que, atualmente, referido município figura em 29º lugar para 3ª etapa
de interiorização, em grau de prioridade. Dificuldades de ordem orçamentária e
limites de pessoal da instituição. Excepcionalidade da intervenção jurisdicional na
seara das políticas públicas, cabendo a idealização e realização destas
prioritariamente ao Poder Executivo e Legislativo, tendo em vista a autonomia
administrativa (art. 134, § 2º, da CF). Ausência de omissão legislativa ou
administrativa injustificável quanto à ausência da DPU no referido município.
Prazo estipulado até junho de 2022 para a finalização do processo de
interiorização da DPU, nos termos do art. 98, § 1º, do ADCT. Homologação do
arquivamento.
1.O Procurador oficiante, Dr. Edson Abdon Peixoto Filho, relatou e promoveu o arquivamento dos autos, nos seguintes termos:
Documento assinado digitalmente conforme MP nº- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço
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(...)
Trata-se de Inquérito Civil autuado com o objetivo de apurar necessidade de instalação de unidade da Defensoria Pública da União
na Subseção Judiciária de Paulo Afonso/BA.
De início, dentre outras diligências, foram expedidos ofícios às Chefias da Defensoria Pública Geral da União e da Defensoria Pública
da União na Bahia, requisitando as seguintes informações: a) existência de previsão para instalação de unidade da DPU com vistas a abarcar os Municípios
da Subseção Judiciária de Paulo Afonso/BA; e, b) dados acerca da estrutura e modo de funcionamento da instituição nos municípios que pertencem à
jurisdição da Subseção Judiciária de Paulo Afonso/BA (fls.11-12).
A Defensoria Pública Geral da União acostou resposta de fls.13-77, contendo Plano de Interiorização da DPU e, informando, em
suma, que a implantação da unidade da Defensoria Pública da União no Município de Paulo Afonso/BA estaria prevista na terceira etapa, figurando na
19ª posição, em grau de prioridade.
A unidade da DPU na Bahia, por sua vez, enviou resposta de f. 78 esclarecendo: a) que a instalação de novas unidades e a nomeação
de defensores públicos federais dependem, sobretudo, de dotação orçamentária; e, b) informando a possibilidade de atuação do projeto “DPU Itinerante”
no Município de Paulo Afonso/BA, não obstante a ausência de unidade da DPU/BA no Município. Em Ofício encaminhado à Prefeitura Municipal de
Paulo Afonso/BA (fl.116), foram requisitadas providências de medidas de trato junto à DPU/BA para instalação do referido projeto.
Após quase 2 (dois) anos, foram novamente expedidos Ofícios requisitando informações atualizadas acerca do Plano de
Interiorização, em específico, quanto a situação de Paulo Afonso/BA.
Em resposta (fls.119-120), a Defensoria Pública da União na Bahia relatou que o Município de Paulo Afonso/BA não foi uma das
cidades contempladas no Projeto Defensoria Para Todos (ações itinerantes) por pertencer à Subseção Judiciária diversa, de modo que a distância
dificultaria sobremaneira o acompanhamento processual e o contato permanente com o assistido, além de que a ausência periódica de defensor
sobrecarregaria os demais. Reafirmou, ainda, que a instalação de novas unidades dependem de dotação orçamentária.
A Defensoria Pública Geral da União, por sua vez, encaminhou o Projeto de Interiorização, bem como atualizou as informações
anteriormente fornecidas relatando que a instalação definitiva de unidade da DPU em Paulo Afonso/BA figurava, em março de 2017, em sua 3ª fase, na
29ª posição, em grau de prioridade. Ressaltou-se a dificuldade orçamentária para a implantação de novas unidades (fls.121-134).
Após, em reunião ocorrida na sede desta Procuradoria da República com o objetivo de discutir a implementação do projeto
“Defensoria para Todos” no Município de Paulo Afonso, inclusive abrangendo demandas individuais de saúde (fl.138), a DPU/BA esclareceu, por meio
de Ofício (fl.144), os seguintes fatos: a) que o referido projeto possui limitação orçamentária anual, consistente em cinco diárias por defensor lotado na
capital; b) a impossibilidade de deslocamento frequente de defensores para a realização de atendimentos, acompanhamento processual e eventuais
audiência fora da sua localidade de atribuição; c) e que a única forma viável de prestar assistência efetiva mediante atendimento ao público e ajuizamento
de demandas é através de Mutirões realizados e organizados pelo próprio Poder Judiciário em colaboração com outros órgãos.
Em seguida, foi expedido Ofício destinado à Subseção Judiciária da Justiça Federal em Paulo Afonso/BA (fl.146) solicitando
informasse acerca do número total de processos judiciais nos quais a DPU atuou, seja como parte ou qualquer outra modalidade de intervenção, bem
como o quantitativo de processos judiciais que contam com a atuação de defensores públicos dativos e o montante de recursos destinados ao pagamento
dos respectivos honorários.
Em resposta (fl.150-155), apurou-se que, no período de 2013 e 2017, houve um número total de 3 (três) processos, sendo 2 (dois) em
que a DPU figurou como parte autora/requerente e 1 (um) em que a atuação se deu na condição de assistente. Quanto à atuação de defensores públicos
dativos e o montante de recursos destinados aos respectivos honorários, não houve dados disponíveis em face de tais informações não constarem de
rotinas eletrônicas de controle.
Então, foi encaminhado mais um Ofício à Defensoria Pública Geral da União e à Defensoria Pública da União na Bahia questionando
a existência de eventual convênio vigente firmado a fim de possibilitar a assistência judiciária gratuita nas questões individuais federais aos residentes
nas Seções Judiciárias em que não há sede física da DPU, notadamente para demandas afetas ao direito à saúde.
As respostas de ambas as unidades da Defensoria oficiadas confirmaram a ausência de convênio entre a DPU e a Ordem dos
Advogados do Brasil ou a Defensoria Pública do Estado da Bahia, ressaltando as dificuldades de ordem orçamentária e os limites de pessoal da instituição.
É o relatório.
A Defensoria Pública, nos termos do artigo 134, caput, da CRFB, é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado,
incumbindo-lhe, como expressão e instrumento do regime democrático, fundamentalmente, a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a
defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, aos necessitados.
Por meio da Emenda Constitucional n. 74/2013, garantiu-se a autonomia administrativa e funcional às Defensorias Públicas da União
(DPU) e do Distrito Federal, a partir da qual essas Defensorias poderão ter a iniciativa de realizar sua proposta orçamentária dentro dos limites
estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO).
Acerca da organização da Defensoria Pública da União, cumpre destacar a redação trazida pela Emenda Constitucional 80/14:
Art. 98. O número de defensores públicos na unidade jurisdicional será proporcional à efetiva demanda pelo serviço da Defensoria
Pública e à respectiva população. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 80, de 2014)
§ 1º No prazo de 8 (oito) anos, a União, os Estados e o Distrito Federal deverão contar com defensores públicos em todas as unidades
jurisdicionais, observado o disposto no caput deste artigo.
(Incluído pela Emenda Constitucional nº 80, de 2014).
Da leitura do dispositivo, infere-se que a Poder Constituinte derivado fixou prazo de oito anos para a completa implementação da
DPU no interior do país a partir de 2014, ano de aprovação da Emenda Constitucional nº 80.
Não obstante a necessidade e importância de promover a assistência judiciária gratuita nas demandas individuais federais, os esforços
até então empenhados a fim de implementar a instalação de unidade da Defensoria Pública da União na Subseção Judiciária de Paulo Afonso/BA
encontram óbice na autonomia administrativa e organizacional da Defensoria Pública da União.
Neste sentido, a decisão do Ministro Ricardo Lewandowski ao analisar a Suspensão de Tutela Antecipada nº 800, em 05 de agosto
de 2015:
“No caso em exame, a DPU busca nesta ação a defesa de sua competência privativa para decidir onde deve lotar os defensores
públicos federais. Assim, entendo que possui capacidade para ser parte nesta ação (personalidade judiciária).
Passo então ao exame do mérito. O deferimento do pedido de suspensão exige a presença de dois requisitos: a matéria em debate ser
constitucional acrescido da ocorrência de lesão à ordem, à saúde, à segurança ou à economia pública. Na hipótese em apreço, encontra-se devidamente
demonstrada a matéria constitucional em debate: ofensa à autonomia da Defensoria Pública da União para decidir onde deve lotar os defensores públicos
Documento assinado digitalmente conforme MP nº- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço
eletrônico http://www.transparencia.mpf.mp.br/diario-e-boletim/diario-eletronico-dmpf-e.
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federais, nos termos do art. 134 da Constituição Federal. Nesse sentido, a decisão atacada impôs a lotação de um defensor público federal na Subseção
Judiciária de Cruz Alta/RS, interferindo em atribuição exclusiva da DPU para lotar o reduzido número de defensores públicos federais. Passo então ao
exame do segundo requisito: ocorrência de lesão à ordem, à saúde, à segurança ou à economia pública. Como relatado pela Defensoria Pública da União,
já foram contabilizadas 58 (cinquenta e oito) ações com o mesmo objetivo do processo em exame, o que demonstra o chamado “efeito multiplicador” da
causa, podendo repercutir de maneira efetiva na atuação da DPU. Demostrada, assim, a satisfação do segundo requisito para o deferimento da suspensão.
Nesse sentido foi a decisão tomada pela então Presidente Ministra Ellen Gracie em situação semelhante à ora analisada, na STA 183/RS, cujo trecho
destaco por oportuno: “Na hipótese em apreço, a sentença impugnada impõe à Administração a efetivação de lotação de Defensor Público da União em
Rio Grande/RS, atribuição que se encontra, em princípio, dentro do seu juízo discricionário de conveniência e oportunidade, interferindo, dessa forma,
diretamente na destinação do limitado número de Defensores Públicos de que dispõe a União”.” [...]
O mesmo entendimento acima também é adotado nas Cortes Regionais:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INSTALAÇÃO DE DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO EM BLUMENAU/SC. INTERVENÇÃO DO
PODER JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DA 2ª SEÇÃO.
1. Compete à União organizar e manter a Defensoria Pública dos Territórios e da União (art. 21, inc. XIII), organizar-lhe
administrativamente (art. 21, inc. XVII) e legislar sobre assistência jurídica e Defensoria pública, no âmbito de sua competência (art. 24, inc. XIII). 2. A
Defensoria Pública da União conseguiu autonomia frente à União Federal, com a promulgação da EC 80/2014, que adicionou o § 3º ao art. 134, permitindo
a sua autonomia funcional e administrativa, bem como a iniciativa de sua proposta orçamentária, dentro dos limites estabelecidos na lei de diretrizes
orçamentárias. 3. Compete à Defensoria Pública, no âmbito de sua autonomia, estabelecer os critérios em que irá se estruturar, fazendo sua proposta
orçamentária a União Federal, que irá, ou não, aprová-la, para só então proceder à organização dos núcleos de assistência jurídica e sua conseqüente
lotação. 4. Não cabe ao Judiciário, no âmbito de suas funções, ordenar a melhor forma de investimento do orçamento público, na medida em que referida
ordem ultrapassaria os limites da razoabilidade, adentrando em competências privativas do Poder Executivo e Legislativo. 5. Precedentes da 2ª Seção
desta Corte Regional. (TRF-4 - AC: 50197334020144047205 SC 5019733-40.2014.404.7205, Relator: SÉRGIO RENATO TEJADA GARCIA, Data de
Julgamento: 12/07/2016, TERCEIRA TURMA) AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRETENSÃO: INSTALAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
EM CARUARU/PE. ATRIBUIÇÃO EXCLUSIVA DO PODER EXECUTIVO. NECESSIDADE DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. CONTROLE
JURISDICIONAL. IMPOSSIBILIDADE. APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA PROVIDAS. 1. Apelação da União Federal em face de sentença
que determinou, em sede de Ação Civil Pública, a instalação de uma Defensoria Pública da União na Subseção Judiciária de Caruaru/PE, com toda a
estrutura administrativa e de pessoal de apoio, fundamentando-se na necessidade de garantir aos hipossuficientes o direito à jurisdição e o direito à
assistência judiciária integral e gratuita e na ausência de prova de que tal determinação implique liberação de recursos ou abertura de créditos suplres,
havendo despesa prevista no orçamento da União, em face de interiorização de cargo já existente. 2. Em razão da Separação de Poderes, não há o Poder
Judiciário, sem a devida comprovação de ofensa à ordem jurídica vigente, que se substituir ao Poder Executivo em seu papel de avaliar os mais diversos
aspectos que envolvem o implemento de determinado ato administrativo. 3. A imposição, pelo Judiciário, à Administração, de lotar Defensor Público em
Caruaru/PE, atribuição que se encontra, em princípio, dentro do seu juízo de conveniência e oportunidade, posto que é da competência do Defensor
Público-Geral, nos termos do art. 8º, VII, da Lei Complementar 80/94, interfere diretamente na destinação do limitado número de Defensores Públicos
de que dispõe a União e repercute na programação orçamentária federal, gerando impacto nas finanças públicas, o que certamente causaria problemas de
alocação de recursos públicos para outras localidades e ações administrativas. 4. Descabida a pretensão deduzida na presente ação, vez que se constituiria
em indevida ingerência do Poder Judiciário no Executivo, mais precisamente na execução das políticas públicas de segurança e da lei orçamentária. 5.
Remessa Oficial e Apelação providas. (TRF-5 - AC: 719720104058302, Relator: Desembargador Federal Élio Wanderley de Siqueira Filho, Data de
Julgamento: 11/07/2013, Terceira Turma, Data de Publicação: 23/07/2013)
No caso versado, além da inexistência do dever imediato de interiorização da DPU em cada uma das sedes da Justiça Federal, o prazo
de 8 (oito) anos concedido pela Emenda Constitucional 80/2014 ainda não expirou.
Outrossim, sobreleva notar que a DPU demonstrou que, em seu Plano de Interiorização, há expectativa de implementar unidade de
atuação no Município de Paulo Afonso/BA, respeitando-se, contudo, as prioridades e possibilidades da Instituição.
Ante o exposto, por não vislumbrar motivos relevantes que justifiquem a atuação ministerial no momento1, promovo o
ARQUIVAMENTO do inquérito civil em epígrafe, submetendo a presente decisão à apreciação da Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão –
PFDC.
Deixo de cientificar o representante, uma vez que o feito foi instaurado de ofício (f. 2-9).
(...)
2.É o relatório.
3.Secundando as razões expostas, homologo o arquivamento.
DEBORAH DUPRAT
Procuradora Federal dos Direitos do Cidadão
##ÚNICO: | EXTRA-PFDC - PGR-00123678-2019|

DECISÃO N° 155, DE 13 DE MARÇO DE 2019
REFERÊNCIA: IC 1.22.003.000190/2014-26 (MPF/PRM – Uberlândia/MG).
Inquérito Civil. Saúde. Ausência de fornecimento dos medicamentos venosos e
antimicrobianos nas UAIs. Informações encaminhadas pela Secretaria Municipal
de Saúde. Falta de medicação decorrente de atrasos na entrega por parte das
fornecedoras e/ou indisponibilidade dos produtos no mercado. Adoção de
medidas para regularização da distribuição dos remédios. Homologação do
arquivamento.
1.O Procurador oficiante, Dr. Cléber Eustáquio Neves, relatou e promoveu o arquivamento dos autos, nos seguintes termos:
(...)
Trata-se de Inquérito Civil instaurado para verificar a inexistência nas UAIs, desde dezembro/2013, de medicamentos venosos e
antimicrobianos, situação que prejudica o atendimento de crianças com suspeita de tuberculose e meningite.
Documento assinado digitalmente conforme MP nº- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço
eletrônico http://www.transparencia.mpf.mp.br/diario-e-boletim/diario-eletronico-dmpf-e.
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Nesse sentido, foi instaurado Procedimento Preparatório Cível para a apuração de tais fatos e oficiado o Secretário Municipal de
Saúde para que prestasse informações se, de fato, estaria em falta os medicamentos supracitados e quais providências estavam sendo adotadas para a
solução do problema.
A Secretaria Municipal da Saúde prestou esclarecimentos, relatando estar com dificuldade em manter a regularidade da oferta de
alguns antimicrobianos, mas que trabalhava sem medir esforços para regularização do estoque.
Encaminhou, ainda, documentos solicitados pelo MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL quanto às medicações utilizadas e as que
constavam do estoque.
Restou evidente a falta generalizada de medicamentos e insumos básicos nas UAIs Tibery, Roosevelt e São Jorge, tendo a
FUNDASUS – Fundação da Saúde do Município de Uberlândia – prestado informações necessárias para esclarecimento.
Foram notificados Ricardo Borges e Vanessa Ferreira Duarte, respectivamente, antigo coordenador da UAI Pampulha e UPA Sul
(antiga UAI São Jorge) e atual coordenadora da UAI Roosevelt, para prestarem declarações a respeito da situação.
Ricardo Borges declarou que não tinha conhecimento da falta de medicamentos venosos e antimicrobianos ou outros na UAI,
relatando o procedimento de encaminhamento e medicação de pacientes com suspeita de tuberculose ou meningite nas UAIs, esclarecendo como é feito
o remanejamento entre as outras unidades ou instituições parceiras em caso de desabastecimento de medicamento.
Vanessa Ferreira Duarte declarou que havia falta de medicamento desde Setembro/2015, e medicamentos para assistência médica
completa. Destacou que quando havia falta de medicamentos, comunicava a FUNDASUS via memorando e/ou email, e também nas reuniões semanais.
Ademais, utilizava da verba disponibilizada mensalmente pela SMS para compra de materiais e medicamentos de baixo valor, e que naquele momento a
UAI encontrava-se em restrição de atendimento devido à superlotação da unidade.
Assim, em Março de 2017, foi assegurado que o processo de licitação estava em andamento para a compra dos medicamentos e
insumos faltantes, a fim de regularizar a situação, com a expectativa de normalização do fornecimento até Maio/2017.
Em Agosto de 2017, em resposta ao Ofício do MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL a respeito de informações atualizadas, a
Secretaria Municipal de Saúde informou o início dos processos licitatórios, mas ressaltou que alguns não tiveram êxito e que novas licitações deveriam
ser abertas.
Desse modo, restou esclarecido que as providências necessárias foram tomadas e que a falta de medicamentos existente se deve a
atrasos na entrega por parte das fornecedoras e/ou indisponibilidade dos produtos no mercado.
Pelo exposto, evidencia-se que o presente feito cumpriu o seu objetivo, não se justificando que continue em aberto. Assim, determino
seu arquivamento.
(...)
2. É o relatório.
3. Secundando as razões expostas, homologo o arquivamento.
DEBORAH DUPRAT
Procuradora Federal dos Direitos do Cidadão
##ÚNICO: | EXTRA-PFDC - PGR-00123677-2019|

DECISÃO N° 156, DE 13 DE MARÇO DE 2019
REFERÊNCIA: IC 1.14.010.000129/2017-12 (MPF/PRM – Eunápolis/BA).
Inquérito civil instaurado para apurar o efetivo recebimento de insulina por
pacientes residentes no município sob a atribuição da Procuradoria da República
em Eunápolis/BA. Esclarecimentos encaminhados pela Centro de Diabetes e
Endocrinologia do Estado da Bahia (CEDEBA). Pacientes que estão recebendo
regularmente a referida medicação. Ausência de irregularidades. Homologação do
arquivamento.
1.O Procurador oficiante, Dr. Fernando Zelada, relatou e promoveu o arquivamento dos autos, nos seguintes termos:
(…)
Trata-se de inquérito civil público instaurado para apurar o efetivo recebimento de insulina por pacientes residentes em municípios
sob a atribuição desta PRM, a fim de dar suporte ao PA nº 1.14.000.002008/2017-16, instaurado na PRDC.
Inicialmente, foi solicitado ao Centro de Diabetes e Endocrinologia do Estado da Bahia – CEDEBA a lista de pacientes cadastrados
para o recebimento de insulina residentes nos municípios sob atribuição desta PRM.
Obtidos os dados acima, foram realizadas diligências no intuito de entrar em contato com os pacientes para verificar se o fornecimento
da insulina estava ocorrendo de forma efetiva e satisfatória.
Nesse sentido, este órgão ministerial apenas não logrou êxito em contactar os beneficiários Janaina Vanini Munhões, Mariah Morales
Nascimento e Antônio Faustino da Silva. Todavia, o CEDEBA informou que eles estão inativos no programa, pois já possuem mais de 12 meses sem
retirar a medicação e não apresentaram documentação para a renovação do processo (fl.36).
Por outro lado, os demais pacientes estão recebendo regularmente a insulina, conforme informações constantes à f. 23, 31, 46.
Na sequência, após a obtenção das informações acima, foi encaminhado cópia deste procedimento para a PRDC a fim de dar suporte
ao PA nº 1.14.000.002008/2017-16, que está promovendo uma atuação a nível estadual.
Ante todo o exposto, notadamente o exaurimento do objeto dos autos em epígrafe (obtenção de informações solicitadas pela PRDC),
promovo o arquivamento do presente inquérito civil público, remetendo-se os autos à Egrégia Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão do Ministério
Público Federal, para exame e deliberação acerca da promoção exarada, nos termos do art. 62, IV, da LC 75/93.
(...)
2. É o relatório.
3. Secundando as razões expostas, homologo o arquivamento.
DEBORAH DUPRAT
Procuradora Federal dos Direitos do Cidadão
Documento assinado digitalmente conforme MP nº- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço
eletrônico http://www.transparencia.mpf.mp.br/diario-e-boletim/diario-eletronico-dmpf-e.

DMPF-e Nº 49/2019- EXTRAJUDICIAL

Divulgação: quarta-feira, 13 de março de 2019

Publicação: quinta-feira, 14 de março de 2019

34

##ÚNICO: | EXTRA-PFDC - PGR-00123810-2019|

DECISÃO N° 157, DE 13 DE MARÇO DE 2019
REFERÊNCIA: IC 1.22.011.000182/2012-19 (MPF/PRM – Sete Lagoas/MG).
Inquérito civil instaurado para apurar possíveis irregularidades quanto à falta de
informações nos editais de seleção para cursos de pós-graduação da Universidade
Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM), em relação aos
candidatos com deficiência. Recomendação expedida pela Procuradoria da
República em Minas Gerais, tendo em vista a constatação de alguns vícios.
Promoção de arquivamento em razão do cumprimento da referida Recomendação.
Autos remetidos à 1ª Câmara de Coordenação e Revisão (1ª CCR). Homologação
do arquivamento pela 1ª CCR, com ressalva apenas da questão relacionada à falta
de regras editalícias para orientação dos candidatos com deficiência que desejam
participar do certame, cuja apreciação pertence à PFDC. Retorno dos autos à
origem. Irregularidades sanadas. Novos editais com informações e normas que
regulam a participação das pessoas com deficiência no processo seletivo bem
especificadas. Homologação do arquivamento.
1.O Procurador oficiante, Dr. Helder Magno da Silva, relatou e promoveu o arquivamento dos autos, nos seguintes termos:
(…)
Trata-se de Inquérito Civil instaurado nesta Procuradoria da República no Estado de Minas Gerais, no âmbito do Núcleo dos Direitos
do Cidadão, com o objetivo de apurar possíveis irregularidades quanto à falta de informações nos editais de seleção para os cursos de pós-graduação da
Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri - UFVJM, em relação aos candidatos com deficiência.
Às fls. 140/147, foi expedida a Recomendação 01/2013 pelo douto Procurador da República André Vasconcelos Dias, a qual constatou
alguns vícios nos processos de seleção para a pós-graduação da Universidade em questão.
Posteriormente, por entender que a UFVJM havia acatado os termos da Recomendação, o douto Procurador da República oficiante
no feito promoveu o seu arquivamento.
Remetidos os autos à 1.ª Câmara de Coordenação e Revisão, para apreciação da decisão de arquivamento, não foi ela homologada e,
diante da alegação de falta de orientação aos candidatos com deficiência e/ou portadores necessidades especiais, foi determinado o encaminhamento dos
autos à PFDC. A Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão determinou o retorno dos autos à origem, para a realização de providências acerca da
falta de informações no edital para os candidatos com deficiência.
Considerou a Procuradora Federal dos Direitos do Cidadão, que "além de não ter sido determinada qualquer providência na
recomendação ministerial a respeito (...) a Resolução n.º 8 do CONSEPE, de 19 de abril de 2013 (fls. 156/159), e os últimos editais acostados aos autos
também são omissos em tecer informações mínimas sobre o assunto (a exemplo do quantitativo de vagas disponíveis para deficientes - fls. 163-191)".
Em atendimento às novas requisições deste Órgão Ministerial, informou a UFVJM que o processo seletivo para pessoas com
deficiência nos programas de pós-graduação, seriam regidos por edital específico, cuja publicação ocorreria em 20 de abril de 2018 (fls. 231/235).
O novo modelo de edital que passou a ser utilizado pela Universidade foi juntado aos autos às fls. 242/259.
É o relatório.
Inicialmente, vale ressaltar que não há no ordenamento jurídico regra específica sobre como devem as universidades públicas se
orientar, em seus editais de pós-graduação, para promover a inclusão de pessoas com deficiência. Porém, as diversas normas que regem os direitos dessas
pessoas, que primam pela igualdade e acessibilidade, devem servir como parâmetro para a elaboração desses editais.
Nesse contexto, estabelece o Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei 13.146/2015):
Art. 30. Nos processos seletivos para ingresso e permanência nos cursos oferecidos pelas instituições de ensino superior e de educação
profissional e tecnológica, públicas e privadas, devem ser adotadas as seguintes medidas:
I - atendimento preferencial à pessoa com deficiência nas dependências das Instituições de Ensino Superior (IES) e nos serviços;
II - disponibilização de formulário de inscrição de exames com campos específicos para que o candidato com deficiência informe os
recursos de acessibilidade e de tecnologia assistiva necessários para sua participação;
III - disponibilização de provas em formatos acessíveis para atendimento às necessidades específicas do candidato com deficiência;
IV - disponibilização de recursos de acessibilidade e de tecnologia assistiva adequados, previamente solicitados e escolhidos pelo
candidato com deficiência;
V - dilação de tempo, conforme demanda apresentada pelo candidato com deficiência, tanto na realização de exame para seleção
quanto nas atividades acadêmicas, mediante prévia solicitação e comprovação da necessidade;
VI - adoção de critérios de avaliação das provas escritas, discursivas ou de redação que considerem a singularidade linguística da
pessoa com deficiência, no domínio da modalidade escrita da língua portuguesa;
VII - tradução completa do edital e de suas retificações em Libras.
No caso em análise, a Universidade encaminhou o Edital n.º 28, de 20 de abril de 2018, referente à seleção de candidatos de Mestrado
Acadêmico do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Geologia para o segundo semestre de 2018, como exemplar dos demais editais que vem
sendo usados pela UFVJM (fls. 242/259).
Vale ressaltar que, ao contrário do que alegou a UFVJM, não se trata de edital específico, regulando tanto a participação de pessoas
com deficiência, quanto a ampla concorrência.
Porém, as informações e normas que regulam a participação das pessoas com deficiência no processo seletivo foram bem
especificadas, satisfazendo as exigências legais e o objetivo deste Inquérito Civil e superando as deficiências que os editais anteriormente apresentados
continham.
Quanto ao quantitativo de vagas, o item 3.2 do edital especifica que além das 08 vagas ofertadas para o curso, 01 vaga suplementar é
destinada aos candidatos com deficiência, de forma que, se não houver candidatos aprovados, não configurará como ampla concorrência (Anexo II, item
U).
Documento assinado digitalmente conforme MP nº- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço
eletrônico http://www.transparencia.mpf.mp.br/diario-e-boletim/diario-eletronico-dmpf-e.
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O Anexo II traz as "Orientações Acerca da Reserva de Vagas", estabelecendo as condições de participação das pessoas com
deficiência, índios e negros. No tocante ao candidato com deficiência, este "deverá no ato da inscrição informar a deficiência da qual é portador, se
necessita de condições especiais para a realização da prova e encaminhar, obrigatoriamente, laudo médico original emitido por especialistas, com registro
do CRM" (Anexo II, item V).
Para tanto, foi disponibilizado um "Formulário de Necessidades Especiais" (Anexo I) para que o candidato especifique as condições
especiais que necessita para a realização das provas, a fim de que concorra com os demais candidatos em situação de igualdade.
Consta do edital ainda os requisitos para o laudo médico, que se encontram nos termos do Decreto e as condições para concessão de
tempo adicional para a realização das provas.
O sítio eletrônico da Universidade oferece acesso aos demais editais, que se apresentam nos mesmos moldes que o apresentado nos
autos.
Destarte, verifica-se que a UFVJM, nos lindes de sua autonomia constitucional e com as normas de proteção incidentes na matéria,
buscou aprimorar seus processos seletivos para ingresso nos cursos de pós-graduação lato sensu, instituindo vagas suplementares para pessoas com
deficiência, criando, assim, mecanismos hábeis a promover a inclusão de tais pessoas, pelo que é de se ter por atingido o escopo deste Inquérito Civil,
pelo que DETERMINO o seu ARQUIVAMENTO e a subsequente remessa dos autos à homologação da Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão,
nos termos do artigo 9.º, §1.º da Lei n.º 7.347/85 e do art. 17, da Resolução n.º 87/2006 do Conselho Superior do Ministério Público Federal, com as
anotações e comunicações de estilo.
Notifique-se o representante, pelo meio mais expedito, para fins de cumprimento dos §1º e §3º do artigo 17 da Resolução n.º 87/2010
do CSMPF, informando da possibilidade de interposição de recurso em face da presente decisão, até a homologação pela PFDC.
(...)
2.É o relatório.
3.Secundando as razões expostas, homologo o arquivamento.
DEBORAH DUPRAT
Procuradora Federal dos Direitos do Cidadão
##ÚNICO: | EXTRA-PFDC - PGR-00123809-2019|

DECISÃO Nº 158, DE 13 DE MARÇO DE 2019
REFERÊNCIA: IC 1.22.011.000172/2015-26 (MPF/PRM – Sete Lagoas/MG).
Inquérito Civil. Dificuldade na aquisição de medicamentos diante da
obrigatoriedade da incidência do Coeficiente de Adequação de Preços (CAP).
Alegação de que várias empresas estariam realizando a cotação sem aplicação do
CAP. Informações encaminhadas pela Secretaria de Estado de Saúde, bem como
pelo município de Curvelo. Ausência de irregularidades. Coeficiente que foi
observado em todas as compras realizadas. Homologação do arquivamento.
1.O Procurador oficiante, Dr. Tarcisio Humberto Parreiras Henriques Filho, relatou e promoveu o arquivamento dos autos, nos
seguintes termos:
(…)
Trata-se de inquérito civil instaurado a partir de ofício formulado pela Secretaria Municipal de Saúde de Curvelo noticiando a
dificuldade na aquisição de medicamentos em cumprimento à ordens judiciais, uma vez que a ANVISA editou cartilha determinando a aplicabilidade da
Resolução CMED 04/2006 quanto ao CAP - Coeficiente de Adequação de Preços. Noticia que parte das aquisições, por pregão, foram frustradas, e
mesmo dispensas emergenciais não têm tido sucesso, tendo alguns dos possíveis fornecedores alegado inviabilidade de suportar os valores
regulamentados. (fls. 02/15)
Consta às fls. 34/47, lista de preços máximos de medicamentos por princípio ativo, com valores de fábrica e de repasse ao consumidor.
Depreende-se do documento de fls. 57/103, solicitações de orçamento com respostas das empresas consultadas.
O município de Curvelo encaminhou denúncia noticiando que as empresas Drogaria e Perfumaria Medic Minas Ltda. e Drogaria
Ribeiro e Lopes Ltda. Realizaram cotação sem aplicação do CAP. (fls. 113/115)
Após, juntou aos autos nova denúncia de diversas empresas que, também, não aplicaram o CAP ao realizar cotação. (fls. 124/125) Às
fls. 126/127, consta ata de pregão presencial n° 063/2016 realizado para aquisição de medicamentos, pelo período de 12 meses, todavia, não há indicação
de qual empresa foi a vencedora do procedimento licitatório.
Instada a se manifestar, a Secretaria de Estado de Saúde informou que o CAP tem sido aplicado de imediato nas compras realizadas
pela SES/MG, seja por pregão, ata de registro de preços, dispensa de licitação, independente de constarem no rol de produtos em cujos preços serão
submetidos ao CAP. (fls. 154/155) O município de Curvelo juntou aos autos ofício n° 181/2017 informando ter encontrado dificuldades na aquisição de
medicamentos com a aplicação do fator CAP para cumprimento de ordens judiciais, indicando, inclusive, que vários procedimentos licitatórios para
aquisição dos medicamentos, restaram frutados. (fls. 161/172)
Instada a se manifestar, a Prefeitura de Curvelo informou que os fabricantes e distribuidores se recusaram a realizar cotação, o que
impossibilitou procedimentos para compra direta, todavia, não houve compra de medicamentos sem aplicação do CAP. (fls. 199)
Por fim, a Prefeitura juntou aos autos o documento de fls. 202 reiterando dificuldade na aquisição dos medicamentos, visto que em
vários processos licitatórios os itens são desertos ou fracassados.
Suficientemente relatado, passo a análise.
Ao que se infere do teor dos autos, não há mais motivação que justifique atuação do Ministério Público Federal, visto que informações
atualizadas, prestadas pelo município de Curvelo, indicam que não houve aquisição de medicamentos sem aplicação do CAP.
Ademais, trata-se legislação peculiar que impõe aplicação do CAP, com objetivo de melhor atender ao poder público.
Por fim, embora o município tenha demonstrado dificuldade na aquisição dos medicamentos, fato é que o ente federativo informou
que não adquiriu medicamentos acima do PMVG por inadequação das empresas fornecedoras ao CAP, e instado a informar se pacientes não estariam
recebendo seus medicamentos em virtude da situação, o Município indicou que o CAP somente procastinava a aquisição destes, não apontando nomes
ou quaisquer documentos que demonstrassem que o regulamento imposto prejudique o devido atendimento hospitalar ao público em geral.
Documento assinado digitalmente conforme MP nº- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço
eletrônico http://www.transparencia.mpf.mp.br/diario-e-boletim/diario-eletronico-dmpf-e.
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Diante do exposto, tendo em vista a inexistência de irregularidades e a impossibilidade de se alterar um regulamento específico criado
pela CMED para aquisição de medicamentos por entes públicos, e por fim, não vislumbrando hipótese de intervenção do Ministério Público Federal,
com espeque no art. 9º da Lei nº 7.347/1985, determino o arquivamento dos presentes autos, com as cautelas de praxe.
Tendo em vista que a instauração do presente IC se deu a partir de ofício formulado pela Secretaria Municipal de Saúde de Curvelo,
desnecessária a realização de comunicação ao representante.
Não havendo recurso, encaminhe-se à PFDC, para as providências previstas no art. 62, IV da Lei Complementar n. 75/93.
(...)
2.É o relatório.
3.Secundando as razões expostas, homologo o arquivamento.
DEBORAH DUPRAT
Procuradora Federal dos Direitos do Cidadão
2ª CÂMARA DE COORDENAÇÃO E REVISÃO
##ÚNICO: | EXTRA-CCR2 - PGR-00124773-2019|

ATA DA SEPTINGENTÉSIMA TRIGÉSIMA QUARTA SESSÃO ORDINÁRIA DE FEVEREIRO DE 2019
Aos onze dias do mês de fevereiro do ano dois mil e dezenove, às treze horas e trinta e dois minutos, reuniu-se o colegiado da 2ª
Câmara de Coordenação e Revisão - edifício sede da PGR, localizado no SAF Sul Quadra 4 Conjunto C – Brasília/DF. Presentes a Coordenadora Dra.
Luiza Cristina Fonseca Frischeisen, bem como os membros Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá, Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho, Dr.
Rogério José Bento Soares do Nascimento, Dr. Cláudio Dutra Fontella e a Dra. Márcia Noll Barbosa. Na ocasião, foram deliberados os seguintes
procedimentos:
Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN
ORIGEM JUDICIAL
NÃO PADRÃO
001.
Processo:
JF/MT-1000867Voto: 250/2019
Origem: JUSTIÇA FEDERAL
45.2018.4.01.3600-INQ
DE MATO GROSSO
Eletrônico
Relator(a):
Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN
Deliberação:
Retirado de pauta pelo relator.
002.

Processo:

Relator(a):
Ementa:

Deliberação:

JF/PR/TOL-5003970Voto: 886/2019
Origem:
JUSTIÇA
76.2017.4.04.7016-IP
FEDERAL - SUBSEÇÃO
Eletrônico
JUDICIÁRIA DE TOLEDO
Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN
Inquérito Policial. Suposta prática do crime de injúria majorada (CP, arts. 140 c/c 141, II).
Representação formulada por servidor dos Correios contra outro servidor da mesma
empresa pública federal, em razão deste último ter injuriado o representante perante demais
colegas de trabalho, com as seguintes declarações: "que deveriam encontrar uma pessoa
que tivesse competência para exercer esse cargo; quem está fazendo o distritamento não é
competente, não sabe fazer contas, tem que voltar pro colégio". O MPF requereu o declínio
de competência em favor da Justiça Estadual, por considerar que o fato de a injúria ser
praticada em razão das funções públicas desempenhadas não tem aptidão de transferir para
a Administração Pública a ofensa que atinge a dignidade ou o decoro do indivíduo.
Discordância do Juiz Federal. Revisão (CPP, art. 28). No presente caso, o suposto crime
praticado possui relação direta com o exercício da função de carteiro da EBCT, pelo
investigado, tendo a suposta ofensa sido perpetrada em uma reunião de trabalho, na
presença da vítima e de outros empregados da referida empresa pública federal, quando o
representante era apresentado aos demais funcionários por seu superior. Correlação da
prática ilícita narrada com o exercício do emprego público federal pelos envolvidos.
Precedente da Terceira Seção do STJ: "1. Compete à Justiça Federal processar e julgar
crime praticado por funcionário público federal, no exercício de suas atribuições
funcionais. Precedentes. 2. Tal entendimento deriva do fato de que, ao atuar na qualidade
de preposto da empresa pública federal, o acusado a representa e, por consequência, o
cometimento de crime no exercício da função pública atinge diretamente a imagem da
instituição." (CC 147.781/PR, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção,
julgado em 14/09/2016, DJe 20/09/2016). Atribuição do Ministério Público Federal.
Devolução dos autos ao ofício originário para prosseguimento, facultando-se ao Procurador
da República oficiante, se for o caso, que, com fundamento em sua independência
funcional, requeira a designação de outro membro para tanto, nos termos do Enunciado n°
03 do Conselho Institucional do Ministério Público Federal.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela não
homologação do declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram
da votação os membros Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá e o Dr. Juliano Baiocchi
Villa-Verde de Carvalho.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço
eletrônico http://www.transparencia.mpf.mp.br/diario-e-boletim/diario-eletronico-dmpf-e.
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JF-SE-0805977Voto: 261/2019
Origem: JUSTIÇA FEDERAL
42.2018.4.05.8500EM SERGIPE
RPCR - Eletrônico
Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN
Retirado de pauta pelo relator.

Processo:

JF/SP-001161031.2017.4.03.6181-INQ

Relator(a):
Ementa:

Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN
Inquérito Policial. Crime de contrabando (CP, art. 334-A). Apreensão de 8.540 (oito mil
quinhentos e quarenta) maços de cigarros de origem estrangeira sem os respectivos
documentos de internalização. Requerimento de remessa dos autos à Justiça Estadual,
fundado na ausência de prova da concreta participação do investigado na internalização
dos produtos de origem estrangeira. Discordância da Juíza Federal. Revisão (CPP, art.
28). Os crimes de descaminho e de contrabando serão sempre da competência da Justiça
Federal pela simples constatação de que os delitos são praticados em detrimento de
interesse da União e sua caracterização independe da participação do agente na
internação do produto no país. Precedente da Terceira Seção do STJ: "o crime de
contrabando, tal como o delito de descaminho, é de competência federal,
independentemente da existência de indícios de transnacionalidade da conduta" (CC
160.748/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 26/09/2018,
DJe 04/10/2018). Precedentes da 2ª CCR: DPF/AGA/TO-00123/2017-IPL, 707ª Sessão
de Revisão, de 26/02/2018; 5001566-89.2016.4.04.7015 694ª Sessão de Revisão, de
23/10;2017; 1.22.020.000161/2017-07, 692ª Sessão de Revisão, de 09/10/2017;
1.30.001.001512/2017-45, 680ª Sessão de Revisão, de 12/06/2017, unânime. Nesse
mesmo sentido, o Conselho Institucional do Ministério Público Federal, na 8ª Sessão
Ordinária, realizada em 10/10/2018, ao analisar recurso interposto nos Autos n°
3410.2016.000283-8 (IPL nº 0606/2016), manteve por unanimidade a decisão proferida
pela 2ª CCR, que não homologou o declínio de atribuições em caso de contrabando de
cigarros, por considerar a existência de interesse federal originário. Atribuição do
Ministério Público Federal. Devolução dos autos ao ofício originário para
prosseguimento, facultando-se ao Procurador da República oficiante, se for o caso, que,
com fundamento em sua independência funcional, requeira a designação de outro
membro para tanto, nos termos do Enunciado n° 03 do Conselho Institucional do
Ministério Público Federal.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela não
homologação do declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram
da votação os membros Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá e o Dr. Juliano Baiocchi
Villa-Verde de Carvalho.

Deliberação:

005.

Divulgação: quarta-feira, 13 de março de 2019

Voto: 673/2019

Voto: 18/2019

Origem: JUSTIÇA FEDERAL
- SEÇÃO JUDICIÁRIA DO
ESTADO
DE
SÃO
PAULO/SP

Processo:

JF/SP-001204908.2018.4.03.6181-INQ

Relator(a):
Deliberação:

Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN
Retirado de pauta pelo relator.

Processo:

JF/SP-001257305.2018.4.03.6181-INQ

Relator(a):
Ementa:

Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN
Possível falsificação e uso de documento falso (CP, art. 297 c/c 304). Documento falso
enviado pela internet ao CREA/SP. MPF: pedido de reconhecimento da incompetência
territorial e remessa dos autos à Justiça Federal do local do preenchimento e envio dos
documentos. Discordância da Juíza Federal. Remessa dos autos nos termos do art. 28 do
CPP c/c o art. 62, IV, da LC nº 75/93. Prescreve o art. 70 do CPP que a competência
será, de regra, determinada pelo lugar em que se consumar a infração, ou, no caso de
tentativa, pelo lugar em que for praticado o último ato de execução. O caso ora analisado
ostenta uma peculiaridade, qual seja, o documento supostamente falso foi enviado por
meio virtual. Na hipótese, acompanho o entendimento do Superior Tribunal de Justiça
de que o crime de uso de documento falso tem-se por consumado no local de
preenchimento e envio dos documentos eletrônicos, uma vez que ali foram perpetrados
os últimos atos de execução. Precedentes STJ, Terceira Seção: CC 125.014/DF, Rel.
Min. Sebastião Reis Júnior, julgado em 22/04/2015, DJe 29/04/2015 e CC 136.700/SP,

Voto: 400/2019

Origem: JUSTIÇA FEDERAL
- SEÇÃO JUDICIÁRIA DO
ESTADO
DE
SÃO
PAULO/SP

Origem: JUSTIÇA FEDERAL
- SEÇÃO JUDICIÁRIA DO
ESTADO
DE
SÃO
PAULO/SP

Documento assinado digitalmente conforme MP nº- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço
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Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, julgado em 23/09/2015, DJe 01/10/2015. No caso, as
circunstâncias demonstram que o preenchimento e envio dos documentos falsos pela
internet ocorreram em Caraguatatuba/SP, local de residência do investigado.
Manutenção do declínio de atribuições.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação
do declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação
os membros Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá e o Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde
de Carvalho.

Processo:

JF/BAL/MA-000328719.2018.4.01.3704-INQ

Relator(a):
Ementa:

Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN
Inquérito Policial. Suposta prática do crime de falsidade ideológica (art. 299 do Código
Penal), tendo em vista notícia apresentada por reclamante em ação que tramita na Justiça
do Trabalho de Balsas/MA, de que foi apresentado um recibo no valor de R$ 11.477,08,
com uma assinatura falsa em seu nome. Promoção de arquivamento fundada na efetiva
prescrição da pretensão punitiva estatal, considerando que o referido recibo de pagamento
(fl. 19) foi emitido em 28 de março de 2010 e que a prescrição para o crime acima referido
ocorre em 8 (oito) anos de sua prática (art. 109, IV, do Código Penal). Divergência do Juiz
Federal quanto à tipificação do fato narrado, por considerar que a conduta caracteriza o
crime de falsidade material de documento particular, previsto no art. 298 do Código Penal,
com pena máxima de 5 (cinco) anos de reclusão, e, consequentemente, prazo prescricional
de 12 (doze) anos (art. 109, III, do Código Penal), ainda não ultrapassado. Aplicação do art.
28 do CPP c/c art. 62, IV da LC 75/93. Conforme se depreende das provas colhidas nos
autos, inclusive Termo de Declarações daquele que preencheu o referido recibo (fls. 51/52),
o documento não é materialmente falso. Trata-se de formulário verdadeiro, de uso habitual
da empresa em que trabalhava o funcionário que o preencheu. No entanto, seu conteúdo foi
preenchido de forma equivocada pelo funcionário e a assinatura constante no documento,
atribuída ao reclamante A.S.P é falsa. A conduta narrada caracteriza o crime de falsidade
ideológica, em que o documento em si (particular ou público) é verdadeiro, sendo falsa a
declaração nele inserida. Assim, assiste razão ao Procurador da República ao reconhecer a
efetiva ocorrência da extinção da punibilidade (CP, art. 107, IV) pela prescrição da
pretensão punitiva estatal (CP, art. 109, IV). Manutenção do arquivamento.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação
do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros
Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá e o Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

Deliberação:

008.

Divulgação: quarta-feira, 13 de março de 2019

Voto: 737/2019

Origem:
JUSTIÇA
FEDERAL - SUBSEÇÃO
JUDICIÁRIA
DE
BALSAS/MA

Processo:

JF/PR/CUR-5040390Voto: 869/2019
02.2015.4.04.7000-IP - Eletrônico

Relator(a):
Ementa:

Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN
Inquérito Policial instaurado para apurar a possível prática do crime previsto no art. 20,
caput e § 2°, da Lei n° 7.716/89. Investigado que teria publicado mensagem de cunho
discriminatório em fórum de jogos na internet, com o seguinte conteúdo: "Acho que deviam
voltar a escravizar esses crioulos para eles pararem de perturbar". Fato ocorrido em
09/03/2014. Promoção de arquivamento fundada na prescrição da pretensão punitiva (CP,
art. 109, VI), por considerar que a conduta investigada configuraria apologia ao crime (CP,
ART. 287). Discordância do Juízo Federal, por entender restar configurado possível crime
de racismo, que é imprescritível. Remessa dos autos nos termos do art. 28 do CPP c/c o art.
62, IV, da LC nº 75/93. Conforme ressaltado na decisão judicial que não acolheu a
promoção de arquivamento, extrai-se da conduta do investigado o propósito de fazer
referência à escravidão como forma de ultrajar a coletividade de pessoas que se identificam
negras, incitando preconceito e discriminação em razão da cor, raça ou etnia, o que se
evidencia na utilização do termo "crioulos" e na finalidade querida pelo autor ao sugerir o
retorno à escravidão, qual seja, "para eles pararem de perturbar". Caso em que o fator
discriminatório em razão da raça e cor contido na frase adiciona à conduta maior
reprovabilidade, uma vez que malfere os bens jurídicos dignidade humana, igualdade
substancial e não-segregação, que possuem tutela criminal específica na Lei n° 7.716/89.
Indícios concretos de autoria e de materialidade do crime de racismo, previsto no art. 20,
caput e § 2°, da Lei n° 7.716/89. Designação de outro membro do Ministério Público
Federal para dar prosseguimento às investigações.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela não
homologação de arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da

Deliberação:

Origem:
JUSTIÇA
FEDERAL - SUBSEÇÃO
JUDICIÁRIA
DE
CURITIBA

Documento assinado digitalmente conforme MP nº- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço
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votação os membros Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá e o Dr. Juliano Baiocchi VillaVerde de Carvalho.
ORIGEM INTERNA
NÃO PADRÃO
009.

Processo:

1.15.000.003122/2017-26 - Eletrônico

Relator(a):
Ementa:

Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN
NOTÍCIA DE FATO. CRIME PRATICADO COM O ENVOLVIMENTO DE MILITARES E
DE CIVIS. DESVIO DE MATERIAIS DOADOS PELA RECEITA FEDERAL PARA A 10ª
REGIÃO MILITAR. REMESSA DE CÓPIAS DOS AUTOS PELO MPM AO MPF, SOB O
FUNDAMENTO DA INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR PARA O
JULGAMENTO DE CIVIS. CONFLITO DE ATRIBUIÇÕES SUSCITADO PELO MPF.
REVISÃO (LC N° 75/93, ART. 62, VII). ATRIBUIÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
FEDERAL PARA PROSSEGUIR NAS INVESTIGAÇÕES COM RELAÇÃO AOS CIVIS
ENVOLVIDOS. 1. Notícia de Fato autuada a partir de remessa de cópias digitalizadas de
Inquéritos Policiais Militares que apuram irregularidades na destinação dos bens doados pela
Receita Federal para a 10ª Região Militar, com base na constatação de que diversos bens
efetivamente doados (materiais automotivos, informáticos, eletrônicos, fotográficos, dentre
outros) não foram incorporados ao patrimônio militar, por terem sido desviados durante o
transporte. 2. O Procurador de Justiça Militar, considerando que as condutas foram perpetradas
por militares, além do envolvimento de diversos civis no desvio dos materiais, encaminhou
cópia dos autos ao MPF para análise e adoção das medidas cabíveis. Ressaltou, para tanto, a
incompetência da Justiça Militar para o julgamento de civis. Requereu, por fim, que havendo
eventual quebra de sigilo, o resultado da diligência seja comunicada ao Juízo da 10ª CJM, para
o compartilhamento das informações que poderão servir de lastro para a eventual denúncia dos
militares envolvidos. 3. O Procurador da República da PR/CE, por sua vez, suscitou o presente
conflito negativo de atribuições, por considerar, em síntese, que "a Justiça Militar é competente
para processar e julgar os crimes militares definidos em lei, conforme expressa disposição do
art. 124, caput, da Constituição Federal de 1988, inclusive quando cometidos por civis." 4. De
acordo com o art. 79 do CPP "A conexão e a continência importarão unidade de processo e
julgamento, salvo: (") I - no concurso entre a jurisdição comum e a militar". 5. O Direito Penal
Militar deve abarcar somente as condutas de militares que atentem contra a hierarquia, a
disciplina e as instituições militares. 6. Nesse sentido: " STF, HC 106.171/AM, Segunda
Turma, julgado em 01/03/2011; " ADI 5032, protocolada em 20/08/2013, ainda em trâmite no
STF; " STF, HC 117254, Segunda Turma, julgado em 30/09/2014; " Corte Interamericana de
Direitos Humanos " CIDH, caso Favela Nova Brasília vs. Brasil. Sentença de 16/02/2017; "
Nota Técnica n° 08, de 18/08/2017, PFDC e 2ª e 7ª CCR/MPF; " Manifestação de 27/10/2017,
PFDC e 2ª e 7ª CCR/MPF; " ADI 5901, protocolada em 26/02/2018, ainda em trâmite no STF;
" Parecer MPF no Conflito de Competência nº 157.530/MG, em 25/04/2018; " Manifestação
PGR na ADI 5901, em 1º/06/2018; 7. Necessário salientar que o Inquérito Policial Militar "
IPM é um procedimento administrativo conduzido pela Polícia Judiciária Militar e possui
especificidades próprias para a apuração de crimes militares, não sendo o meio adequado para
se investigar caso que trata de envolvimento de civis no desvio dos bens doados. 8. Como
ressaltado nos autos, a Justiça Militar da União, em Primeira Instância, funciona por meio dos
Conselhos de Justiça, que são órgãos jurisdicionais, colegiados, calcados pelos princípios do
escabinato e da especialidade, sendo que o que justifica o escabinato é a possibilidade de
julgamento de crimes militares pelos seus pares, reforçando a exclusão de civis da jurisdição
penal militar. 9. No caso, considerando que a conduta ilícita narrada envolve também civis, a
competência para o processamento e julgamento quanto a estes é da Justiça Federal e,
consequentemente, da atribuição do Ministério Público Federal. 10. Conhecimento do conflito
negativo de atribuições e, no mérito, pela fixação da atribuição da Procuradoria da República
no Ceará (suscitante) para dar continuidade às investigações com relação aos civis envolvidos.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela atribuição do
suscitante, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros Dr. José
Adonis Callou de Araújo Sá e o Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

Deliberação:

010.

Voto: 657/2019

Voto: 674/2019

Origem:
PROCURADORIA
DA
REPÚBLICA
CEARÁ/MARACANAÚ

Processo:

1.34.004.001102/2018-14

Origem:
PROCURADORIA
DA
REPUBLICA - DISTRITO
FEDERAL

Relator(a):
Ementa:

Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN
NOTÍCIA DE FATO. CONFLITO NEGATIVO DE ATRIBUIÇÕES ENTRE MEMBROS DO
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. POSSÍVEL PRÁTICA DOS CRIMES PREVISTOS
NOS ARTS. 19 E 20, AMBOS DA LEI N° 7.492/86. CONDUTAS PERPETRADAS, EM
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TESE, POR DIVERSAS EMPRESAS DO RAMO DE ENERGIA SOLAR, SITUADAS EM
VÁRIOS ESTADOS DA FEDERAÇÃO. REALIZAÇÃO DE PESQUISA SPEA. REMESSA
DE CÓPIAS DOS AUTOS ÀS PROCURADORIAS DA REPÚBLICA DAS LOCALIDADES
DE ONDE SUPOSTAMENTE TERIAM SE CONSUMADO OS ILÍCITOS OU DA SEDE
DAS RESPECTIVAS PESSOAS JURÍDICAS. 1. Notícia de Fato autuada a partir de
representação anônima protocolada na PRM " Campinas/SP, para apurar a suposta prática dos
crimes tipificados nos arts. 19 e 20, ambos da Lei n° 7.492/86, perpetrados, em tese, por
representantes legais de empresas ligadas ao ramo de energia solar. 2. A Procuradora da
República oficiante na PRM " Campinas/SP encaminhou, em declínio de atribuições, os autos
à PR/DF, para as providências cabíveis, considerando que a fraude citada vem ocorrendo de
forma sistêmica e generalizada na operacionalização de financiamentos ligados ao Programa
"Pronaf Mais Alimentos" atrelado à Secretaria de Desenvolvimento Agrário, cujos recursos são
provenientes das instituições pertencentes ao Sistema Nacional de Crédito Rural (SNCR). 3. O
Procurador da República oficiante na PR/DF, por sua vez, considerando que "nenhuma das
empresas supostamente autoras dos ilícitos possuem sede em Brasília, tampouco há notícia de
terem sido consumados aqui os crimes sob apuração", se manifestou pela ausência de atribuição
da PR/DF para atuar no feito, motivo pelo qual suscitou conflito negativo. 4. Inicialmente,
registre-se que para instrução do feito, com o levantamento de informações preliminares sobre
as empresas investigadas, foi determinada a realização de pesquisa à Secretaria de Perícia,
Pesquisa e Análise da Procuradoria Geral da República. 5. Em atendimento à solicitação, foram
gerados 10 (dez) Relatórios de Pesquisas, cada um relacionado especificamente a cada uma das
empresas investigadas, com dados relativos a qualificação, endereço, rastreamento societário,
participações societárias, informações criminais e certidões negativas do1 Cadastro Nacional
de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade. 6. Da análise
dos elementos de informações constantes dos autos, bem como dos levantados nas pesquisas
acima referidas, de fato não é possível se verificar, por ora, eventual atribuição da PRM "
Campinas/SP ou da PR/DF para as investigações, uma vez que nenhuma das empresas
supostamente autoras dos ilícitos possuem sede nas referidas localidades, tampouco há notícia
de terem sido consumados nelas os crimes sob apuração. 7. Remessa de cópias dos autos às
Procuradorias da República das localidades de onde supostamente teriam se consumado os
ilícitos ou da sede das respectivas pessoas jurídicas, para as providências cabíveis.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pelo envio dos autos ao
Coordenador de Distribuição da PRM " Chapecó/SC, remetendo-se cópias dos autos às
Procuradorias da República das localidades de onde supostamente teriam se consumado os
ilícitos ou da sede das respectivas pessoas jurídicas, nos termos do voto do(a) relator(a).
Participaram da votação os membros Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá e o Dr. Juliano
Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

Processo:

1.00.000.023350/2018-26 - Eletrônico

Voto: 802/2019

Origem:
PROCURADORIA
DA
REPÚBLICA
NO
MUNICÍPIO
DE
CAMPINA GRANDE-PB

Relator(a):
Ementa:

Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN
Inquérito Policial. Crime de contrabando (CP, art. 334-A). Apreensão de 2.000 (dois mil)
maços de cigarros de origem estrangeira sem os respectivos documentos de internalização.
MPF: requerimento de declaração de incompetência do Juízo Federal para processo e
julgamento do feito, fundado na ausência de prova da concreta participação do investigado na
internalização dos produtos de origem estrangeira. Discordância do Juiz Federal. Revisão (CPP,
art. 28). Os crimes de descaminho e de contrabando serão sempre da competência da Justiça
Federal pela simples constatação de que os delitos são praticados em detrimento de interesse
da União e sua caracterização independe da participação do agente na internação do produto no
país. Precedente da Terceira Seção do STJ: "o crime de contrabando, tal como o delito de
descaminho, é de competência federal, independentemente da existência de indícios de
transnacionalidade da conduta" (CC 160.748/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Terceira
Seção, julgado em 26/09/2018, DJe 04/10/2018). Precedentes da 2ª CCR: DPF/AGA/TO00123/2017-IPL, 707ª Sessão de Revisão, de 26/02/2018; 5001566-89.2016.4.04.7015 694ª
Sessão de Revisão, de 23/10;2017; 1.22.020.000161/2017-07, 692ª Sessão de Revisão, de
09/10/2017; 1.30.001.001512/2017-45, 680ª Sessão de Revisão, de 12/06/2017, unânime.
Nesse mesmo sentido, o Conselho Institucional do Ministério Público Federal, na 8ª Sessão
Ordinária, realizada em 10/10/2018, ao analisar recurso interposto nos Autos n°
3410.2016.000283-8 (IPL nº 0606/2016), manteve por unanimidade a decisão proferida pela 2ª
CCR, que não homologou o declínio de atribuições em caso de contrabando de cigarros, por
considerar a existência de interesse federal originário. Atribuição do Ministério Público
Federal. Devolução dos autos ao ofício originário para prosseguimento, facultando-se ao
Procurador da República oficiante, se for o caso, que, com fundamento em sua independência
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funcional, requeira a designação de outro membro para tanto, nos termos do Enunciado n° 03
do Conselho Institucional do Ministério Público Federal.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela não homologação
do declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os
membros Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá e o Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de
Carvalho.

Processo:

1.29.009.000339/2018-90 - Eletrônico

Relator(a):
Ementa:

Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN
NOTÍCIA DE FATO. FALSIDADE IDEOLÓGICA (CP, ART. 299) PRATICADO CONTRA
A ADMINISTRAÇÃO MILITAR. DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÕES AO MINISTÉRIO
PÚBLICO MILITAR. REVISÃO. ENUNCIADO Nº 32 DA 2ª CCR. NÃO OFENSA AOS
BENS JURÍDICOS PREVISTOS NO ART. 142 DA CONSTITUIÇÃO. ATRIBUIÇÃO DO
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. 1. Notícia de Fato autuada para apurar possível prática
do crime de falsidade ideológica, previsto no artigo 299 do Código Penal, cometido, em tese,
pelo investigado (militar inativo), que, em 29/09/2017, compareceu ao Órgão de Ativos e
Inativos do Exército Brasileiro em Santa Maria/RS e protocolou requerimento solicitando
promoção por ressarcimento de preterição. Quando indagado, informou residir em Santa
Maria/RS, com o fim de tentar obter referido benefício perante a Administração Militar, sendo
de ressalvar que esse pleito já lhe havia sido negado na Organização Militar de Santana do
Livramento/RS.. 2. Promoção de declínio de atribuições ao Ministério Público Militar. 3. Cabe
assinalar inicialmente que esta Relatora, nos autos do Conflito de Competência nº 157.530/MG,
arguiu a inconstitucionalidade da Lei nº 13.491/2017, que ampliou indevidamente o conceito
de crimes militares e, consequentemente, a competência da Justiça Militar. 4. Para se definir se
um delito é militar em tempo de paz, antes mesmo da análise do art. 9º do CPM, é necessária a
verificação dos critérios que a Constituição Federal apresenta para o conceito. Nesse sentido, o
art. 142 da CF traz dois princípios basilares das Forças Armadas, que orientam a interpretação
das normas relativas aos militares: a hierarquia e a disciplina. Em observância a esses valores,
a CF previu um regime jurídico diferenciado aos militares, no qual há jurisdição específica a
fim de que sejam tutelados bens jurídicos especiais: a defesa da pátria, a garantia dos poderes
constitucionais e a garantia da lei e da ordem. 5. Contudo, a alteração produzida pela Lei n.
13.491/2017 ao inciso II do art. 9º do Código Penal Militar desvia-se, por completo, dos vetores
constitucionais apresentados. Vale dizer, o legislador infraconstitucional permitiu que todos os
crimes previstos no ordenamento jurídico possam ser considerados como militares, o que
significa uma expansão indevida do conceito de crime militar previsto nos arts. 5º, inciso LIII,
124 e 125, § 4º da Constituição Federal. 6. A Lei n. 13.491/2017 deve ser interpretada de forma
a não extrapolar o conceito de crime militar autorizado pela Constituição Federal nos arts. 124
e 125, § 4º, de modo a não violar, também, o princípio do juiz natural, contido no art. 5º, inciso
LIII, da CF. 7. Assim, o Direito Penal Militar deve abarcar somente as condutas de militares
que atentem contra a hierarquia, a disciplina e as instituições militares. 8. Nesse sentido: " STF,
HC 106.171/AM, Segunda Turma, julgado em 01/03/2011; " ADI 5032, protocolada em
20/08/2013, ainda em trâmite no STF; " STF, HC 117254, Segunda Turma, julgado em
30/09/2014; " Corte Interamericana de Direitos Humanos " CIDH, caso Favela Nova Brasília
vs. Brasil. Sentença de 16/02/2017; " Nota Técnica n. 08, de 18/08/2017, PFDC e 2ª e 7ª
CCR/MPF; " Manifestação de 27/10/2017, PFDC e 2ª e 7ª CCR/MPF; " ADI 5901, protocolada
em 26/02/2018, ainda em trâmite no STF; " Parecer MPF no Conflito de Competência nº
157.530/MG, em 25/04/2018; " Manifestação PGR na ADI 5901, em 1º/06/2018; 9. No caso,
o crime de falsidade ideológica possuí previsão no no artigo 299 do Código Penal, tendo sido
supostamente cometido contra o Exército Brasileiro em Santa Maria/RS e, como visto, a
competência para o processamento e julgamento do feito é da Justiça Federal e,
consequentemente, da atribuição do Ministério Público Federal. 10. Não homologação do
declínio de atribuições e devolução dos autos ao ofício originário para prosseguimento,
facultando-se à Procuradora da República oficiante, se for o caso, que, com fundamento em sua
independência funcional, requeira a designação de outro membro para tanto, nos termos do
Enunciado n° 03 do Conselho Institucional do Ministério Público Federal.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela não homologação
do declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os
membros Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá e o Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de
Carvalho.

Deliberação:

013.

Divulgação: quarta-feira, 13 de março de 2019

Processo:

Voto: 668/2019

JF-DF-0022096Voto: 970/2019
09.2012.4.01.3400-INQ

Origem:
PROCURADORIA
DA
REPÚBLICA
NO
MUNICÍPIO
DE
S.MARIA/SANTIAGO

Origem: GABPR12-CBFS CARLOS
BRUNO
FERREIRA DA SILVA
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Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN
Inquérito Policial. Suposta prática dos crimes previstos nos arts. 304 c/c 297 ou 299,
todos do CP. Apresentação de 03 (três) Carteiras de Habilitação de Amador da Marinha
" CHA supostamente falsas ao Grupo de Atendimento ao Público da Capitania Fluvial
de Brasília, para a instrução de requerimento do pedido de renovação das carteiras.
Fatos ocorridos em 17/11/2011. MPF: promoção de arquivamento com fundamento,
em síntese, na prescrição virtual (em perspectiva). Discordância do Juiz Federal
Revisão de arquivamento (CPP, art. 28 c/c LC nº 75/93, art. 62, IV). A 2ª Câmara de
Coordenação e Revisão já firmou o entendimento no sentido de ser "inadmissível o
reconhecimento da extinção da punibilidade pela prescrição, considerando a pena em
perspectiva, por ferir os primados constitucionais do devido processo legal, da ampla
defesa e da presunção de inocência" (Enunciado nº 28). Súmula nº 438 do STJ: "É
inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com
fundamento em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo
penal". No caso dos autos, considerando que as penas máximas abstratamente
cominadas aos crimes previstos nos arts. 297 ou 299, ambos do CP, são de 06 (seis)
anos e 05 (cinco) anos, respectivamente, e que os fatos ocorreram em 17/11/2011, a
extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva estatal somente ocorrerá
em 2023, conforme a regra prevista no art. 109, III, do referido diploma. Ressalte-se
que há indícios de autoria e materialidade delitivas, já tendo sido, inclusive, um
suspeito indiciado em razão de ter o Laudo Pericial o identificado como o responsável
pelo preenchimento dos documentos. Designação de outro membro do Ministério
Público Federal para dar prosseguimento às investigações, facultando-lhe, se for o
caso, a propositura do acordo tratado na Resolução nº 181, com as alterações feitas
pela Resolução nº 183, ambas do CNMP e na Orientação Conjunta nº 03/2018, das 2ª,
4ª e 5ª CCR/MPF.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela não
homologação de arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da
votação os membros Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá e o Dr. Juliano Baiocchi
Villa-Verde de Carvalho.

Processo:

JF-SS-0000886Voto: 983/2019
93.2016.4.05.8202-INQ

Origem: GABPRM2-FTV FELIPE
TORRES
VASCONCELOS

Relator(a):
Ementa:

Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN
INQUÉRITO POLICIAL. POSSÍVEL PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART.
70 DA LEI N° 4.117/62. APREENSÃO DE RÁDIO TRANSMISSOR
SINTONIZADO NA FREQUÊNCIA DA POLÍCIA. REVISÃO DE
ARQUIVAMENTO (ART. 62, IV, DA LC N.º 75/93). CASO QUE NÃO SE TRATA
DE RÁDIO COMUNITÁRIA. USO DO EQUIPAMENTO QUE REVELA A
CONCRETA
REPROVABILIDADE
NA
CONDUTA
PERPETRADA.
INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA NA PRESENTE
HIPÓTESE. PROSSEGUIMENTO DA INVESTIGAÇÃO. 1. Inquérito Policial
instaurado em razão da apreensão de um aparelho de rádio comunicação que copia a
frequência da Polícia Militar, em poder do investigado. 2. O Procurador da República
oficiante promoveu o arquivamento consignando que "O dispositivo legal mencionado
harmoniza-se com o entendimento jurisprudencial de que equipamentos com potencia
de até 25 W, devem efetivamente ser consideradas como de baixa potência, denotando
a insignificância de seu potencial lesivo". 3. Necessário esclarecer que a Lei nº
9.612/98, que instituiu o Serviço de Radiodifusão Comunitária, definiu como de baixa
potência o serviço de radiodifusão prestado com potência máxima de 25 Watts ERP.
Tal definição harmoniza-se com o entendimento jurisprudencial de que estações
rudimentares podem ser consideradas, a depender do caso concreto, como de baixa
potência, denotando a insignificância de seu potencial lesivo. 4. É o que ocorre, por
exemplo, no caso de rádio comunitária instalada de maneira rudimentar em área de
comunidade de baixa renda, distante de outras emissoras de rádio e televisão e de
aeroportos, sem finalidade política e interferência nos serviços de telecomunicação e
de transporte aéreo, exercendo, tão somente, a liberdade de expressão e informação. 5.
No caso em exame, entretanto, a conduta subsome-se, em tese, à conduta delitiva
prevista no art. 70 da Lei nº 4.117/62 e não se ajusta às ponderações expostas, uma vez
que conforme se extrai dos autos, apesar da utilização de transmissor com potência de
05 Watts, não se trata aqui de Rádio Comunitária, mas sim de investigado que possuía
um rádio comunicador que copia a frequência da polícia. 6. Dessa forma, o uso de tal
equipamento revela a concreta reprovabilidade na conduta perpetrada, sendo
prematuro o arquivamento. 7. Precedente da 2ª CCR: Voto n° 1658/2018, Processo n°
1.25.008.000050/2018-20, julgado na Sessão de Revisão n° 708, de 12/03/2018,
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unânime. 8. Não homologação do arquivamento e designação de outro membro do
Ministério Público Federal para prosseguir na investigação.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela não
homologação de arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da
votação os membros Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá e o Dr. Juliano Baiocchi
Villa-Verde de Carvalho.

Processo:

1.33.012.000091/2017-02

Relator(a):
Ementa:

Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN
Procedimento instaurado a partir de notícia anônima no sentido de que Declarações de Aptidão
ao PRONAF (DAP) sob responsabilidade do Sindicato da Agricultura Familiar de Iporã do
Oeste são preenchidos irregularmente deixando de consignar rendimentos recebidos fora do
estabelecimento rural pelos proponentes. Exemplifica o caso com os documentos emitidos em
nome do Vice-Prefeito, de vereador, professora aposentada, empresário e empregado de
empresa urbana. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Ausência de realização
de qualquer diligência pelo Procurador da República oficiante. Realização de pesquisa por
intermédio do Sistema Nacional de Pesquisa e Análise " SNP/SINASSPA a pedido da Relatora.
Resultado da pesquisa que corrobora as diversas informações inicialmente narradas pelo
noticiante. Existência de elementos que justificam o prosseguimento das investigações na
apuração de eventuais irregularidades/ilícitos penais. Arquivamento prematuro. Não
homologação. Designação de outro membro do Ministério Público Federal para prosseguir na
investigação.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela não homologação
de arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros Dr.
José Adonis Callou de Araújo Sá e o Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

Deliberação:

PADRÃO
Homologação do Declínio de atribuição
016.
Processo:

Relator(a):
Ementa:

Deliberação:

017.

Divulgação: quarta-feira, 13 de março de 2019

DPF/GVS/MG-00064/2017-INQ

Voto: 277/2019

Voto: 683/2019

Origem:
PROCURADORIA
DA
REPUBLICA - SANTA
CATARINA

Origem: GABPRM1-LMM LILIAN
MIRANDA
MACHADO

Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN
Inquérito Policial. Crime de furto (CP, art. 155, § 4º, I e IV) praticado contra agência dos
Correios. Relato de que a agência foi arrombada, tendo sido subtraída a quantia de R$
29.776,07 pertencente ao patrimônio do Banco do Brasil S.A, bem como de selos dos
Correios avaliados em R$ 2.412,00. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 33 da
2ª CCR). Valores subtraídos que pertenciam quase que integralmente ao Banco do Brasil,
sociedade de economia mista. Dano sem relevância significativa ao serviço postal.
Precedentes do STJ (CC nº 145.800/TO, DJe 25/4/2016; CC nº 133.751/SP, DJe 4/12/2014)
e da 2ª CCR (JF/CE-0000735-11.2017.4.05.8100-INQ, 676ª Sessão de Revisão, 24/4/2017,
unânime). Prejuízo que, em regra, é suportado pelo banco postal, que no contrato firmado
para que a ECT atue como correspondente bancário, há cláusula em que expressamente o
contratante (Banco do Brasil) se responsabiliza por ressarcir eventuais perdas de valores
decorrentes de assaltos, roubos, furtos ou sinistros. Não ocorrendo com a infração prejuízos
penalmente relevantes a bens, serviços ou interesse direto e específico da União, suas
entidades autárquicas ou empresas públicas, não se firma a competência da Justiça Federal,
e, consequentemente, falece atribuição ao Ministério Público Federal para a persecução
penal. Inteligência do art. 109, IV, da Constituição Federal. Homologação do declínio de
atribuições ao Ministério Público Estadual.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os
membros Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá e o Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de
Carvalho.

Processo:

DPF/ILS/BA-00158/2017-INQ

Voto: 931/2019

Origem:
GABPRM001MRF - MARCELA REGIS
FONSECA

Relator(a):
Ementa:

Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN
Inquérito Policial. Possível prática do crime de estelionato majorado (CP, art. 171, § 3°).
Prisão em flagrante de M.S. de J. em posse de cartão para saque de beneficio previdenciário
do idoso C.V.S. De acordo com informações dos autos, a investigada era cuidadora do
aposentado e recebeu dele o cartão e a senha, sendo a responsável pelo saque do benefício,
pela realização de pagamentos, por levá-lo ao hospital, etc. Quando de sua prisão, relatou
que vinha sacando o benefício há cerca de 08 (oito) meses e que o idoso teria ido a
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Canavieiras visitar uma neta, tendo desaparecido depois. Desde então, realizou os saques
da conta do titular do benefício em proveito próprio, acreditando que o idoso se encontrava
em Canavieiras. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 33). Efetuadas diligências
junto ao INSS, a hospitais da região, a cartórios de registro de pessoas naturais e a
vizinhança da residência do beneficiário, não foi colhida qualquer prova no sentido de
eventual óbito do idoso. Eventual crime de estelionato entre particulares, sendo que o
verdadeiro prejudicado pelos saques indevidos foi o próprio titular do benefício, e não o
INSS, uma vez que não restou provado o óbito do idoso. Inexistência de lesão direta a bens,
serviços ou interesses da União ou de suas entidades. Informações de que a Autarquia
Federal suspendeu o pagamento do benefício, em razão da não apresentação de prova de
vida pelo titular. Ausência de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do
Ministério Público Federal para a persecução penal. Homologação do declínio em favor do
Ministério Público Estadual.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação
do declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os
membros Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá e o Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de
Carvalho.

Processo:

DPF/RN-2018.0000326-IP
Eletrônico

Relator(a):
Ementa:

Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN
Inquérito Policial. Certidão de Ocorrência informando que a vítima foi surpreendida em
seu local de trabalho (oficina) por dois indivíduos armados, que subtraíram um veículo e
seus pertences pessoais, dentre eles um cartão de débito da CEF, em nome de seu pai.
Relato de que, após o roubo, os assaltantes realizaram dois saques em caixa de Banco 24h
localizado em terminal rodoviário. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 33).
Diligências. A CEF negou o pleito de ressarcimento da vítima, uma vez que os saques
foram realizados em terminais de autoatendimento da rede Banco 24h, que exigem uso da
senha do cartão e sobre os quais a CEF não possui ingerência. Concluiu-se que não foram
verificados indícios de fraude eletrônica nas transações contestadas ou falha no sistema
de segurança do banco. Consta dos autos, ainda, que em pesquisa realizada no sistema
CRETA, foi possível encontrar a existência de Ação Ordinária, ajuizada pelo titular do
cartão face da CEF, que também foi julgada improcedente pela Justiça Federal, sob o
fundamento de que os saques foram realizados com o uso do cartão e da senha, não
havendo indícios de clonagem. Não verificação de falha na prestação do serviço ou no
sistema de segurança da instituição financeira. Inexistência de lesão direta a bens, serviços
ou interesses da União ou de suas entidades. Ausência de elementos de informação
capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal.
Homologação do declínio em favor do Ministério Público Estadual.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação
do declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os
membros Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá e o Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de
Carvalho.

Deliberação:

019.

Divulgação: quarta-feira, 13 de março de 2019

-Voto: 855/2019

Voto: 819/2019

Origem: GABPR8 -GBCJ GILBERTO BARROSO DE
CARVALHO JUNIOR

Processo:

JF/MG-000645736.2017.4.01.3800-INQ

Origem: GABPR18-CARSM
- CARLOS ALEXANDRE
RIBEIRO
DE
SOUZA
MENEZES

Relator(a):
Ementa:

Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN
Inquérito Policial instaurado para apurar a prática dos crimes previstos nos arts. 241-A e
241-B, ambos da Lei 8.069/90, tendo em vista o armazenamento de material pornográfico
envolvendo criança e/ou adolescente em disco rígido. MPF: Declínio ao MPE por
entender não haver de transnacionalidade na conduta. Discordância do magistrado, por
considerar prematuro o declínio. Aplicação do art. 28 do CPP c/c o art. 62, inc. IV, da
LC nº 75/93. Em análise às informações constantes dos autos não se vislumbra indícios
da transnacionalidade do delito, mister porque o laudo pericial acostado nos autos, após
a manifestação judicial, produzido a partir dos materiais apreendidos pertencentes ao
investigado, concluiu não ter identificado disponibilização dos arquivos de pornografia
infantil. O armazenamento das fotos e do vídeo ocorreram apenas em equipamento
eletrônico do investigado. Crime praticado em local de acesso restrito. Ausência de
indícios de que as imagens foram postadas em site de amplo acesso. Diante da ausência
da transnacionalidade da conduta falece à Justiça Federal a competência para processar
e julgar o crime: "A extração da potencial internacionalidade do resultado advém do nível
de abrangência próprio de sítios virtuais de amplo acesso, bem como da reconhecida
dispersão mundial preconizada no art. 2º, I, da Lei 12.965/14, que instituiu o Marco Civil
da Internet no Brasil. Não se constata o caráter de internacionalidade, ainda que potencial,
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quando o panorama fático envolve apenas a comunicação eletrônica havida entre
particulares em canal de comunicação fechado, tal como ocorre na troca de e-mails ou
conversas privadas entre pessoas situadas no Brasil. Evidenciado que o conteúdo
permaneceu enclausurado entre os participantes da conversa virtual, bem como que os
envolvidos se conectaram por meio de computadores instalados em território nacional,
não há que se cogitar na internacionalidade do resultado" (STF " RE 628624, Tribunal
Pleno, julgado em 29/10/2015, DJe 06/04/2016). Aplicação do Enunciado nº 50 da 2ª
CCR. Precedente 2ªCCR IPL nº 0000956-19.2018.4.01.3816, Sessão nº 713 de
23/04/2018, Rel. Maria Helena de Carvalho Nogueira de Paula, unânime). Manutenção
do declínio de atribuições.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação
do declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação
os membros Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá e o Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde
de Carvalho.
1.22.000.005464/2018-27 - Eletrônico

Relator(a):
Ementa:

Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN
Notícia de Fato. Possível crime de desobediência (CP, art. 330), praticado por servidor do INSS
que teria descumprido ordem emanada por Juiz de Direito no curso de ação cível em trâmite na
Justiça Estadual. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32). Crime cujo bem jurídico
tutelado é a Administração em Geral, representada pela Justiça Estadual no presente caso, que
teve sua ordem descumprida. Inexistência de lesão direta a bens, serviços ou interesses da
União ou de suas entidades. Ausência de elementos de informação capazes de justificar a
atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal. Homologação do declínio
em favor do Ministério Público Estadual.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros
Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá e o Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

Voto: 792/2019

1.22.000.005941/2018-54 - Eletrônico

Relator(a):
Ementa:

Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN
Notícia de Fato. Possível crime de fraude à execução (CP, art. 179), ocorrido em processo
tramitado perante a Justiça Estadual. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado n° 32 - 2ª
CCR). A fraude noticiada ocorreu, em tese, perante a Justiça Estadual (27ª Vara Cível da
Comarca de Belo Horizonte), sendo, portanto, de competência do Juizado Especial Criminal
Estadual o seu processo e julgamento. Ausência de elementos de informação capazes de
justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal. Homologação do
declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros
Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá e o Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

Processo:

Relator(a):
Ementa:

Deliberação:

1.26.006.000134/2017-65 - Eletrônico

Voto: 798/2019

Origem:
PROCURADORIA
DA
REPUBLICA - MINAS
GERAIS

Processo:

Deliberação:

022.

Publicação: quinta-feira, 14 de março de 2019

Processo:

Deliberação:

021.

Divulgação: quarta-feira, 13 de março de 2019

Voto: 853/2019

Origem:
PROCURADORIA
DA
REPUBLICA - MINAS
GERAIS

Origem:
PROCURADORIA
REPÚBLICA
MUNICÍPIO
GOIANA-PE

DA
NO
DE

Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN
Notícia de Fato para apurar a possível prática de crime contra a ordem tributária por parte dos
sócios de empresa privada, consistente na venda de mercadorias sem o devido recolhimento do
ICMS - NORMAL nos períodos fiscais compreendidos entre setembro/2009 a dezembro/2011.
Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Possível sonegação de
Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços " ICMS, de competência estadual.
Ausência de elementos de informação capazes de legitimar a atribuição do MPF para
persecução penal. Precedente da 2ª CCR: Voto n° 1147/2017, Processo n°
1.17.001.000187/2016-54, sessão n° 673, de 06/03/2017, unânime. Homologação do declínio
ao Ministério Público Estadual.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros
Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá e o Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.
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Relator(a):
Ementa:

Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN
Notícia de Fato. Crime contra a economia popular (Lei nº 1.521/51, art. 2º, inc. IX).
Manifestação de possível irregularidade na sugestão de investimento com retorno de juros
exorbitantes por empresa privada, sediada em Novo Hamburgo/RS. Revisão de declínio de
atribuições (Enunciado n° 32 - 2a CCR). Fraude conhecida como "pirâmide financeira", que
envolve a permuta de dinheiro pelo recrutamento de outras pessoas para o esquema, sem que
qualquer produto ou serviço seja efetivamente entregue. Incidência do Enunciado n. 498 da
Súmula do Supremo Tribunal Federal (Compete a justiça dos estados, em ambas as instâncias,
o processo e o julgamento dos crimes contra a economia popular). Conduta que não caracteriza
crime contra o Sistema Financeiro Nacional, situação que afasta a competência da Justiça
Federal. Precedentes STJ: HC 293.052/SP, Quinta Turma, DJe 13/02/2015; CC 121.146/MA,
Terceira Seção, DJe 25/06/2012. Ausência de elementos de informação capazes de justificar a
atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal. Homologação do declínio de
atribuições ao Ministério Público Estadual.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros
Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá e o Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.
Voto: 704/2019

Origem:
PROCURADORIA
DA
REPÚBLICA
NO
MUNICÍPIO DE NOVO
HAMBURGO-RS

Processo:

1.30.001.002956/2018-89 - Eletrônico

Relator(a):
Ementa:

Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN
Notícia de Fato. Suposta venda irregular de arma de fogo de uso restrito (Lei nº 10.826/2003,
art. 17). Revisão de declínio (Enunciado nº 32 " 2ª Câmara). O Estatuto do Desarmamento não
modificou a competência para o processo e julgamento dos crimes de porte ilegal de arma de
fogo, que continua sendo da Justiça Estadual. Precedentes STJ, Terceira Seção: CC
128.616/PR, DJe 18/03/2015; CC 132.061/PR, DJe 18/12/2014. Ausência de elementos
capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal. Homologação do declínio de
atribuições ao Ministério Público Estadual.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros
Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá e o Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.
Voto: 985/2019

Origem:
PROCURADORIA
DA
REPÚBLICA
NO
MUNICÍPIO DE NOVO
HAMBURGO-RS

Processo:

1.33.000.001160/2018-15 - Eletrônico

Relator(a):
Ementa:

Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN
Procedimento Preparatório. Possível prática do crime de estelionato entre particulares (CP, art.
171) ou contra o consumidor. Possível emissão fraudulenta de boletos para pagamento, com
utilização de dados pessoais da vítima (cliente), em nome de operadora de telefonia. Revisão
de declínio de atribuições (Enunciado nº 32). Fatos ocorridos entre particulares. Inexistência de
lesão direta a bens, serviços ou interesses da União ou de suas entidades. Ausência de elementos
de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a
persecução penal. Homologação do declínio em favor do Ministério Público Estadual.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros
Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá e o Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

Deliberação:

026.

Voto: 669/2019
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1.29.003.000029/2019-14 - Eletrônico

Deliberação:

025.

Publicação: quinta-feira, 14 de março de 2019

Processo:

Deliberação:

024.

Divulgação: quarta-feira, 13 de março de 2019

Voto: 699/2019

Origem:
PROCURADORIA
DA
REPUBLICA - SANTA
CATARINA

Processo:

1.33.000.002392/2018-82 - Eletrônico

Origem:
PROCURADORIA
DA
REPUBLICA - SANTA
CATARINA

Relator(a):
Ementa:

Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN
Notícia de Fato. Suposto crime contra a economia popular (Lei nº 1.521/51, art. 2º, inc. IX)
e/ou de estelionato (CP, art. 171). Manifestação apresentada na Sala de Atendimento do
Cidadão comunicando que determinada empresa pratica pirâmide financeira, enganando
diversas pessoas, por meio da internet. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado n° 32 2a CCR). Fraude conhecida como "pirâmide financeira", que envolve a permuta de dinheiro
pelo recrutamento de outras pessoas para o esquema, sem que qualquer produto ou serviço seja
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Outras deliberações(Declínio)
027.
Processo:

Relator(a):
Ementa:

Deliberação:

Homologação de Arquivamento
028.
Processo:

Relator(a):
Ementa:

Deliberação:

029.

Divulgação: quarta-feira, 13 de março de 2019

Publicação: quinta-feira, 14 de março de 2019
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efetivamente entregue. Incidência do Enunciado nº 498 da Súmula do Supremo Tribunal
Federal (Compete a justiça dos estados, em ambas as instâncias, o processo e o julgamento dos
crimes contra a economia popular). Conduta que não caracteriza crime contra o Sistema
Financeiro Nacional, situação que afasta a competência da Justiça Federal. Precedentes do STJ
(HC 293.052/SP, Quinta Turma, DJe 13/02/2015; CC 121.146/MA, Terceira Seção, DJe
25/06/2012) e da 2ª CCR (Processo n° 1.16.000.002216/2018-21, julgado na Sessão n° 722, de
27/08/2018, unânime). Ausência de elementos de informação capazes de justificar a atribuição
do Ministério Público Federal para a persecução penal. Homologação do declínio de atribuições
ao Ministério Público Estadual.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros
Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá e o Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

1.33.000.000896/2016-04

Voto: 693/2019

Origem:
PROCURADORIA
DA
REPUBLICA - SANTA
CATARINA

Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN
Procedimento Investigatório Criminal. Comunicação de suposta prática dos crimes previstos
nos arts. 138 e 139, ambos do CP. Noticiante (particular) narra que um indivíduo o difamou e
o caluniou, ao prestar informação falsa de que o ora comunicante teria construído em local não
permitido. Relata, também, suposto abuso de autoridade praticado por Procuradora da
República. Revisão (LC 75/93, art. 62, IV). 1) Os supostos crimes de calúnia e de difamação
noticiados, envolvendo particulares, são de ação penal privada, que somente se procede
mediante queixa (CP, art. 145). Ausência de atribuição do Ministério Público para promover a
ação penal. Homologação do arquivamento. 2) Com relação ao suposto crime de abuso de
autoridade praticado por Procuradora da República, houve a promoção de declínio de atribuição
à Procuradoria Regional da República da 4ª Região, para conhecimento dos fatos. Aplicação
do Enunciado n° 25 desta 2ª CCR. Remessa dos autos à PRR4.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento e do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual, nos termos do voto
do(a) relator(a). Participaram da votação os membros Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá e o
Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

DPF/CAX-0116/2015-IPL

Voto: 926/2019

Origem: GABPRM1-MMF MARILIA
MELO
DE
FIGUEIREDO

Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN
Inquérito Policial. Suposta prática do crime previsto no art. 163, §1°, III, do CP.
Manifestação particular comunicando possíveis irregularidades no manejo de recursos
provenientes do INCRA repassados a Associação de Agricultores Familiares, o que
poderia configurar apropriação indébita. Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV).
Diligências. Oficiado, o INCRA informou que os recursos foram aplicados de forma
regular, conforme o andamento e entrega das obras. O investigado recebeu os valores após
vistoria e autorização do INCRA, que os considerou proporcionais aos trabalhos
realizados. Ausência de indícios da prática de crime. Homologação do arquivamento, sem
prejuízo do disposto no art. 18 do CPP.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação
do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros
Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá e o Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

Processo:

DPF-PATOS-0185/2017- Voto: 676/2019
IPL

Origem: GABPRM1-ADPL ANDERSON
DANILLO
PEREIRA LIMA

Relator(a):
Ementa:

Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN
Inquérito Policial. Suposto crime de invasão de terras públicas federais, conduta
prevista, em tese, no art. 20, parágrafo único da Lei 4.947/66. Revisão de arquivamento
(LC nº 75/93, art. 62, IV). Das declarações prestadas pelo investigado, depreende-se que
ele adquiriu no ano de 2014, o terreno em questão, por R$ 20.000,00, e, iniciou a
construção de um lava jato. Aduziu ainda, ter comprado o terreno sem saber de qualquer
irregularidade junto ao DNIT, apresentando Escritura Pública da terra, o que demonstra
sua boa-fé e ausência de intenção de invadir faixa de domínio federal. Ademais,
informou seu interesse em resolver a situação, e, se for o caso, desocupar o local sem
qualquer resistência. Como não houve invasão de terras, mas sim sucessão possessória,
forçoso reconhecer a ausência do elemento objetivo do injusto inserto no referido tipo
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penal. Em outras palavras, se o investigado "adquiriu" a área de uma outra pessoa que
já a ocupava, não há, por parte dele, a prática do crime disposto no art. 20, da Lei n°
4.947/66, pois ausente o dolo. Registre-se, sem prejuízo de eventuais medidas
administrativas e/ou judiciais com vista à recuperação do imóvel. Falta de justa causa
para a persecução penal. Homologação do arquivamento.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela
homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da
votação os membros Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá e o Dr. Juliano Baiocchi
Villa-Verde de Carvalho.
JF-AM-0001624Voto: 680/2019
Origem: GABPRM2-ISS 29.2017.4.01.3200-INQ
IGOR DA SILVA SPINDOLA
Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN
Inquérito Policial. Possível prática do crime previsto no art. 33 da Lei n° 11.343/2006.
Apreensão de 6,6 kg de substância entorpecente (cocaína), que estava sendo
transportada a bordo de embarcação que fazia o trajeto de Tabatinga/AM até
Manaus/AM. Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). Substância encontrada
em uma mochila preta em cima de um armário de ferro utilizado pela tripulação, em
área de livre circulação e acesso de pessoas. Embarcação que possui 03 (três) pisos,
capacidade para aproximadamente 200 (duzentos) passageiros e que não identifica as
bagagens embarcadas. Ausência de indícios de autoria delitiva. Esgotamento das
diligências investigatórias razoavelmente exigíveis e inexistência de linha
investigatória potencialmente idônea. Homologação do arquivamento, sem prejuízo do
disposto no art. 18 do CPP.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela
homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da
votação os membros Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá e o Dr. Juliano Baiocchi
Villa-Verde de Carvalho.

Processo:

1.11.000.001407/2018-52 - Eletrônico

Relator(a):
Ementa:

Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN
Notícia de Fato. Suposto crime de difamação (CP, art. 139) praticado por meio da rede mundial
de computadores. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Dos documentos
juntados pelo representante, consta imagem de uma charge, postada por meio do aplicativo de
fotos Instagram, em que o presidente eleito, então candidato à Presidência da República, utiliza
vestes com símbolo nazista, sendo-lhe atribuída fala de caráter preconceituoso. O crime de
difamação é de ação penal privada (CP, art. 145). Ausência de atribuição do Ministério Público
para promover a ação penal e, consequentemente, de justa causa para o prosseguimento do
feito. Injustificável remessa dos autos ao Ministério Público Estadual. Homologação do
arquivamento.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros Dr.
José Adonis Callou de Araújo Sá e o Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

Deliberação:

032.

Divulgação: quarta-feira, 13 de março de 2019

Processo:

Relator(a):
Ementa:

1.13.000.000892/2015-20

Voto: 867/2019

Voto: 930/2019

Origem:
PROCURADORIA
DA
REPÚBLICA
ALAGOAS/UNIÃO DOS
PALMARES

Origem:
PROCURADORIA
REPÚBLICA
AMAZONAS

DA
-

Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN
Procedimento Investigatório Criminal instaurado para apurar possíveis condutas criminosas
perpetradas por ex-titular de cartório, responsável, em tese, por fraudes que propiciaram
grilagem de terras públicas. Suposta prática de crimes de falsidade ideológica e de estelionato,
decorrentes de irregularidades em registros imobiliários, com possibilidade de algumas
matrículas serem incidentes sobre glebas federais. Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62,
IV). Diligências. Das 15 (quinze) matrículas reconhecidamente incidentes sobre glebas
federais, 03 (três) não possuíam irregularidades, conforme comparação dos resultados de
correição extraordinária promovida pelo TJ/AM com os dados do INCRA. Com relação às
ilicitudes atinentes a 09 (nove) imóveis, tais fatos já foram objeto de ação penal. Quanto aos 03
(três) casos restantes, não há viabilidade de existirem ilicitudes posteriores a 2011 para
apuração no presente procedimento. Investigado com mais de 70 (setenta) anos de idade.
Prescrição da pretensão punitiva (CP, art. 109, III c/c art. 115). Homologação do arquivamento,
sem prejuízo do disposto no art. 18 do CPP.
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Processo:

1.13.000.002582/2018-92 - Eletrônico

Processo:

Relator(a):
Ementa:

Deliberação:

Voto: 928/2019

Origem:
PROCURADORIA
REPÚBLICA
AMAZONAS

DA
-

Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN
Notícia de Fato. Manifestação anônima relatando a suposta prática do crime de esbulho
possessório envolvendo o prédio da antiga sede do IBGE em Manaus, que teria sido invadido
e ocupado por criminosos. Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). Diligências.
Oficiado, O IBGE informou que a posse do referido prédio foi cedida por dez anos ao
Município de Manaus. Por sua vez, o referido Município informou que não houve a alegada
invasão do imóvel, sendo que este está desocupado e trancado com cadeados e correntes,
conforme relatório de vistoria juntado aos autos. Ausência de indícios da prática de crime.
Homologação do arquivamento, sem prejuízo do disposto no art. 18 do CPP.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros Dr.
José Adonis Callou de Araújo Sá e o Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.
1.14.010.000109/2018-14

Voto: 807/2019

Origem:
PROCURADORIA
REPÚBLICA
MUNICÍPIO
EUNÁPOLIS - BA

DA
NO
DE

Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN
Procedimento Investigatório Criminal instaurado para apurar a autoria e materialidade dos
crimes previstos na Lei 8.137/90. Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). Visando
apurar suposto crime contra a ordem tributária, expediu-se ofício para a DRFB, a fim de que
prestasse informações atualizadas sobre a existência de créditos constituídos. Em resposta, a
delegacia fazendária esclareceu que não há procedimento fiscal em andamento para nenhuma
das empresas ora mencionadas e que todas possuem débitos com exigibilidade suspensa.
Aplicação do Enunciado nº 24 da Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal.
Precedentes do STJ: RHC 36.070/RS, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 21/08/2014;
HC 243.889/DF, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 11/06/2013. Materialidade
delitiva, de plano, não evidenciada. Insuficiência de elementos para aferição dos valores que
eventualmente deixaram de ser recolhidos ou repassados para a autarquia previdenciária. Caso,
após atuação do Fisco, venha a se constituir definitivamente o crédito tributário elidido,
configurando, assim, a indispensável condição de procedibilidade, o Ministério Público Federal
prontamente promoverá a devida ação penal. Ausência de justa causa para o prosseguimento
da persecução penal. Homologação do arquivamento.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros Dr.
José Adonis Callou de Araújo Sá e o Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

Processo:

1.15.002.000713/2018-11 - Eletrônico

Relator(a):
Ementa:

Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN
Notícia de Fato. Supostos crimes contra a ordem tributária (Lei nº 8.137/90) e de apropriação
indébita previdenciária (CP, art. 168-A). Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV).
Diligências. Morte do investigado, consoante verificado em pesquisa realizada junto a
ASSPAD/PR-CE que confirmou o óbito, tendo sido lavrada a respectiva certidão em
08/03/2018, no Livro 00C515, fl. 00214, Termo 0000351527, no Cartório de Registro Civil da
Quarta Zona, em Fortaleza/CE. Extinção da punibilidade (CP, art. 107, I). Homologação do
arquivamento.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros Dr.
José Adonis Callou de Araújo Sá e o Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

Deliberação:

036.
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Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros Dr.
José Adonis Callou de Araújo Sá e o Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

Deliberação:

035.

Publicação: quinta-feira, 14 de março de 2019

Deliberação:

Relator(a):
Ementa:

034.

Divulgação: quarta-feira, 13 de março de 2019

Processo:

1.20.002.000280/2018-25 - Eletrônico

Voto: 670/2019

Voto: 761/2019

Origem:
PROCURADORIA
DA
REPÚBLICA
NO
MUNICÍPIO
DE
J.
NORTE/IGUATU-CE

Origem:
PROCURADORIA
REPÚBLICA

DA
NO
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MUNICÍPIO DE SINOPMT
Relator(a):
Ementa:

Deliberação:

037.

Processo:

1.22.013.000278/2018-52 - Eletrônico

Relator(a):
Ementa:

Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN
Notícia de Fato. Suposta prática de crimes contra a ordem tributária. Manifestação
encaminhada à Sala de Atendimento ao Cidadão comunicando que determinada empresa, ao
invés de emitir nota fiscal de serviços prestados ou venda de produtos, entrega mero papel em
bloco de recibo comum, além da prática de outras ilegalidades. Revisão de arquivamento (LC
nº 75/93, art. 62, IV). Diligência. Instada a se manifestar, a empresa representada negou as
acusações que lhes são feitas, apresentando documentos comprobatórios de seu quadro
funcional, imagens do estabelecimento comercial, faturamento e recolhimento de impostos.
Informações de que se trata de microempresa, com quadro funcional reduzido integrado por
três empregados e seus três sócios, com faturamento médio mensal de R$ 20.000,00 (vinte mil
reais) e é optante pelo Simples. Além do mais, o suposto crime em análise possui natureza
material, cuja ocorrência depende da constituição definitiva do crédito tributário. Ausência, no
momento, da referida constituição definitiva. Súmula Vinculante n° 24 do STF. Cópias dos
autos já encaminhadas à Receita Federal do Brasil, para ciência e adoção das providências
cabíveis. Após o trânsito em julgado na esfera administrativa, por imposição legal, a Autoridade
Fiscal deverá enviar eventual Representação Fiscal para Fins Penais ao Ministério Público
Federal. Homologação do arquivamento, sem prejuízo do disposto no art. 18 do CPP.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros Dr.
José Adonis Callou de Araújo Sá e o Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

Deliberação:

038.

Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN
Notícia de Fato. Possível prática dos crimes tipificados nos arts. 297, § 4º, e 337-A, ambos do
CP. Omissão de contrato de trabalho em CTPS e sonegação de contribuições previdenciárias.
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). 1) Quanto à omissão de anotação em CTPS,
o caso é de absorção do crime do art. 297, § 4º, pelo crime do art. 337-A, ambos do CP, já que
a conduta omissiva foi meio para a consumação da sonegação da contribuição previdenciária.
Essa posição, inclusive, encontra-se em harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal
de Justiça (AREsp 386863, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 18/06/2015; Aresp 012926, Rel.
Min. Rogério Schietti Cruz, 13/08/2014; Resp 1323867, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze,
06/05/2013; EREsp 1154361/MG, Rel. Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, Dje 06/03/2014; HC
114.051/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, 5ª Turma, DJe 25/04/2011). Em caso análogo (Processo nº
1.25.000.000894/2013-36), o Conselho Institucional do MPF, reformando decisão proferida
pela 2ª CCR, entendeu pela absorção do crime previsto no art. 297, § 4º, do CP pelo crime de
sonegação de contribuição previdenciária (CP, art. 337-A). 2) Crime de sonegação de
contribuição previdenciária (CP, art. 337-A). O valor dos créditos previdenciários não
recolhidos totaliza um montante de aproximadamente R$ 2.497,91. Consoante recente decisão
do STJ confirmando a necessidade de alinhamento jurisprudencial ao entendimento reiterado
pelo Supremo Tribunal Federal (REsp 1709029/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Terceira
Seção, julgado em 28/02/2018, DJe 04/04/2018), incide o princípio da insignificância aos
crimes tributários federais e de descaminho quando o débito tributário verificado não
ultrapassar o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a teor do disposto no art. 20 da Lei nº
10.522/2002, com as atualizações efetivadas pelas Portarias nº 75 e 130, ambas do Ministério
da Fazenda. 3) Homologação do arquivamento.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros Dr.
José Adonis Callou de Araújo Sá e o Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.
Voto: 700/2019

Voto: 987/2019

Origem:
PROCURADORIA
DA
REPÚBLICA
NO
MUNICÍPIO DE POUSO
ALEGRE-MG

Processo:

1.25.008.000694/2018-18 - Eletrônico

Origem:
PROCURADORIA
DA
REPÚBLICA
NO
MUNICÍPIO DE PONTA
GROSSA-PR

Relator(a):
Ementa:

Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN
Notícia de Fato. Manifestação apresentada na Sala de Atendimento ao Cidadão para apurar
possível prática do crime descrito no art. 20, § 2º, da Lei nº 7.716/89. Postagem de suposto
conteúdo discriminatório contra nordestinos em rede social, consistente na expressão "Nordeste
provando que é melhor viver de bolsa do que trabalhar". Revisão de arquivamento (LC nº 75/93,
art. 62, IV). A publicação em análise, malgrado possa provocar dissabor e indignação, não se
mostra suficiente para atrair a tutela penal e restringir o direito fundamental à liberdade de
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expressão. As limitações ao referido postulado somente devem ocorrer em hipóteses extremas,
nas quais essas restrições sejam imprescindíveis a ponto de exigir a proteção de um outro direito
fundamental. Ponderação e proporcionalidade na aplicação da lei penal. Excesso não verificado
no caso. Livre exercício da liberdade de expressão, garantia essencial ao aperfeiçoamento das
instituições. Não verificação da prática de crime, no caso concreto. Falta de justa causa para a
persecução penal. Homologação do arquivamento.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros Dr.
José Adonis Callou de Araújo Sá e o Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.
1.26.004.000354/2018-90 - Eletrônico

Relator(a):
Ementa:

Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN
Notícia de Fato. Possível crime de estelionato contra o INSS (CP, art. 171, § 3º). Supostos
saques indevidos de 08 (oito) parcelas de benefício previdenciário (sendo 04 de aposentadoria
e outras 04 de pensão por morte), após o óbito da segurada. Revisão de arquivamento (LC nº
75/93, art. 62, IV). Em que pese tenha sido apontado o nome de uma possível suspeita, foi
mencionado apenas seu prenome, sem qualquer elemento adicional. Diligências realizadas pela
Polícia Federal restaram infrutíferas. Inexistência de procurador ou representante legal
cadastrado à época do óbito. Saques realizados mediante cartão magnético. Impossibilidade de
se obter imagens junto às instituições bancárias, para fins de descoberta da possível autoria.
Fatos ocorridos há mais de 07 (sete) anos. Ausência de justa causa para o prosseguimento da
persecução penal. Homologação do arquivamento, sem prejuízo do disposto no art. 18 do CPP.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros Dr.
José Adonis Callou de Araújo Sá e o Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

Voto: 702/2019

Voto: 725/2019

Origem:
PROCURADORIA
DA
REPÚBLICA
NO
MUNICÍPIO
DE
SALGUEIRO/OURICURI

Processo:

1.26.005.000194/2018-79 - Eletrônico

Relator(a):
Ementa:

Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN
Notícia de Fato. Possível prática de crime previsto na Lei de Segurança Nacional (Lei n°
7.170/83, arts. 22 e/ou 23) e nos arts. 286, 287 e/ou 288, todos do CP. Comunicação de que,
por ocasião da paralisação nacional dos caminhoneiros, centenas de pessoas dirigiram-se à sede
do 71° Batalhão de Infantaria do Exército, várias delas requerendo a intervenção militar no país
como solução à corrupção, por "não acreditarem mais nos políticos". Revisão de arquivamento
(LC nº 75/93, art. 62, IV). Não houve a identificação dos participantes, cingindo-se a
representação à menção de que haviam centenas de pessoas envolvidas no caso narrado.
Inexistência de indícios de autoria delitiva e de diligências capazes de alterar o panorama
probatório atual. Ausência de justa causa para o prosseguimento da persecução penal.
Homologação do arquivamento, sem prejuízo do disposto no art. 18 do CPP.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros Dr.
José Adonis Callou de Araújo Sá e o Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

Deliberação:

041.

Publicação: quinta-feira, 14 de março de 2019

Processo:

Deliberação:

040.

Divulgação: quarta-feira, 13 de março de 2019

Voto: 603/2019

Origem:
PROCURADORIA
DA
REPÚBLICA
NO
MUNICÍPIO
DE
GARANHUNS/ARCOV.

Processo:

1.28.000.001423/2015-03

Origem:
PROCURADORIA
DA
REPUBLICA
RIO
GRANDE
DO
NORTE/CEARÁ-MIRIM

Relator(a):
Ementa:

Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN
Procedimento Investigatório Criminal. Crimes de estelionato contra a Caixa Econômica
Federal (CP, art. 171, § 3º), perpetrados em concurso de agentes por uma quadrilha de pessoas
especializada na adulteração de contracheques, de um lado, e por servidores da Universidade
Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), do outro. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93,
art. 62, IV). O modus operandi dos autores dos crimes consistia, basicamente, no seguinte: os
integrantes da quadrilha abordavam individualizadamente, entre meados de 2008 e 2011,
servidores da UFRN, propondo a cada um deles pleitear um empréstimo à CEF. Ao saber do
servidor que não possuía mais margem consignável - porque, por exemplo, já havia contraído
outros empréstimos consignados - ou que sua margem era muito pequena, o quadrilheiro
propunha ao servidor adulterar, em seu contracheque, essa margem consignável para maior,
permitindo a liberação de um valor considerável de empréstimo - de regra, muito superior
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Deliberação:

042.

Divulgação: quarta-feira, 13 de março de 2019

Publicação: quinta-feira, 14 de março de 2019
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àquele que poderia ser honrado pelo servidor -, pelo qual o quadrilheiro cobrava um percentual
entre 40% (quarenta por cento) e 50% (cinquenta por cento). A despeito das diversas diligências
realizadas pela Polícia Federal e por este Órgão Ministerial - complementarmente, após a
finalização do Inquérito Policial nº 0046/2011, não foi possível identificar os integrantes da
quadrilha que capitaneou os golpes, assediando os servidores, falsificando seus contracheques
e embolsando um percentual dos empréstimos fraudulentamente obtidos. Nada obstante, este
Órgão Ministerial instaurou 11 (onze) procedimentos investigatórios criminais tendo como
foco os servidores da UFRN beneficiários dos empréstimos. Seduzidos pela conversa e pela
ânsia de pôr as mãos em dinheiro fácil, mais de 90 (noventa) servidores da UFRN aceitaram a
proposta. Feito que se refere à situação de 9 (nove) pessoas: a) 3 (três) casos em que o MPF
ofereceu denúncia e as respectivas ações penais seguem seu curso normal, inclusive com pedido
de condenação dos denunciados a ressarcir o erário; b) 3 (três) casos em que os investigados
faleceram. Reconhecimento da a extinção da punibilidade (CP, art. 107, I); c) 1 (um) caso em
que o investigado possui mais de 70 (setenta) anos de idade, razão pela qual o prazo
prescricional original (12 anos) é reduzido em metade (6 anos). Reconhecimento da extinção
da punibilidade (CP, art. 107) pela efetiva prescrição da pretensão punitiva estatal (CP, art. 109,
II c/c art. 115), tendo em vista já ultrapassado mais de 6 (seis) anos da data do crime; d) 1 (um)
caso em que não há prova da materialidade delitiva do estelionato (contracheque). Ademais,
verifica-se o que o pedido de tal documento à Caixa Econômica Federal não seria uma
alternativa producente, mormente porque já constam nos autos informações da mesma
instituição bancária dando conta de que não foi localizado o contracheque utilizado; e e) 1 (um)
caso em que não houve condições de comprovação do dolo, sobretudo porque o investigado é
deficiente auditivo e aparenta ter sido utilizado como instrumento da quadrilha para a obtenção
de mais de um empréstimo fraudulento. Esgotamento das diligências investigatórias
razoavelmente exigíveis e inexistência de linha investigatória potencialmente idônea.
Aplicação da Orientação n° 26/20161 da 2ª CCR. Homologação do arquivamento.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros Dr.
José Adonis Callou de Araújo Sá e o Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

Processo:

1.28.000.001426/2015-39

Voto: 605/2019

Origem:
PROCURADORIA
DA
REPUBLICA
RIO
GRANDE
DO
NORTE/CEARÁ-MIRIM

Relator(a):
Ementa:

Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN
Procedimento Investigatório Criminal. Crimes de estelionato contra a Caixa Econômica
Federal (CP, art. 171, § 3º), perpetrados em concurso de agentes por uma quadrilha de pessoas
especializada na adulteração de contracheques, de um lado, e por servidores da Universidade
Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), do outro. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93,
art. 62, IV). O modus operandi dos autores dos crimes consistia, basicamente, no seguinte: os
integrantes da quadrilha abordavam individualizadamente, entre meados de 2008 e 2011,
servidores da UFRN, propondo a cada um deles pleitear um empréstimo à CEF. Ao saber do
servidor que não possuía mais margem consignável - porque, por exemplo, já havia contraído
outros empréstimos consignados - ou que sua margem era muito pequena, o quadrilheiro
propunha ao servidor adulterar, em seu contracheque, essa margem consignável para maior,
permitindo a liberação de um valor considerável de empréstimo - de regra, muito superior
àquele que poderia ser honrado pelo servidor -, pelo qual o quadrilheiro cobrava um percentual
entre 40% (quarenta por cento) e 50% (cinquenta por cento). A despeito das diversas diligências
realizadas pela Polícia Federal e por este Órgão Ministerial - complementarmente, após a
finalização do Inquérito Policial nº 0046/2011, não foi possível identificar os integrantes da
quadrilha que capitaneou os golpes, assediando os servidores, falsificando seus contracheques
e embolsando um percentual dos empréstimos fraudulentamente obtidos. Nada obstante, este
Órgão Ministerial instaurou 11 (onze) procedimentos investigatórios criminais tendo como
foco os servidores da UFRN beneficiários dos empréstimos. Seduzidos pela conversa e pela
ânsia de pôr as mãos em dinheiro fácil, mais de 90 (noventa) servidores da UFRN aceitaram a
proposta. Feito que se refere à situação de 9 (nove) pessoas: a) 7 (sete) casos em que o MPF
ofereceu denúncia e as respectivas ações penais seguem seu curso normal, inclusive com pedido
de condenação dos denunciados a ressarcir o erário; e b) 2 (dois) casos em que os investigados
possuem mais de 70 (setenta) anos de idade, razão pela qual o prazo prescricional original (12
anos) é reduzido em metade (6 anos). Reconhecimento da extinção da punibilidade (CP, art.
107) pela efetiva prescrição da pretensão punitiva estatal (CP, art. 109, II c/c art. 115), tendo
em vista já ultrapassado mais de 6 (seis) anos da data do crime. Esgotamento das diligências
investigatórias razoavelmente exigíveis e inexistência de linha investigatória potencialmente
idônea. Aplicação da Orientação n° 26/20161 da 2ª CCR. Homologação do arquivamento.
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Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros Dr.
José Adonis Callou de Araújo Sá e o Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

Processo:

1.29.000.003998/2018-68 - Eletrônico

Deliberação:

Voto: 786/2019

Origem:
PROCURADORIA
REPUBLICA
GRANDE DO SUL

DA
RIO

Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN
Notícia de Fato. Manifestação particular encaminhada à Sala de Atendimento ao Cidadão
comunicando que, no período eleitoral, pessoas relacionadas a determinado candidato estavam
praticando atos violentos de xenofobia, racismos e nazismo. Afirma ainda que o então
candidato estaria utilizando policiais e pessoas ligadas às Forças Armadas como cabos
eleitorais, bem como atacando pessoas e funcionários do governo federal e ameaçando a
democracia do país por meio de textos de cunho nazista. Revisão de arquivamento (LC nº
75/93, art. 62, IV). Ressalte-se que não foram indicados sequer os nomes das pessoas que
praticaram as condutas narradas pelo noticiante ou o conteúdo dos textos mencionados. Fatos
relatados de forma vaga e genérica, desacompanhados de elementos de informação capazes de
possibilitar uma investigação idônea. Inexistência de elementos mínimos que justifiquem o
prosseguimento da persecução penal. Homologação do arquivamento, sem prejuízo do disposto
no art. 18 do CPP.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros Dr.
José Adonis Callou de Araújo Sá e o Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

Processo:

1.29.002.000400/2018-69 - Eletrônico

Relator(a):
Ementa:

Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN
Procedimento Investigatório Criminal. Suposta prática do crime de dano (CP, art. 163, III), por
indígenas, durante ocupação de imóveis da administração de parque situado em Unidade de
Conservação. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Consta dos autos que o
objeto deste procedimento é exclusivamente a apuração de eventuais danos praticados pelos
indígenas durante a ocupação, tendo em vista que a ocupação em si já foi objeto de processo
de reintegração de posse na Justiça Federal e que há inquérito civil instaurado em relação à
defesa dos interesses indígenas. Oficiado, o ICMBio informou que, com relação aos danos
materiais, o maior problema foi a sujeira e o lixo deixados, que tiveram que ser resolvidos pela
própria equipe da FLONA. Não verificação de destruição ou inutilização de bens públicos.
Ausência de justa causa para o prosseguimento da persecução penal, quanto a eventual crime
de dano. Homologação do arquivamento, sem prejuízo do disposto no art. 18 do CPP.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros Dr.
José Adonis Callou de Araújo Sá e o Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

Deliberação:

045.

Publicação: quinta-feira, 14 de março de 2019

Deliberação:

Relator(a):
Ementa:

044.

Divulgação: quarta-feira, 13 de março de 2019

Voto: 788/2019

Voto: 799/2019

Origem:
PROCURADORIA
DA
REPÚBLICA
NO
MUNICÍPIO DE CAXIAS
DO SUL-RS

Processo:

1.29.003.000474/2018-95 - Eletrônico

Origem:
PROCURADORIA
DA
REPÚBLICA
NO
MUNICÍPIO DE NOVO
HAMBURGO-RS

Relator(a):
Ementa:

Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN
Notícia de Fato. Suposto uso indevido de matrícula no Ministério da Justiça (MJ/SENASP).
Comunicação particular de que instrutores de curso de Bombeiros Voluntários teriam feito
constar sobre seus nomes o número de registro de cursos de capacitação realizados pela Rede
Ead SENASP, em certificados expedidos por Associação de Corpo de Bombeiros Voluntários.
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Oficiado, o Ministério da Segurança
Pública confirmou que os representados de fato concluíram o curso de Formação de
Formadores " SENASP, em que pese não sejam tutores da Rede Ead SENASP. Em investigação
prévia realizada, a Polícia Federal ressaltou tratar-se de questão que gravita em torno de disputa
comercial entre particulares, sendo que o denunciante atua como empresário individual na área
de treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial. Concluiu, ainda, não ter sido
constatado eventual ilícito penal, devendo supostas irregularidades na condução de curso de
formação de Bombeiro Voluntário serem comunicadas ao MEC e ao Conselho Nacional de
Bombeiros Civis. Ausência de justa causa para o prosseguimento da persecução penal.
Homologação do arquivamento, sem prejuízo do disposto no art. 18 do CPP.
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Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros Dr.
José Adonis Callou de Araújo Sá e o Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

Processo:

1.30.005.000028/2019-21 - Eletrônico

Deliberação:

Voto: 781/2019

Origem:
PROCURADORIA
REPÚBLICA
MUNICÍPIO
NITEROI-RJ

DA
NO
DE

Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN
Notícia de Fato. Manifestação apresentada na Sala de Atendimento ao Cidadão comunicando
suposto desrespeito aos cristãos. Relato da existência de postagem em rede social de uma foto
em que duas mulheres aparecem com camisas escrito "meu corpo é político", em frente a uma
foto inapropriada de um símbolo religioso. Promoção de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62,
IV). A publicação em análise, malgrado possa provocar dissabor e indignação, não se mostra
suficiente para atrair a tutela penal e restringir o direito fundamental à liberdade de expressão.
As limitações ao referido postulado somente devem ocorrer em hipóteses extremas, nas quais
essas restrições sejam imprescindíveis a ponto de exigir a proteção de um outro direito
fundamental. Ponderação e proporcionalidade na aplicação da lei penal. Excesso não verificado
no caso. Livre exercício da liberdade de expressão, garantia essencial ao aperfeiçoamento das
instituições. Não verificação da prática de crime, no caso concreto. Falta de justa causa para a
persecução penal. Homologação do arquivamento.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros Dr.
José Adonis Callou de Araújo Sá e o Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

Processo:

1.33.000.000222/2017-82

Relator(a):
Ementa:

Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN
Procedimento Investigatório Criminal. Suposto crime de sonegação de contribuição
previdenciária (CP, art. 337-A). Encaminhamento de sentença de reclamação trabalhista
informando que, durante o vínculo empregatício (11/2013 a 01/2016), houve pagamento de
parcela salarial pelo empregador no valor de R$ 400,00 mensais, à margem da folha de
pagamento. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Montante não recolhido ao
INSS que, por certo, não alcançou o patamar de R$ 20.000,00, tendo em vista o valor mensal
pago extra-folha (R$ 400,00) e o período informado (11/2013 a 01/2016). Consoante recente
decisão do STJ confirmando a necessidade de alinhamento jurisprudencial ao entendimento
reiterado pelo Supremo Tribunal Federal (REsp 1709029/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior,
Terceira Seção, julgado em 28/02/2018, DJe 04/04/2018), incide o princípio da insignificância
aos crimes tributários federais e de descaminho quando o débito tributário verificado não
ultrapassar o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a teor do disposto no art. 20 da Lei nº
10.522/2002, com as atualizações efetivadas pelas Portarias nº 75 e 130, ambas do Ministério
da Fazenda. Além do mais, o reconhecimento em juízo do suposto pagamento de parcelas extrafolha se deu por ficção, em razão da revelia dos réus. Homologação do arquivamento, sem
prejuízo do disposto no art. 18 do CPP.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros Dr.
José Adonis Callou de Araújo Sá e o Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

Deliberação:

048.

Publicação: quinta-feira, 14 de março de 2019

Deliberação:

Relator(a):
Ementa:

047.

Divulgação: quarta-feira, 13 de março de 2019

Voto: 677/2019

Voto: 666/2019

Origem:
PROCURADORIA
DA
REPUBLICA - SANTA
CATARINA

Processo:

1.33.000.000373/2018-11 - Eletrônico

Origem:
PROCURADORIA
DA
REPUBLICA - SANTA
CATARINA

Relator(a):
Ementa:

Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN
Notícia de Fato. Possível crime de estelionato (CP, art. 171) praticado contra particular nas
dependências de agência da Caixa Econômica Federal. Revisão de arquivamento (LC 75/93,
art. 62, IV). Promoção de arquivamento fundada nos seguintes termos: "Segundo o relato, um
estelionatário aproximou-se da comunicante e mediante ardil obteve dela seu cartão, que trocou
por outro, vindo a movimentar sua conta por ter, segundo ela, permanecido atrás dela em
condições de ver a ocasião em que ela digitara sua senha. Efetivamente, há estelionato de
particular em desfavor de particular, simplesmente ocorrido dentro das dependências da
agência bancária, circunstância que não gera competência federal. Não obstante, entendo que a
declinatória de atribuição deve obedecer ao critério da eficiência e não dar azo a discussão
meramente acadêmica. Assim, não parece obrigatório declinar fato criminoso de punibilidade
manifestamente extinta ou, como parece o caso, cujo relato de ocorrência não apresente nenhum
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vestígio de autoria que possa dar início à investigação criminal." Esgotamento das diligências
investigatórias razoavelmente exigíveis e inexistência de linha investigatória potencialmente
idônea. Homologação do arquivamento.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros Dr.
José Adonis Callou de Araújo Sá e o Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.
1.33.000.000973/2018-80 - Eletrônico

Relator(a):
Ementa:

Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN
Procedimento Investigatório Criminal. Possível prática do crime de lavagem de dinheiro (Lei
12.683/2012, que alterou a Lei 9.613/1998) face à suposta ocultação da origem de valores
provenientes, direta ou indiretamente, de infração penal. Revisão de arquivamento (LC nº
75/93, art. 62, IV). É certo que a Lei 12.683/2012 deixou de enumerar os tipos penais que
poderiam configurar crimes antecedentes. Assim, os crimes contra a ordem tributária podem,
em tese, ser crimes antecedentes. Contudo, as infrações penais antecedentes, não sendo aquelas
da enumeração legal da lei original, devem ser praticadas após a vigência da lei nova. Não é o
que ocorre no caso, já que a condutas narradas, ocorridas entre os anos de 2005 a 2008, são
anteriores à nova lei. Verifica-se, assim, que ainda que os crimes contra a ordem tributária
possam em tese ser crimes antecedentes de lavagem de ativos, os fatos descritos não podem,
porque eram regidos pela lei original que não previa essa possibilidade. Homologação do
arquivamento.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros Dr.
José Adonis Callou de Araújo Sá e o Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

Voto: 800/2019

Voto: 689/2019

Origem:
PROCURADORIA
DA
REPUBLICA - SANTA
CATARINA

Processo:

1.33.000.000978/2017-21

Relator(a):
Ementa:

Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN
Notícia de Fato. Manifestação apresentada na Sala de Atendimento ao Cidadão. Relato de
postagem com suposto conteúdo discriminatório contra indígenas em grupo de rede social. O
comentário considerado discriminatório anexado aos autos tem o seguinte teor: "Tava
navegando pelo Currículo dos Cursos na página do CARG quando me deparo com o curso
'Povos Indígenas do Sul da Mata Atlântica' ministrado pela nossa amada UFSC. Investiguei e
descobri que eles têm vestibular próprio e que não-índios estão completamente discriminados
(impedidos) de cursar. Não apenas os não-índios estão excluídos de cursar, c...". Promoção de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). O trecho da publicação acostada aos autos não se
mostra suficiente para atrair a tutela penal e restringir o direito fundamental à liberdade de
expressão. As limitações ao referido postulado somente devem ocorrer em hipóteses extremas,
nas quais essas restrições sejam imprescindíveis a ponto de exigir a proteção de um outro direito
fundamental. Ponderação e proporcionalidade na aplicação da lei penal. Excesso não verificado
no caso. Livre exercício da liberdade de expressão por parte do investigado, garantia essencial
ao aperfeiçoamento das instituições. Não verificação da prática de crime, no caso concreto.
Falta de justa causa para a persecução penal. Homologação do arquivamento, sem prejuízo do
disposto no art. 18 do CPP.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros Dr.
José Adonis Callou de Araújo Sá e o Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

Deliberação:

051.

Publicação: quinta-feira, 14 de março de 2019

Processo:

Deliberação:

050.

Divulgação: quarta-feira, 13 de março de 2019

Voto: 694/2019

Origem:
PROCURADORIA
DA
REPUBLICA - SANTA
CATARINA

Processo:

1.33.000.001464/2017-93

Origem:
PROCURADORIA
DA
REPUBLICA - SANTA
CATARINA

Relator(a):
Ementa:

Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN
Procedimento Investigatório Criminal. Manifestação particular encaminhada à Sala de
Atendimento ao Cidadão comunicando que determinada associação de pescadores vem
provocando sonegação fiscal, uma vez que proprietários de embarcações arrecadam valores em
espécie sem desconto de qualquer imposto. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV).
Ressalte-se que não foram indicados sequer os nomes dos proprietários das embarcações
envolvidos que praticariam as condutas narradas pelo noticiante. Fatos relatados de forma vaga
e genérica, desacompanhados de elementos de informação capazes de possibilitar uma
investigação idônea. Inexistência de elementos mínimos que justifiquem o prosseguimento da
persecução penal. Homologação do arquivamento, sem prejuízo do disposto no art. 18 do CPP.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço
eletrônico http://www.transparencia.mpf.mp.br/diario-e-boletim/diario-eletronico-dmpf-e.

DMPF-e Nº 49/2019- EXTRAJUDICIAL

052.

Publicação: quinta-feira, 14 de março de 2019

56

Deliberação:

Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros Dr.
José Adonis Callou de Araújo Sá e o Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

Processo:

1.34.001.005402/2016-22

Relator(a):
Ementa:

Deliberação:

053.

Divulgação: quarta-feira, 13 de março de 2019

Voto: 695/2019

Origem:
PROCURADORIA
REPÚBLICA
PAULO

DA
SÃO

Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN
Procedimento Investigatório Criminal instaurado a partir de petição apresentada por advogado
informando representar indivíduos que tinham interesse em firmar acordo de colaboração
premiada com o Ministério Público Federal, nos termos do art. 4° e seguintes da Lei n°
12.850/2013. Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). No decorrer do procedimento,
o pretenso colaborador desistiu de celebrar o acordo, requerendo o desentranhamento de toda
a documentação original que juntara no interesse da colaboração. Documentos devidamente
desentranhados e entregues ao peticionário. Tendo em vista a retirada da documentação dos
autos e a retratação do agente (Lei n° 12.850/2013, art. 4°, §10°), inexiste fundamento jurídico
a justificar a continuidade do presente PIC, instaurado exclusivamente nos elementos que o
candidato à colaboração premiada pretendia compartilhar. Homologação do arquivamento, sem
prejuízo do disposto no art. 18 do CPP.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros Dr.
José Adonis Callou de Araújo Sá e o Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

Processo:

1.35.000.000046/2019-76 - Eletrônico Voto: 708/2019

Relator(a):
Ementa:

Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN
Notícia de Fato. Manifestação particular encaminhada à Sala de Atendimento ao Cidadão em que o
representante solicita que a Procuradoria da República em Sergipe recorra de liminar concedida por
Ministro do Supremo Tribunal Federal, em Habeas Corpus, que proibiu o cumprimento imediato da
pena de prisão aplicada a Deputado Estadual. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV).
A Ação Penal Originária contra o referido Deputado Estadual foi proposta pelo Ministério Público
Estadual/Procuradoria Geral de Justiça e tramita no Tribunal de Justiça de Sergipe. Informações de
que os Habeas Corpus impetrados no STJ e no STF encontram-se pendentes de julgamento de
mérito. Inexistência de providências a serem adotadas pela Procuradoria da República em Sergipe,
no caso concreto. Ausência de justa causa para o prosseguimento do feito. Homologação do
arquivamento, sem prejuízo do disposto no art. 18 do CPP.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros Dr. José
Adonis Callou de Araújo Sá e o Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

Deliberação:

Outras deliberações(Arquivamento)
054.
Processo:

Relator(a):
Ementa:

Deliberação:

1.33.000.000606/2017-03

Origem: PROCURADORIA DA
REPUBLICA
SERGIPE/ESTANCIA/ITABAIANA

Voto: 684/2019

Origem:
PROCURADORIA
DA
REPUBLICA - SANTA
CATARINA

Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN
Notícia de Fato. Manifestação encaminhada à Sala de Atendimento ao Cidadão noticiando
supostas fraudes praticadas pela internet. Comunicação de que determinado sítio eletrônico
comete diversos "golpes", vende mercadorias e não as entrega, etc. Revisão de arquivamento
(LC n° 75/93, art. 62, IV). Supostos crimes praticados contra particulares. Aplicação do
Enunciado n° 50 desta 2ª CCR: "O fato de a conduta ter ocorrido por meio da rede mundial de
computadores não atrai, somente por este motivo, a atribuição do Ministério Público Federal
para a persecução penal". Ausência de elementos de informação capazes de justificar a
atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal. Recebimento do
arquivamento como declínio de atribuições. Homologação do declínio ao Ministério Público
Estadual.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pelo recebimento da
promoção de arquivamento como declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.
Homologação nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros Dr.
José Adonis Callou de Araújo Sá e o Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA
ORIGEM JUDICIAL
NÃO PADRÃO
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Processo:

JF/PR/CUR-5023102Voto: 648/2019
70.2017.4.04.7000-IP - Eletrônico

Relator(a):
Ementa:

Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA
Inquérito Policial. Possível prática do crime de frustração de direito trabalhista (CP, art.
203) por empresa privada. A Procuradora da República oficiante promoveu o declínio de
atribuições considerando a ausência de ofensa a direito coletivo. A 2ª CCR, por ocasião da
Sessão nº 663, de 17/10/2016, não homologou o declínio de atribuições. Foi determinada a
instauração de inquérito policial e após a realização de diligências a autoridade policial
relatou o apuratório indicando que "as ações da empresa atingiram número de empregados
limitado a seu âmbito interno", razão pela qual careceria a Polícia Federal de atribuições
para atuar no feito. A Procuradora da República oficiante, ressaltando a impossibilidade de
rediscussão da matéria, tendo em vista a decisão da 2ª CCR, determinou o prosseguimento
da investigação, indicando novas diligências a serem empreendidas. Irresignado, o
Delegado da Polícia Federal representou perante a 23ª Vara Federal de Curitiba solicitando
a reconsideração da decisão proferida por este Colegiado, em virtude dos novos elementos
colhidos no Inquérito Policial (ação direcionada a empregados determinados). O Juiz
Federal encaminhou os presentes autos à 2ª CCR para análise da representação policial.
Revisão. Cumpre ressaltar que à época da decisão que determinou o prosseguimento do
feito pelo MPF, este Colegiado possuía o entendimento de que o crime contra a organização
do trabalho seria sempre da competência da Justiça Federal. Contudo, o Conselho
Institucional do MPF, ao apreciar e acolher recurso interposto em face de decisão desta 2ª
CCR, firmou entendimento no sentido de que "a lesão a um restrito número de
trabalhadores de uma pequena empresa não tem significação para se ter como lesados
interesses que cabe à União proteger e preservar, ainda mais quando a lesão não atingiu o
trabalhador em sua dignidade da pessoa humana". Para o CIMPF, na linha de julgados do
STF, "o simples fato de haver o descumprimento de normas trabalhistas, prevendo direitos
dos trabalhadores, não configura o crime a ponto de deslocar a competência para a Justiça
Federal" (NF 1.24.000.000526/2016-78, 4ª Sessão Ordinária, 10/05/2017). Logo, restou
pacificado que a competência da Justiça Federal se firmará apenas nos casos de ofensa a
organização geral do trabalho ou direitos dos trabalhadores coletivamente considerados, o
que não é o caso dos autos. Considerando a modificação do entendimento desta Câmara,
possível se rever a decisão anterior para se homologar o declínio de atribuições ao
Ministério Público Estadual. Homologação do declínio de atribuições.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação
do declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os
membros Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho e a Dra. Luiza Cristina Fonseca
Frischeisen.

Deliberação:

056.

Divulgação: quarta-feira, 13 de março de 2019

Processo:

JF/SP-000062061.2018.4.03.6143-INQ

Relator(a):
Deliberação:

Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA
Retirado de pauta pelo relator.

Processo:

JF/CE-0006017Voto: 893/2019
Origem: JUSTIÇA FEDERAL
98.2015.4.05.8100-INQ
- SEÇÃO JUDICIÁRIA NO
Eletrônico
ESTADO DO CEARÁ
Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA
Inquérito Policial instaurado para apurar suposta prática do crime descrito no art. 273, §
1º-B, I e III, do Código Penal, tendo em vista a possível comercialização de
medicamentos adulterados e/ou sem registro junto à ANVISA. Por decisão unânime, na
728ª Sessão Ordinária, realizada em 12/11/2018, este Colegiado, homologou o
arquivamento, acolhendo os fundamentos invocados pelo Procurador oficiante.
Devolvidos os autos à origem, o MPF comunicou à Justiça Federal o posicionamento
ministerial, inclusive com a decisão desta Câmara Revisora, tendo o Juiz Federal
discordado do arquivamento. Remessa dos autos à 2ª CCR para conhecimento e
deliberação. O art. 62 da Lei Complementar nº 75/93 estabelece a competência das
Câmaras de Coordenação e Revisão de se manifestar sobre o arquivamento de inquérito
policial, inquérito parlamentar ou peças de informação e deve ser interpretado em
conjunto com o art. 28 do CPP, que prevê a remessa dos autos ao órgão superior do
Ministério Público sempre que o juiz discordar das razões invocadas pelo órgão
ministerial. O art. 12, §2º, da Resolução nº 165, de 6 de maio de 2016, do Conselho
Superior do MPF, que dispõe sobre o Regimento Interno do CISMPF, prevê a
possibilidade de interposição de recurso das decisões das Câmaras, estabelecendo, como

Relator(a):
Ementa:

Voto: 594/2019

Origem:
JUSTIÇA
FEDERAL - SUBSEÇÃO
JUDICIÁRIA
DE
CURITIBA

Origem: JUSTIÇA FEDERAL
- SEÇÃO JUDICIÁRIA DO
ESTADO
DE
SÃO
PAULO/SP
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Processo:

Relator(a):
Ementa:

Deliberação:

059.
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legitimados, "a parte interessada e os órgãos institucionais do Ministério Público que
tiverem atuado no procedimento em que foi prolatada a decisão". O magistrado não
possui legitimidade para interpor recurso/pedido de reconsideração contra decisão da 2ª
CCR que determina o arquivamento dos autos, já que não figura como parte interessada
no processo e sua atuação é limitada pelo art. 28 do CPP, sendo seu dever cumpri-la.
Precedentes da 2ª CCR: IPL 00042/2016, 731ª Sessão de Revisão, de 10/12/2018,
unânime. Não conhecimento da remessa.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pelo não
conhecimento do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da
votação os membros Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho e a Dra. Luiza
Cristina Fonseca Frischeisen.
JF-DF-RPCR-1022652- Voto: 634/2019
Origem: JUSTIÇA FEDERAL
81.2018.4.01.3400
- SEÇÃO JUDICIÁRIA DO
Eletrônico
DISTRITO FEDERAL
Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA
Inquérito Policial. Possível prática do crime de falsificação de documento público,
consistente na falsificação de assinatura do Secretário-Geral da Junta Comercial do
Distrito Federal em alteração contratual de quadro societário. CP, art. 297. Promoção
de arquivamento fundada na ausência de justa causa para justificar o prosseguimento
do feito, considerando a prescrição em perspectiva do delito. Discordância do
magistrado. Remessa dos autos nos termos do art. 28 do CPP. De acordo com o
Enunciado nº 28 desta 2ª CCR: "Inadmissível o reconhecimento da extinção da
punibilidade pela prescrição, considerando a pena em perspectiva, por ferir os
primados constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e da presunção de
inocência". No mesmo sentido é a Súmula nº 438 do STJ. Ultrapassado este ponto,
cumpre observar que após a realização de várias diligências no intuito de esclarecer os
fatos, não foram colhidos elementos suficientes capazes de indicar a autoria do crime.
A Junta Comercial do Distrito Federal não possui o documento original, razão pela
qual restou inviável a realização de perícia. Os sócios da empresa objeto da alteração
contratual já faleceram. Verificou-se que os sócios incluídos por meio do documento
falso também já faleceram. Provável quadrilha que se utiliza de documentos falsos para
viabilizar as alterações contratuais. Ouvidos outros dois envolvidos nos documentos,
ambos negaram a participação na confecção do documento, inclusive apontando a
possível falsidade na assinatura. Transcurso de mais de 7 anos desde a data dos fatos
sem indícios mínimos de autoria. Esgotamento das diligências razoavelmente
exigíveis. Inexistência de linha investigatória potencialmente idônea. Orientação nº
26/2016 da 2ª CCR1. Insistência no arquivamento.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela
homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da
votação os membros Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho e a Dra. Luiza
Cristina Fonseca Frischeisen.

Processo:

JF/PR/CUR-502818776.2013.4.04.7000-INQ
Eletrônico

Voto: 639/2019
-

Origem:
JUSTIÇA
FEDERAL - SUBSEÇÃO
JUDICIÁRIA
DE
CURITIBA

Relator(a):
Ementa:

Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA
Inquérito Policial. Possíveis crimes contra o sistema financeiro nacional e contra a ordem
tributária, cometidos por empresário individual, uma vez que, segundo relatório do COAF,
verificou-se a incompatibilidade entre os valores movimentados pela empresa do
investigado, seu ramo de atividade econômica (padaria) e seu patrimônio. O capital social
da empresa seria de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), enquanto o último faturamento
anual foi registrado em R$ 9.650.000,00 (nove milhões e seiscentos e cinquenta mil reais).
Fatos ocorridos no ano 2012. Promoção de arquivamento fundada na ausência de indícios
da prática de crime antecedente. Discordância do magistrado. Remessa dos autos nos
termos do art. 28 do CPP. Segundo ressaltado pelo magistrado, "a autoridade policial
determinou uma série de diligências destinadas a apurar a origem dos valores
movimentados pela empresa investigada, de modo a esclarecer o faturamento médio de R$
805.000,00 e anual de quase R$ 10 milhões da padaria, diligências estas que ainda se
encontram em andamento". O arquivamento do presente inquérito policial, nas condições
em que encontram os autos, isto é, na pendência de diligências capazes de elucidar a
materialidade do delito, afigura-se inapropriado e prematuro diante da necessidade de
esclarecimentos do fatos. Necessidade de prosseguimento das investigações. Designação
de outro membro do MPF para prosseguir na persecução penal. Não homologação do
arquivamento.
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Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela não
homologação de arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da
votação os membros Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho e a Dra. Luiza Cristina
Fonseca Frischeisen.

Processo:

JF/PR/CUR-5031957Voto: 655/2019
09.2015.4.04.7000-IP - Eletrônico

Relator(a):
Ementa:

Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA
Inquérito Policial. Representação efetuada por Juiz Federal noticiando a possível prática
do crime de ameaça, tendo em vista a divulgação das seguintes postagens em rede social:
"Basta um tiro certeiro na cabeça do Juiz Nazista e pronto, o resto dos ratos da Globo,
Folha, Estadão, PF, PGR e STF batem em retirada. 300 mil pra que?" e "os delírios de um
psicopata investido de um poder discricionário como Sergio Moro vão custar seu emprego,
sua vida". CP, art. 147. O Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento dos
autos ao argumento de que os investigados não "verbalizam a intenção de cometer mal
injusto e grave a alguém. (...) apenas teceram comentários acerca das atividades
desenvolvidas pelo juiz federal Sérgio Moro e das possíveis consequências que isto lhe
poderia resultar". Discordância do magistrado. Aplicação do art. 28 do CPP. Verifica-se
prematura a conclusão quanto a atipicidade da conduta, visto que as afirmações foram
suficientes para produzir a efetiva intimidação da vítima, não sendo razoável tratar as
graves afirmações como mera crítica ao seu exercício funcional. Diante da gravidade das
ameaças e havendo indícios de autoria e materialidade delitivas, o arquivamento dos autos
no presente momento mostra-se prematuro. Designação de outro membro do Ministério
Público Federal para dar prosseguimento às investigações, propondo, se for o caso, o
acordo tratado na Resolução nº 181, com as alterações promovidas pela Resolução nº 183,
ambas do CNMP. Não homologação do arquivamento.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela não
homologação de arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da
votação os membros Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho e a Dra. Luiza Cristina
Fonseca Frischeisen.
Voto: 647/2019
-

Origem:
JUSTIÇA
FEDERAL - SUBSEÇÃO
JUDICIÁRIA
DE
CURITIBA

Processo:

JF/PR/FOZ-501216206.2018.4.04.7002-PIMP
Eletrônico

Relator(a):
Ementa:

Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA
Procedimento investigatório composto por 10 (dez) Representações Fiscais para Fins
Penais apontando a possível prática dos crimes descritos nos arts. 184, 273, 334 e 334-A,
todos do CP, em razão de apreensões de medicamentos, cigarros, CD ou DVD falsificados
e outras mercadorias estrangeiras desacompanhadas de documentação legal. Em todos os
casos, o Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento com base no
princípio da insignificância. Discordância do Juiz Federal quanto à cumulação dos
arquivamentos em uma única autuação, por produzir dados subdimensionados de práticas
delitivas em região de fronteira, que afetam políticas públicas, bem como pela inexistência
de conexão entre as causas. Remessa dos autos com fundamento no art. 28 do CPP.
Conforme ressaltado pelo magistrado, não há nos autos nexo intersubjetivo, objetivo ou
instrumental que justifique a conexão pretendida pelo Procurador da República oficiante,
razão pela qual se faz necessária a autuação de procedimentos em separado para que as
condutas dos representados sejam analisadas de maneira individualizada. Devolução dos
autos ao Procurador da República oficiante, para cumprimento.
Pedido de vista realizado por Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN.

Deliberação:
062.

Publicação: quinta-feira, 14 de março de 2019

Deliberação:

Deliberação:
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Divulgação: quarta-feira, 13 de março de 2019

Voto: 921/2019
-

Origem:
JUSTIÇA
FEDERAL - SUBSEÇÃO
JUDICIÁRIA DE FOZ DO
IGUAÇU

Processo:

JF/PR/FOZ-501369415.2018.4.04.7002-PIMP
Eletrônico

Origem:
JUSTIÇA
FEDERAL - SUBSEÇÃO
JUDICIÁRIA DE FOZ DO
IGUAÇU

Relator(a):
Ementa:

Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA
Procedimento investigatório composto por 10 (dez) Representações Fiscais para Fins
Penais apontando a possível prática do crime de descaminho (art. 334 do CP), em razão da
apreensão de mercadorias estrangeiras desacompanhadas de documentação legal. Em todos
os casos, o Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento com base no
princípio da insignificância. Discordância do Juiz Federal quanto à cumulação dos
arquivamentos em uma única autuação, por produzir dados subdimensionados de práticas
delitivas em região de fronteira, que afetam políticas públicas, bem como pela inexistência
de conexão entre as causas. Remessa dos autos com fundamento no art. 28 do CPP.
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Conforme ressaltado pelo magistrado, não há nos autos nexo intersubjetivo, objetivo ou
instrumental que justifique a conexão pretendida pelo Procurador da República oficiante,
razão pela qual se faz necessária a autuação de procedimentos em separado para que as
condutas dos representados sejam analisadas de maneira individualizada. Devolução dos
autos ao Procurador da República oficiante, para cumprimento.
Pedido de vista realizado por Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN.
JF/PR/FOZ-501383619.2018.4.04.7002-PIMP
Eletrônico

Relator(a):
Ementa:

Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA
Procedimento investigatório composto por 10 (dez) Representações Fiscais para Fins
Penais apontando a possível prática dos crimes descritos nos arts. 184, 273, 334 e 334-A,
todos do CP, em razão de apreensões de medicamentos, cigarros, CD ou DVD falsificados
e outras mercadorias estrangeiras desacompanhadas de documentação legal. Em todos os
casos, o Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento com base no
princípio da insignificância. Discordância do Juiz Federal quanto à cumulação dos
arquivamentos em uma única autuação, por produzir dados subdimensionados de práticas
delitivas em região de fronteira, que afetam políticas públicas, bem como pela inexistência
de conexão entre as causas. Remessa dos autos com fundamento no art. 28 do CPP.
Conforme ressaltado pelo magistrado, não há nos autos nexo intersubjetivo, objetivo ou
instrumental que justifique a conexão pretendida pelo Procurador da República oficiante,
razão pela qual se faz necessária a autuação de procedimentos em separado para que as
condutas dos representados sejam analisadas de maneira individualizada. Devolução dos
autos ao Procurador da República oficiante, para cumprimento.
Pedido de vista realizado por Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN.

Voto: 923/2019
-

Voto: 922/2019
-

Origem:
JUSTIÇA
FEDERAL - SUBSEÇÃO
JUDICIÁRIA DE FOZ DO
IGUAÇU

Processo:

JF/PR/FOZ-501383886.2018.4.04.7002-PIMP
Eletrônico

Relator(a):
Ementa:

Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA
Procedimento investigatório composto por 10 (dez) Representações Fiscais para Fins
Penais apontando a possível prática dos crimes descritos nos arts. 184, 273, 334 e 334-A,
todos do CP, em razão de apreensões de medicamentos, cigarros, CD ou DVD falsificados
e outras mercadorias estrangeiras desacompanhadas de documentação legal. Em todos os
casos, o Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento com base no
princípio da insignificância. Discordância do Juiz Federal quanto à cumulação dos
arquivamentos em uma única autuação, por produzir dados subdimensionados de práticas
delitivas em região de fronteira, que afetam políticas públicas, bem como pela inexistência
de conexão entre as causas. Remessa dos autos com fundamento no art. 28 do CPP.
Conforme ressaltado pelo magistrado, não há nos autos nexo intersubjetivo, objetivo ou
instrumental que justifique a conexão pretendida pelo Procurador da República oficiante,
razão pela qual se faz necessária a autuação de procedimentos em separado para que as
condutas dos representados sejam analisadas de maneira individualizada. Devolução dos
autos ao Procurador da República oficiante, para cumprimento.
Pedido de vista realizado por Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN.

Deliberação:
065.

Publicação: quinta-feira, 14 de março de 2019

Processo:

Deliberação:
064.

Divulgação: quarta-feira, 13 de março de 2019

Voto: 649/2019
-

Origem:
JUSTIÇA
FEDERAL - SUBSEÇÃO
JUDICIÁRIA DE FOZ DO
IGUAÇU

Processo:

JF/PR/LON-501438192.2018.4.04.7001-TERCIR
Eletrônico

Origem:
JUSTIÇA
FEDERAL - SUBSEÇÃO
JUDICIÁRIA
DE
LONDRINA

Relator(a):
Ementa:

Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA
Termo Circunstanciado. Suposta prática do crime de desobediência, pelo Diretor da Caixa
Econômica Federal " CEF, que teria descumprido três determinações judiciais. CP, art. 330.
Extrai-se dos autos que a CEF foi multada em todas as oportunidades. Promoção de
arquivamento fundada na atipicidade da conduta, em razão da aplicação da penalidade de
multa. Discordância do magistrado. CPP, art. 28. Constata-se dos autos que o despacho
judicial determinou a imposição de multa de 20% sobre o valor da causa nas três ações
(CPC, art. 77, IV, § 2°). Medidas sancionatórias já devidamente adotadas pelos outros
ramos do Direito e suficientes para a repressão do delito. Enunciado nº 61 da 2ª CCR: "Para
a configuração do crime de desobediência, além do descumprimento de ordem legal de
funcionário público, é necessário que não haja previsão de sanção de natureza civil,
processual civil e administrativa, e que o destinatário da ordem seja advertido de que o seu
não cumprimento caracteriza crime". Precedente 2ª CCR: Processo 501396612.2018.4.04.7001, Sessão nº 733, de 28/01/2019, unânime. Insistência no arquivamento.
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Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação
do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros
Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

Processo:

JF/PR/LON-5016938Voto: 650/2019
52.2018.4.04.7001-SEM_SIGLA
- Eletrônico

Relator(a):
Ementa:

Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA
Notícia de Fato. Suposta prática do crime de desobediência, por representante da Caixa
Econômica Federal " CEF, que teria descumprido três determinações judiciais. CP, art. 330.
Promoção de arquivamento fundada na atipicidade da conduta, em razão da aplicação da
penalidade de multa. Discordância do magistrado. CPP, art. 28. Constata-se dos autos que
o despacho judicial determinou a imposição de multa de 20% sobre o valor da causa nas
três ações (CPC, art. 77, IV, § 2°). Medidas sancionatórias já devidamente adotadas pelos
outros ramos do Direito e suficientes para a repressão do delito. Enunciado nº 61 da 2ª
CCR: "Para a configuração do crime de desobediência, além do descumprimento de ordem
legal de funcionário público, é necessário que não haja previsão de sanção de natureza civil,
processual civil e administrativa, e que o destinatário da ordem seja advertido de que o seu
não cumprimento caracteriza crime". Precedente 2ª CCR: Processo 501396612.2018.4.04.7001, Sessão nº 733, de 28/01/2019, unânime. Insistência no arquivamento.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação
do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros
Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

Origem:
JUSTIÇA
FEDERAL - SUBSEÇÃO
JUDICIÁRIA
DE
LONDRINA

Processo:

JF/PR/PGUA-5000313Voto: 651/2019
53.2017.4.04.7008-IP - Eletrônico

Relator(a):
Ementa:

Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA
Inquérito Policial. Possível prática dos crimes previstos no artigo 20, parágrafo único, da
Lei 4.947/1966 e artigo 171 do CP, tendo em vista a ocupação irregular de terras
pertencentes à União, parcelamento informal e venda para diversas famílias. Promoção de
arquivamento fundada na ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, visto que,
no entender ministerial, o crime previsto no art. 20, parágrafo único, da Lei 4.947/1996 seria
de natureza instantânea e teria se consumado na data de 1991, quando o investigado teria
tomado posse da terra. Em relação ao crime de estelionato, ponderou que muitas vendas
foram efetuadas há mais de 12 anos. Discordância do magistrado. Remessa dos autos nos
termos do art. 28 do CPP. Segundo entendimento firmado pelo STJ, o crime de invasão de
terras públicas "tem natureza permanente, pois a ação invasora, com ocupação das terras
públicas, tem efeito contínuo, prolongando-se no tempo, por vontade do agente, sendo
indiferente, nesse caso, eventual omissão do Poder Público de buscar reaver a posse do bem
imóvel invadido, uma vez que se trata de bem indisponível. Assim, o prazo prescricional
somente começa a fluir a partir da cessação da permanência, nos termos do art. 111, III, do
Código Penal" (AgInt no REsp 1689324/PB, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta
Turma, julgado em 21/08/2018, DJe 03/09/2018). Considerando que, no caso, o investigado
teria declarado em 24/03/2017 que ainda era o possuidor da terra, não se verifica a cessação
da permanência para o início da contagem do prazo prescricional. Quanto ao crime de
estelionato, verifica-se da oitiva de algumas vítimas que os lotes foram vendidos nos anos
de 2012 e 2013. Considerando que a pena máxima abstratamente cominada ao crime
previsto no art. 171 do CP é de 5 (cinco) anos de reclusão, a extinção da punibilidade pela
prescrição da pretensão punitiva estatal só ocorrerá nos anos de 2024 e 2025,
respectivamente (CP, art. 109, III). Designação de outro membro do Ministério Público
Federal para prosseguir na persecução penal. Não homologação do arquivamento.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela não
homologação de arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação
os membros Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho e a Dra. Luiza Cristina Fonseca
Frischeisen.

Deliberação:

ORIGEM INTERNA
NÃO PADRÃO
068.

Publicação: quinta-feira, 14 de março de 2019

Deliberação:

Deliberação:

067.

Divulgação: quarta-feira, 13 de março de 2019

Voto: 156/2019

Origem:
JUSTIÇA
FEDERAL - SUBSEÇÃO
JUDICIÁRIA
DE
CURITIBA

Processo:

1.14.000.003190/2018-11 - Eletrônico

Origem:
PROCURADORIA
DA
REPÚBLICA - BAHIA

Relator(a):
Ementa:

Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA
Notícia de Fato autuada para apurar a conduta de candidato ao cargo de vereador que, na
campanha eleitoral de 2016, teria prestado informações falsas no âmbito do processo de
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prestação de contas. A Promotora Eleitoral oficiante na 184ª Zona Eleitoral de São Felipe/BA
promoveu o declínio de atribuições à PR/BA, por entender ausente a finalidade eleitoral na
conduta do investigado, razão pela qual o fato se subsumiria ao crime previsto no art. 299 do
CP, e não ao previsto no art. 350 do Código Eleitoral. O Procurador da República oficiante na
PR/BA, por sua vez, suscitou o presente conflito de atribuições, ao fundamento de que
"constitui fato juridicamente relevante para o direito eleitoral a desaprovação das contas de
campanha em razão da apresentação de declarações falsas referentes a movimentações
financeiras, o que macula a fé pública eleitoral e tem condão de afetar, inclusive, a votação dos
eleitores nos futuros processos eleitorais". Análise do conflito de atribuições (art. 62, VII, da
LC nº 75/93). Os elementos iniciais indicam a possível ocorrência da figura típica especial do
art. 350 do Código Eleitoral, visto que, conforme se extrai dos autos, a falsidade cometida pelo
investigado tinha por finalidade a aprovação da Justiça Eleitoral de todas as suas contas
abrangendo a arrecadação e aplicação dos recursos utilizados na sua campanha eleitoral. O ato
de ocultar os reais doadores de campanha não causa embaraço apenas à administração da justiça
especializada, mas afeta, principalmente, a transparência e lisura das eleições. No caso, a
finalidade eleitoral restou evidenciada a partir do momento em que o candidato buscou, por
meios fraudulentos, obter da Justiça Eleitoral a aprovação de suas contas para concorrer ao
cargo de vereador sem óbices legais e, possivelmente, sem repercussão negativa da mídia.
Precedente TSE: Recurso Especial Eleitoral nº 977348, Acórdão, Relator(a) Min. Rosa Weber,
Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Tomo 225, Data 21/11/2017. Conhecimento do
presente conflito negativo de atribuições para reconhecer a atribuição da Promotoria da 184ª
Zona Eleitoral de São Felipe/BA.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela atribuição do
suscitado, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros Dr. Juliano
Baiocchi Villa-Verde de Carvalho e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

Processo:

1.17.000.002385/2018-24 - Eletrônico

Relator(a):
Ementa:

Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA
Notícia de Fato. Manifestação apresentada perante a Sala de Atendimento ao Cidadão. Possível
prática do crime descrito no art. 20, § 2º, da Lei nº 7.716/89. Publicação, por meio de rede
social, de comentários preconceituosos contra religiões de matrizes africanas. O Procurador da
República oficiante promoveu o declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual, por
entender que não há quaisquer indícios sobre a ocorrência de lesão a bens, serviços ou interesses
federais. Revisão (Enunciado nº 32). O art. 109, inciso V, da CF/88, fixa a competência dos
juízes federais para processar e julgar "os crimes previstos em tratado ou convenção
internacional, quando, iniciada a execução no País, o resultado tenha ou devesse ter ocorrido
no estrangeiro, ou reciprocamente". Resta configurada a competência da Justiça Federal para
processar e julgar a matéria, eis que se trata de cometimento de delito por meio eletrônico, cujo
acesso se dá além das fronteiras do território nacional, e que se refere à infração penal prevista
na Convenção Internacional sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial,
da qual o Brasil é signatário. Nesse sentido, precedente deste Colegiado:
1.34.003.000481/2018-27, Sessão n° 730, de 26/11/2018, unânime. Não homologação do
declínio de atribuições e devolução dos autos ao ofício originário para prosseguir nas
investigações, facultando-se ao Procurador da República oficiante, se for o caso, que, com
fundamento em sua independência funcional, requeira a designação de outro membro para
tanto, nos termos do Enunciado n° 03 do Conselho Institucional do Ministério Público Federal.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela não homologação
do declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os
membros Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho e a Dra. Luiza Cristina Fonseca
Frischeisen.

Deliberação:

070.

Divulgação: quarta-feira, 13 de março de 2019

Processo:

Relator(a):
Ementa:

Voto: 943/2019

Origem:
PROCURADORIA
DA
REPÚBLICA - ESPÍRITO
SANTO/SERRA

JF/CE-0810848Voto: 636/2019
Origem: GABPR8-MAT 88.2017.4.05.8100-PIMP MARCIO
ANDRADE
Eletrônico
TORRES
Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA
Inquérito Policial. Suposto crime contra a segurança de transporte aéreo (CP, art. 261).
Por decisão unânime, na 690ª Sessão Ordinária, realizada em 25/09/2017, este
Colegiado, homologou o arquivamento, acolhendo os fundamentos invocados pelo
Procurador oficiante. Devolvidos os autos à origem, o MPF os encaminhou à Justiça
Federal, para providenciar seu arquivamento físico, tendo o Juiz Federal discordado do
arquivamento. Remessa dos autos à 2ª CCR para conhecimento e deliberação. O art. 62
da Lei Complementar nº 75/93 estabelece a competência das Câmaras de Coordenação
e Revisão de se manifestar sobre o arquivamento de inquérito policial, inquérito
parlamentar ou peças de informação e deve ser interpretado em conjunto com o art. 28
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do CPP, que prevê a remessa dos autos ao órgão superior do Ministério Público sempre
que o juiz discordar das razões invocadas pelo órgão ministerial. O art. 12, §2º, da
Resolução nº 165, de 6 de maio de 2016, do Conselho Superior do MPF, que dispõe
sobre o Regimento Interno do CISMPF, prevê a possibilidade de interposição de recurso
das decisões das Câmaras, estabelecendo, como legitimados, "a parte interessada e os
órgãos institucionais do Ministério Público que tiverem atuado no procedimento em que
foi prolatada a decisão". O magistrado não possui legitimidade para interpor
recurso/pedido de reconsideração contra decisão da 2ª CCR que determina o
arquivamento dos autos, já que não figura como parte interessada no processo e sua
atuação é limitada pelo art. 28 do CPP, sendo seu dever cumpri-la. Precedentes da 2ª
CCR: IPL 00042/2016, 731ª Sessão de Revisão, de 10/12/2018, unânime. Não
conhecimento da remessa.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pelo não
conhecimento do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da
votação os membros Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho e a Dra. Luiza
Cristina Fonseca Frischeisen.

Processo:

1.29.007.000206/2018-33

Relator(a):
Ementa:

Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA
NOTÍCIA DE FATO. POSSÍVEL CRIME RESULTANTE DE PRECONCEITO (LEI Nº
7.716/89, ART. 20, § 2º). MPF: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO COM
FUNDAMENTO NA LIVRE MANIFESTAÇÃO DE PENSAMENTO. REVISÃO DE
ARQUIVAMENTO (LC Nº 75/93, ART. 62, IV). VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA
DIGNIDADE HUMANA. ARQUIVAMENTO PREMATURO. DESIGNAÇÃO DE OUTRO
MEMBRO DO MPF PARA DAR PROSSEGUIMENTO À PERSECUÇÃO PENAL. 1.
Notícia de Fato instaurada para apurar possível crime resultante de preconceito (Lei nº
7.716/89, art. 20, § 2º), consistente em publicação, pelo investigado, de vídeos e textos em rede
social, com conteúdo incitando preconceito e ódio ao povo israelense. 2. Segundo a
representação formulada, o usuário teria proferido várias ofensas, com dizeres, dentre inúmeros
outros, como o ¿estado de israel é a porta do inferno¿ e ¿é o câncer da humanidade¿, ¿para
salvar a humanidade desse câncer, deve ser exterminado¿, referindo-se aos ¿representantes¿ de
Israel como ¿pessoas sionistas, sem Educação, racistas, mentirosas, assassinos, ou seja, lixo
humano¿. 3. O Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento do feito com
fundamento na livre manifestação de pensamento. 4. Recurso do interessado. 5. Caso em que
não há que se falar em atipicidade da conduta, visto que atribuir qualificações negativas
genéricas a um grupo de pessoas atinge diretamente a dignidade ou respeitabilidade desse grupo
perante a coletividade, pois referidas palavras são ofensivas e revelam evidente intuito de
discriminar, humilhar, desprezar, violando, por conseguinte, um dos fundamentos basilares do
Estado Democrático de Direito, o princípio da dignidade da pessoa humana. 6. As referidas
manifestações em rede social indicam nítido propósito de discriminar o povo israelense, nada
mais defluindo das palavras do autor das ofensas que o seu desprezo e preconceito em relação
aos israelenses e ao próprio Estado de Israel. 7. O Brasil é signatário da Convenção
Internacional sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial (assinada em
1966, ratificadas em 1968 e publicada em 1969 pelo Decreto nº 65.810/69), que repudia
quaisquer ¿ideias ou teorias baseadas na superioridade de uma raça ou de um grupo de pessoas
de uma certa cor ou certa origem étnica¿, prevendo como delitos puníveis por lei ¿qualquer
difusão de ideias baseadas na superioridade ou ódio raciais, qualquer incitamento à
discriminação racial, assim como quaisquer atos de violência ou provocação a tais atos¿. 8. O
direito à livre expressão não pode abrigar, em sua abrangência, manifestações de conteúdo
imoral que implicam ilicitude penal. (STF, HC 82424). 9. Não homologação do arquivamento
e designação de outro membro do Ministério Público Federal para prosseguir na persecução
penal.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela não homologação
de arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). O advogado Rafael Braude Canterji
(OAB: 56110/RS) procedeu à sustentação oral. Participaram da votação os membros Dr.
Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

Deliberação:

072.

Divulgação: quarta-feira, 13 de março de 2019

Voto: 7682/2018

Processo:

1.29.009.000711/2018-68 - Eletrônico

Voto: 942/2019

Relator(a):

Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA

Origem:
PROCURADORIA
DA
REPÚBLICA
NO
MUNICÍPIO STA CRUZ
DO SUL/CS

Origem:
PROCURADORIA
DA
REPÚBLICA
NO
MUNICÍPIO DE S.DO
LIVRAMENTO-RS
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Notícia de Fato. Suposta prática do crime de descaminho, em razão da apreensão de mercadoria
de procedência estrangeira desacompanhada da documentação de regular importação (60
garrafas de uísque). CP, art. 334. Mercadoria avaliada em R$ 2.856,00. Tributos iludidos
estimados em R$ 1.428,00. Existência de outras 7 (sete) autuações administrativas em nome da
investigada. O valor total dos tributos sonegados nos últimos cinco anos é de R$ 6.461,00.
Promoção de arquivamento com base no princípio da insignificância. Revisão de arquivamento
(LC nº 75/93, art. 62, IV). Não obstante o valor dos tributos iludidos fique aquém daquele tido
como parâmetro para aferição da insignificância da ação delituosa (R$ 20.000,00), tem-se que
a reiteração na mesma modalidade criminosa, ocorrida em períodos de até cinco anos, obsta a
incidência da tese da bagatela, nos termos do Enunciado nº 49 desta 2ª CCR. Hipótese de efetiva
e flagrante ocorrência de lesão à ordem tributária. Inaplicabilidade do princípio da
insignificância. Designação de outro membro do Ministério Público Federal para prosseguir na
persecução penal, propondo, se for o caso, o acordo tratado na Resolução nº 181, com as
alterações promovidas pela Resolução nº 183, ambas do CNMP.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela não homologação
de arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros Dr.
Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

DPF/AGA/TO-00193/2016-INQ

Voto: 876/2019

Origem: SJUR/PRM-TO SETOR JURÍDICO DA
PRM/ARAGUAINA

Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA
Inquérito Policial instaurado após expediente encaminhado por hospital particular
comunicando que pessoas desconhecidas teriam convencido parentes de enfermos a
realizarem depósitos em nome do hospital. As transações bancárias fraudulentas foram
efetuadas por correntistas da Caixa Econômica Federal " CEF. Revisão de declínio de
atribuições (Enunciado nº 32). Oficiada, a CEF informou não ter sofrido prejuízo.
Circunstâncias fáticas que denotam suposta prática de crime de estelionato contra particular.
Inexistência de lesão direta a bens, serviços e interesses da União ou de suas entidades.
Carência de elementos de informação capazes de legitimar a atribuição do Ministério
Público Federal para persecução penal. Homologação do declínio de atribuições.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os
membros Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho e a Dra. Luiza Cristina Fonseca
Frischeisen.

Processo:

DPF/MT-00617/2016-INQ

Relator(a):
Ementa:

Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA
Inquérito Policial. Suposta prática do crime de roubo contra agência dos Correios
localizada no município de Campo Novo do Parecis/MT. CP, art. 157, § 2º, I e II. Revisão
de declínio de atribuições (Enunciado nº 33 " 2ª CCR). Subtração da quantia de R$
38.795,29 pertencente ao Banco do Brasil. Danos ao serviço postal não evidenciados.
Responsabilidade da franqueada por eventuais perdas, danos, roubos, furtos ou destruição
de bens cedidos pela franqueadora, não restando configurado, no caso, real e expressivo
prejuízo à empresa pública federal. Precedente da 2ª CCR: DPF/JFA-00019/2018-INQ,
730ª Sessão de Revisão, 26/11/2018, unânime e do STJ (CC nº 145.800/TO, DJe
25/4/2016). Carência de elementos de informação capazes de legitimar a atribuição do
Ministério Público Federal para persecução penal. Homologação do declínio de
atribuições ao Ministério Público Estadual.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação
do declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os
membros Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho e a Dra. Luiza Cristina Fonseca
Frischeisen.

Deliberação:

075.

Divulgação: quarta-feira, 13 de março de 2019

Voto: 984/2019

Voto: 851/2019

Origem: GABPR7-CAGAF CARLOS
AUGUSTO
GUARILHA DE AQUINO
FILHO

Processo:

SPF/BA-00041/2015-INQ

Origem: GABPR006-MCA MIRELLA DE CARVALHO
AGUIAR

Relator(a):
Ementa:

Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA
Inquérito Policial. Possível prática do crime de lavagem de capitais (Lei n° 9.613/98, art.
1º). Relatório de Inteligência Financeira encaminhado pelo COAF, comunicando
movimentações financeiras atípicas operadas por empresas privadas. Revisão de declínio
de atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Inicialmente, foram empreendidas diversas

Documento assinado digitalmente conforme MP nº- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço
eletrônico http://www.transparencia.mpf.mp.br/diario-e-boletim/diario-eletronico-dmpf-e.

DMPF-e Nº 49/2019- EXTRAJUDICIAL

Deliberação:

076.

Publicação: quinta-feira, 14 de março de 2019

65

diligências para investigar a possível prática de crime contra o sistema financeiro
nacional. No curso das investigações verificou-se que os valores movimentados têm
origem na prática de empréstimo de dinheiro a juros extorsivos, fato este que caracteriza
crime contra a economia popular (usura pecuniária). Aplicação da Súmula STF nº 498:
"Compete a justiça dos estados, em ambas as instâncias, o processo e o julgamento dos
crimes contra a economia popular". Quanto à lavagem de dinheiro, conforme dispõe o art.
2º, III, a e b, da Lei nº 9.613/98, o processo e o julgamento será da competência da Justiça
Federal quando praticado contra o sistema financeiro e a ordem econômico-financeira ou
em detrimento de bens, serviços ou interesses da União, de suas entidades autárquicas ou
empresas públicas, ou, ainda, quando a infração penal antecedente for de competência da
Justiça Federal. Precedente do STJ (CC 113.359/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze,
Terceira Seção, DJe 05/06/2013). Crime antecedente de competência da Justiça Estadual.
Ausência de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério
Público Federal para a persecução penal. Homologação do declínio de atribuições ao
Ministério Público Estadual.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação
do declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os
membros Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho e a Dra. Luiza Cristina Fonseca
Frischeisen.

Processo:

1.00.000.018778/2018-57 - Eletrônico

Relator(a):
Ementa:

Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA
Ação Penal inicialmente proposta pelo Ministério Público de Rondônia, pela prática dos crimes
de tráfico, associação para o tráfico de drogas (Lei n° 11.343/06) e de lavagem de capitais
(artigo 12, § 12, II, e § 42, da Lei n° 9.613/98). Considerando a existência de transnacionalidade
do tráfico de drogas em relação a uma apreensão, o Juízo Estadual declinou de sua competência
para a Justiça Federal para análise da existência de conexão entre os fatos. O MPF manifestouse pelo acolhimento do declínio em relação ao tráfico internacional de drogas e, quanto aos
demais fatos (tráfico interestadual e lavagem de capitais), pela continuidade da ação penal no
juízo estadual. Salientou, em relação à lavagem de capitais, que, no caso, o capital investido na
compra da droga na Bolívia era produto do tráfico interestadual de drogas, sendo este o crime
antecedente da lavagem de capitais. O Juízo Federal reconheceu sua competência em relação
ao crime de tráfico internacional de drogas e discordou das razões ministeriais em relação à
lavagem de capitais, ressaltando que "o crime antecedente não se delineia unicamente pela
observação da cronologia dos fatos, mas sim, pela concatenação das causas e efeitos de fatos
entrelaçados, sendo nítida a relação de causa e efeito entre os dois fatos investigados:
movimentação financeira dissimulada antecipada para posterior recebimento e entrega da droga
adquirida". Aplicação do art. 28 do CPP. Constata-se dos autos que a associação criminosa ora
investigada atuava de forma intensa no tráfico de drogas interestadual e na lavagem de capitais
e, segundo exposto, em apenas uma oportunidade foi flagrada na prática do tráfico internacional
de drogas. Conforme ressaltado pela Procuradora da República oficiante, o tráfico internacional
"sequer gerou riqueza ilícita (produto de crime), pelo contrário, houve prejuízo em razão da
prisão em flagrante dos responsáveis pelo transporte pelo modal aéreo em 22.08.2017. Resta
claro, portanto, que os recursos destinados ao pagamento da carga de 239 kg de droga foram
obtidos por crimes de tráfico interestadual terrestre cometidos anteriormente ao tráfico
internacional, isto é, houve a utilização do produto dos crimes antecedentes para reinvesti-lo,
por meio de transações bancárias dissimuladas, no tráfico internacional pelo modal aéreo".
Crime antecedente de competência da justiça estadual. Homologação do declínio de atribuições
em relação ao crime de lavagem de capitais (Lei n° 9.613/98).
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros
Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

Deliberação:

077.

Divulgação: quarta-feira, 13 de março de 2019

Voto: 161/2019

Voto: 782/2019

Origem:
PROCURADORIA
GERAL DA REPÚBLICA

Processo:

1.22.000.002950/2018-93 - Eletrônico

Origem:
PROCURADORIA
DA
REPUBLICA - MINAS
GERAIS

Relator(a):
Ementa:

Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA
Procedimento Investigatório Criminal. Relatório de Inteligência Financeira encaminhado pelo
COAF, noticiando sobre possíveis operações financeiras suspeitas por pessoas físicas. Revisão
de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 " 2ª CCR). As diligências preliminares não
apontaram para a prática de crime antecedente da competência da Justiça Federal. Oficiada, a
Receita Federal informou que foram identificadas representações fiscais para fins penais em
nome dos contribuintes representados. Conforme dispõe o art. 2º, III, a e b, da Lei nº 9.613/98,
o processo e o julgamento do crime de lavagem de dinheiro será da competência da Justiça
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Deliberação:

080.

Processo:

Relator(a):
Ementa:

Deliberação:

081.

Processo:

Relator(a):
Ementa:

Divulgação: quarta-feira, 13 de março de 2019

Publicação: quinta-feira, 14 de março de 2019

66

Federal quando praticado contra o sistema financeiro e a ordem econômico-financeira ou em
detrimento de bens, serviços ou interesses da União, de suas entidades autárquicas ou empresas
públicas, ou ainda, quando a infração penal antecedente for de competência da Justiça Federal.
(CC 113.359/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Seção, DJe 05/06/2013). Carência
de elementos de informação capazes de indicar o interesse da justiça federal na apreciação do
feito. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros
Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.
1.26.000.003945/2018-59 - Eletrônico

Voto: 787/2019

Origem:
PROCURADORIA
REPUBLICA
MARANHAO

DA
-

Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA
Notícia de Fato. Representação formulada na Sala de Atendimento ao Cidadão, na qual o
noticiante relata a possível prática de incitação ao crime, tendo em vista a publicação de
postagens ofensivas direcionadas às mulheres e aos homossexuais. CP, art. 286. Revisão do
declínio de atribuição (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Inexistência de prejuízo a bens, serviços
ou interesse direto e específico da União, suas entidades autárquicas ou empresas públicas.
Ausência de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público
Federal para a persecução penal. Aplicação do Enunciado nº 50 da 2ª CCR. Homologação do
declínio ao Ministério Público Estadual.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros
Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.
1.29.000.000098/2019-40 - Eletrônico

Voto: 857/2019

Origem:
PROCURADORIA
REPUBLICA
GRANDE DO SUL

DA
RIO

Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA
Noticia de fato instaurada a partir de denuncia anônima, noticiando que um ex-policial militar
estaria vendendo drogas e armas na região da Restinga de Porto Alegre/RS, se utilizando de
uma empresa de segurança como fachada para tal intento. Revisão de declínio de atribuições
(Enunciado nº 33). Ausência de indícios de transnacionalidade na conduta denunciada.
Inexistência de ofensa a bens, serviços ou interesse da União ou de suas entidades. Carência de
elementos de informação capazes de legitimar a atribuição do Ministério Público Federal para
persecução penal. Homologação do declínio em favor do Ministério Público Estadual.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros
Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.
1.29.000.000238/2019-80 - Eletrônico

Voto: 697/2019

Origem:
PROCURADORIA
REPUBLICA
GRANDE DO SUL

DA
RIO

Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA
Notícia de Fato. Representação formulada na Sala de Atendimento ao Cidadão, na qual o
noticiante relata sofrer agressões do seu irmão e de motoristas e cobradores de ônibus,
acrescentando, ainda, que seu irmão também se apropria do seu benefício previdenciário e
vende remédios e atestados médicos falsos no camelódromo de Porto Alegre. Revisão de
declínio de atribuições (Enunciado nº 32). Não se extrai da narrativa nenhuma lesão direta a
bem, serviço ou interesse da União ou de suas entidades. Carência de elementos de informação
capazes de legitimar, até o momento, a atribuição do Ministério Público Federal para
persecução penal. Homologação do declínio de atribuições.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros
Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.
1.29.000.003236/2018-61 - Eletrônico

Voto: 796/2019

Origem:
PROCURADORIA
REPUBLICA
GRANDE DO SUL

DA
RIO

Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA
Notícia de Fato. Representação formulada na Sala de Atendimento ao Cidadão, na qual o
noticiante relata a possível prática de incitação ao uso de drogas em vídeo postado na internet.
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CP, art. 286. Revisão do declínio de atribuição (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Inexistência de
prejuízo a bens, serviços ou interesse direto e específico da União, suas entidades autárquicas
ou empresas públicas. Ausência de elementos de informação capazes de justificar a atribuição
do Ministério Público Federal para a persecução penal. Aplicação do Enunciado nº 50 da 2ª
CCR. Homologação do declínio ao Ministério Público Estadual.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros
Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.
1.29.000.004411/2018-38 - Eletrônico

Voto: 866/2019

Origem:
PROCURADORIA
REPUBLICA
GRANDE DO SUL

DA
RIO

Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA
Noticia de fato instaurada a partir do recebimento de comunicação do Gerente Jurídico do
Grupo Hospitalar Conceição, dando conta de divulgação, através de página na internet, de
endereço de e-mail como forma de contato para compra de atestados médicos, exames de
gravidez e outros documentos falsos. Revisão do declínio de atribuições (Enunciado nº 32 da
2ª CCR). Não se vislumbra da conduta noticiada lesão direta a bens, serviços ou interesse da
União ou de suas entidades. Ausência de elementos de informação capazes de justificar a
atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal. Homologação do declínio de
atribuições ao Ministério Público Estadual.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros
Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.
1.29.011.000015/2019-93 - Eletrônico

Voto: 691/2019

Origem:
PROCURADORIA
REPÚBLICA
MUNICÍPIO
URUGUAIANA-RS

DA
NO
DE

Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA
Notícia de Fato. Representação sigilosa formulada na Sala de Atendimento ao Cidadão, na qual
o noticiante relata a possível prática do crime de estelionato contra aposentados do INSS. CP,
art. 171. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32). Prejuízo restrito aos particulares.
Narrativa que não evidencia lesão direta a bem, serviço ou interesse da União ou de suas
entidades. Carência de elementos de informação capazes de legitimar, até o momento, a
atribuição do Ministério Público Federal para persecução penal. Homologação do declínio de
atribuições.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros
Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

Processo:

1.30.001.000029/2019-13 - Eletrônico

Relator(a):
Ementa:

Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA
Notícia de Fato. Representação efetuada na Sala de Atendimento ao Cidadão, na qual o
noticiante relata que as músicas de determinado compositor estão sendo regravas sem
autorização da família. Possível crime de violação de direito autoral (CP, art. 184, §1°). Revisão
de declínio (Enunciado nº 32 desta 2ª CCR/MPF). Prejuízo em detrimento de pessoa privada
que teve seus direitos violados. Precedente STJ (CC 101592, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima,
Terceira Seção, DJe 02/08/2010). Ausência de elementos de informação capazes de justificar a
atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal. Homologação do declínio ao
Ministério Público Estadual.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros
Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

Deliberação:

085.

Divulgação: quarta-feira, 13 de março de 2019

Voto: 793/2019

Voto: 917/2019

Origem:
PROCURADORIA
DA
REPUBLICA - RIO DE
JANEIRO

Processo:

1.30.001.005300/2018-18 - Eletrônico

Origem:
PROCURADORIA
DA
REPUBLICA - RIO DE
JANEIRO

Relator(a):
Ementa:

Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA
Notícia de Fato. Representação noticiando suposta fraude na concessão de empréstimo
consignado para desconto em folha de pagamento de benefício previdenciário, além de
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086.
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transações bancárias não autorizadas em conta-corrente de banco privado. Revisão de declínio
de atribuições (Enunciado n° 32 " 2ª CCR). Prática, em tese, de crime de estelionato em
desfavor de particular (CP, art. 171). Inexistência de ofensa direta a bens, serviços ou interesses
da União ou de suas entidades. Ausência de elementos de informação capazes de justificar a
atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal. Homologação do declínio
em favor do Ministério Público Estadual.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros
Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.
1.33.000.001107/2016-44

Relator(a):
Ementa:

Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA
Procedimento Investigatório Criminal. Representação ofertada na Sala de Atendimento ao
Cidadão, em 03/05/2016, na qual a noticiante relata que pessoa desconhecida comunicou-se
com sua filha, à época com 17 (dezessete) anos, por meio de conversa privada em rede social e
ameaçou divulgar fotos íntimas que ela havia enviado para as amigas caso ela não fizesse um
vídeo nua e enviasse para ele. Possível prática do crime de constrangimento ilegal (CP, art.
146). Revisão do declínio de atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Fatos ocorridos em
ambiente privado, sem notícia da divulgação das fotos íntimas da menor. Informação de que os
fatos foram comunicados à polícia estadual. Inexistência de lesão direta a bens, serviços ou
interesse da União ou de suas entidades. Ausência de elementos de informação capazes de
justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal. Homologação do
declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros
Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

Processo:

Relator(a):
Ementa:

Deliberação:

088.

Publicação: quinta-feira, 14 de março de 2019

Processo:

Deliberação:

087.

Divulgação: quarta-feira, 13 de março de 2019

1.34.001.010018/2018-11

Voto: 858/2019

Voto: 885/2019

Origem:
PROCURADORIA
DA
REPUBLICA - SANTA
CATARINA

Origem:
PROCURADORIA
REPÚBLICA
PAULO

DA
SÃO

Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA
Notícia de fato. Possível uso de documento falso, consistente na apresentação de atestado
médico falso ao empregador para justificar ausência ao trabalho. CP, art. 304. Revisão de
declínio de atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Documento falso apresentado por servidor
público estadual perante órgão estadual. Ausência de elementos de informação capazes de
justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal. Súmula 546 do
STJ: "A competência para processar e julgar o crime de uso de documento falso é firmada em
razão da entidade ou órgão ao qual foi apresentado o documento público, não importando a
qualificação do órgão expedidor." Homologação do declínio de atribuições.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros
Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

Processo:

1.35.000.000062/2019-69 - Eletrônico Voto: 692/2019

Relator(a):
Ementa:

Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA
Notícia de Fato. Representação formulada na Sala de Atendimento ao Cidadão, na qual o noticiante
relata, de forma confusa, que determinada particular praticaria diversos atos em tese delituosos.
Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32). Não se extrai da narrativa nenhuma lesão
direta a bem, serviço ou interesse da União ou de suas entidades. Carência de elementos de
informação capazes de legitimar, até o momento, a atribuição do Ministério Público Federal para
persecução penal. Homologação do declínio de atribuições.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do declínio
de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros Dr. Juliano
Baiocchi Villa-Verde de Carvalho e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

Deliberação:

Outras deliberações(Declínio)
089.
Processo:

1.25.008.000012/2019-58 - Eletrônico

Origem: PROCURADORIA DA
REPUBLICA
SERGIPE/ESTANCIA/ITABAIANA

Voto: 687/2019

Origem:
PROCURADORIA
DA
REPÚBLICA
NO
MUNICÍPIO DE PONTA
GROSSA-PR

Documento assinado digitalmente conforme MP nº- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço
eletrônico http://www.transparencia.mpf.mp.br/diario-e-boletim/diario-eletronico-dmpf-e.
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Relator(a):
Ementa:

Deliberação:

090.

Processo:

Relator(a):
Ementa:

Deliberação:

Homologação de Arquivamento
091.
Processo:

Relator(a):
Ementa:

Deliberação:

092.

Processo:

Divulgação: quarta-feira, 13 de março de 2019

Publicação: quinta-feira, 14 de março de 2019
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Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA
Notícia de Fato. Possível prática do crime de sonegação de contribuição previdenciária (CP,
art. 337-A) e contra a organização do trabalho (CP, art. 203), verificados em ação trabalhista.
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). 1) Sonegação de contribuição
previdenciária (CP, art. 337-A). Observa-se que o período pleiteado pelo trabalhador restou
computado em apenas um mês (12/01/2011 a 28/02/201). Embora não apurado o valor devido
a título de contribuição previdenciária não alcançará o patamar de R$ 20.000,00 (vinte mil
reais). Incidência da Orientação nº 30 da 2ª CCR, que admite a aplicação do princípio da
insignificância nos crimes tributários federais e de descaminho quando o débito tributário
verificado não ultrapassar o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a teor do disposto no art.
20 da Lei nº 10.522/2002, com as atualizações efetivadas pelas Portarias nº 75 e 130, ambas do
Ministério da Fazenda. Homologação do arquivamento. 2) Crime de frustração de direito
assegurado por lei trabalhista (CP, art. 203). O Conselho Institucional do MPF, ao apreciar e
acolher recurso interposto em face de decisão desta 2ª CCR, firmou entendimento no sentido
de que "a lesão a um restrito número de trabalhadores de uma pequena empresa não tem
significação para se ter como lesados interesses que cabe à União proteger e preservar, ainda
mais quando a lesão não atingiu o trabalhador em sua dignidade da pessoa humana". Para o
CIMPF, na linha de julgados do STF, "o simples fato de haver o descumprimento de normas
trabalhistas, prevendo direitos dos trabalhadores, não configura o crime a ponto de deslocar a
competência para a Justiça Federal" (NF 1.24.000.000526/2016-78, 4ª Sessão Ordinária,
10/05/2017). Competência da Justiça Federal para processar e julgar os crimes contra a
organização do trabalho quando tenham por objeto a organização geral do trabalho ou direitos
dos trabalhadores coletivamente considerados. Inexistência de elementos de informação
capazes de legitimar a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal.
Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento e do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual, nos termos do voto
do(a) relator(a). Participaram da votação os membros Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de
Carvalho e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.
1.29.000.000108/2019-47 - Eletrônico

Voto: 698/2019

Origem:
PROCURADORIA
REPUBLICA
GRANDE DO SUL

DA
RIO

Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA
Notícia de Fato instaurada a partir de representação da ANP (Agência Nacional do Petróleo,
Gás Natural e Biocombustíveis), comunicando que empresa foi autuada por não ter apresentado
documentação solicitada pela agência reguladora no exercício de atividade fiscalizatória.
Recebimento da promoção de declínio de atribuições como arquivamento (LC nº 75/93, art. 62,
inc. IV). Ausência de infração a ordem econômica. Infração de natureza administrativa prevista
no art. 3º, inc. XVI, da Lei nº 9.847/991. Cominação de multa no valor de R$ 22.000,00.
Atipicidade da conduta. Homologação do arquivamento.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pelo recebimento da
promoção de declínio de atribuições como arquivamento. Homologação nos termos do voto
do(a) relator(a). Participaram da votação os membros Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de
Carvalho e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

DPF/AM-00683/2015-INQ

Voto: 815/2019

Origem: GABPRM2-ISS IGOR
DA
SILVA
SPINDOLA

Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA
Inquérito Policial. Possível crime de ameaça praticado contra indígenas por ribeirinhos da
localidade. CP, art. 147. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Fatos
ocorridos em 18/11/2014. Pena máxima cominada de seis meses de detenção. Prescrição
da pretensão punitiva estatal após o transcurso de 3 (três) anos. Transcurso do lapso
temporal, sem que tenha ocorrido qualquer causa de suspensão ou interrupção da
prescrição. Extinção da punibilidade (CP, art. 107, IV). Prescrição da pretensão punitiva
estatal (CP, art. 109, VI). Ressalta-se que o conflito entre os indígenas e os ribeirinhos
está sendo apurado no âmbito cível. Homologação do arquivamento.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação
do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os
membros Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho e a Dra. Luiza Cristina Fonseca
Frischeisen.
DPF-DRS/MS-0017/2017- Voto: 2/2019
INQ

Origem: GABPR1-SPN SILVIO PETTENGILL NETO

Documento assinado digitalmente conforme MP nº- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço
eletrônico http://www.transparencia.mpf.mp.br/diario-e-boletim/diario-eletronico-dmpf-e.
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Relator(a):
Ementa:

Deliberação:

093.
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Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA
Inquérito Policial. Possível prática do crime de lavagem de dinheiro, consistente em
expressiva movimentação financeira por pessoa com aparente incapacidade econômica.
Lei nº 9.613/98, art. 1º. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Após
a realização de diligências, não foi possível reunir elementos concretos que indiquem a
intenção de ocultar ou dissimular a natureza, localização, movimentação ou propriedade
de bens, direitos ou valores provenientes, direta ou indiretamente, de infração penal. Os
bens apontados como de propriedade do investigado estão registrados em seu nome,
afastando a possibilidade de ocultação patrimonial. A análise dos dados bancários não
identificou manobras de dissimulação nas movimentações financeiras praticadas pelo
investigado. Ao ser ouvido, o investigado informou ser proprietário de estacionamento
e caminhão de frete e possuir renda mensal entre R$ 30.000,00 a R$ 40.000,00. Em
seguida, assumiu manter relações com contrabandista investigado na "Operação Fox",
razão pela qual cópia do presente IPL foi remetido à Procuradoria da República
responsável pela apuração, para conhecimento e aprofundamento das investigações.
Falta de justa causa para prosseguir na persecução em relação ao crime de lavagem de
capitais (Lei nº 9.613/98, art. 1º). Homologação do arquivamento, sem prejuízo do
disposto no art. 18 do CPP.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela
homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da
votação os membros Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho e a Dra. Luiza
Cristina Fonseca Frischeisen.
DPF-PATOS-0222/2017- Voto: 721/2019
IPL

Relator(a):
Ementa:

Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA
Inquérito Policial. Possível furto de água no Açude de São Gonçalo, localizado em
Sousa/PB. CP, art. 155. Revisão de arquivamento (LC nº75/93, art. 62, IV). Após a
realização de diligências, não se verificou indícios mínimos de autoria e materialidade
da conduta. Oficiada, a Agência Nacional das Águas " ANA informou que foi iniciado
o cadastramento de usuários para acesso hídrico, no intento de melhor gerir e o uso da
água do referido açude. Providências adotadas. Carência de justa causa para o
prosseguimento do feito. Homologação do arquivamento.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela
homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da
votação os membros Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho e a Dra. Luiza
Cristina Fonseca Frischeisen.
Voto: 891/2019

Origem: GABPRM1-ADPL ANDERSON
DANILLO
PEREIRA LIMA

Processo:

DPF/SGO-00033/2018-INQ

Relator(a):
Ementa:

Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA
Inquérito Policial. Suposta prática do crime previsto no art. 10 da Lei nº 7.347/85 " recusa,
retardamento ou omissão de dados técnicos indispensáveis à propositura de ação civil
pública, pelo gestor de empresa privada que deixou de atender às requisições do Ministério
Público do Trabalho no curso de inquérito civil. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93,
art. 62, IV). Ouvido, o sócio da empresa informou que em razão das dificuldades
enfrentadas pela empresa não teve tempo hábil para apresentar as informações solicitadas.
Acrescentou, ainda, que uma pequena parte da documentação requisitada ainda estava
pendente, mas a maioria já havia sido enviada. O MPT, por sua vez, afirmou que a empresa
tem atendido às solicitações, inclusive utilizando o sistema de peticionamento eletrônico
por meio de seu advogado. Inquérito Civil com trâmite regular. Não verificação de conduta
dolosa ou omissão deliberada. Ausência de indícios da prática do crime de desobediência.
Homologação do arquivamento.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação
do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros
Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

Deliberação:

095.

Publicação: quinta-feira, 14 de março de 2019

Processo:

Deliberação:

094.

Divulgação: quarta-feira, 13 de março de 2019

Voto: 783/2019

Origem: GABPRM1-AMSJ ANTONIO MARCOS DA
SILVA DE JESUS

Processo:

1.14.000.003448/2018-71 - Eletrônico

Origem:
PROCURADORIA
DA
REPÚBLICA - BAHIA

Relator(a):
Ementa:

Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA
Notícia de Fato. Representação formulada na Sala de Atendimento ao Cidadão, na qual o
noticiante relata suposta fraude em relação ao recebimento de benefício previdenciário (pensão
por morte) por pessoa que teria se declarado, de maneira indevida, como companheira do
instituidor da pensão. CP, art. 171, § 3°. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV).

Documento assinado digitalmente conforme MP nº- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço
eletrônico http://www.transparencia.mpf.mp.br/diario-e-boletim/diario-eletronico-dmpf-e.
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Deliberação:

096.

Após diligências, verificou-se que a representada obteve a concessão do benefício por decisão
da 1ª Vara Federal da Seção Judiciária da Bahia. Inexistência de elementos que apontem para
a prática de fraude. Materialidade delitiva não evidenciada. Carência de justa causa para o
prosseguimento do feito. Homologação do arquivamento.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros Dr.
Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

Relator(a):
Ementa:

Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA
Notícia de Fato instaurada a partir de denuncia sigilosa veiculada por meio da Sala de
Atendimento ao Cidadão, dando conta de ameaças proferidas contra Ministro do Supremo
Tribunal Federal proferidas por usuário do Twitter. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art.
62, inc. IV). No caso, não se verifica afirmações verossímeis ou elementos de prova que
apontem para fatos individualizados merecedores de investigação. Ainda, o delito em comento
é de ação penal pública condicionada à representação (CP, art. 147, parágrafo único), o que
inviabiliza a atuação de ofício do parquet. Ausência de condição de procedibilidade.
Homologação do arquivamento.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros Dr.
Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

Voto: 884/2019

Voto: 300/2019

Origem:
PROCURADORIA
DA
REPÚBLICA
CEARÁ/MARACANAÚ

Processo:

1.15.000.003916/2018-71 - Eletrônico

Relator(a):
Ementa:

Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA
Notícia de Fato. Representação sigilosa formulada na Sala de Atendimento ao Cidadão, na qual
o noticiante relata a existência de um grupo de motoqueiros que cometeria roubos com a
finalidade de, posteriormente, oferecer serviço de vigilância aos moradores da região. Revisão
de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). O representante juntou documento que não condiz
com seu relato. Narrativa genérica desacompanhada de qualquer elemento capaz de possibilitar
a realização de diligências preliminares destinadas à verificação da verossimilhança das
alegações. Falta de justa causa para prosseguir na persecução penal. Homologação do
arquivamento.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros Dr.
Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.
1.16.000.003361/2018-20 - Eletrônico

Relator(a):
Ementa:

Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA
Notícia de Fato. Crime de sonegação de contribuição previdenciária (CP, art. 337-A). Acordo
no âmbito da Justiça do Trabalho. Contribuições previdenciárias apuradas no âmbito da
Reclamação Trabalhista. Valor estimado em R$ 1.079,52, que não foram quitadas. Revisão de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Consoante entendimento firmado pelo Superior
Tribunal de Justiça, é aplicável o princípio da insignificância aos débitos tributários que não
ultrapassem o limite de R$ 20.000,00, em decorrência do art. 20 da Lei nº 10.522/02. Dessa
forma, como a Lei 11.457/07 considerou como dívida ativa da União também os débitos
decorrentes das contribuições previdenciárias, dando-lhes tratamento semelhante ao que é dado
aos créditos tributários, não há porque fazer distinção, na seara penal, entre os crimes de
descaminho e de sonegação de contribuição previdenciária, razão pela qual deve se estender a
aplicação do princípio da insignificância, quando o valor do débito não for superior a R$
20.000,00 (vinte mil reais). Precedentes do STJ: REsp 1709029/MG. Homologação do
arquivamento.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros Dr.
Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

Processo:

1.16.000.003404/2018-77 - Eletrônico

Voto: 671/2019

Origem:
PROCURADORIA
DA
REPÚBLICA
CEARÁ/MARACANAÚ

Processo:

Deliberação:

099.

71

1.15.000.000022/2019-18 - Eletrônico

Deliberação:

098.

Publicação: quinta-feira, 14 de março de 2019

Processo:

Deliberação:

097.

Divulgação: quarta-feira, 13 de março de 2019

Voto: 932/2019

Origem:
PROCURADORIA
DA
REPUBLICA - DISTRITO
FEDERAL

Origem:
PROCURADORIA

DA

Documento assinado digitalmente conforme MP nº- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço
eletrônico http://www.transparencia.mpf.mp.br/diario-e-boletim/diario-eletronico-dmpf-e.
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REPUBLICA - DISTRITO
FEDERAL
Relator(a):
Ementa:

Deliberação:

100.

Processo:

1.18.001.000060/2019-41 - Eletrônico

Relator(a):
Ementa:

Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA
Noticia de fato instaurada a partir de requisição do MPT, para apurar suposto crime do art. 297,
§ 4º, do CP, pois a CTPS de empregada teria sido assinada somente após um acordo realizado
na Justiça Trabalhista. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Ausência de
elementos indicadores de fraude, falsificação material ou ideológica do conteúdo da CTPS.
Mera falta de correta anotação em carteira, sanada com o reconhecimento do vínculo laboral
em sede de ação trabalhista. Precedente 2ª CCR (NF nº 1.28.000.000204/2017-61, José Adonis
Callou de Araújo Sá, unânime, Sessão nº 721 em 13/08/2018). Ofensividade ao bem jurídico
não evidenciada. Homologação do arquivamento.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros Dr.
Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

Deliberação:

101.

Processo:

Relator(a):
Ementa:

Deliberação:

102.

Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA
Notícia de Fato. Representação formulada na Sala de Atendimento ao Cidadão, na qual o
noticiante aponta a suposta prática de crime por acionistas da Centrais Elétricas Brasileiras S.A
" Eletrobrás, residentes nos Estados Unidos da América, que ajuizaram ação contra a referida
empresa com intuito de obter indenização em razão de sua participação em casos de corrupção.
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Segundo se extrai da notícia veiculada na
internet "foi aprovado em definitivo pela Justiça dos Estados Unidos o acordo que prevê o
pagamento de US$ 14,75 milhões (cerca de R$ 57 milhões) para encerrar uma ação coletiva
movida por investidores contra a estatal (Eletrobrás)". Não se vislumbra indício de prática
criminosa no acordo judicial firmado pela Eletrobrás perante a justiça estadunidense. O acordo
foi acompanhado pelos representantes judiciais da estatal e homologado pela autoridade
judicial competente. Manifestação centrada na insatisfação do representante em relação aos
fatos. Carência de elementos que justifiquem a manutenção do feito. Homologação do
arquivamento.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros Dr.
Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

1.19.000.000609/2018-99 - Eletrônico

Voto: 877/2019

Voto: 924/2019

Origem:
PROCURADORIA
DA
REPÚBLICA
NO
MUNICÍPIO
DE
ANÁPOLIS/URUAÇUGO

Origem:
PROCURADORIA
REPUBLICA
MARANHAO

DA
-

Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA
Notícia de Fato. Representação sigilosa formulada na Sala de Atendimento ao Cidadão
noticiando possível irregularidade no edital de concurso da Empresa Brasileira de Serviços
Hospitalares " EBSERH em relação à avaliação de títulos e posterior classificação do candidato.
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Em análise à documentação encaminhada
pela EBSERH, bem como dos Editais relacionados ao concurso em referência, verifica-se que
a ambiguidade apontada pelo representante foi saneada com a publicação de retificação.
Inexistência de elementos que apontem para a existência de irregularidade que tenha causado
prejuízo aos candidatos. Carência de justa causa para o prosseguimento das investigações.
Homologação do arquivamento.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros Dr.
Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

Processo:

1.22.005.000307/2018-85 - Eletrônico

Voto: 863/2019

Origem:
PROCURADORIA
DA
REPÚBLICA
NO
MUNICÍPIO
DE
MONTES CLAROS-MG

Relator(a):
Ementa:

Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA
Notícia de Fato instaurada a partir do encaminhamento, pelo MPT, de representação oferecida
pelo Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Fiação e Tecelagem de Montes Claros,
relatando que a "Coteminas encaminhou documentação de mais de 80 trabalhadores para
concessão de benefício de aposentadoria especial, porém o INSS indeferiu todos os pedidos
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devido a não apresentação de LTCAT- Laudo Técnico de Condições Ambientais de Trabalho.
Empresa já apresentou o referido documento referente a todos os empregados, porém, mesmo
assim a médica perita do INSS informou verbalmente à denunciante que a documentação é
insuficiente". Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Devido a generalidade e
abstração da notícia apresentada, além da ausência de apresentação de qualquer documento
comprobatório de que o INSS tenha negado indevidamente a concessão de benefício
previdenciário, o Procurador da República oficiante solicitou a denunciante que apresentasse
informações concretas e documentadas do ocorrido, ocasião na qual a representante mantevese inerte. Ausência de indícios mínimos da prática de crime. Falta de justa causa para prosseguir
na persecução penal. Homologação do arquivamento.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros Dr.
Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.
1.22.024.000245/2018-83 - Eletrônico

Relator(a):
Ementa:

Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA
Notícia de Fato. Representação sigilosa efetuada perante o Ministério Público do Trabalho, na
qual o noticiante relata a possível prática do crime de apropriação indébita previdenciária por
parte de empresa privada. CP, art. 168-A. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV).
Representação desprovida de outros elementos capazes de justificar o prosseguimento do feito.
Cópia do presente procedimento foi encaminhada à Receita Federal para ciência e adoção das
providências cabíveis. Após eventual atuação do Fisco, caso se constitua definitivamente o
crédito tributário, configurando-se a indispensável condição de procedibilidade, o Ministério
Público Federal poderá promover a ação penal. Homologação do arquivamento.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros Dr.
Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

Processo:

Relator(a):
Ementa:

Deliberação:

105.

Publicação: quinta-feira, 14 de março de 2019

Processo:

Deliberação:

104.

Divulgação: quarta-feira, 13 de março de 2019

1.24.000.001273/2018-11 - Eletrônico

Voto: 790/2019

Voto: 936/2019

Origem:
PROCURADORIA
DA
REPÚBLICA
NO
MUNICÍPIO
DE
VIÇOSA/PONTE NOVA

Origem:
PROCURADORIA
REPÚBLICA
MUNICÍPIO
GUARABIRA-PB

DA
NO
DE

Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA
Notícia de Fato. Representação noticiando a possível prática de crime contra a ordem tributária
(art. 1º, I, da Lei 8.137/90) e/ou sonegação de contribuição previdenciária (CP, art. 337-A),
pelo síndico de condomínio situado em Bananeiras/PB. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93,
art. 62, IV). Segundo consta da representação, o condomínio teria realizado pagamento de
alguns profissionais eventuais sem realizar o devido lançamento na DIRF. Ouvido, o síndico
afirmou que, de fato, até o mês de abril de 2018 realizaram pagamentos por meio de notas
fiscais de serviços tendo pessoas físicas como beneficiárias. Após aquele mês, por decisão da
assembleia, regularizaram a situação, passando a realizar pagamentos apenas a prestadores de
serviços que titularizassem CNPJ, recolhendo, assim, todos os encargos tributários devidos. Em
análise ao que consta dos autos, verifica-se que o suposto valor sonegado não ultrapassaria o
patamar de R$ 20.000,00, fato que atrairia a aplicação do princípio da insignificância, conforme
entendimento firmado pelo Eg. STJ (REsp 1709029/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior,
Terceira Seção, julgado em 28/02/2018, DJe 04/04/2018). Ademais, não há informações quanto
à constituição definitiva do crédito tributário. Natureza material do delito. Súmula Vinculante
nº 24 do STF. Falta de justa causa para prosseguir na persecução penal. Homologação do
arquivamento.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros Dr.
Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

Processo:

1.25.000.004116/2017-40 - Eletrônico

Voto: 918/2019

Origem:
PROCURADORIA
DA
REPUBLICA - PARANA

Relator(a):
Ementa:

Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA
Procedimento Investigatório Criminal. Representação noticiando a ocorrência de
desmatamento por meio de trabalho escravo em propriedade privada. CP, art. 149. Revisão de
arquivamento (LC n° 75/93, art. 62, inc. IV). Inicialmente, verificou-se que os crimes
ambientais estão sendo investigados por inquérito policial. Foi requisitada fiscalização à
SRTE/PR na referida propriedade e, após inspeção, o Grupo Especial de Combate ao Trabalho
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Escravo determinou o arquivamento do procedimento por não vislumbrar a "execução de
atividades e, tampouco, vestígios de barracos ou de outras instalações que teriam sido utilizadas
pelos trabalhadores outrora presentes naquele local". Ao que tudo indica, diante do
encerramento das atividades de desmatamento, a propriedade foi esvaziada, não restando
indícios da prática de crime. A representação é sigilosa e não apresenta outros dados capazes
de individualizar as supostas vítimas. Fatos ocorridos em 2017. Esgotamento das diligências
razoavelmente exigíveis. Aplicação da Orientação nº 26 da 2ª CCR. Homologação do
arquivamento, sem prejuízo do disposto no art. 18 do CPP.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros Dr.
Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

Processo:

1.27.001.000097/2018-89 - Eletrônico

Relator(a):
Ementa:

Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA
Notícia de Fato. Representação formulada na Sala de Atendimento ao Cidadão, na qual o
noticiante relata a possível prática do crime de apropriação indébita previdenciária, por parte
dos municípios de Inhuma, Pio XII e Picos, todos do PI. Segundo consta, o representante teria
prestado serviços aos referidos municípios nos anos de 2009, 2014, 2015 e 2017, não tendo a
secretaria recolhido as contribuições previdenciárias referentes a esses períodos. Revisão de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Oficiada, a Receita Federal informou a existência dos
recolhimentos em nome do representante. A Prefeitura de Inhuma/PI informou inexistir registro
da prestação de serviços do reclamante ao município. Instado a se manifestar, o representante
informou que apesar dos atrasos, os repasses foram devidamente atualizados. Quanto ao
período que teria trabalhado para o município de Inhuma, informou o representante não possuir
modos de comprovar a prestação do serviço, motivo pelo qual requereu o arquivamento da
representação. Materialidade delitiva não evidenciada. Carência de justa causa para o
prosseguimento do feito. Homologação do arquivamento.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros Dr.
Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

Deliberação:

107.

Divulgação: quarta-feira, 13 de março de 2019

Voto: 789/2019

Voto: 617/2019

Origem:
PROCURADORIA
DA
REPÚBLICA
NO
MUNICÍPIO DE PICOSPI

Processo:

1.28.000.001427/2015-83

Origem:
PROCURADORIA
DA
REPUBLICA
RIO
GRANDE
DO
NORTE/CEARÁ-MIRIM

Relator(a):
Ementa:

Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA
Procedimento Investigatório Criminal. Crimes de estelionato contra a Caixa Econômica
Federal (CP, art. 171, § 3º) perpetrados em concurso de agentes por quadrilha especializada na
adulteração de contracheques, de um lado, e por servidores da Universidade Federal do Rio
Grande do Norte (UFRN), do outro. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV).
Segundo consta, os integrantes da quadrilha abordavam, entre meados de 2008 e 2011,
servidores da UFRN, propondo a cada um deles pleitear um empréstimo à CEF. Ao saber do
servidor que não possuía mais margem consignável ou que sua margem era muito pequena, o
quadrilheiro propunha ao servidor adulterar, em seu contracheque, essa margem consignável
para maior, permitindo a liberação de valor considerável de empréstimo - de regra, muito
superior àquele que poderia ser honrado pelo servidor -, pelo qual o quadrilheiro cobrava um
percentual entre 40% e 50%. A despeito das diversas diligências realizadas pela Polícia Federal
e por este Órgão Ministerial - complementarmente, após a finalização do Inquérito Policial nº
0046/2011, não foi possível identificar os integrantes da quadrilha que capitaneou os golpes,
assediando os servidores, falsificando seus contracheques e embolsando um percentual dos
empréstimos fraudulentamente obtidos. Foram instaurados 11 (onze) procedimentos
investigatórios criminais tendo como foco os servidores da UFRN beneficiários dos
empréstimos. Verificou-se que mais de 90 (noventa) servidores da UFRN aceitaram a proposta
fraudulenta. No caso, analisa-se a situação de 9 (nove) pessoas: a) 6 (seis) casos em que o MPF
ofereceu denúncia e as respectivas ações penais seguem seu curso normal, inclusive com pedido
de condenação dos denunciados a ressarcir o erário; b) 2 (dois) casos em que os investigados
faleceram. Reconhecimento da extinção da punibilidade (CP, art. 107, I); e c) 1 (um) caso em
que o investigado possui mais de 70 (setenta) anos de idade, razão pela qual o prazo
prescricional original (12 anos) é reduzido em metade (6 anos). Reconhecimento da extinção
da punibilidade (CP, art. 107) pela efetiva prescrição da pretensão punitiva estatal (CP, art. 109,
II c/c art. 115), tendo em vista já ultrapassado mais de 6 (seis) anos da data do crime.
Esgotamento das diligências investigatórias razoavelmente exigíveis e inexistência de linha
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Processo:

1.29.000.000247/2019-71 - Eletrônico

Processo:

Relator(a):
Ementa:

Deliberação:

Processo:

Relator(a):
Ementa:

Deliberação:

111.
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Deliberação:

Deliberação:

110.

Publicação: quinta-feira, 14 de março de 2019

investigatória potencialmente idônea. Aplicação da Orientação n° 26/20161 da 2ª CCR.
Homologação do arquivamento.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros Dr.
Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

Relator(a):
Ementa:

109.

Divulgação: quarta-feira, 13 de março de 2019

Voto: 801/2019

Origem:
PROCURADORIA
REPUBLICA
GRANDE DO SUL

DA
RIO

Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA
Notícia de Fato. Suposta prática de crime de falso testemunho (CP, art. 342) em ação
trabalhista. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Para a configuração do crime
em questão, é necessário que haja divergência entre a declaração da testemunha e o que ela
efetivamente sabe sobre os fatos, o que não restou demonstrado nos autos. Diferentes
interpretações da realidade. Ademais, o depoimento em nada influenciou na decisão da causa,
uma vez que foi desconsiderado pelo Juízo. Ausência de indícios mínimos de má-fé ou vontade
livre e consciente de ludibriar o Juízo. Falta de justa causa para prosseguir na persecução penal.
Homologação do arquivamento.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros Dr.
Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.
1.29.000.004673/2018-01 - Eletrônico

Voto: 925/2019

Origem:
PROCURADORIA
REPUBLICA
GRANDE DO SUL

DA
RIO

Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA
Notícia de Fato. Possível prática do crime de desobediência (CP, art. 330) por representante de
empresa privada que teria deixado de cumprir requisição de informações do Ministério Público
do Trabalho. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Consta dos autos a
informação de que o representado atendeu às requisições do MPT, embora tardiamente. Não
verificação de conduta dolosa ou omissão deliberada. Ausência de indícios da prática do crime
de desobediência. Homologação do arquivamento.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros Dr.
Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.
1.29.000.004723/2018-41 - Eletrônico

Voto: 888/2019

Origem:
PROCURADORIA
REPUBLICA
GRANDE DO SUL

DA
RIO

Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA
Notícia de Fato. Suposta prática de crime de falso testemunho (CP, art. 342) em ação
trabalhista. Testemunha teria afirmado em juízo que o motivo pelo qual já teria processado a
reclamada, e pedido danos morais, teria sido o fato de ter sido obrigada a gravar um vídeo
institucional contra sua vontade. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Ao
verificar a inicial do procedimento citado pela testemunha, o Juízo Trabalhista verificou que o
pedido de dano moral teria se dado por motivo diverso do afirmado em Juízo pela testemunha,
razão pela qual desconsiderou seu depoimento. Para a configuração do crime em questão, é
necessário que haja divergência entre a declaração da testemunha e o que ela efetivamente sabe
sobre os fatos, o que não restou demonstrado nos autos. Diferentes interpretações da realidade.
Ademais, o depoimento em nada influenciou na decisão da causa, uma vez que foi
desconsiderado pelo Juízo. Ausência de indícios mínimos de má-fé ou vontade livre e
consciente de ludibriar o Juízo. Falta de justa causa para prosseguir na persecução penal.
Homologação do arquivamento.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros Dr.
Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

Processo:

1.29.003.000481/2018-97 - Eletrônico

Voto: 641/2019

Relator(a):

Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA

Origem:
PROCURADORIA
DA
REPÚBLICA
NO
MUNICÍPIO DE NOVO
HAMBURGO-RS
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Notícia de Fato. Suposto crime de sonegação de contribuição previdenciária (CP, art. 337-A),
consistente no pagamento de salário, à margem da folha de pagamento, reconhecido em
sentença trabalhista. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Constatação, por meio
de acesso ao andamento processual, de que houve a quitação dos débitos. Incidência do
Enunciado nº 52 desta 2ª CCR: "O pagamento integral do débito tributário extingue a
punibilidade e autoriza o arquivamento da investigação e da ação penal pelo MPF".
Homologação do arquivamento.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros Dr.
Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.
1.29.008.000382/2018-65 - Eletrônico

Relator(a):
Ementa:

Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA
Notícia de Fato. Possível prática do crime de estelionato previdenciário, na modalidade tentada,
consistente na prestação de informações falsas para fins de obtenção de salário-maternidade
(CP, art. 171, §3º c/c art. 14). Segundo consta, a representada teria declarado em documento
substitutivo de entrevista rural que não auferia renda além da que lhe caracterizaria como
segurada especial (trabalhadora rural). Além disso, constava do Cadastro Nacional de
Informações Sociais " CNIS que o marido da representada teria vínculo estatutário com a
Universidade Federal de Santa Maria " UFSM e vínculo com cooperativa local. Revisão de
arquivamento (LC nº75/93, art. 62, IV). Não verificação de fraude na solicitação do benefício.
O próprio INSS consignou a existência de indícios de atividade rural desempenhada pela
representada. O enunciado da questão respondida pela representada referia-se apenas a fontes
de renda do segurado, sem estender a outras pessoas do núcleo familiar. Além disso, o regime
de casamento da representada é regido pela separação obrigatória de bens. O óbice à concessão
do benefício foi detectado pelo simples cruzamento das informações constantes nos bancos de
dados da autarquia previdenciária. Crime não configurado. Homologação do arquivamento.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros Dr.
Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

Voto: 632/2019

Voto: 933/2019

Origem:
PROCURADORIA
DA
REPÚBLICA
NO
MUNICÍPIO
DE
S.MARIA/SANTIAGO

Processo:

1.29.008.000424/2018-68 - Eletrônico

Relator(a):
Ementa:

Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA
Notícia de Fato. Possível prática do crime de tráfico de pessoas (CP, art. 149-A), nas
proximidades de escolas públicas do Município de Santa Maria/RS. Segundo consta, no mês
de agosto de 2018, um casal teria tentado atrair crianças para o veículo em que estava. Revisão
de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). No âmbito da Polícia Civil foram realizadas oitivas
de pessoas relacionadas aos fatos, mas os depoimentos não forneceram elementos úteis para a
investigação. Segundo relatado por alguns moradores, haveria no bairro uma quadrilha
especializada no tráfico de órgãos, mas ninguém soube indicar mais detalhes sobre o informado.
A Polícia Federal averiguou o local dos fatos, conversou com a diretora da escola e visualizou
algumas imagens de câmeras próximas, mas as diligências restaram infrutíferas. A diretora
informou que o fato não voltou a acontecer, talvez pela repercussão da investigação.
Inexistência de indícios mínimos de autoria e de linha investigatória potencialmente idônea.
Carência de justa causa para o prosseguimento das investigações. Homologação do
arquivamento, sem prejuízo do disposto no art. 18 do CPP.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros Dr.
Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

Deliberação:

114.

Publicação: quinta-feira, 14 de março de 2019

Processo:

Deliberação:
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Divulgação: quarta-feira, 13 de março de 2019

Voto: 1013/2019

Origem:
PROCURADORIA
DA
REPÚBLICA
NO
MUNICÍPIO
DE
S.MARIA/SANTIAGO

Processo:

1.29.009.000008/2019-31 - Eletrônico

Origem:
PROCURADORIA
DA
REPÚBLICA
NO
MUNICÍPIO DE S.DO
LIVRAMENTO-RS

Relator(a):
Ementa:

Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA
Voto Vencedor. Suposta prática do crime de descaminho, em razão da apreensão de
mercadorias de procedência estrangeira (01 forno elétrico, 01 fritadeira, 02 panelas, 02 jarras
elétricas e 03 pipoqueiras), sendo os tributos iludidos no importe de R$ 717,50. Revisão de
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arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Valor da mercadoria apreendida (US$ 455,01)
próximo ao limite da cota de isenção fixada pela Receita Federal do Brasil1 em US$ 300,00
(trezentos dólares dos Estados Unidos da América) ou o equivalente em outra moeda, quando
o viajante ingressar no País por via terrestre, fluvial ou lacustre (art. 33 da Instrução Normativa
RFB nº 1059/2010). No caso, em razão da pouca quantidade de mercadorias importadas pela
investigada, não é possível afirmar, de forma segura, que tais produtos possuíam destinação
comercial. Reconhecimento excepcional da ausência de justa causa para prosseguir no feito.
Precedente 2ª CCR: Procedimento MPF nº 1.29.009.000436/2018-82, Sessão nº 727, de
22/10/2018, unânime. Homologação do arquivamento.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, a maioria, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto proferido pelo Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá. Restou
vencido o relator, Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho. Participou da votação a Dra.
Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.
1.29.009.000053/2019-95 - Eletrônico

Relator(a):
Ementa:

Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA
Notícia de Fato. Possíveis crimes de descaminho e de contrabando. Apreensão de mercadorias
desprovidas de documentação regular de importação (12 garrafas de vodca e 25 kg de queijo
ralado). Mercadorias avaliadas em R$ 1.438,93. Tributos iludidos no montante de R$ 719,47.
Promoção de arquivamento fundada na aplicação do princípio da insignificância. Revisão de
arquivamento (Art. 62, IV, da LC nº 75/93). 1) Crime de descaminho (CP, art. 334). Investigada
que não registra condutas reiteradas. Incidência do Enunciado nº 49 deste Colegiado: "Aplicase o princípio da insignificância penal ao descaminho e aos crimes tributários federais, quando
o valor do débito devido à Fazenda Pública decorrente da conduta formalmente típica não seja
superior a R$ 20.000,00, ressalvada a reiteração na mesma modalidade criminosa, ocorrida em
períodos de até 5 (cinco) anos". 2) Mesmo entendimento dever ser aplicado ao crime de
contrabando (CP, art. 334-A), tendo em vista que a importação do queijo, no contexto em
análise, não evidencia conduta dotada de potencialidade lesiva apta a demonstrar a necessidade
de intervenção do Direito Penal. Perdimento da mercadoria. Medida administrativa suficiente
para a repressão do delito. Aplicação da Orientação nº 30 desta 2ª CCR. Nesse sentido,
precedente deste Colegiado: 1.29.009.000542/2018-66, 726ª Sessão de Revisão, de
08/10/2018, unânime. 3) Homologação do arquivamento.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros Dr.
Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

Voto: 939/2019

Voto: 824/2019

Origem:
PROCURADORIA
DA
REPÚBLICA
NO
MUNICÍPIO DE S.DO
LIVRAMENTO-RS

Processo:

1.30.001.003359/2017-91

Relator(a):
Ementa:

Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA
Notícia de Fato. Representação efetuada na Sala de Atendimento ao Cidadão noticiando a
possível prática dos crimes de falsidade ideológica e de uso de documento falso, por empresa
que teria apresentado atestado de capacidade técnica com informações adulteradas durante
participação de pregão eletrônico organizado pelo TRE/RJ. CP, art. 299 e 304). Revisão de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Após a realização de diligências, verificou-se que a
confecção e utilização do documento deu-se por equívoco. Possível preenchimento padrão sem
observância dos detalhes. Inexistência de prejuízo decorrente do erro. Carência de justa causa
para o prosseguimento do feito. Homologação do arquivamento.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros Dr.
Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

Deliberação:

117.

Publicação: quinta-feira, 14 de março de 2019

Processo:

Deliberação:

116.

Divulgação: quarta-feira, 13 de março de 2019

Voto: 803/2019

Origem:
PROCURADORIA
DA
REPUBLICA
PARA/CASTANHAL

Processo:

1.30.001.003478/2018-24 - Eletrônico

Origem:
PROCURADORIA
DA
REPUBLICA - RIO DE
JANEIRO

Relator(a):
Ementa:

Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA
Notícia de Fato. Representação formulada na Sala de Atendimento ao Cidadão, na qual a
noticiante relata o recebimento de e-mail supostamente falso em nome do MPF. Revisão de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Suposta prática denominada pishing, em que o
destinatário é induzido a acessar páginas com conteúdo potencialmente malicioso (vírus ou
outros softwares perniciosos), mediante e-mails em nome de órgãos públicos ou com outras
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Deliberação:

118.

Processo:

Relator(a):
Ementa:

Deliberação:

119.

Processo:

Relator(a):
Ementa:

Deliberação:

120.

Processo:

Relator(a):
Ementa:

Divulgação: quarta-feira, 13 de março de 2019

Publicação: quinta-feira, 14 de março de 2019

78

informações potencialmente atrativas. Hipótese em que não é materialmente viável a
identificação do autor do e-mail, tendo em vista a utilização bastante comum de dados de conta
falsos, proxies anônimos, e-mails gratuitos etc. No caso, a perícia não obteve sucesso na análise,
visto que o cabeçalho do e-mail não estava disponível. A inautenticidade desse tipo de
convocação já é objeto de ampla campanha do MPF. Homologação do arquivamento por
fundamento diverso.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros Dr.
Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.
1.30.005.000548/2018-52 - Eletrônico

Voto: 940/2019

Origem:
PROCURADORIA
REPÚBLICA
MUNICÍPIO
NITEROI-RJ

DA
NO
DE

Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA
Notícia de Fato. Possível prática do crime de estelionato previdenciário por particular que
postulou em juízo o benefício de pensão por morte utilizando-se de informações falsas. CP, art.
171, §3º. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Fraude passível de ser descoberta
pelas vias ordinárias no curso do processo. Eventual deslealdade processual enfrentada por
meio de regras do CPC, que prevê a condenação do litigante de má-fé ao pagamento de multa
e ainda a punição disciplinar no âmbito do Estatuto da Advocacia. Medidas suficientes para a
repressão do delito. Subsidiariedade do Direito Penal. Incidência da Orientação 30 deste
Colegiado. Nesse sentido, precedente deste Colegiado: 1.14.015.000106/2018-31, 731ª Sessão,
de 10/12/2018, unânime. Falta de justa causa para prosseguir na persecução penal.
Homologação do arquivamento.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros Dr.
Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.
1.31.003.000060/2018-16 - Eletrônico

Voto: 941/2019

Origem:
PROCURADORIA
REPÚBLICA
MUNICÍPIO
VILHENA-RO

DA
NO
DE

Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA
Procedimento Investigatório Criminal. Manifestação apresentada perante a Sala de
Atendimento ao cidadão. Possível prática do crime descrito no art. 171, § 3º, do CP. Supostos
descontos indevidos nos contracheques de uma aposentada pelo INSS, a título de contribuição
a uma associação de pensionistas e aposentados. Revisão de arquivamento (LC n° 75/93, art.
62, IV). Informação de que a associação suspendeu os descontos e restituiu os valores
descontados nos contracheques, além de proceder a desfiliação da noticiante. Inexistência de
elementos mínimos de materialidade delitiva. Falta de justa causa para prosseguir na
persecução penal. Homologação do arquivamento.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros Dr.
Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.
1.32.000.000078/2018-01 - Eletrônico

Voto: 795/2019

Origem:
PROCURADORIA
REPUBLICA
RORAIMA

DA
-

Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA
Procedimento Investigatório Criminal. Representação ofertada perante a Sala de Atendimento
ao Cidadão, na qual a noticiante relata a possível prática do crime de sonegação fiscal, por parte
de seu ex-marido, tendo em vista a prestação de informações falsas em Declaração de Imposto
de Renda referente ao ano de 2015. Lei 8.137/90, art. 1º, I. Revisão de arquivamento (LC nº
75/93, art. 62, IV). Ouvido, o investigado negou os fatos, indicando que sua ex-mulher e
representante teria formulado a denúncia como forma de vingança. Comunicação dos fatos à
Receita Federal do Brasil, que, em resposta, informou inexistir processo administrativo ou de
lançamento definitivo do crédito tributário em face do investigado.Constituição definitiva do
crédito tributário, por ora, não verificada. Natureza material do delito. Súmula Vinculante nº
24 do STF. Representação Fiscal para Fins Penais a ser oportunamente encaminhada ao
Ministério Público Federal em caso de constatação de ilícito penal. Falta de justa causa para
prosseguir na persecução penal. Homologação do arquivamento.
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Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros Dr.
Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

Processo:

1.32.000.001257/2018-57 - Eletrônico

Deliberação:

Voto: 794/2019

Origem:
PROCURADORIA
REPUBLICA
RORAIMA

DA
-

Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA
Notícia de Fato. Possível prática do crime de fraude à execução, constatado nos autos de ação
judicial. Executado teria alienado o bem penhorado (CP, art. 179). Revisão de arquivamento
(LC nº 75/93, art. 62, IV). A data do deferimento da penhora é de 15/10/2014. O possível ato
suspeito seria de 29/01/2015. Pena máxima cominada de 2 (anos) anos de detenção. Prescrição
da pretensão punitiva estatal após o transcurso de 4 (quatro) anos. Transcurso do lapso
temporal, sem que tenha ocorrido qualquer causa de suspensão ou interrupção da prescrição.
Extinção da punibilidade (CP, art. 107, IV). Prescrição da pretensão punitiva estatal (CP, art.
109, V). Homologação do arquivamento.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros Dr.
Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

Processo:

1.33.000.000005/2018-73 - Eletrônico

Relator(a):
Ementa:

Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA
Procedimento Investigatório Criminal. Suposto crime de sonegação de contribuição
previdenciária (CP, art. 337-A). Encaminhamento de sentença trabalhista informando que,
durante o vínculo empregatício (2012 A 2015), houve pagamento de parcela salarial pelo
empregador no valor de R$ 1.200,00 mensais, à margem da folha de pagamento. Revisão de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Montante não recolhido ao INSS que, por certo, não
alcançou o patamar de R$ 20.000,00, tendo em vista o valor mensal pago extra-folha e o curto
período informado. Consoante recente decisão do STJ confirmando a necessidade de
alinhamento jurisprudencial ao entendimento reiterado pelo Supremo Tribunal Federal (REsp
1709029/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 28/02/2018, DJe
04/04/2018), incide o princípio da insignificância aos crimes tributários federais e de
descaminho quando o débito tributário verificado não ultrapassar o limite de R$ 20.000,00
(vinte mil reais), a teor do disposto no art. 20 da Lei nº 10.522/2002, com as atualizações
efetivadas pelas Portarias nº 75 e 130, ambas do Ministério da Fazenda. Ademais, o
reconhecimento em juízo do suposto pagamento de parcelas extra-folha se deu por ficção, em
razão da revelia do réu. Homologação do arquivamento, sem prejuízo do disposto no art. 18 do
CPP.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros Dr.
Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

Deliberação:

123.

Publicação: quinta-feira, 14 de março de 2019

Deliberação:

Relator(a):
Ementa:

122.

Divulgação: quarta-feira, 13 de março de 2019

Voto: 934/2019

Voto: 861/2019

Origem:
PROCURADORIA
DA
REPUBLICA - SANTA
CATARINA

Processo:

1.33.000.001360/2016-06

Origem:
PROCURADORIA
DA
REPUBLICA - SANTA
CATARINA

Relator(a):
Ementa:

Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA
Procedimento Investigatório Criminal. Suposto crime de sonegação de contribuição
previdenciária (CP, art. 337-A). Encaminhamento de sentença de reclamação trabalhista
informando o pagamento de parcela salarial pelo empregador no valor de R$ 300,00 mensais,
à margem da folha de pagamento. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV).
Montante não recolhido ao INSS que, por certo, não alcançou o patamar de R$ 20.000,00, tendo
em vista o baixo valor mensal (R$ 300,00) e o valor total da condenação (R$ 40.000,00).
Consoante recente decisão do STJ confirmando a necessidade de alinhamento jurisprudencial
ao entendimento reiterado pelo Supremo Tribunal Federal (REsp 1709029/MG, Rel. Min.
Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 28/02/2018, DJe 04/04/2018), incide o
princípio da insignificância aos crimes tributários federais e de descaminho quando o débito
tributário verificado não ultrapassar o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a teor do
disposto no art. 20 da Lei nº 10.522/2002, com as atualizações efetivadas pelas Portarias nº 75
e 130, ambas do Ministério da Fazenda. Ademais, o reconhecimento em juízo do suposto
pagamento de parcelas extra-folha se deu por ficção, em razão da revelia do réu. Homologação
do arquivamento.
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Processo:

1.33.000.001736/2017-55 - Eletrônico

Relator(a):
Ementa:

Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA
Voto-Vencedor. Procedimento Investigatório Criminal. Suposta prática do crime de
descaminho, em razão da apreensão de mercadorias de procedência estrangeira em poder do
investigado, sendo os tributos iludidos no importe de R$ 339,07. De acordo com a Receita
Federal, o valor das mercadorias à época dos fatos era de R$ 1.193,58 (U$$ 358), portanto,
pouco acima da cota de isenção. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Valor da
mercadoria apreendida próximo ao limite da cota de isenção fixada pela Receita Federal do
Brasil em US$ 300,00 (trezentos dólares dos Estados Unidos da América) ou o equivalente em
outra moeda, quando o viajante ingressar no País por via terrestre, fluvial ou lacustre (art. 33
da Instrução Normativa RFB nº 1059/2010). Reconhecimento excepcional da ausência de justa
causa para prosseguir no feito. Precedente 2ª CCR: Procedimento MPF nº
1.29.009.000436/2018-82, Sessão nº 727, de 22/10/2018, unânime. Homologação do
arquivamento.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, a maioria, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto proferido pelo Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá. Restou
vencido o relator, Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho. Participou da votação a Dra.
Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

Voto: 1014/2019

Voto: 685/2019

Origem:
PROCURADORIA
DA
REPUBLICA - SANTA
CATARINA

Processo:

1.33.000.001904/2017-11 - Eletrônico

Relator(a):
Ementa:

Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA
Notícia de Fato. Possível prática do crime de estelionato majorado (CP, art. 171, § 3°).
Informações de fraude no recebimento do benefício de seguro defeso por pessoa que possuía
outra fonte de renda. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Após diligências,
verificou-se que o investigado requereu o citado benefício, mas foi indeferido pela autarquia
previdenciária em razão de possuir outras fontes de renda. Ausência de prejuízo a ser suportado
pelo INSS. Materialidade delitiva não evidenciada. Carência de justa causa para o
prosseguimento do feito. Precedente 2ª CCR: Procedimento nº 1.33.000.001899/2017-38, 694ª
Sessão de Revisão, de 23/10/2017, unânime. Homologação do arquivamento.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros Dr.
Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.
1.33.000.002779/2016-77

Relator(a):
Ementa:

Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA
Notícia de Fato. Expediente encaminhado pela Procuradoria do INSS em Florianópolis/SC,
noticiando a possível tentativa de estelionato previdenciário, por particular que teria prestado
falsas informações ao INSS visando obter benefício previdenciário. Revisão de arquivamento
(LC nº 75/93, art. 62, IV). Segundo consta, a investigada teria apresentado documento
comprovando período de trabalho rural, mas, após diligências realizadas pela Previdência
Social, os fatos não foram confirmados. Informação de que os documentos seriam insuficientes
para justificar a concessão do benefício, pois não possuíam reconhecimento de firma. Além
disso, a própria investigada afirmou trabalhar em ambiente urbano, fato que impediu, de vez, a
possibilidade de análise do pedido administrativo. Inexistência de prejuízo ao INSS. Carência
de justa causa para o prosseguimento do feito. Homologação do arquivamento.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros Dr.
Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

Processo:

Relator(a):

1.36.000.000459/2018-32 - Eletrônico

Voto: 852/2019

Origem:
PROCURADORIA
DA
REPUBLICA - SANTA
CATARINA

Processo:

Deliberação:

127.

80

Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros Dr.
Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

Deliberação:

126.

Publicação: quinta-feira, 14 de março de 2019

Deliberação:

Deliberação:

125.

Divulgação: quarta-feira, 13 de março de 2019

Voto: 785/2019

Origem:
PROCURADORIA
DA
REPUBLICA - SANTA
CATARINA

Origem:
PROCURADORIA
REPUBLICA
TOCANTINS

DA
-

Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA
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Ementa:

Deliberação:

128.

Processo:

Relator(a):
Ementa:

Deliberação:

Homologação parcial de Arquivamento
129.
Processo:

Relator(a):
Ementa:

Divulgação: quarta-feira, 13 de março de 2019

Publicação: quinta-feira, 14 de março de 2019
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Procedimento Investigatório Criminal. Representação formulada na Sala de Atendimento ao
Cidadão, na qual a noticiante, indígena, relata que o Coordenador do Polo Base de Saúde
indígena de Itacajá assediaria as mulheres da aldeia. CP, art. 216-A. Revisão de arquivamento
(LC nº 75/93, art. 62, IV). Ouvido, o representado negou os fatos e informou que nunca teve
problemas com os indígenas da aldeia da representante. Esclareceu que no dia do fato relatado
pela representante a comunicação gerou diversos desentendimentos. Os representantes de
aldeias indígenas compareceram à PR/TO e depuseram a favor do representado, salientando
seu bom trato com os indígenas da região. O DSEI/TO abriu espaço para equipe
multidisciplinar de saúde, da qual o acusado faz parte, para apresentar de forma anônima de
informações que ajudassem a confirmar a veracidade dos fatos, contudo não houve informação
que comprometesse a conduta do representado que, na época, exercia a função de chefe do Polo
base de Itacajá e foi afastado pelo DSEI/TO. Carência de indícios mínimos que comprovem os
fatos descritos na denúncia. Materialidade delitiva não evidenciada. Carência de justa causa
para o prosseguimento do feito. Homologação do arquivamento.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros Dr.
Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.
1.36.002.000300/2017-17 - Eletrônico

Voto: 929/2019

Origem:
PROCURADORIA
REPÚBLICA
MUNICÍPIO
REDENÇÃO-PA

DA
NO
DE

Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA
Notícia de Fato. Representação formulada na Sala de Atendimento ao Cidadão, na qual o
noticiante relata que terceiro não identificado teria declarado imposto de renda em seu nome e
sem o seu conhecimento visando obter restituição. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art.
62, IV). Segundo consta, a falsa declaração teria gerado a restituição de R$ 473,52
(quatrocentos e setenta e três reais e cinquenta e dois centavos). A declaração foi efetuada com
documentos falsos e em cidade diversa da do representante, inexistindo qualquer outro
elemento capaz de apontar para o autor do delito. Receita Federal ciente dos fatos. Inexistência
de linha investigatória potencialmente idônea. Homologação do arquivamento.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros Dr.
Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

1.35.000.000813/2005-41

Voto: 978/2019

Origem: PROCURADORIA DA
REPUBLICA
SERGIPE/ESTANCIA/ITABAIANA

Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA
Procedimento Administrativo instaurado em 30/09/2005 a partir de notícia encaminhada por e-mail
à PR/SE, com relato de que pequeno empresário local seria suspeito do envolvimento com o tráfico
de drogas, por aparentar "riqueza" incompatível com a possível renda auferida em seu comércio.
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). 1) Realizadas diligências os fatos narrados não
foram comprovados. Informação policial e da Receita Federal no sentido de que não há qualquer
irregularidade no patrimônio do investigado C.F.S que aponte para o envolvimento com o tráfico de
entorpecentes ou crimes contra a ordem tributária. Esgotamento das diligências investigatórias
razoavelmente exigíveis e inexistência de linha investigatória potencialmente idônea. Ausência de
materialidade delitiva. Aplicação da Orientação n° 26/20161 da 2ª CCR. Arquivamento que não gera
coisa julgada, podendo as investigações serem reabertas se houver notícia de novas provas (CPP,
art. 18). Homologação do arquivamento. 2) Em relação à investigada S.F.F, irmã do investigado
C.F.S, a Receita Federal do Brasil verificou que "há indícios de Variação Patrimonial a Descoberto
no anos-calendário de 2002 e 2003, relativamente à aquisição de imóveis, bem como omissão na
entrega da Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física no ano-calendário de 2004 uma vez que
provavelmente tinha a posse ou a propriedade de bens ou direitos, em 31/12/2003, cujo valor total
era superior a R$ 80.000,002. Fato narrado que, em tese, caracteriza o crime contra a ordem
tributária, tipificado no art. 1º, inciso I, da Lei nº 8.137/90. O Relatório Fiscal encaminhado pela
Receita Federal de fls. 50/53, acompanhado dos respectivos elementos de prova, substitui a
Representação Fiscal para Fins Penais. Débito original do imposto3 a pagar no Valor de R$
32.983,97, sem juros ou multa. Crédito tributário constituído definitivamente em 22/03/20134.
Ausência de causa excludente da ilicitude ou extintiva da punibilidade. Não homologação do
arquivamento e designação de outro membro do MPF para prosseguir na persecução criminal,
propondo, se for o caso, o acordo de não persecução penal tratado na Resolução n. 181, com as
alterações promovidas pela Resolução n. 183, ambas do CNMP, e na Orientação Conjunta nº
03/2018, das 2ª, 4ª e 5ª CCR/MPF.
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Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação parcial do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros Dr. Juliano
Baiocchi Villa-Verde de Carvalho e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO
ORIGEM JUDICIAL
NÃO PADRÃO
130.
Processo:
JF/SP-000321195.2018.4.03.6110-INQ

Relator(a):
Ementa:

Publicação: quinta-feira, 14 de março de 2019

Origem: JUSTIÇA FEDERAL
- SEÇÃO JUDICIÁRIA DO
ESTADO
DE
SÃO
PAULO/SP
Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO
Inquérito policial. Representação dando conta que particular contemplado no programa
residencial Minha Casa Minha Vida " PMCMV, estaria com sua unidade desocupada.
PRM " Sorocaba/SP: Remessa à Vara Especializada em São Paulo, haja vista que
eventual desvio das condições para financiamento obtido em razão do PMCMV estaria
ligado a possível fraude na obtenção do financiamento, caracterizando, assim, crime
contra o sistema financeiro (Lei nº 7.492/86, art. 20). Ao receber os autos, o Procurador
da República oficiante na PR/SP, entendeu que suposta fraude na realização de
financiamento fraudulento do PMCMV não caracterizaria crime contra o Sistema
Financeiro por afetar o Sistema Financeiro Nacional, e requereu ao Juízo Federal o
declínio de competência em favor do Juízo Federal originário para analisar a conduta
relativa a uma suposta ocorrência do crime de estelionato. O Juízo Federal, no entanto,
considerando não ter havido manifestação do Juízo originário relativa a negativa de
competência, por ter ocorrido a mera remessa dos autos a outro Juízo a requerimento do
MPF, entendeu configurado o conflito negativo de atribuições entre membros do MPF,
remetendo os autos a esta 2ª CCR/MPF, nos termos do art. 62, VII, da LC nº 75/93. O
contrato firmado diretamente entre os beneficiários e a Caixa Econômica Federal, para
a aquisição de imóvel inserido no "Programa Minha Casa Minha Vida", constitui
efetivamente espécie de financiamento, isso porque existe destinação específica para a
operação realizada, qual seja, a aquisição de um imóvel. Precedente 2ª CCR (Processo
nº 1.22.005.000137/2015-96, Voto nº 7782/2015, José Bonifácio Borges de Andrada,
unânime, Sessão nº 633 de 18/12/2015). Ainda, deve ser considerado financiamento,
para os fins da proteção jurídico-penal conferida pelo Lei Federal nº 7.492/86, a
concessão de crédito facilitada por política estatal, amparada esta por determinado
propósito macroeconômico. É o caso do financiamento (em sentido estrito) a quem
deseje praticar agricultura (financiamento agrícola), adquirir imóvel (financiamento
imobiliário), reformar sua casa ("Construcard"), fazer um curso superior ("FIES"), casos
em que o Estado Brasileiro, inspirado por objetivo político-econômico maior, incentiva
e fomenta determinadas atividades e, por isso, são elas sistemicamente facilitadas.
Assim, considerando que o atual procedimento foi instaurado visando apurar a suposta
obtenção fraudulenta de financiamento referente ao Programa Minha casa Minha Vida,
e não havendo nos autos qualquer diligência mínima ou mesmo informação quanto a
licitude na obtenção do referido financiamento, tem-se que o afastamento da suposta
ocorrência de crime contra o SFN mostra-se prematura, sendo atribuição da Procuradoria
da República em São Paulo, ora suscitante, prosseguir nas investigações. Atribuição do
Procurador da República oficiante na PR/SP.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela atribuição do
suscitante, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros Dr.
José Adonis Callou de Araújo Sá e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

JF/JUA-000262058.2018.4.01.3825-INQ

Voto: 919/2019

Voto: 746/2019

Origem:
JUSTIÇA
FEDERAL - SUBSEÇÃO
JUDICIÁRIA
DE
JANAÚBA/MG
Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO
Inquérito Policial instaurado para apurar possível prática do crime descrito no art. 334A, § 1°, IV, do CP. Apreensão de 1.000 maços de cigarro de origem estrangeira.
Promoção de declínio fundada na ausência de indícios de que a mercadoria apreendida
fora trazida do exterior pelo investigado. Discordância do Juiz Federal, entendendo que
a competência para o processamento do crime em questão é da Justiça Federal. Remessa
dos autos nos termos do art. 28 do CPP. Os crimes de descaminho e de contrabando serão
sempre da competência da Justiça Federal pela simples constatação de que os delitos são
praticados em detrimento de interesse da União e sua caracterização independe da
participação do agente na internação do produto no país. Precedentes da 2ª CCR:
DPF/AGA/TO-00123/2017-IPL, 707ª Sessão de Revisão, de 26/02/2018; 500156689.2016.4.04.7015 694ª Sessão de Revisão, de 23/10/2017; 1.22.020.000161/2017-07,
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692ª Sessão de Revisão, de 09/10/2017; 1.30.001.001512/2017-45, 680ª Sessão de
Revisão, de 12/06/2017, unânime. Precedente da Terceira Seção do STJ: "o crime de
contrabando, tal como o delito de descaminho, é de competência federal,
independentemente da existência de indícios de transnacionalidade da conduta" (CC
160.748/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 26/09/2018,
DJe 04/10/2018). Nesse mesmo sentido, o Conselho Institucional do Ministério Público
Federal, na 8ª Sessão Ordinária, realizada em 10/10/2018, ao analisar recurso interposto
nos Autos n° 3410.2016.000283-8 (IPL nº 0606/2016), manteve por unanimidade a
decisão proferida pela 2ª CCR, que não homologou o declínio de atribuições em caso de
contrabando de cigarros, por considerar a existência de interesse federal originário.
Atribuição do Ministério Público Federal. Não homologação do declínio de atribuições e
devolução dos autos ao ofício originário para prosseguimento, facultando-se ao
Procurador da República oficiante, se for o caso, que, com fundamento em sua
independência funcional, requeira a designação de outro membro para tanto, nos termos
do Enunciado n° 03 do CIMPF.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela não
homologação do declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram
da votação os membros Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá e a Dra. Luiza Cristina
Fonseca Frischeisen.
JFRS/RGR-500250539.2015.4.04.7101-INQ
Eletrônico

Voto: 646/2019
-

Origem:
JUSTIÇA
FEDERAL
DO
RIO
GRANDE DO SUL SUBSEÇÃO JUDICIARIA
DE RIO GRANDE
Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO
Inquérito Policial instaurado para apurar a prática dos crimes descritos nos arts. 334, 334A, 180 e 273, §1º-B, I, todos do CP. Apreensão na residência dos investigados, em virtude
do cumprimento de mandado de busca e apreensão, de cerca de 4.500 maços de cigarro de
origem estrangeira, bem como 214 medicamentos também de procedência estrangeira, sem
registro na ANVISA, diversos CD'S e DVD'S piratas, bem como produtos eletrônicos sem
documentação de sua regular importação. Promoção de declínio fundada na ausência de
indícios de que a mercadoria apreendida fora trazida do exterior pelos investigados.
Discordância do Juiz Federal, entendendo que a competência para o processamento do
crime em questão é da Justiça Federal. Remessa dos autos nos termos do art. 28 do CPP.
Os crimes de descaminho e de contrabando serão sempre da competência da Justiça Federal
pela simples constatação de que os delitos são praticados em detrimento de interesse da
União e sua caracterização independe da participação do agente na internação do produto
no país. Precedentes da 2ª CCR: DPF/AGA/TO-00123/2017-IPL, 707ª Sessão de Revisão,
de 26/02/2018; 5001566-89.2016.4.04.7015 694ª Sessão de Revisão, de 23/10/2017;
1.22.020.000161/2017-07, 692ª Sessão de Revisão, de 09/10/2017; 1.30.001.001512/201745, 680ª Sessão de Revisão, de 12/06/2017, unânime. Precedente da Terceira Seção do
STJ: "o crime de contrabando, tal como o delito de descaminho, é de competência federal,
independentemente da existência de indícios de transnacionalidade da conduta" (CC
160.748/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 26/09/2018, DJe
04/10/2018). Nesse mesmo sentido, o Conselho Institucional do Ministério Público
Federal, na 8ª Sessão Ordinária, realizada em 10/10/2018, ao analisar recurso interposto
nos Autos n° 3410.2016.000283-8 (IPL nº 0606/2016), manteve por unanimidade a decisão
proferida pela 2ª CCR, que não homologou o declínio de atribuições em caso de
contrabando de cigarros, por considerar a existência de interesse federal originário.
Conexão entre os crimes em apuração. Aplicação da Súmula 122 do STJ. Atribuição do
Ministério Público Federal. Não homologação do declínio de atribuições e devolução dos
autos ao ofício originário para prosseguimento, facultando-se ao Procurador da República
oficiante, se for o caso, que, com fundamento em sua independência funcional, requeira a
designação de outro membro para tanto, nos termos do Enunciado n° 03 do CIMPF.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela não
homologação do declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram
da votação os membros Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá e a Dra. Luiza Cristina
Fonseca Frischeisen.
JF/SC-5003596Voto: 396/2019
Origem: JUSTIÇA FEDERAL
27.2016.4.04.7200-INQ
- SEÇÃO JUDICIÁRIA DE
Eletrônico
FLORIANÓPOLIS
Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO
Retirado de pauta pelo relator.
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Voto: 630/2019

JF/SP-001104363.2018.4.03.6181-INQ

Voto: 631/2019
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Origem: JUSTIÇA FEDERAL
- SEÇÃO JUDICIÁRIA DO
ESTADO
DE
SÃO
PAULO/SP
Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO
Inquérito Policial instaurado para apurar possível prática do crime descrito no art. 334A, § 1°, IV, do CP. Apreensão de 202 maços de cigarro de origem estrangeira. Promoção
de declínio fundada na ausência de indícios de que a mercadoria apreendida fora trazida
do exterior pelo investigado. Discordância do Juiz Federal, entendendo que a
competência para o processamento do crime em questão é da Justiça Federal. Remessa
dos autos nos termos do art. 28 do CPP. Os crimes de descaminho e de contrabando
serão sempre da competência da Justiça Federal pela simples constatação de que os
delitos são praticados em detrimento de interesse da União e sua caracterização
independe da participação do agente na internação do produto no país. Precedentes da 2ª
CCR: DPF/AGA/TO-00123/2017-IPL, 707ª Sessão de Revisão, de 26/02/2018;
5001566-89.2016.4.04.7015 694ª Sessão
de
Revisão,
de 23/10/2017;
1.22.020.000161/2017-07,
692ª
Sessão
de
Revisão,
de
09/10/2017;
1.30.001.001512/2017-45, 680ª Sessão de Revisão, de 12/06/2017, unânime. Precedente
da Terceira Seção do STJ: "o crime de contrabando, tal como o delito de descaminho, é
de competência federal, independentemente da existência de indícios de
transnacionalidade da conduta" (CC 160.748/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior,
Terceira Seção, julgado em 26/09/2018, DJe 04/10/2018). Nesse mesmo sentido, o
Conselho Institucional do Ministério Público Federal, na 8ª Sessão Ordinária, realizada
em 10/10/2018, ao analisar recurso interposto nos Autos n° 3410.2016.000283-8 (IPL
nº 0606/2016), manteve por unanimidade a decisão proferida pela 2ª CCR, que não
homologou o declínio de atribuições em caso de contrabando de cigarros, por considerar
a existência de interesse federal originário. Atribuição do Ministério Público Federal.
Não homologação do declínio de atribuições e devolução dos autos ao ofício originário
para prosseguimento, facultando-se ao Procurador da República oficiante, se for o caso,
que, com fundamento em sua independência funcional, requeira a designação de outro
membro para tanto, nos termos do Enunciado n° 03 do CIMPF.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, a maioria, deliberou pela não homologação
do declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). Restou vencida a Dra.
Luiza Cristina Fonseca Frischeisen, que juntou voto. Participou da votação o Dr. José
Adonis Callou de Araújo Sá.
Origem: JUSTIÇA FEDERAL
- SEÇÃO JUDICIÁRIA DO
ESTADO
DE
SÃO
PAULO/SP
Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO
Inquérito Policial instaurado para apurar possível prática do crime descrito no art. 334A, § 1°, IV, do CP. Apreensão de 187 maços de cigarro de origem estrangeira. Promoção
de declínio fundada na ausência de indícios de que a mercadoria apreendida fora trazida
do exterior pelo investigado e, subsidiariamente, reconhecida a insignificância do delito.
Discordância do Juiz Federal, entendendo que a competência para o processamento do
crime em questão é da Justiça Federal. Remessa dos autos nos termos do art. 28 do CPP.
1) Os crimes de descaminho e de contrabando serão sempre da competência da Justiça
Federal pela simples constatação de que os delitos são praticados em detrimento de
interesse da União e sua caracterização independe da participação do agente na
internação do produto no país. Precedentes da 2ª CCR: DPF/AGA/TO-00123/2017-IPL,
707ª Sessão de Revisão, de 26/02/2018; 5001566-89.2016.4.04.7015 694ª Sessão de
Revisão, de 23/10/2017; 1.22.020.000161/2017-07, 692ª Sessão de Revisão, de
09/10/2017; 1.30.001.001512/2017-45, 680ª Sessão de Revisão, de 12/06/2017,
unânime. Precedente da Terceira Seção do STJ: "o crime de contrabando, tal como o
delito de descaminho, é de competência federal, independentemente da existência de
indícios de transnacionalidade da conduta" (CC 160.748/SP, Rel. Min. Sebastião Reis
Júnior, Terceira Seção, julgado em 26/09/2018, DJe 04/10/2018). Nesse mesmo sentido,
o Conselho Institucional do Ministério Público Federal, na 8ª Sessão Ordinária, realizada
em 10/10/2018, ao analisar recurso interposto nos Autos n° 3410.2016.000283-8 (IPL
nº 0606/2016), manteve por unanimidade a decisão proferida pela 2ª CCR, que não
homologou o declínio de atribuições em caso de contrabando de cigarros, por considerar
a existência de interesse federal originário. Atribuição do Ministério Público Federal. 2)
Hipótese em que se revela inviável o arquivamento do procedimento investigatório, pois
a quantidade apreendida com o investigado (cento e oitenta e sete) supera o patamar de
153 maços estabelecido na Orientação nº 25/16 da 2ª CCR, evidenciando quantidade
incompatível com mero consumo pessoal. Não homologação do arquivamento e do
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declínio de atribuições. Designação de outro membro do MPF para prosseguir na
persecução penal.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, a maioria, deliberou pela não homologação
do declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). Restou vencida a Dra.
Luiza Cristina Fonseca Frischeisen, que juntou voto. Participou da votação o Dr. José
Adonis Callou de Araújo Sá.
JF/MOC-000859263.2018.4.01.3807-INQ

Voto: 779/2019

Origem:
JUSTIÇA
FEDERAL - SUBSEÇÃO
JUDICIÁRIA DE MONTES
CLAROS/MG
Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO
Inquérito policial. Suposto crime de falso testemunho (CP, art. 342). Testemunhas que
teriam prestado declarações conflitantes em sede de reclamação trabalhista que tramitou
perante a 3ª Vara do Trabalho de Montes Claros/MG. Revisão de arquivamento (LC
75/93, art. 62, inciso IV). Carência de elementos que autorizem deflagração da persecução
penal devido a ausência de potencialidade lesiva, uma vez que o aparente conflito no
depoimento das testemunhas foi esclarecido posteriormente. Não configuração do crime.
Homologação do arquivamento.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação
do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os
membros Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá e a Dra. Luiza Cristina Fonseca
Frischeisen.
JF/PR/FOZ-501199404.2018.4.04.7002-PIMP
Eletrônico

Voto: 131/2019
-

JFRJ/TRS-050008116.2016.4.02.5115-INQ

Voto: 825/2019

Origem:
JUSTIÇA
FEDERAL - SUBSEÇÃO
JUDICIÁRIA DE FOZ DO
IGUAÇU
Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO
Retirado de pauta pelo relator.
Origem:
JUSTIÇA
FEDERAL
DE
TERESÓPOLIS
Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO
Inquérito policial. Crime de uso de documento falso (CP, art. 304). Suposta falsificação
da assinatura de advogado, em documento encaminhado ao MPF em 15/12/2012,
possuindo semelhanças formais com outro documento anônimo datado do ano de 2008, o
qual fez parte de Ação Penal. MPF: Ausência de autoria e inexistência de diligências úteis
ao esclarecimento dos fatos. Juízo Federal: Arquivamento prematuro. Aplicação do art. 28
do CPP c/c art. 62, IV da LC 75/93. O laudo pericial restou inconclusivo, quanto a
confecção dos dois documentos pelo mesmo agente, mister por tratar-se de cópias dos
documentos originais. Nessa esteira, tem-se que apesar da dificuldade de se localizar o
original de um dos documentos contestados, pois já se tem o outro nos autos, verifica-se
que o resultado de futura perícia em nada acrescentaria a elucidação dos fatos, já que
mesmo que se chegue a conclusão de que os dois documentos foram confeccionados pela
mesma pessoa, não há qualquer indício de quem o teria feito, e o transcurso de grande
lapso temporal dificulta sobremaneira a obtenção de provas concretas acerca do ocorrido.
Ainda, tem-se que a oitiva do advogado o qual teve sua assinatura supostamente falsificada
encontra-se prejudicada, haja vista que segundo informações constantes dos autos este veio
a óbito. Dessa forma, inexistindo indícios mínimos de autoria delitiva, e linha investigativa
capaz de mudar o panorama probatória atual, o arquivamento dos autos é medida que se
impõe. Insistência no arquivamento.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação
do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros
Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.
JF-SOR-0003425Voto: 758/2019
86.2018.4.03.6110-PIMP

Origem: JUSTIÇA FEDERAL
10ª
SUBSEÇÃO
JUDICIÁRIA
SOROCABA/SP
Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO
PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO CRIMINAL. IMPORTAÇÃO DE
MERCADORIA EM TESE FALSIFICADA. MPF: PRINCÍPIO DA
ESPECIALIDADE, CRIME CONTRA A PROPRIEDADE INDUSTRIAL.
ARQUIVAMENTO COM BASE NA AUSÊNCIA DE QUEIXA . DISCORDÂNCIA
DO MAGISTRADO. ART. 28 DO CPP. ARQUIVAMENTO PREMATURO.
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ARTIGO 334 DO CÓDIGO PENAL, SEM PREJUÍZO DO ARTIGO 190, I DA LEI
Nº 9.279/1996. CONCURSO FORMAL. FALSIDADE NÃO ATESTADA NOS
AUTOS. NECESSIDADE DE DILIGÊNCIAS. POSSIBILIDADE DA PROPOSTA
DE ACORDO PREVISTO NA RESOLUÇÃO N. 181 DO CNPM, COM AS
ALTERAÇÕES
PROMOVIDAS
PELA
RESOLUÇÃO
N.
183.
PROSSEGUIMENTO DAS INVESTIGAÇÕES. 1. Procedimento Investigatório
Criminal instaurado após o envio de RFFP noticiando a apreensão de peças de
vestuário com indícios de contrafação em poder de particular. O total de tributos
iludidos, com base no valor avaliado das mercadorias apreendidas foi estimado em R$
13.819,38. 2. O Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento do feito,
por entender que os fatos encontram proteção penal no art. 190, I da Lei nº 9.279/96
em face do princípio da especialidade, haja vista tratar-se de importação de
mercadorias contrafeitas, crime de ação penal de iniciativa privada. 3. O Juiz Federal
discordou da manifestação ministerial, por considerar inaplicável o princípio da
especialidade ao caso, tendo em vista que quem importa do exterior um bem falsificado
com marca ilicitamente reproduzida ou imitada, incide no delito previsto no art. 190, I
da lei nº 9.279/96 e também no delito previsto no art. 334-A do código Penal, uma vez
que tais diplomas tutelam objetos jurídicos distintos. 4. Embora a Receita Federal tenha
apontado que as peças importadas pelo investigado possuem indícios de contrafação,
não foram realizadas diligências mínimas capazes de atestar a falsidade das
mercadorias, fato que impede, neste momento, tipificar corretamente a conduta do
investigado. 5. Isso porque, caso sejam mercadorias contrafeitas, cuja importação é
vedada pela legislação pátria, o investigado estará sujeito à pena do crime de
contrabando, afastando, por consequência, o entendimento ministerial da aplicação do
princípio da especialidade. 6. Ressalte-se, ainda, que, confirmada a falsidade das
mercadorias, também restará caracterizado, em concurso formal com o crime de
contrabando, o crime previsto no artigo 190, I, da Lei nº 9.279/96, crime de ação penal
privada. Isso porque em que pese ambos os crimes decorrerem da mesma conduta, os
bens jurídicos protegidos são totalmente diversos, não havendo absorção pelo princípio
da especialidade do crime de contrabando. 7. Restando confirmada a prática do crime
de contrabando, importante registrar a edição da Resolução n. 181 do CNPM, com as
alterações promovidas pela Resolução n. 183, e Orientação Conjunta nº 03/2018 que
dispõe sobre a instauração e tramitação do PIC e ressalta a exigência de soluções
alternativas no Processo Penal que proporcionem celeridade na resolução dos casos
menos graves, com priorização dos recursos financeiros e humanos do Ministério
Público e do Poder Judiciário para o processamento e julgamento dos casos mais
graves. Busca-se, assim, a minoração dos efeitos deletérios de uma sentença penal
condenatória aos acusados em geral, que teriam mais uma chance de evitar uma
condenação judicial, reduzindo os efeitos sociais prejudiciais da pena e desafogando
os estabelecimentos prisionais. 8. Para tanto, acrescenta capítulo específico DO
ACORDO DE NÃO-PERSECUÇÃO PENAL, dispondo que, nos delitos cometidos
sem violência ou grave ameaça à pessoa, não sendo o caso de arquivamento, o
Ministério Público poderá propor ao investigado acordo de não-persecução penal,
desde que este confesse formal e detalhadamente a prática do delito e indique eventuais
provas de seu cometimento, além de cumprir os requisitos elencados, de forma
cumulativa ou não, dentre os quais está previsto expressamente o dever de reparar o
dano. 9. No que tange à prática do crime previsto no art. 190, I, da Lei 9.279/96, dispõe
o art. 199 da mesma lei que o aludido crime é de ação penal privada, que somente pode
ser iniciada após o oferecimento de queixa-crime pelo ofendido. Até o presente
momento não há notícia de representação dos ofendidos, razão pela qual mostra-se
necessária, caso confirmada a falsidade das mercadorias, a ciência dos interessados
antes de se proceder ao arquivamento dos autos. 10. Prosseguimento das investigações.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela não
homologação de arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da
votação os membros Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá e a Dra. Luiza Cristina
Fonseca Frischeisen.
JF-SOR-0008190Voto: 827/2019
37.2017.4.03.6110-PIMP

Origem: JUSTIÇA FEDERAL
10ª
SUBSEÇÃO
JUDICIÁRIA
SOROCABA/SP
Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO
Inquérito Policial. Apreensão de 130 (cento e trinta) maços de cigarros de procedência
estrangeira, sem documentação comprobatória de sua regular importação na residência
dos investigados. (CP, art. 334-A). Promoção de arquivamento, pelo MPF, com base
no princípio da insignificância. Discordância do Juízo da 1ª Vara Federal de
Sorocaba/SP. Remessa dos autos nos termos do art. 28 do CPP c/c o art. 62, IV, da LC
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nº 75/93. Conduta tipificada no art. 334-A, §§ 1º, inc. IV. Observância dos termos da
Orientação nº 25/16 da 2ª CCR, segundo a qual procede-se ao "arquivamento de
investigações criminais referentes a condutas que se adéquem ao contrabando de
cigarros quando a quantidade apreendida não superar 153 (cento e cinquenta e três)
maços de cigarros, seja pela diminuta reprovabilidade da conduta, seja pela
necessidade de se dar efetividade à repressão ao contrabando de vulto, ressalvada a
reiteração de condutas que cobra a persecução penal". Hipótese, contudo, em que se
revela inviável o arquivamento do procedimento investigatório, pois o investigado
apresenta outros 2 (dois) autos de infração nos últimos 5 anos. Hipótese de habitual
praticante do delito. Com efeito, a prática reiterada da mesma conduta delitiva impede
que o fato seja considerado como destituído de significação penal. É que a
recalcitrância no cometimento de delitos faz surgir o desvalor da ação, demonstra que
o agente não se intimida com a atuação penal do Estado e, desse modo, impede que o
fato se apresente como insignificante perante o Direito. Precedentes (STF, HC nº
112.597/PR, 2ª Turma, Rel. Ministra Cármen Lúcia, DJe). Inaplicabilidade do
princípio da insignificância. Designação de outro membro do MPF para prosseguir na
persecução penal.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, a maioria, deliberou pela não
homologação de arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Restou vencida a
Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen. Participou da votação o Dr. José Adonis
Callou de Araújo Sá.
JF/SP-000005636.2016.4.03.6181-INQ

Voto: 769/2019

Origem: JUSTIÇA FEDERAL
- SEÇÃO JUDICIÁRIA DO
ESTADO
DE
SÃO
PAULO/SP
Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO
Inquérito policial. Suposto crime previsto no art. 334-A, do Código Penal. Apreensão
total de 1.126 pacotes de cigarro, encontrados em cinco veículos localizados em
estacionamento. Promoção de arquivamento em razão da impossibilidade de realizar
perícia no material para comprovar se estrangeiro e de importação proibida.
Discordância do magistrado. Revisão de arquivamento (CPP, art. 28, c/c LC nº 75/93,
art. 62, inc. IV). Auto de exibição e apreensão que não detalha as marcas dos cigarros
apreendidos. Perdimento da mercadoria já ocorrido. Impossibilidade de comprovar até
mesmo se o crime foi contrabando ou descaminho. Impossibilidade de realização de
perícia e de comprovação da materialidade delitiva. Homologação do arquivamento.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação
do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os
membros Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá e a Dra. Luiza Cristina Fonseca
Frischeisen.
JF/SP-000988218.2018.4.03.6181-INQ

Voto: 745/2019

Origem: JUSTIÇA FEDERAL
- SEÇÃO JUDICIÁRIA DO
ESTADO
DE
SÃO
PAULO/SP
Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO
Inquérito Policial. Apuração do crime de estelionato contra a Caixa Econômica Federal
(CP, art. 171, § 3°). Saque não autorizado de R$ 10.000,00 em agência bancária da CEF,
mediante fraude, ocorrido em 26/11/2009. Promoção de arquivamento, pelo MPF, com
fundamento na prescrição virtual (em perspectiva). Discordância do Juízo da 9ª Vara
Federal Criminal de São Paulo/SP. Remessa dos autos nos termos do art. 28 do CPP c/c
o art. 62, IV, da LC nº 75/93. Esta Câmara de Coordenação e Revisão já consolidou o
entendimento no sentido de ser "inadmissível o reconhecimento da extinção da
punibilidade pela prescrição, considerando a pena em perspectiva, por ferir os primados
constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e da presunção de inocência"
(Enunciado nº 28, 464ª Sessão, de 15/04/2009). Entendimento sedimentado pelo
Superior Tribunal de Justiça ao editar a Súmula nº 438, publicada em 13/05/2010, in
verbis: "É inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva
com fundamento em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do
processo penal". Tendo em vista que os fatos ocorreram em novembro de 2009, e o crime
em comento possui pena máxima em abstrato de 6 (seis) anos de reclusão, verifica-se
que o prazo prescricional de 12 (anos) ainda não foi atingido (11/2021), sendo
injustificável o arquivamento neste momento. Designação de outro membro do
Ministério Público Federal. Prosseguimento da persecução penal.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela não
homologação de arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da
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votação os membros Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá e a Dra. Luiza Cristina
Fonseca Frischeisen.
143.

Processo:

Relator(a):
Ementa:

Deliberação:

ORIGEM INTERNA
NÃO PADRÃO
144.

Processo:

Relator(a):
Ementa:

Deliberação:

145.

JF-TAU-0001301Voto: 254/2019
97.2018.4.03.6121-INQ

Origem: JUSTIÇA FEDERAL
21ª
SUBSEÇÃO
JUDICIÁRIA - TAUBATÉ/SP
Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO
Inquérito Policial. Crime contra a ordem tributária (Lei nº 8.137/90, art. 1º). MPF:
Promoção de arquivamento, tendo em vista que os débitos tributários apurados no
procedimento administrativo fiscal são objeto de ação anulatória perante o Juízo
Federal, o qual foram garantidos em sua totalidade por seguro-fiança, não havendo
interesse de agir. Discordância do Juízo da 2ª Vara Federal de Taubaté/SP. Remessa
dos autos nos termos do art. 28 do CPP c/c o art. 62, IV, da LC nº 75/93. O segurofiança é somente uma forma de assegurar o juízo, para se rediscutir uma dívida que já
é exigível. Como bem pontuou o Juízo Federal, trata-se de evento futuro e incerto, pois
não há uma garantia absoluta de que a dívida será paga, apenas uma presunção de que,
caso a ação anulatória seja julgada improcedente, o valor correspondente ao crédito
tributário já estará separado para efetivar o pagamento. Ademais, tal hipótese não
configura forma de extinção da obrigação tributária ou mesmo de suspensão da ação
penal, sendo injustificável o arquivamento neste momento. Precedente STJ (HC
235164/SP, Sexta Turma, Dje 17/12/2012). Designação de outro membro do
Ministério Público Federal. Prosseguimento da persecução penal.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela não
homologação de arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da
votação os membros Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá e a Dra. Luiza Cristina
Fonseca Frischeisen.

PR/SP-3000.2016.003874-6- Voto: 742/2019
INQ

Origem: GABPRM1-JLPK JOSE LUCAS PERRONI
KALIL
Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO
Inquérito policial instaurado para apurar crime de estelionato majorado (CP, art. 171, §
3°). Notícia de que F. G. R. B. estaria recebendo auxílio acidente indevidamente. A
Procuradora da República oficiante na PR/SP encaminhou os autos à PRM-Jundiaí, sob
o argumento de que o benefício foi concedido na Agência da Previdência Social de
Campo Limpo Paulista/SP. Por sua vez, o Procurador da República oficiante na
PRM/Jundiaí, após realizar diligências, suscitou o presente conflito de atribuições,
sustentando que o benefício foi concedido judicialmente em São Paulo/SP, implantado
pela APS Atendimento de Demandas Judiciais São Paulo " Paissandu/SP, também na
capital, o beneficiário reside em São Paulo/SP e que o auxílio acidente é apenas
mantido/administrado na APS de Campo Limpo Paulista/SP. Aplicação do art. 62, VII,
da LC nº 75/93. Análise da questão deve ser resolvida à luz do art. 70 do CPP, que
determina a competência do juízo do lugar em que se consumou o delito ou, na hipótese
de tentativa, do lugar em que foi praticado o último ato de execução. Tendo em vista que
o benefício foi concedido e implantado em São Paulo/SP, local onde o beneficiário
reside, e que é apenas mantido/administrado pela APS de Campo Limpo Paulista/SP, a
atribuição cabe à PR/SP. Conhecimento do presente conflito negativo de atribuições e,
no mérito, por sua procedência para reconhecer a atribuição da PR/SP.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela atribuição do
suscitado, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros Dr.
José Adonis Callou de Araújo Sá e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

Processo:

1.11.001.000384/2016-97

Voto: 747/2019

Origem:
PROCURADORIA
DA
REPÚBLICA
NO
MUNICÍPIO
DE
ARAPIRACA/S IPANEM

Relator(a):
Ementa:

Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO
Inquérito Civil instaurado para apurar irregularidades na execução do Programa Minha Casa
Minha Vida, notadamente, no Residencial Agreste. Dentre os fatos, investiga-se a existência
de instalações elétricas clandestinas, configurando a suposta prática de furto (CP, art. 155, §
3°). A investigação foi instaurada a partir de expediente do Conselho Superior do Ministério
Público do Estado de Alagoas, que concluiu pela competência federal para processar e julgar o
feito. O membro do MPF suscitou conflito de atribuições, por entender ser atribuição do
Ministério Público Estadual, uma vez que lesão a interesses, serviços ou bens da União, suas
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autarquias ou empresas públicas (CF, art. 109, IV). Encaminhamento dos autos à 1ª CCR, que
se manifestou acerca das diversas irregularidades, não vislumbrou interesse federal na esfera
cível, destinando os autos à PGR para decidir quanto ao conflito de atribuição, mas, antes,
remeteu o feito à 2ª CCR para manifestação sobre os crimes apontados. Furto de energia
elétrica, fornecida pela Eletrobrás, sociedade de economia mista. Inexistência de lesão direta a
bens, serviços e interesses da União ou de suas entidades. Carência de elementos de informação
capazes de legitimar a atribuição do Ministério Público Federal para persecução penal.
Competência da Justiça Estadual. Homologação, por este órgão colegiado, do declínio de
atribuições ao Ministério Público Estadual. Configurado o conflito de atribuições entre o
Ministério Público Federal e o Ministério Público Estadual, a ser dirimido pela ProcuradoraGeral da República, conforme preconizado na Tese nº 7 da Edição nº 1 do Informativo de Teses
Jurídicas da PGR e em precedentes do STF (ACO nos 1585, 1672, 1678, 1717 e 2225).
Encaminhamento dos autos à Exma. Procuradora-Geral da República.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
declínio e remessa dos autos à Exma. Sra. Procuradora-Geral da República, a quem cabe dirimir
o presente conflito de atribuições, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação
os membros Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

Processo:

1.22.020.000356/2018-20

Relator(a):
Ementa:

Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO
PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO CRIMINAL. CONFLITO NEGATIVO DE
ATRIBUIÇÕES ENTRE MEMBROS DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. POSSÍVEL
PRÁTICA DOS CRIMES DE ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO (CP, ART. 171, § 3º),
INSERÇÃO DE DADOS FALSOS EM SISTEMA DE INFORMAÇÕES (CP. ART. 313-A)
E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (CP, ART. 288). CONEXÃO (CPP, ART. 78, INC. II,
ALÍNEA "A"). PREPONDERÂNCIA DO LUGAR DA INFRAÇÃO À QUAL FOR
COMINADA A PENA MAIS GRAVE. ATRIBUIÇÃO DO SUSCITADO. 1. Procedimento
Investigatório Criminal instaurado para apurar a possível prática do crime de estelionato
previdenciário (CP, art. 171, § 3º), em razão da suspeita de irregularidade na concessão de
benefício previdenciário de aposentadoria rural por idade. 2. No decorrer das investigações
restou evidenciado que o benefício em questão é apenas mais um dentre centenas de outros
concedidos de maneira fraudulenta por quadrilha composta por ex-servidora do INSS e outros.
3. Conflito de atribuições entre membros do Ministério Público Federal. Remessa dos autos à
2ª Câmara de Coordenação e Revisão (art. 62, VII, da LC nº 75/93). 4. Embora a notícia de fato
tenha sido autuada para apurar a prática do crime de estelionato previdenciário (CP, art. 171,
§3º), no decorrer das investigações restou evidenciado que, na verdade, o benefício aqui
investigado faz parte de centenas de outros concedidos de maneira fraudulenta pela quadrilha
já conhecida na região. 5. Não há como definir a atribuição do feito somente no que tange à
prática do crime de estelionato previdenciário, uma vez que o referido precisa ser analisado em
conjunto com as demais provas dos crimes praticados pela quadrilha, quais sejam, arts. 313,
313-A e 317 do Código Penal. 6. Havendo conexão probatória entre as condutas em análise
(CPP, art. 76, I), deve-se aplicar a regra de fixação de competência por conexão disposta no art.
78, II, "a", do CPP, a qual determina que, no concurso de jurisdições de mesma categoria, deve
prevalecer a do lugar da infração, à qual for cominada a pena mais grave. 7. Verifica-se que o
estelionato previdenciário (CP, art. 171, §3º), com a aplicação da causa de aumento de 1/3,
possui pena de reclusão de 1 (um) ano e 4 (quatro) meses a 6 (seis) anos e 8 (oito) meses,
enquanto o crime de inserção de dados falsos em sistema de informações (CP, art. 313-A) é
apenado com reclusão de 2 (dois) a 12 (doze) anos. 8. A respeito do tema, a 2ª Câmara de
Coordenação e Revisão do MPF editou recentemente a Orientação n° 36, tratando dos
chamados "rescaldos" de operações previdenciárias. 9. Precedente da 2ª CCR: IPL nº
00442/2017 DPF/JFA, 715ª Sessão de Revisão, de 21/05/2018, voto 3385/2018, unânime. 10.
Atribuição do suscitado.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela atribuição do
suscitado, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros Dr. José
Adonis Callou de Araújo Sá e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

Deliberação:

147.

Divulgação: quarta-feira, 13 de março de 2019

Processo:

Relator(a):

Voto: 967/2019

Origem:
PROCURADORIA
DA
REPÚBLICA
NO
MUNICÍPIO
DE
MANHUAÇU/MURIAÉMG

PRM/SCA-3423.2017.000053- Voto: 645/2019
5-INQ

Origem: SUBGDP/PGRN SUBSECRETARIA
DE
GESTÃO DOCUMENTAL
E PROCESSUAL/PGR
Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO
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Inquérito Policial. Crime de contrabando (CP, art. 334-A). Apreensão de 447 quatrocentos
e quarenta e sete) maços de cigarros de origem estrangeira sem os respectivos documentos
de internalização. MPF: Declínio de atribuições em favor do Ministério Público Estadual,
fundado na ausência de prova da concreta participação do investigado na internalização
dos produtos de origem estrangeira. Acolhimento judicial. O Ministério Público do Estado
de São Paulo suscitou o presente conflito negativo de atribuições, oportunidade na qual o
Juízo Estadual remeteu os autos à Procuradora-Geral da República. Encaminhamento dos
autos à 2ª CCR. Recebimento do feito como declínio de atribuições. Revisão (Enunciado
nº 33). Os crimes de descaminho e de contrabando serão sempre da competência da Justiça
Federal pela simples constatação de que os delitos são praticados em detrimento de
interesse da União e sua caracterização independe da participação do agente na internação
do produto no país. Precedentes da 2ª CCR: DPF/AGA/TO-00123/2017-IPL, 707ª Sessão
de Revisão, de 26/02/2018; 5001566-89.2016.4.04.7015 694ª Sessão de Revisão, de
23/10;2017; 1.22.020.000161/2017-07, 692ª Sessão de Revisão, de 09/10/2017;
1.30.001.001512/2017-45, 680ª Sessão de Revisão, de 12/06/2017, unânime. Precedente
da Terceira Seção do STJ: "o crime de contrabando, tal como o delito de descaminho, é de
competência federal, independentemente da existência de indícios de transnacionalidade
da conduta" (CC 160.748/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em
26/09/2018, DJe 04/10/2018). Nesse mesmo sentido, o Conselho Institucional do
Ministério Público Federal, na 8ª Sessão Ordinária, realizada em 10/10/2018, ao analisar
recurso interposto nos Autos n° 3410.2016.000283-8 (IPL nº 0606/2016), manteve por
unanimidade a decisão proferida pela 2ª CCR, que não homologou o declínio de atribuições
em caso de contrabando de cigarros, por considerar a existência de interesse federal
originário. Atribuição do Ministério Público Federal. Atribuição do Ministério Público
Federal. Não homologação do declínio de atribuições e devolução dos autos ao ofício
originário para prosseguimento, facultando-se ao Procurador da República oficiante, se for
o caso, que, com fundamento em sua independência funcional, requeira a designação de
outro membro para tanto, nos termos do Enunciado n° 03 do CIMPF.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, a maioria, deliberou pela não homologação
do declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). Restou vencida a Dra. Luiza
Cristina Fonseca Frischeisen, que juntou voto. Participou da votação o Dr. José Adonis
Callou de Araújo Sá.

Processo:

1.16.000.002377/2017-34

Relator(a):
Ementa:

Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO
Voto-vista. Noticia de fato. Representação formalizada por particular, para apurar a suspeita de
que a morte de sua filha teria sido causada por negligência no atendimento que lhe foi prestado
no Hospital das Forças Armadas - HFA. Recebimento do declínio de atribuições (Enunciado nº
32 desta 2ª CCR/MPF) como arquivamento indireto. De acordo com os autos, a causa da morte
da filha da representante foi desidratação em razão de consequências advindas de procedimento
de bronzeamento artificial realizado em clínica de estética. A despeito de prima facie não se
vislumbrar elementos nos autos que conduzam a responsabilidade criminal dos servidores do
HFA no episódio, é certo que também não há qualquer informação ou diligências que permitam
o arquivamento do fato de forma segura, visto que nenhuma diligência nesse sentido foi
realizada. Nessa esteira, verifica-se necessário a colheita de informações relativas ao
procedimento ocorrido no atendimento hospitalar, já colhidas na investigação movida pela
Polícia Civil do DF, além de oficiar o HFA indagando sobre a existência de apuração interna
do ocorrido. Arquivamento prematuro. Não homologação do declínio de atribuições.
Designação de outro membro do MPF para prosseguir na persecução penal.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, a maioria, deliberou pela não homologação do
declínio de atribuição, nos termos do voto proferido pelo Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de
Carvalho. Restou vencida a relatora, Dra. Márcia Noll Barboza. Participou da votação o Dr.
José Adonis Callou de Araújo Sá.

Deliberação:

149.

Divulgação: quarta-feira, 13 de março de 2019

Voto: 36/2018

Voto: 455/2019

Origem:
PROCURADORIA
DA
REPUBLICA - DISTRITO
FEDERAL

Processo:

1.22.020.000071/2017-16

Origem:
PROCURADORIA
DA
REPÚBLICA
NO
MUNICÍPIO
DE
MANHUAÇU/MURIAÉMG

Relator(a):
Ementa:

Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO
Noticia de fato. Crime de coação no curso do processo (CP, art. 344). Representação
apresentado por testemunha de acusação em Ação Penal que tramita na Justiça Federal,
relatando que recebeu mensagem de texto com ameaça de morte em seu celular pessoal,
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acreditando que referida mensagem poderia ter sido encaminhada por um dos réus da
mencionada ação. MPF: Ausência de indícios do crime de coação no curso do processo, já que
conforme apurado, o suposto autor da ameaça não seria réu na ação penal, não havendo nenhum
proveito a ser obtido pelo mesmo com a suposta pratica do crime, tratando-se de crime de
ameaça (CP, art. 147) afeto a justiça Estadual. Revisão de declínio (Enunciado nº 32 desta 2ª
CCR/MPF). Arquivamento indireto. Da análise detida dos autos, verifica-se que o teor da
mensagem ameaçadora recebida pela testemunha, contém nítida conexão com os fatos
ocorridos na Ação Penal que tramita na Justiça Federal, qual seja a prisão e a soltura dos
investigados, bem como a realização de fotografias e a ameaça de morte contra novas
fotografias. In casu, não se exige que o sujeito ativo do crime previsto no art. 344 do Código
Penal seja réu na ação penal (interesse próprio), já que a ameaça de morte serviria com o fim
de favorecer interesse alheio (dos réus). Não homologação do declínio de atribuições.
Designação de outro membro do MPF para prosseguir na persecução penal.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela não homologação
do declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os
membros Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.
JF-LNS-0000196Voto: 749/2019
22.2018.4.03.6142-INQ

Origem: GABPRM4-MSMJ MANOEL
DE
SOUZA
MENDES JUNIOR
Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO
Inquérito policial. Apuração de tentativa de crime de estelionato (CP, art. 171, § 3°, c/c
14, II). Requerimento de auxílio doença ao INSS. Apresentação de atestado médico
falso. Emissão de parecer favorável pelo médico perito da autarquia. Benefício
indeferido por período de carência não cumprido. Promoção de arquivamento ao
entendimento de que o meio adotado para a execução delitiva era absolutamente
ineficaz, pois "mesmo havendo atingido sua finalidade imediata (") não foi, nem seria,
em hipótese nenhuma, apto a permitir o alcance do resultado mediato (") pelo não
preenchimento de requisito diverso", concluindo-se por crime impossível.
Discordância do magistrado. Revisão de arquivamento (CPP, art. 28, c/c LC nº 75/93,
art. 62, inc. IV). Documento falso que efetivamente ludibriou o médico perito da
autarquia previdenciária. Tentativa idônea de estelionato majorado. Crime não
consumado por motivos alheios à vontade do agente (falta de carência). Precedente em
caso análogo: "Não há falar em crime impossível quando o agente utiliza meio eficaz
à consumação do delito" (STF, HC 114.745/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, 12/03/2013).
Atestado médico falso eficaz à consumação do delito, tanto que gerou parecer
favorável ao auxílio doença pelo perito do INSS. Não homologação do arquivamento
e devolução dos autos ao ofício originário para prosseguimento da persecução penal.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela não
homologação de arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da
votação os membros Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá e a Dra. Luiza Cristina
Fonseca Frischeisen.
PRM-JNDVoto: 881/2019
3000.2011.004432-5-INQ

Origem: GABPRM1-JLPK JOSE LUCAS PERRONI
KALIL
Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO
Inquérito Policial. Apuração do crime de falsidade ideológica e patrocínio simultâneo
ou tergiversação (CP, arts. 299 e 355, parágrafo único). Reclamante e reclamado
representados pelo mesmo escritório de advocacia em ação proposta perante a Justiça
do Trabalho. Promoção de arquivamento com fundamento na prescrição virtual (em
perspectiva), que ocorrerá em 2023. Revisão de arquivamento (art. 62, IV, da LC nº
75/93). Esta Câmara de Coordenação e Revisão já consolidou o entendimento no sentido
de ser "inadmissível o reconhecimento da extinção da punibilidade pela prescrição,
considerando a pena em perspectiva, por ferir os primados constitucionais do devido
processo legal, da ampla defesa e da presunção de inocência" (Enunciado nº 28, 464ª
Sessão, de 15/04/2009). Entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça
ao editar a Súmula nº 438, publicada em 13/05/2010, in verbis: "É inadmissível a
extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena
hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal". Tendo em vista
que os fatos ocorreram em 2011, e o crime em comento possui pena máxima em abstrato
de 5 (cinco) anos de reclusão, verifica-se que o prazo prescricional de 12 (anos) ainda
não foi atingido (2023), sendo injustificável o arquivamento neste momento. Designação
de outro membro do Ministério Público Federal. Prosseguimento da persecução penal.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela não
homologação de arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da
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votação os membros Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá e a Dra. Luiza Cristina
Fonseca Frischeisen.
152.

Processo:

1.33.000.001961/2017-91 - Eletrônico

Relator(a):
Ementa:

Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO
Procedimento investigatório criminal. Apuração do crime de contrabando (CP, art. 334-A).
Apreensão de 21.700 maços de cigarro de origem estrangeira em veículo após perseguição
policial e evasão do condutor. Promoção de arquivamento ao entendimento de que "o único
vestígio de autoria sendo a propriedade do veículo, não é viável instauração de investigação
criminal, pois seu proprietário, em sendo ouvido, e tendo algum envolvimento com o crime,
terá direito de manter-se calado". Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). No atual
estágio da persecução criminal, apenas seria admitido o arquivamento se ausentes elementos
mínimos da autoria e/ou da materialidade delitivas e após esgotadas as diligências
investigatórias, ou se existente demonstração inequívoca, segura e convincente de causa
excludente da ilicitude ou extintiva da punibilidade. Não é, contudo, o caso dos autos, em que
se tem conhecimento do proprietário do veículo, que sequer foi ouvido. Não há presumir o
exercício do direito de manter-se em silêncio para arquivar prematuramente a investigação.
Somente após o exaurimento das diligências capazes de esclarecer o ocorrido é que o Ministério
Público Federal poderá concluir, estreme de dúvidas, se existem elementos suficientes para
deflagrar a ação penal ou se deve promover, de forma segura, o arquivamento do processo. Não
homologação e designação de outro Membro do Ministério Público Federal para prosseguir na
persecução penal.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela não homologação
de arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros Dr.
José Adonis Callou de Araújo Sá e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

Deliberação:

PADRÃO
Homologação do Declínio de atribuição
153.
Processo:

Relator(a):
Ementa:

Deliberação:

154.

Processo:

Relator(a):
Ementa:

DPF/CRU/PE-00365/2016-INQ

Voto: 765/2019

Origem:
PROCURADORIA
DA
REPUBLICA - SANTA
CATARINA

Origem: GABPRM1-PMBM
- POLIREDA MADALY
BEZERRA DE MEDEIROS
Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO
Notícia de Fato. Possível ocorrência do crime de lavagem de dinheiro (Lei nº 9.613/98, art.
1º). Expediente instaurado a partir de Relatório de Inteligência Financeira do COAF, dando
conta de movimentações financeiras atípicas por pessoas físicas. Revisão de declínio de
atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Movimentações decorrentes, a princípio, de
agiotagem. Eventual crime contra a economia popular. Competência da Justiça Estadual.
Súmula nº 498 do STF. Ausência de indicativos de crime antecedente de competência da
Justiça Federal quanto à lavagem de ativos. Fato que não revela, por ora, lesão a bens,
serviços e interesse da União ou de suas entidades. Carência de elementos de prova capazes
de legitimar a atribuição do Ministério Público Federal para persecução penal.
Homologação do declínio ao Ministério Público Estadual.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os
membros Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.
DPF/DF-1079/2016-INQ

Voto: 638/2019

Voto: 7975/2018

Origem: GABPR19-VTMMF
VALTAN
TIMBO
MARTINS
MENDES
FURTADO
Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO
Inquérito Policial. Suposta crime contra o mercado de capitais (Lei nº 6.385/76, art. 27E) em razão da captação de clientes e oferta pública de oportunidades de investimentos
no mercado FOREX sem autorização da CVM. Revisão de declínio de atribuições
(Enunciado nº 32 " 2ª CCR). Empresa situada na Inglaterra, com registro de sítio nos
EUA, que atua no mercado internacional. Das informações constantes dos autos, a
despeito da noticia da empresa ter se apropriado indevidamente de recursos de terceiros,
não restou comprovado que estivesse oferecendo publicamente, no Brasil ou a brasileiros,
de forma oficial, a possibilidade de investimentos no mercado FOREX, senão por meio
de seu site na internet. Existência de divergência de entendimento dentro da própria CVM,
entre o corpo técnico e jurídico, sobre a real existência de captação de clientes no Brasil
e quanto ao enquadramento dos fatos ao delito do art. 27-E da Lei nº 6.385/76. Relação
de natureza privada, com indícios da prática do crime de estelionato (CP, art. 171) ou
apropriação indébita (CP, art. 168). Nesse viés, o tipo penal de estelionato não se enquadra
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em tratados internacionais nos quais o Brasil ratificou, portanto não basta a
transnacionalidade do delito, como ocorreu no caso em concreto, é é necessário que esteja
amparado por algum tratado ou acordo internacional, para ser julgado e processado pela
Justiça Federal. Possível fato praticado em detrimento a boa-fé de particular, inexistindo
elemento que aponte ofensa direta aos bens, serviços ou interesses da União ou de suas
entidades autárquicas ou empresas públicas. Homologação do declínio ao Ministério
Público do Distrito Federal e Territórios.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação
do declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os
membros Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá e a Dra. Luiza Cristina Fonseca
Frischeisen.
DPF/ITZ/MA-00134/2016-INQ

Origem: GABPRM2-JMPK
JORGE
MAURICIO
PORTO KLANOVICZ
Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO
Inquérito policial. Apuração dos crimes de uso de documento falso e falsidade ideológica
(CP, arts. 304 e 299). Cumprimento de mandado de prisão flagrou W. O. M. portando
documentos falsos (RG, CPF, cartão do SUS e do Banco Bradesco). Revisão de declínio de
atribuições (Enunciado nº 32 desta 2ª CCR/MPF). Investigação do uso de CPF
ideologicamente falso perante o Banco Bradesco. Eventual prática ilícita perpetrada em
detrimento de particular. Inexistência de lesão direta a bens, serviços ou interesses da União
ou suas entidades. Ausência de elementos de informação capazes de legitimar a atribuição
do Ministério Público Federal para persecução penal. Homologação do declínio de
atribuições em favor do Ministério Público Estadual.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os
membros Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.
DPF/RO-0164/2018-INQ

Voto: 741/2019

Origem: GABPR3-DAL DANIEL AZEVEDO LÔBO
Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO
Inquérito policial. Apuração do crime de roubo de arma de fogo da Polícia Federal
acautelada por suposto agente policial, seus documentos pessoais, um relógio e o valor de
R$ 450,00 (CP, art. 157). Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 desta 2ª
CCR/MPF). Diligências. Vítima do roubo cujo grau de escolaridade é o ensino médio
incompleto e nunca possuiu cargo na Polícia Federal ou qualquer outro órgão federal.
Eventual prática ilícita perpetrada em detrimento de particular. Inexistência de lesão direta
a bens, serviços ou interesses da União ou suas entidades. Ausência de elementos de
informação capazes de legitimar a atribuição do Ministério Público Federal para
persecução penal. Homologação do declínio de atribuições em favor do Ministério
Público Estadual.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação
do declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os
membros Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá e a Dra. Luiza Cristina Fonseca
Frischeisen.
DPF/SNM/PA-00114/2018-INQ

Voto: 871/2019

Voto: 883/2019

Origem: GABPRM2-LAS LUISA
ASTARITA
SANGOI
Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO
Inquérito policial. Apuração dos crimes de difamação e injúria (CP, art. 139 e 140),
praticados mediante a criação de grupo do aplicativo "WhatsApp", para veicular mensagens
ofendendo a dignidade/decoro à reputação de servidores e alunos da UFPA " Campus
Santarém. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32). Crimes praticados em
locais de acesso restrito aos participantes da conversa. "Não se constata o caráter de
internacionalidade, ainda que potencial, quando o panorama fático envolve apenas a
comunicação eletrônica havida entre particulares em canal de comunicação fechado, tal
como ocorre na troca de e-mails ou conversas privadas entre pessoas situadas no Brasil" (RE
628624/MG, Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, 29/10/2015). Ausência de indícios de
divulgação ou publicação de fotos e vídeos em sites, blogs ou comunidades de
relacionamento que são acessíveis em qualquer lugar do planeta, bastando que a pessoa
esteja conectada à internet e pertença à rede social. Precedentes do STJ (CC 139090, Min.
Felix Fisher, Dje 29/06/2015) e da 2ª CCR (Processo nº 0000794-19.2016.4.01.4002, Voto
5248/2016, Sessão 655ª, de 08/08/2016; Procedimento nº 1.17.000.003752/2014-83, Voto
1261/2015, Sessão 616ª, de 18/03/2015). Inexistência de transnacionalidade na conduta.
Ausência de elementos de informações capazes de justificar a atribuição do Ministério
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Público Federal para prosseguir na persecução penal. Homologação do declínio ao
Ministério Público Estadual.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os
membros Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.
JF/MG-004008380.2016.4.01.3800-INQ

Voto: 477/2019

Origem: GABPR18-CARSM
- CARLOS ALEXANDRE
RIBEIRO
DE
SOUZA
MENEZES
Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO
Inquérito Policial instaurado para apurar a prática dos crimes previstos nos arts. 241-A e
241-B, ambos da Lei 8.069/90, tendo em vista o armazenamento de material pornográfico
envolvendo criança e/ou adolescente no Google Drive, serviço on line de armazenamento
e sincronização de arquivos. MPF: Declínio ao MPE por entender não haver de
transnacionalidade na conduta. Discordância do magistrado, por considerar prematuro o
declínio. Aplicação do art. 28 do CPP c/c o art. 62, inc. IV, da LC nº 75/93. Em análise
às informações constantes dos autos não se vislumbra indícios da transnacionalidade do
delito, mister porque o laudo pericial acostado nos autos, após a manifestação judicial,
produzido a partir dos materiais apreendidos pertencentes ao investigado, concluiu não
ter identificado disponibilização dos arquivos de pornografia infantil. O armazenamento
das fotos e do vídeo ocorreram em serviço conhecido como "nuvem", cujo acesso se dava
via login e senha do usuário. Crimes praticados em locais de acesso restrito. Ausência de
indícios de que as imagens foram postadas em site de amplo acesso. Diante da ausência
da transnacionalidade da conduta falece à Justiça Federal a competência para processar
e julgar o crime: "A extração da potencial internacionalidade do resultado advém do nível
de abrangência próprio de sítios virtuais de amplo acesso, bem como da reconhecida
dispersão mundial preconizada no art. 2º, I, da Lei 12.965/14, que instituiu o Marco Civil
da Internet no Brasil. Não se constata o caráter de internacionalidade, ainda que potencial,
quando o panorama fático envolve apenas a comunicação eletrônica havida entre
particulares em canal de comunicação fechado, tal como ocorre na troca de e-mails ou
conversas privadas entre pessoas situadas no Brasil. Evidenciado que o conteúdo
permaneceu enclausurado entre os participantes da conversa virtual, bem como que os
envolvidos se conectaram por meio de computadores instalados em território nacional,
não há que se cogitar na internacionalidade do resultado" (STF " RE 628624, Tribunal
Pleno, julgado em 29/10/2015, DJe 06/04/2016). Aplicação do Enunciado nº 50 da 2ª
CCR. Precedente 2ªCCR IPL nº 0000956-19.2018.4.01.3816, Sessão nº 713 de
23/04/2018, Rel. Maria Helena de Carvalho Nogueira de Paula, unânime). Manutenção
do declínio de atribuições.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação
do declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação
os membros Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá e a Dra. Luiza Cristina Fonseca
Frischeisen.
JF-RJ-0507272Voto: 966/2019
91.2015.4.02.5101-INQ

Origem: GABPR43-GRFP GABRIELA
RODRIGUES
FIGUEIREDO PEREIRA
Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO
Inquérito policial. Possível ocorrência do crime de lavagem de dinheiro (Lei nº
9.613/98, art. 1º). Expediente instaurado a partir de Relatório de Inteligência Financeira
do COAF, dando conta de movimentações financeiras atípicas por pessoa física, com
procuração da irmã e da filha. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 da
2ª CCR). Movimentações decorrentes, a princípio, da comercialização de cerveja com
estabelecimentos comerciais, como supermercados. Ausência de indicativos de crime
antecedente de competência da Justiça Federal quanto à lavagem de ativos. Fato que
não revela, por ora, lesão a bens, serviços e interesse da União ou de suas entidades.
Carência de elementos de prova capazes de legitimar a atribuição do Ministério Público
Federal para persecução penal. Homologação do declínio ao Ministério Público
Estadual.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela
homologação do declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a).
Participaram da votação os membros Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá e a Dra.
Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.
1.14.000.001106/2018-17

Voto: 968/2019

Origem:
PROCURADORIA
DA
REPÚBLICA - BAHIA
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Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO
Procedimento Investigatório Criminal. Apuração do crime de falsidade ideológica (CP, art.
299). Obtenção de dois números de CPF em 1994. Uso alternado dos CPF, no período de 2009
a 2016 para abrir empresas, obtenção de documentos públicos e particulares, bem como em
processos judiciais na justiça estadual. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32
desta 2ª CCR/MPF). Falsidade em detrimento da Receita Federal alcançada pela prescrição da
pretensão punitiva, tendo em vista que os fatos datam de 1994. Uso dos CPF's em documentos
lavrados em cartórios nos estados da Bahia e de São Paulo e em processos na justiça estadual.
Inexistência de notícias de uso perante órgãos federais. Incidência da Súmula nº 546 do STJ:
"A competência para processar e julgar o crime de uso de documento falso é firmada em razão
da entidade ou órgão ao qual foi apresentado o documento público, não importando a
qualificação do órgão expedidor". Inexistência de lesão direta a bens, serviços ou interesses da
União ou suas entidades. Ausência de elementos de informação capazes de legitimar a
atribuição do Ministério Público Federal para persecução penal. Homologação do declínio de
atribuições em favor do Ministério Público Estadual.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros
Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

Processo:

1.14.000.004126/2018-40 - Eletrônico

Relator(a):
Ementa:

Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO
Notícia de fato. Apuração do crime de estelionato (CP, art. 171). Suposta oferta irregular de
curso de mestrado. A faculdade cujo nome foi empregado na oferta do curso esclareceu que
possui outro CNPJ, é localizada em cidade diversa, e que não oferece nenhum curso de pósgraduação stricto sensu (mestrado). Hipótese de uma outra instituição (ainda não identificada)
estar utilizando o seu nome para ludibriar os interessados na especialização acadêmica. Revisão
de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 " 2ª CCR). Possível fato praticado em detrimento
de particulares, inexistindo elemento que aponte ofensa direta aos bens, serviços ou interesses
da União ou de suas entidades autárquicas ou empresas públicas. Informação de que já foi
instaurado procedimento criminal no âmbito do Ministério Público Estadual de Minas Gerais
para apurar o fato em análise, bem como foi determinado o envio de cópia dos autos ao
Ministério Publico do Estado da Bahia. Carência de elementos de informação capazes de
justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal. Homologação do
declínio ao Ministério Público Estadual.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros
Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

Deliberação:

162.

Divulgação: quarta-feira, 13 de março de 2019

Voto: 738/2019

Voto: 753/2019

Origem:
PROCURADORIA
DA
REPÚBLICA - BAHIA

Processo:

1.15.000.003009/2018-21 - Eletrônico

Origem:
PROCURADORIA
DA
REPÚBLICA
CEARÁ/MARACANAÚ

Relator(a):
Ementa:

Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO
Notícia de Fato instaurada para apurar o crime previsto no art. 304 do Código Penal, em razão
da apresentação de ofício falso, supostamente expedido pelo Juízo de Vara de Família, à
Universidade Federal do Ceará - UFC, com o intuito de sustar o desconto de pensão alimentícia
em sua folha de pagamento. Ao suspeitar da autenticidade do documento, a UFC o encaminhou
a 10ª Vara de Família do Ceará solicitando esclarecimentos acerca do que teria sido
homologado, vindo como resposta que o documento era falso, sendo criado com número de
processo inexistente, expedido em dia de feriado estadual, sem número de folha, remetido
indevidamente a outro órgão e com autenticação diversa do Juiz que teria supostamente
assinado o ofício. Realizadas diligências, a advogada do servidor público esclareceu que já
tramitava na 10ª Vara de Família ação de exoneração de pensão alimentícia, tendo como
requerente o seu cliente. Aduziu que ele sofre de Alzheimer num estagio que não mantém
consciência dos seus atos, mas que mesmo acometido pela moléstia, lhe cobrava a resolução
da lide, razão pela qual a advogada para "se livrar desse tormento" criou o documento falso
para acalmar seu cliente. Acrescentou que seu cliente não possui mais condições de explicar se
foi ele quem levou o ofício à UFC ou se pediu para que alguém levasse, e informou, por fim,
que a pensão fora retirada da folha de pagamento dentro da legalidade no procedimento que
corria na Justiça Estadual. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado n° 32 desta 2ª CCR).
Da análise dos autos, verifica-se que o investigado apresentou o documento à UFC acreditando
tratar-se de documento idôneo, entregue a ele por sua advogada, com intuito de fazer valer
direito que supôs já estar assegurado. Assim, não há que se falar no crime de uso de documento
falso perante autarquia federal, haja vista a clara ausência de dolo na conduta ora em análise.
A presente situação mostra-se peculiar, não sendo o caso de aplicação da Súmula nº 546 do
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STJ, mas sim de manifestação do parquet estadual acerca da conduta remanescente, qual seja o
suposto delito de confecção do falso (CP, art. 297) praticado, em tese, pela causídica. Nesse
sentido, por se tratar de documento emitido por Juízo estadual, apresentado a particular, inexiste
lesão direta a bens, serviços ou interesse da União ou de suas entidades. Ausência de elementos
de informação capazes de legitimar a atribuição do Ministério Público Federal para persecução
penal. Homologação do declínio ao Ministério Público Estadual.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros
Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.
1.20.004.000352/2018-14 - Eletrônico

Relator(a):
Ementa:

Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO
Procedimento investigatório criminal. Apuração de crime de homicídio (CP, art. 121), praticado
contra o indígena por seu irmão. Revisão de declínio (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Fatos
narrados que não dizem respeito a direitos e interesses coletivos da comunidade indígena. A
competência da Justiça Federal justifica-se somente quando a questão versar acerca de disputa
sobre direitos indígenas, incluindo as matérias referentes à organização social dos índios, seus
costumes, línguas, crenças e tradições, bem como os direitos sobre as terras que
tradicionalmente ocupam, conforme dispõem os arts. 109, XI, e 231, ambos da CF/1988.
Precedentes (STJ - CC: 123016 TO 2012/0119013-6, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze,
Terceira Seção, DJe 01/08/2013; STF - AI-AgR: 496653 AP, Rel. Min. Joaquim Barbosa,
Segunda Turma, DJ 03-02-2006). Ausência de elementos de informação capazes de justificar
a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal. Homologação do declínio
de atribuições ao Ministério Público Estadual.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros
Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

Voto: 899/2019

Voto: 904/2019

Origem:
PROCURADORIA
DA
REPÚBLICA
NO
MUNICÍPIO DE BARRA
DO GARÇAS-MT

Processo:

1.22.000.000216/2019-71 - Eletrônico

Relator(a):
Ementa:

Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO
Notícia de Fato. Representação noticiando suposta prática de crime contra a economia popular
(Lei nº 1.521/51, art. 2º, inc. IX) mediante o exercício da atividade denominada "pirâmide
financeira". Revisão de declínio (Enunciado nº 32 - 2ª CCR/MPF). Incidência do Enunciado n.
498 da Súmula do Supremo Tribunal Federal (Compete a justiça dos estados, em ambas as
instâncias, o processo e o julgamento dos crimes contra a economia popular). Precedente do
Superior Tribunal de Justiça (CC 121146/MA, Terceira Seção, DJe de 25.06.2012). Situação
que não se assemelha aos precedentes desta Câmara Criminal, nos quais se entendeu pela
atribuição do Ministério Público Federal (Processo nº 1.17.000.002035/2013-53, Voto nº
2036/2014, Rel. Raquel Elias Ferreira Dodge, Sessão nº 594, julgado em 20.03.2014; Processo
nº 1.20.002.000124/2014-31, Voto nº 8032/2014, Rel. José Osterno Campos de Araújo, Sessão
nº 611, julgado em 10.11.2014). Ausência de elementos de informação capazes de justificar a
atribuição do MPF para a persecução penal. Homologação do declínio ao Ministério Público
Estadual.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros
Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

Deliberação:

165.

Publicação: quinta-feira, 14 de março de 2019

Processo:

Deliberação:

164.

Divulgação: quarta-feira, 13 de março de 2019

Voto: 633/2019

Origem:
PROCURADORIA
DA
REPUBLICA - MINAS
GERAIS

Processo:

1.23.000.000067/2019-11 - Eletrônico

Origem:
PROCURADORIA
DA
REPUBLICA
PARA/CASTANHAL

Relator(a):
Ementa:

Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO
Notícia de Fato. Notícia de que adolescente indígena estaria sendo extorquido há 3 (três) anos
por dois jovens do antigo colégio onde estudava. Revisão de declínio (Enunciado nº 32 da 2ª
CCR). Fatos narrados que não dizem respeito a direitos e interesses coletivos da comunidade
indígena. A competência da Justiça Federal justifica-se somente quando a questão versar acerca
de disputa sobre direitos indígenas, incluindo as matérias referentes à organização social dos
índios, seus costumes, línguas, crenças e tradições, bem como os direitos sobre as terras que
tradicionalmente ocupam, conforme dispõem os arts. 109, XI, e 231, ambos da CF/1988.
Precedentes (STJ - CC: 123016 TO 2012/0119013-6, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze,
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Terceira Seção, DJe 01/08/2013; STF - AI-AgR: 496653 AP, Rel. Min. Joaquim Barbosa,
Segunda Turma, DJ 03-02-2006). Ausência de elementos de informação capazes de justificar
a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal. Homologação do declínio
de atribuições ao Ministério Público Estadual.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros
Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.
1.26.000.000337/2019-73 - Eletrônico

Voto: 898/2019

Origem:
PROCURADORIA
REPUBLICA
PERNAMBUCO

DA
-

Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO
Notícia de Fato. Suposta prática do crime de estelionato (CP, art. 171). Particular teria entrado
em contato via o aplicativo whatsapp com empresa de crédito, a fim de obter empréstimo no
valor de R$ 15.000,00, oportunidade na qual foi informada que para a liberação dos valores
deveria fazer depósitos que somaram R$ 3.354,11, não tendo sido liberado o valor
supostamente contratado. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 " 2ª CCR). Fato
praticado em detrimento a boa-fé de particular, inexistindo elemento que aponte ofensa direta
aos bens, serviços ou interesses da União ou de suas entidades autárquicas ou empresas
públicas. O uso de simbolo da CEF em documento falso utilizado pelos criminosos, ou mesmo
o fato desses aturem também por meio da internet, não são suficientes para atrair a competência
federal para o caso. Carência de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do
Ministério Público Federal para a persecução penal. Homologação do declínio ao Ministério
Público Estadual.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros
Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.
1.30.001.000383/2019-30 - Eletrônico

Relator(a):
Ementa:

Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO
Notícia de fato. Representação sigilosa versando sobre a existência de esquema criminoso no
âmbito da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, relacionado ao repasse indevido
de parte dos salários de funcionários aos membros do Poder Legislativo Estadual ou a pessoas
a esses subordinados. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 " 2ª CCR).
Inexistência de elemento que aponte ofensa direta aos bens, serviços ou interesses da União ou
de suas entidades autárquicas ou empresas públicas. Carência de elementos de informação
capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal.
Homologação do declínio ao Ministério Público Estadual.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros
Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

Voto: 976/2019

Voto: 905/2019

Origem:
PROCURADORIA
DA
REPUBLICA - RIO DE
JANEIRO

Processo:

1.30.001.005320/2018-99 - Eletrônico

Relator(a):
Ementa:

Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO
Notícia de Fato. Manifestação formulada na Sala de Atendimento ao Cidadão, relatando que
técnico de atletismo de crianças carentes abusa sexualmente dos menores (CP, art. 216-A, §
2º). Descreve as situações em que foi vítima. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº
32 da 2ª CCR). Narrativa que não aponta qualquer infração penal em prejuízo direto a bens,
serviços ou interesse da União ou de suas entidades. Inexistência de elementos de informação
capazes de legitimar a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal.
Homologação do declínio ao Ministério Público Estadual.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros
Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

Deliberação:

169.

Publicação: quinta-feira, 14 de março de 2019

Processo:

Deliberação:

168.

Divulgação: quarta-feira, 13 de março de 2019

Processo:

1.33.000.001426/2017-31

Voto: 875/2019

Relator(a):

Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO

Origem:
PROCURADORIA
DA
REPUBLICA - RIO DE
JANEIRO

Origem:
PROCURADORIA
DA
REPUBLICA - SANTA
CATARINA
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Noticia de fato instaurada para apurar possível crime de apropriação indébita por parte de
advogado que realizou o levantamento de valores em juízo e não teria repassado o montante
devido à beneficiária. Revisão de declínio (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Discussão acerca de
cláusulas contratuais para definir os valores. Eventual prejuízo ao patrimônio e à boa-fé de
particular. Inexistência de lesão direta a bens, serviços e interesses da União ou de suas
entidades. Ausência de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério
Público Federal para a persecução penal. Homologação do declínio ao Ministério Público
Estadual.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros
Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.
1.33.003.000017/2019-59 - Eletrônico

Voto: 977/2019

Origem:
PROCURADORIA
REPÚBLICA
MUNICÍPIO
CRICIUMA-SC

DA
NO
DE

Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO
Notícia de fato. Crime de estelionato (CP, art. 171). Representação noticiando descontos
indevidos em seu benefício previdenciário por conta de um empréstimo bancário junto a banco
privado. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado n° 32 da 2ª CCR). Prejuízo a ser
suportado exclusivamente por particular. Inexistência de lesão à União ou a qualquer de suas
entidades. Ausência de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério
Público Federal para a persecução penal. Homologação do declínio.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros
Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.
1.34.001.000397/2019-12

Voto: 826/2019

Origem:
PROCURADORIA
REPÚBLICA
PAULO

DA
SÃO

Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO
Notícia de Fato. Suposta prática do crime contra a economia popular (Lei nº 1.521/51, art. 2º,
inc. IX) mediante o exercício da atividade denominada "pirâmide financeira". Revisão de
declínio (Enunciado nº 32 - 2ª CCR/MPF). Incidência do Enunciado n. 498 da Súmula do
Supremo Tribunal Federal (Compete a justiça dos estados, em ambas as instâncias, o processo
e o julgamento dos crimes contra a economia popular). Ausência de atividade bancária a
configurar crime contra o Sistema Financeiro Nacional (Lei 7.492/86, art. 1º). Precedente do
STJ (CC 121146/MA, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 25/06/2012). Situação que não se assemelha
aos precedentes da 2ª CCR nos quais se entendeu pela atribuição do MPF (Processo nº
1.17.000.002035/2013-53, Voto nº 2036/2014, Raquel Elias Ferreira Dodge, Sessão 594,
20/03/2014; Processo nº 1.20.002.000124/2014-31, Voto nº 8032/2014, José Osterno Campos
de Araújo, Sessão 611, 10/11/2014). Ausência de elementos de informação capazes de justificar
a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal. Homologação do declínio
ao Ministério Público Estadual.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros
Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

JF-PA-0022227Voto: 134/2019
94.2016.4.01.3900-INQ

Origem: GABPRM2-DMS DANIEL
MEDEIROS
SANTOS
Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO
Inquérito Policial instaurado para apurar a prática do crime de descrito no art. 157, §2º,
II do Código Penal, em razão do roubo de aeronave pertencente a particular e
supostamente revendida a terceiro desconhecido na Bolívia. Encaminhamento dos
autos pela Justiça Estadual ao MPF já que haveria características da existência de uma
associação criminosa com ramificação internacional, oriunda da Bolívia. O membro
do MPF suscitou o conflito de atribuições pontuando não se tratar de crime a bordo ou
no interior de aeronave, mas sim da própria aeronave, acrescentando não existir outros
elementos, senão a mera alegação dos suspeitos, de que a aeronave se encontra em
território estrangeiro. Por fim, sustentou que o crime de roubo teria se consumado no
próprio território nacional, sendo a destinação da aeronave indiferente para a definição
da competência, tratando-se de mero exaurimento do crime, além de afirmar que a
transnacionalidade da conduta só é considerada para fins de delimitação de
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competência nos casos previstos no art. 109, V da CF, o que não seria o caso dos autos.
Encaminhamento dos autos à 2ª CCR para manifestação. De fato, o modus operandi
do crime, no qual o piloto do avião foi sedado em um hotel durante o repouso noturno
enquanto sua aeronave era subtraída, não permite atrair a competência da Justiça
Federal em razão do cometimento de crimes a bordo de aeronaves. Ainda, analisando
os elementos coligidos aos autos, não se tem indícios mínimos a concluir acerca da
existência de organização criminosa com atuação transnacional, mormente porque o
declínio de atribuição se deu prematuramente, sem o aprofundamento das
investigações, baseando-se apenas na conclusão de que a aeronave encontrava-se na
Bolívia. Daí, que o material probatório que se tem até o presente momento, indica
apenas que houve a contratação de um dos investigados (piloto) para efetuar o roubo
da aeronave, o qual arregimentou também outros integrantes para a atividade ilícita,
não se tendo elementos concretos para se concluir pela efetiva existência de uma
OCRIM com atuação transnacional. Em caso análogo, assim decidiu o STJ "quanto
aos delitos de roubo e de receptação constantes dos autos, ainda que parte da
mercadoria roubada tenha sido receptada no Paraguai, não há interesse federal direto
por se tratarem de crimes contra o patrimônio de particulares, sendo irrelevante, em
princípio, o destino da mercadoria.[...] Ademais, não há prova concreta, pelo menos
nesse momento, da existência de organização criminosa de caráter transnacional,
mesmo que parte das mercadorias tenha sido destinada a uma loja do Paraguai." (CC
152994, Reynaldo Soares da Fonseca, 20/09/2017). Competência da Justiça Estadual.
Homologação, por este órgão colegiado, do declínio de atribuições ao Ministério
Público Estadual. Configurado o conflito de atribuições entre o Ministério Público
Federal e o Ministério Público Estadual, a ser dirimido pela Procuradora-Geral da
República, conforme preconizado na Tese nº 7 da Edição nº 1 do Informativo de Teses
Jurídicas da PGR e em precedentes do STF (ACO nos 1585, 1672, 1678, 1717 e 2225).
Encaminhamento dos autos à Exma. Procuradora-Geral da República.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela
homologação do declínio e remessa dos autos à Exma. Sra. Procuradora-Geral da
República, a quem cabe dirimir o presente conflito de atribuições, nos termos do voto
do(a) relator(a). Participaram da votação os membros Dr. José Adonis Callou de
Araújo Sá e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.
1.13.001.000245/2018-51 - Eletrônico

Voto: 351/2019

Origem:
PROCURADORIA
REPÚBLICA
MUNICÍPIO
TABATINGA-AM

DA
NO
DE

Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO
NOTICIA DE FATO. CRIME DE ESBULHO POSSESSÓRIO (CP, ART. 161, §1º, II).
REVISÃO DE DECLÍNIO (ENUNCIADO Nº 32 DA 2ª CCR). RATIFICAÇÃO DO
DECLINIO DE ATRIBUIÇÕES POR ESTA 2ª CCR. CONFLITO DE ATRIBUIÇÕES
CONFIGURADO. ATRIBUIÇÃO DA PGR PARA DIRIMIR O CONFLITO. 1. Noticia de
fato instaurada para apurar a prática de crime de esbulho possessório (CP, art. 161, §1º, II), em
razão da noticia de que terceiro teria invadido o lote rural da representante além de ter ameaçado
ela e seu esposo. 2. O Promotor de Justiça declinou da atribuição para o Ministério Público
Federal, entendendo existir interesse da União, em razão da terra pertencer ao INCRA, estando
em poder da representante apenas como concessão de uso de forma resolutiva. 3. O Procurador
da República oficiante divergiu do entendimento do Ministério Público Estadual, suscitando
conflito negativo de atribuição, por verificar que o caso trata de disputa de domínio de terra
entre particulares, não havendo interesse da União no caso concreto. 4. No mérito, em razão de
se tratar de interesse particular consubstanciado em disputa de domínio de terra, não afetando
a propriedade da área, que continua a ser da União, esta 2ª CCR entendendo não haver interesse
ou prejuízo a bens ou serviços da União e suas autarquias, ratifica o declínio de atribuição.
Precedentes STJ (CC 121.147/PR, Rel. Min. Marilza Maynard (Desembargadora convocada do
TJ/SE), TERCEIRA SEÇÃO, 13/03/2014; CC 121.150/PR, Rel. Min. Alderita Ramos de
Oliveira (Desembargadora convocada do TJ/SE), TERCEIRA SEÇÃO, 20/02/2013; CC
15.617/PA, Rel. Min Vicente Leal, TERCEIRA SEÇÃO, 03/06/1996). Precedente 2ª CCR (NF
Nº1.15.003.000207/2015-61, Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho, unânime, Sessão 632
de 23/11/2015) 5. Dessa forma, resta configurado o conflito de atribuições entre o Ministério
Público Federal e o Ministério Público Estadual que deve ser dirimido pela Procuradora-Geral
da República, conforme preconizado na Tese nº 7 da Edição nº 1 do Informativo de Teses
Jurídicas da PGR e em precedentes do STF (ACO nos 1585, 1672, 1678, 1717 e 2225). 6.
Encaminhamento dos autos à Exma. Sr. Procuradora-Geral da República.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela remessa dos autos
à Exma. Sra. Procuradora-Geral da República, a quem cabe dirimir o presente conflito de
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atribuições, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros Dr. José
Adonis Callou de Araújo Sá e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.
Homologação de Arquivamento
174.
Processo:

Relator(a):
Ementa:

Deliberação:

175.

Processo:

Relator(a):
Ementa:

Deliberação:

176.

Processo:
Relator(a):
Ementa:

Deliberação:

DPF/ATM/PA-00024/2015-INQ

Origem: GABPRM2-AALO
- ADRIANO AUGUSTO
LANNA DE OLIVEIRA
Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO
Inquérito policial. Suposto estelionato majorado e inserção de dados falsos em sistema de
informações (CP, arts. 171, § 3º, e 313-A). Notícia de que cinco trabalhadores, ao darem
entrada no pedido de seguro desemprego, teriam descoberto que o benefício já tinha sido
requerido em outra ocasião, utilizando dados falsos, como CNPJ de outra empresa, em
cidades distintas e em data diversa (inclusive em períodos em que as supostas vítimas
estavam empregadas com CTPS assinada). Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62,
inc. IV). Empreendidas as diligências cabíveis, não foi possível colher elementos de prova
suficientes e aptos a identificar a autoria delitiva. Oficiados, os bancos informaram não
possuir as imagens de quem efetuou os saques, pois os fatos datam de 2013 e 2014. Ouvidos
os servidores do MTE, relataram o frequente compartilhamento de senhas e até que o sistema
já havia sido invadido e sofrido fraudes. Ausência de autoria. Falta de justa causa para
prosseguir na persecução penal. Homologação do arquivamento.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros Dr.
José Adonis Callou de Araújo Sá e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.
DPF/CAX-00034/2013-INQ

Voto: 969/2019

Voto: 743/2019

Origem: GABPRM1-MMF MARILIA
MELO
DE
FIGUEIREDO
Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO
Inquérito Policial. Apuração de crime de estelionato (CP, art. 171, §3º). Fraude no pedido
e recebimento de pensão por morte. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV).
Beneficiária relatou ter procurado um senhor conhecido por intermediar benefícios
previdenciários e ter entregue sua documentação. Narra que sequer compareceu ao INSS.
O benefício foi pago de julho a dezembro de 2009. Perícia documental concluiu pela
falsidade das assinaturas do processo de pensão por morte. Falsificação, ainda, da
declaração de atividade rural, certidão de óbito e certidão de casamento. Primeiro saque
realizado por pessoa determinada pelo aludido senhor, acompanhado da beneficiária, que
ficou com apenas R$ 1.000,00, e não sabe o valor total sacado. Beneficiária humilde, de
baixa renda, baixa escolaridade, com dificuldade de entendimento das formalidades legais,
sem conhecimento do nome completo ou qualquer dado que identifique o fraudador.
Ausência de dolo da beneficiária, que não escondeu sua identidade e tinha seus dados à
disposição do INSS. Diligências sem êxito para alcançar o estelionatário. Devido à
antiguidade do fato ocorrido (2009), resta difícil a realização de novas diligências aptas a
elucidar a autoria do fato. Ausência de autoria delitiva. Homologação do arquivamento,
sem prejuízo do disposto no art. 18 do CPP.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação
do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros
Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.
DPF-DRS/MS-0333/2016- Voto: 642/2019
Origem: GABPR1-SPN INQ
SILVIO PETTENGILL NETO
Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO
Inquérito policial instaurado para apurar suposta prática do crime de lavagem de
dinheiro (art. 1º da Lei 9.613/98). Investigado teria sido flagrado conduzindo caminhão
no qual foi localizado escondido em uma das rodas dinheiro em espécie, totalizando o
valor de R$ 1.239.575,00. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Em
depoimento, o investigado declarou ter recebido a quantia de R$ 5.000,00 para buscar
o dinheiro em Campinas/SP e levar até Dourados/MT. Contudo, não foi possível
identificar as pessoas que teriam entregado o dinheiro ao investigado. Apesar dos fortes
indícios da fonte ilícita do numerário, não se logrou êxito em colher elementos da
origem deste. Fatos ocorridos no ano de 2016, não se vislumbrando diligências capazes
de modificar o panorama probatório atual. Inexistência de elementos que permitam
concluir pelo cometimento de crime afeto a justiça federal. Falta de justa causa para a
persecução penal. Homologação do arquivamento.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela
homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da
votação os membros Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá e a Dra. Luiza Cristina
Fonseca Frischeisen.
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DPF-GO-1060/2015-INQ Voto: 750/2019

Origem: GABPR14-MTOS MARCO
TULIO
DE
OLIVEIRA E SILVA
Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO
Inquérito policial. Apuração do crime de desobediência (CP, art. 330). Suposto
descumprimento de decisão do TRT da 18ª Região, determinando ao Sindicato dos
Trabalhadores na Construção e Manutenção de Rede e de Energia Elétrica no Estado de
Goiás " SINDTELGO a manutenção de 50% do efetivo, em todas as frentes de trabalho,
para a prestação normal de serviços. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc.
IV). Adesão à greve caiu acentuadamente já no 5º dia. Acórdão no processo n° DCG0010377-82.2015.5.18.0000 consignando que, cessado o movimento paredista, não
remanescia interesse processual quanto a declaração de abusividade da greve, razão pela
qual extinguia o processo sem julgamento de mérito, por perda de objeto. Autoria de
atos de vandalismo não identificada. Presidente do Sindicato afirmou desconhecer quem
estaria no comando das ações. Ausência de justa causa para prosseguir a persecução
penal. Homologação do arquivamento.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela
homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da
votação os membros Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá e a Dra. Luiza Cristina
Fonseca Frischeisen.
DPF/RO-0059/2018-INQ

Voto: 771/2019

Origem: GABPR4-RPT REGINALDO PEREIRA DA
TRINDADE
Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO
Inquérito Policial instaurado para apurar possível prática do crime de estelionato em
detrimento da Caixa Econômica Federal " CEF, tendo em vista suposto saque indevido de
parcela do FGTS em conta de particular. CP, art. 171, § 3º. Revisão de arquivamento (LC
nº 75/93, art. 62, IV). Informação da CEF de que os saques foram realizados utilizandose somente a senha do cartão do cidadão, sem o uso do cartão, em terminais de
autoatendimento. Comunicou, ainda, que as imagens dos saques nas agências não foram
localizadas nos arquivos, aduzindo, por fim, acerca da impossibilidade de se definir se os
saques foram realmente realizados por terceiros e como estes teriam obtido a senha do
cartão do cidadão do titular. Ausência de indícios mínimos de autoria delitiva.
Inexistência de linha investigatória potencialmente idônea. Orientação nº 26 da 2ª CCR.
Homologação do arquivamento.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação
do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os
membros Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá e a Dra. Luiza Cristina Fonseca
Frischeisen.
DPF/RO-0477/2016-INQ

Voto: 667/2019

Origem: GABPR5-LGM LUIZ
GUSTAVO
MANTOVANI
Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO
Inquérito policial. Suposto crime de falso testemunho (CP, art. 342). Testemunha que teria
prestado declaração falsa em sede de reclamação trabalhista que tramitou perante a 3ª
Vara do Trabalho de Porto Velho/RO, ao afirmar que teria presenciado o acidente de
trabalho sofrido pelo reclamante, mesmo estando de licença médica. Revisão de
arquivamento (LC 75/93, art. 62, inciso IV). Após a realização de diligências, verificouse a partir de provas documentais que não há como afirmar que a testemunha teria faltado
com a verdade, sendo provável que ela tenha, de fato, presenciado o acidente relatado na
reclamatória trabalhista. Falta de justa causa para prosseguir na persecução penal.
Homologação do arquivamento.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação
do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os
membros Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá e a Dra. Luiza Cristina Fonseca
Frischeisen.
DPF-TAB/AMVoto: 920/2019
Origem: GABPRM1-BSD 00075/2013-INQ
BRUNO SILVA DOMINGOS
Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO
Inquérito policial instaurado para apurar o crime de tráfico de drogas (Lei nº
11.343/2006, art. 33, §1º, I) em razão da apreensão, realizada durante inspeção em
embarcação, de produtos utilizados na produção de cocaína (ácido sulfúrico e solução
de bateria) os quais foram vendidos pela sociedade empresária HP.C. à empresa T.B
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Ltda sem possuir autorização. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV).
Realizadas diligências, as duas empresas confirmaram a negociação dos produtos
apreendidos, havendo, inclusive, documentos comprovando a transação. Em
depoimento, o representante legal da empresa adquirente (T.B. Ltda) afirmou que sua
empresa atua no ramo de venda de peças e produtos de automóveis, e que revendiam os
produtos adquiridos à mecânicos de Tabatinga, sem qualquer destinação para o tráfico.
Em inspeção realizada na empresa HP.C. Ltda, a Polícia Federal constatou tratar-se de
uma empresa registrada e legalizada. Ausência de provas de que os produtos químicos
seriam destinados à produção de cocaína. Fatos investigados que ocorreram há mais de
5 anos. Diligências que não trouxeram qualquer indício de que os produtos seriam
utilizados no tráfico de drogas. Falta de de justa causa pra a persecução penal.
Homologação do arquivamento.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela
homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da
votação os membros Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá e a Dra. Luiza Cristina
Fonseca Frischeisen.
JF/CE-000837196.2015.4.05.8100-INQ

Voto: 696/2019

Origem: GABPR8-MAT MARCIO
ANDRADE
TORRES
Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO
Notícia de Fato. Representação noticiando possíveis crimes de sonegação fiscal,
estelionato e associação criminosa, cometida por representante legal de diversas
sociedades empresárias, por meio da utilização de "laranjas" para a constituição de
empresas de "fachada" com o objetivo de eximir-se do pagamento de tributos. Revisão
de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Diligências. Informação da Receita Federal
do Brasil dando conta que não há procedimento administrativo fiscal em curso ou
encerrado relacionadas as empresas noticiadas. Crime de natureza material, cuja
tipificação depende da constituição definitiva do crédito tributário, de acordo com o
Enunciado nº 24 da Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal. Quanto ao
cometimento dos crimes de estelionato e associação criminosa, não se verifica justa
causa para a persecução penal haja vista que o denunciado consta como representante
legal das empresas denunciadas, não se confirmando a denuncia acerca da utilização de
"laranjas" para a constituição de empresas visando o não pagamento de tributos.
Ausência de justa causa para a persecução penal. Homologação do arquivamento com as
ressalvas do art. 18 do CPP.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação
do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os
membros Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá e a Dra. Luiza Cristina Fonseca
Frischeisen.
JF-MBA-0007985Voto: 438/2019
Origem: GABPRM1-AA 98.2014.4.01.3901-INQ
ALEXANDRE APARIZI
Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO
Inquérito policial instaurado a partir de noticia que particular, Coordenador de
acampamento, teria utilizado de violência e grave ameaça para lotear e vender as terras
invadidas. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Esbulho
possessório em área de propriedade privada. Inexistência de lesão direta a bens,
serviços e interesses da União ou de suas entidades. Ausência de elementos de
informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a
persecução penal. Precedente STJ (CC 121.147/PR, Rel. Min. Marilza Maynard
(Desembargadora convocada do TJ/SE), TERCEIRA SEÇÃO, 13/03/2014).
Precedente 2ª CCR (NF Nº1.15.003.000207/2015-61, Juliano Baiocchi Villa-Verde de
Carvalho, unânime, Sessão 632 de 23/11/2015). Informação de que os conflitos
agrários são objeto de investigação pela Delegacia Especial de Conflitos Agrários
(DECA), da Polícia Civil do Pará, no que se mostra desnecessário o declínio de
atribuições. Homologação do arquivamento.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela
homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da
votação os membros Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá e a Dra. Luiza Cristina
Fonseca Frischeisen.
SRPF-AP-00222/2017-INQ Voto: 744/2019

Origem: GABPR4-JCCN JOAQUIM CABRAL DA
COSTA NETO
Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO
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Inquérito policial instaurado para apurar a possível prática de crime de apropriação
indébita previdenciária (CP, art. 168-A). Investigação instaurada a partir da remessa
judicial de reclamação trabalhista, termo de audiência e sentença, postulando verbas
diversas. Pagamento incorreto de remuneração que gerou omissão do valor de
contribuições a serem recolhidas e repassadas à Previdência Social e FGTS. Revisão de
Arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Diligências. Ausência de fraude. Não
recolhimento da diferença de FGTS de reflexos da remuneração do reclamante estimada
em R$ 2.475,71. Informações da Receita Federal de que não houve o recolhimento
mensal do INSS nos valores de R$ 512,00 em dezembro/2014; R$ 389,32 em
março/2015 e R$ 352,00 em abril/2015. Consoante recente decisão do STJ, confirmando
a necessidade de alinhamento jurisprudencial ao entendimento reiterado pelo Supremo
Tribunal Federal (REsp 1709029/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção,
julgado em 28/02/2018, DJe 04/04/2018), incide o princípio da insignificância aos
crimes tributários federais e de descaminho quando o débito tributário verificado não
ultrapassar o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a teor do disposto no art. 20 da
Lei nº 10.522/2002, com as atualizações efetivadas pelas Portarias nº 75 e 130, ambas
do Ministério da Fazenda. Incidência do Enunciado nº 49 desta 2ª CCR: "Aplica-se o
princípio da insignificância penal ao descaminho e aos crimes tributários federais,
quando o valor do débito devido à Fazenda Pública decorrente da conduta formalmente
típica não seja superior a R$ 20.000,00, ressalvada a reiteração na mesma modalidade
criminosa, ocorrida em períodos de até 5 (cinco) anos", (aprovado na 150ª Sessão de
Coordenação, de 07/05/2018). Ausência de materialidade delitiva em razão da
insignificância. Não há, portanto, razão para prosseguir na investigação. Homologação
do arquivamento.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação
do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os
membros Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá e a Dra. Luiza Cristina Fonseca
Frischeisen.

Processo:

1.00.000.025277/2018-27 - Eletrônico

Voto: 535/2019

Origem:
PROCURADORIA
GERAL DA REPÚBLICA

Relator(a):
Ementa:

Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO
Inquérito policial. Supostos crimes de estelionato (CP, art. 171, §2º, I) e corrupção passiva (CP,
art. 317). Representação dando conta de celeuma criada a partir de negociação de lotes entre
particulares, em assentamento do INCRA, na qual, ainda, narra o suposto envolvimento de
servidor da referida autarquia federal na venda irregular de tais imóveis. MPF: promoção
parcial de arquivamento quanto aos fatos relativos a negociação de lotes entre assentados, sob
o entendimento da atipicidade da conduta investigada, não configurando crime de estelionato
em virtude da ausência de indícios de fraude ou documentos falsos na negociação, tratando-se
de ilícito civil que autoriza a rescisão do contrato de concessão de uso celebrado entre o INCRA
e o beneficiário da reforma agrária. Discordância do magistrado entendo haver crime de
estelionato majorado, em virtude da fraude perpetrada contra os interesses do INCRA, qual seja
a reforma agrária. Aplicação do art. 28 do CPP c/c art. 62, IV da LC 75/93. De fato, não havendo
indícios da prática de estelionato entre particulares, não há que falar em conduta típica, haja
vista não haver interesse direto da autarquia federal no caso, que continua proprietária do
imóvel, não havendo lesão ao seu patrimônio. Em caso semelhante, esta 2ª CCR assim entendeu
"Não obstante a ocupação de lote pertencente à União e destinados ao Programa de Reforma
Agrária, forçoso é reconhecer que a conduta perpetrada pelo representado e o antigo ocupante
não constitui infração penal. Trata-se de negócio jurídico nulo ou anulável, sem repercussão
jurídico-penal, a ser resolvido segundo a legislação civil. No caso dos autos, em se tratando de
mera cessão de posse, negócio puramente obrigacional " sem nenhuma aptidão para levar à
transmissão do domínio, não cabe a afirmativa de que houve a venda indevida de terras da
União, nem, por via de consequência, uma eventual classificação da conduta prevista no § 1º,
I do art. 171 do Código Penal. Ademais, apenas a cessão dos direitos de posse, também não há
que se falar em estelionato majorado, pois ao permitir a posse dos lotes, o investigado não
obteve nenhuma vantagem ilícita, pois, mesmo em se tratando de terras públicas, a posse
constitui um fato/direito autônomo, com valor econômico e que pode ser objeto de negócios
jurídicos obrigacionais. O cedente não fez uso de nenhum meio fraudulento, nem manteve o
cessionário em erro, visto que todos tinham plena ciência de que o objeto dos negócios jurídicos
realizados restringia-se à posse do imóvel, não havendo, ainda, que se falar em qualquer
prejuízo à União, que não teve nenhuma alienação indevida de suas terras. Ocorreu apenas a
fruição do direito de posse por interposta pessoa, negócio que não corresponde a nenhum dos
núcleos do crime de estelionato" (NF 1.20.000.001560/2015-28, Brasilino Pereira dos Santos,
unânime, Sessão nº 640 de 04/04/2016). Precedente STJ em caso análogo: (CC 121.147/PR,
Rel. Min. Marilza Maynard (Desembargadora convocada do TJ/SE), TERCEIRA SEÇÃO,
13/03/2014). Atipicidade da conduta. Insistência no arquivamento.
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Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros Dr.
José Adonis Callou de Araújo Sá e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

Processo:

1.13.000.000400/2015-04

Deliberação:

Voto: 878/2019

Origem:
PROCURADORIA
REPÚBLICA
AMAZONAS

DA
-

Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO
Inquérito civil instaurado para apurar ausência de recolhimento previdenciário a cargo do
Estado de Amazonas ao INSS, relativo aos vínculos temporários com pessoas
contratadas/nomeadas sem concurso público. Representação fiscal para fins penais relatando
remunerações de contribuintes individuais/autônomos não declaradas em GFIP. Não incidência
das contribuições sociais, configurando, em tese, crime de sonegação previdenciária (CP, art.
337-A). Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). A Lei estadual n° 2.624/2000
efetivou mais de 10.000 celetistas e temporários contratados sem concurso. Ausência de
recolhimento previdenciário que ocorreu em razão da vigência da lei estadual que vinculava
contratados e temporários ao regime próprio de previdência social do estado e não ao regime
geral. Presunção de constitucionalidade das leis. Obrigação do Poder Executivo de cumprir o
diploma legal até pronunciamento jurisdicional que o declare inconstitucional. Declaração de
inconstitucionalidade pelo STF, na ADI n° 2006.000878-11, em 22/03/2011. Homologação de
arquivamento pela 5ª CCR, quanto à possível prática de ato de improbidade administrativa.
Ausência de dolo do crime previsto no art. 337-A, do CP, tendo em consideração que os
trabalhadores estavam vinculados ao regime próprio de previdência até o julgamento da aludida
ADI. Ausência de justa causa para persecução penal. Homologação do arquivamento.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros Dr.
José Adonis Callou de Araújo Sá e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

Processo:

1.14.000.002726/2018-73 - Eletrônico

Relator(a):
Ementa:

Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO
Notícia de fato. Possível prática do crime de denunciação caluniosa ou injúria e calúnia (CP,
arts. 339, 140 e 138) supostamente cometidos por professora contra o reitor da universidade.
Inicialmente, foi instaurado um PAD em razão de uma representação da professora contra um
servidor. Diante da ausência de providências no decorrer do tempo, a docente noticiou o MPF
acerca da omissão na condução do procedimento. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art.
62, IV). Diligências. Apuração da possibilidade de ocorrência de irregularidades no trâmite do
PAD e possível retardamento intencional. A análise revelou que houve uma tramitação muito
prolongada, porque antes do início dos trabalhos houve a necessidade de substituições
sucessivas dos integrantes da respectiva comissão processante, com atraso de vários meses, até
que as primeiras providências fossem adotadas. A partir daí, a decisão final do processo
demorou ainda mais de seis meses. Esse contexto indica que a irresignação fundou-se em um
dado fático concreto: a demora excessiva na ação administrativa. Embora não se possa atribuir
falta ao reitor da universidade por tal demora, constata-se que havia fundamento para a
insatisfação da docente, dando causa à representação inicialmente oferecida no MPF. O mero
pedido de apuração de irregularidades não é bastante para caracterização da denunciação
caluniosa. O controle realizado pelo Poder Público e pelos cidadãos quanto às condutas dos
agentes públicos é garantia inerente ao Estado Democrático de Direito. Decorre do princípio
republicano que tal controle é fundamental para prevenir a possibilidade de atuação arbitrária
dos agentes públicos e viabilizar a responsabilização, quando for o caso. Logo, há que se
estabelecer a linha divisória entre o que é uma legítima representação para apuração de
irregularidades do que é a prática do delito de denunciação caluniosa. No caso concreto, as
provas dos autos não demonstram que o relato apresentado era incompatível com os
acontecimentos tal como sucederam. Há existência de fatos que, em tese, poderiam representar
irregularidades. Homologação do arquivamento.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros Dr.
José Adonis Callou de Araújo Sá e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

Deliberação:

187.

Publicação: quinta-feira, 14 de março de 2019

Deliberação:

Relator(a):
Ementa:

186.

Divulgação: quarta-feira, 13 de março de 2019

Processo:

Relator(a):

1.14.014.000196/2018-70

Voto: 736/2019

Voto: 755/2019

Origem:
PROCURADORIA
DA
REPÚBLICA - BAHIA

Origem:
PROCURADORIA
REPÚBLICA
MUNICÍPIO
ALAGOINHAS-BA

DA
NO
DE

Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO

Documento assinado digitalmente conforme MP nº- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço
eletrônico http://www.transparencia.mpf.mp.br/diario-e-boletim/diario-eletronico-dmpf-e.

DMPF-e Nº 49/2019- EXTRAJUDICIAL

Ementa:

Deliberação:

188.

Noticia de fato instaurada para apurar supostos crimes de estelionato (CP, art. 171) e falso
testemunho (CP, art. 342). No curso de ação penal em desfavor de J.W.B.G, denunciado por
estelionato, ocorreu o testemunho de J.A.J, ocasião na qual suspeitou-se do depoimento do
mesmo em relação ao vínculo empregatício tido entre ele e o denunciado, além da sua
participação no crime investigado. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV).
Realizadas diligencias investigatórias, as suspeitas não se confirmaram em relação a
testemunha, em virtude de não haver indícios mínimos de que o vínculo empregatício existente
entre ela e o denunciado fosse falso. Falta de justa causa para a persecução penal. Homologação
do arquivamento.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros Dr.
José Adonis Callou de Araújo Sá e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

Relator(a):
Ementa:

Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO
Notícia de Fato. Representação na qual o manifestante se insurge contra parecer proferido pela
Subprocuradoria-Geral de Justiça de Assuntos Criminais e de Direitos Humanos " MPRJ,
sustentando que o mesmo visaria obstruir a justiça de modo fraudulento, encobrindo crimes,
protegendo e garantindo impunidade de criminosos do Poder Judiciário do Rio de Janeiro.
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Promotor que arquivou o procedimento
sob o argumento de não vislumbrar a prática de conduta penalmente relevante a possibilitar a
realização de diligências que justificassem o prosseguimento do feito, frente o teor genérico e
desconexo da denuncia. Ausência de atribuição do MPF para apreciar a questão e reapreciar o
ato ora impugnado. Falta de justa causa para a persecução penal. Homologação do
arquivamento.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros Dr.
José Adonis Callou de Araújo Sá e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

Voto: 972/2019

Voto: 705/2019

Origem:
PROCURADORIA
DA
REPUBLICA - DISTRITO
FEDERAL

Processo:

1.16.000.000273/2019-57 - Eletrônico

Relator(a):
Ementa:

Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO
Notícia de Fato. Possível crime de desobediência (CP, art. 330). Suposto descumprimento de
decisão proveniente do Juízo Federal por representante do Banco do Brasil, em virtude dos
documentos solicitados encontrarem-se ilegíveis. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art.
62, inc. IV). Consta dos autos o cumprimento intempestivo da ordem judicial pelo investigado.
O fato dos documentos não estarem totalmente legíveis justifica-se pela antiguidade dos
mesmos, não ensejando a configuração do crime de desobediência. Atipicidade da conduta.
Falta de justa causa para persecução penal. Homologação do Arquivamento.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros Dr.
José Adonis Callou de Araújo Sá e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.
1.22.000.003754/2018-36 - Eletrônico

Relator(a):
Ementa:

Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO
Notícia de fato. Representação formulada por particular, acerca de pessoas responsáveis por
contrair empréstimos para o Brasil ou para a Telebrás, e criticando as privatizações do setor de
telecomunicações, realizadas no governo de Fernando Henrique Cardoso. Revisão de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Denúncia genérica e desconexa, desacompanhada
de elementos concretos que possam orientar uma investigação ou que justifiquem a deflagração
de procedimento investigativo. Supostos envolvidos já faleceram ou contam com mais de 70
anos. Inexistência de materialidade delitiva. Ausência de justa causa para persecução penal.
Homologação do arquivamento.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros Dr.
José Adonis Callou de Araújo Sá e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

Processo:

1.22.024.000191/2018-56 - Eletrônico

Voto: 734/2019

Origem:
PROCURADORIA
DA
REPUBLICA - DISTRITO
FEDERAL

Processo:

Deliberação:

191.
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1.16.000.000075/2019-93 - Eletrônico

Deliberação:

190.

Publicação: quinta-feira, 14 de março de 2019

Processo:

Deliberação:

189.

Divulgação: quarta-feira, 13 de março de 2019

Voto: 971/2019

Origem:
PROCURADORIA
DA
REPUBLICA - MINAS
GERAIS

Origem:
PROCURADORIA

DA
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REPÚBLICA
NO
MUNICÍPIO
DE
VIÇOSA/PONTE NOVA
Relator(a):
Ementa:

Deliberação:

192.

Processo:

Relator(a):
Ementa:

Deliberação:

193.

Processo:

Relator(a):
Ementa:

Deliberação:

194.

Processo:

Relator(a):
Ementa:

Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO
Notícia de fato. Denuncia apresentada ao MPT dando conta da suposta prática do crime de
apropriação previdenciária (CP, art. 168-A) por sociedade empresária. Revisão de
arquivamento (art. 62, IV, LC 75/93). Ausência de informação quanto a existência de
fiscalização realizada pela Receita Federal do Brasil contra a empresa denunciada, ou mesmo
reconhecimento da ausência de repasse via justiça trabalhista. Materialidade delitiva não
evidenciada. Insuficiência de elementos para aferição dos valores que eventualmente deixaram
de ser repassados para a autarquia previdenciária. Ausência, por ora, de elementos probatórios
mínimos aptos a viabilizar o prosseguimento da persecução penal. Homologação do
arquivamento.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros Dr.
José Adonis Callou de Araújo Sá e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.
1.25.016.000040/2015-42

Voto: 980/2019

Origem:
PROCURADORIA
REPÚBLICA
MUNICÍPIO
LONDRINA-PR

DA
NO
DE

Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO
Procedimento administrativo instaurado para "localizar bens móveis e imóveis em nome do
denunciado para serem objeto de sequestro penal visando a reparação do dano causado ao INSS
com suas condutas; bem como a localização do denunciado, o qual segundo relatório da DPF
encontra-se foragido com mandado de prisão em aberto". Revisão de arquivamento (LC nº
75/93, art. 62, inc. IV). Sentença. Ação penal com pedido julgado improcedente. Extinção da
punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva estatal. Homologação do arquivamento.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros Dr.
José Adonis Callou de Araújo Sá e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.
1.26.000.002620/2018-59 - Eletrônico

Voto: 730/2019

Origem:
PROCURADORIA
REPUBLICA
PERNAMBUCO

DA
-

Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO
Notícia de Fato. Suposto crime de apropriação indébita previdenciária (CP, art. 168-A).
Encaminhamento pelo MPT de representação formulada por empregada, informando ausência
de pagamento de contribuições previdenciárias pela empresa. Revisão de arquivamento (LC nº
75/93, art. 62, IV). Diligências junto a Receita Federal. Informações sobre a ausência de GFIP's
em algumas competências de 2014 a 2018, débitos com previdência e outras entidades, mas
que somados não atingem o montante de R$ 20.000,00. Consoante decisão do STJ,
confirmando a necessidade de alinhamento jurisprudencial ao entendimento reiterado pelo
Supremo Tribunal Federal (REsp 1709029/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Terceira
Seção, julgado em 28/02/2018, DJe 04/04/2018), incide o princípio da insignificância aos
crimes tributários federais e de descaminho quando o débito tributário verificado não
ultrapassar o limite de R$ 20.000,00, a teor do disposto no art. 20 da Lei nº 10.522/2002, com
as atualizações efetivadas pelas Portarias nº 75 e 130, ambas do Ministério da Fazenda.
Homologação do arquivamento.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros Dr.
José Adonis Callou de Araújo Sá e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.
1.26.000.003816/2018-61 - Eletrônico

Voto: 534/2019

Origem:
PROCURADORIA
REPUBLICA
PERNAMBUCO

DA
-

Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO
Notícia de fato instaurada para apurar a suposta prática do crime previsto no art. 304 do CP,
tendo em vista o uso de documento falso (passaporte brasileiro) por parte de cidadã nigeriana,
quando do ingresso no território nacional em 03/09/2016. Revisão de arquivamento (LC nº
75/93, art. 62, inc. IV). Após diligência junto ao CONARE, o qual informou que o requerimento
de refúgio aguarda análise do Comitê, o Procurador da República oficiante promoveu o
arquivamento do apuratório, ressaltando que, embora constatadas a autoria e a materialidade
delitiva, concernente à suposta prática do crime previsto no art. 304 do CP, a medida justifica-
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Deliberação:

195.

se pela circunstância de o investigado ter solicitado refúgio às autoridades competentes. Assim,
desnecessário o prosseguimento do presente feito, tendo em vista que nos termos do art. 10, §
2°, da Lei n° 9.474/96 "...a solicitação de refúgio e a decisão sobre a mesma deverão ser
comunicadas à Polícia Federal, que as transmitirá ao órgão onde tramitar o procedimento
administrativo ou criminal." Hipótese na qual resta resguardada a segurança da análise do caso
concreto, em caso de indeferimento do pedido de refúgio. Precedente da 2ª CCR: Voto n°
375/2018, Processo JF-GRU-0010864-92.2016.4.03.6119-INQ, sessão n° 707, de 26/02/2018,
unânime. Homologação do arquivamento.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros Dr.
José Adonis Callou de Araújo Sá e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

Relator(a):
Ementa:

Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO
Procedimento administrativo. Apuração de descumprimento de medidas cautelares diversas da
prisão preventiva. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Revogação das
medidas cautelares pelo magistrado da 10ª Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal.
Ausência de justa causa para persecução penal. Homologação do arquivamento.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros Dr.
José Adonis Callou de Araújo Sá e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

Voto: 879/2019

1.28.400.000122/2017-11 - Eletrônico

Relator(a):
Ementa:

Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO
Procedimento Investigatório Criminal. Apuração do crime de denunciação caluniosa (CP, art.
339). 14 indivíduos subscreveram representação acerca de supostas irregularidades, cometidas
por presidente de colônia de Pescadores em Paraú/RN, no cadastramento de 30 pessoas, para
permitir o recebimento do seguro defeso. Réu absolvido na ação penal. Revisão de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). A licitude da apresentação por parte de um cidadão
de notitia criminis à Polícia ou ao Ministério Público não pode estar condicionada à conclusão
definitiva de culpabilidade ao apontado como fato delituoso. Ausência de indícios da prática
de crime. Homologação do arquivamento.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros Dr.
José Adonis Callou de Araújo Sá e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

Processo:

Deliberação:

Processo:

Relator(a):
Ementa:

1.29.000.000102/2019-70 - Eletrônico

Voto: 735/2019

Origem:
PROCURADORIA
DA
REPUBLICA - DISTRITO
FEDERAL

Processo:

Relator(a):
Ementa:

198.

107

1.28.000.001424/2017-10

Deliberação:

197.

Publicação: quinta-feira, 14 de março de 2019

Processo:

Deliberação:

196.

Divulgação: quarta-feira, 13 de março de 2019

Voto: 902/2019

Origem:
PROCURADORIA
DA
REPÚBLICA
NO
MUNICÍPIO DE ASSURN

Origem:
PROCURADORIA
REPUBLICA
GRANDE DO SUL

DA
RIO

Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO
Notícia de Fato. Apuração do crime de incêndio (CP, art. 250) na área do restaurante do TRT
da 4ª Região. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Perícia concluiu que "o
histórico do local sem ameaças, o controle de acesso ao prédio e os sinais encontrados no local
não indicam nenhum indício de incêndio criminoso, corroborando a causa acidental do
mesmo". Ausência de justa causa para o prosseguimento da investigação. Homologação do
arquivamento.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros Dr.
José Adonis Callou de Araújo Sá e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.
1.29.000.000197/2019-21 - Eletrônico

Voto: 637/2019

Origem:
PROCURADORIA
REPUBLICA
GRANDE DO SUL

DA
RIO

Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO
Notícia de Fato. Suposto crime de falso testemunho (CP, art. 342). Testemunha que teria
prestado declaração falsa em sede de reclamação trabalhista que tramitou perante a 2ª Vara do
Trabalho de Porto Alegre/RS. Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, inciso IV). Carência
de elementos que autorizem deflagração da persecução penal devido a ausência de
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Deliberação:

199.

Processo:

Relator(a):
Ementa:

Deliberação:

200.

Processo:

Relator(a):
Ementa:

Deliberação:

201.

Processo:

Relator(a):
Ementa:

Deliberação:

Divulgação: quarta-feira, 13 de março de 2019

Publicação: quinta-feira, 14 de março de 2019
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potencialidade lesiva, uma vez que o depoimento da testemunha foi, de pronto, sinalizado como
sem credibilidade. Testemunha multada pelo Juízo trabalhista. Princípio da Subsidiariedade do
Direito Penal. Não configuração do crime. Homologação do arquivamento.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros Dr.
José Adonis Callou de Araújo Sá e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.
1.29.000.000381/2019-71 - Eletrônico

Voto: 707/2019

Origem:
PROCURADORIA
REPUBLICA
GRANDE DO SUL

DA
RIO

Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO
Notícia de Fato. Crime contra a ordem tributária (Lei nº 8.137/90, art. 1º). Denuncia anônima
feita junto ao Ministério Público do Trabalho, relatando que determinada sociedade empresária
não estaria repassando ao INSS os valores recolhidos dos trabalhadores a título de contribuição
previdenciária, tampouco depositando o FGTS devido. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93,
art. 62, IV). Ausências de elementos mínimos para apuração da autoria e materialidade do delito
denunciado. Remessa de cópia a Receita Federal do Brasil para conhecimento dos fatos e
adoção das medidas consideradas cabíveis no âmbito de sua esfera de atuação. Crime de
natureza material, cuja tipificação depende da constituição definitiva do crédito tributário, de
acordo com o Enunciado nº 24 da Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal. Ausência
de justa causa para a persecução penal. Homologação do arquivamento com as ressalvas do art.
18 do CPP.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros Dr.
José Adonis Callou de Araújo Sá e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.
1.29.000.000399/2019-73 - Eletrônico

Voto: 706/2019

Origem:
PROCURADORIA
REPUBLICA
GRANDE DO SUL

DA
RIO

Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO
Notícia de Fato. Suposto crime de falso testemunho (CP, art. 342). Testemunha que teria
prestado declaração falsa em sede de reclamação trabalhista que tramitou perante a 15ª Vara do
Trabalho de Porto Alegre/RS. Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, inciso IV). Carência
de elementos que autorizem deflagração da persecução penal devido à ausência de
potencialidade lesiva, uma vez que o depoimento da testemunha foi, de pronto, sinalizado como
sem credibilidade. Testemunha multada pelo Juízo trabalhista. Princípio da Subsidiariedade do
Direito Penal. Não configuração do crime. Homologação do arquivamento.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros Dr.
José Adonis Callou de Araújo Sá e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.
1.29.000.004393/2018-94 - Eletrônico

Voto: 729/2019

Origem:
PROCURADORIA
REPUBLICA
GRANDE DO SUL

DA
RIO

Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO
Notícia de fato. Suposto crime contra o Sistema Financeiro (Lei nº 7.492/86, art. 20). Particular,
utilizando-se de linha de crédito do PRONAF Mais Alimentos, obteve financiamento no valor
de R$ 165.000,00 para aquisição de um trator, um vagão forrageiro e uma colhedora de
forragem, visando beneficiar sua cadeia produtiva de leite. Contudo, quando do faturamento
dos equipamentos pelo fornecedor, o mutuário não concordou com os valores relativos ao
maquinário (carreta e vagão), que atingem R$ 36.765,78, os quais foram faturados em montante
superiores aos máximos estabelecidos no Portal Mais Alimentos, vindo a solicitar a liquidação
antecipada da operação em vista do desacordo comercial. Revisão de arquivamento (LC nº
75/93, art. 62, inc. IV). Não se vislumbra da conduta narrada a prática do crime de desvio de
finalidade na aplicação de recursos provenientes de financiamento, haja vista houve o pedido
de liquidação antecipada da operação pelo beneficiário, e não aplicação dos recursos em
finalidade diversa. Ainda, não encontra-se delineado o elemento subjetivo do tipo, tendo em
vista que a finalidade só não atendida em razão de divergências a respeito dos valores dos bens,
que inclusive ultrapassavam o limite estabelecido no Programa. Ausência de dolo. Falta de justa
causa para persecução penal. Homologação do arquivamento.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros Dr.
José Adonis Callou de Araújo Sá e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.
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202.

Processo:

Relator(a):
Ementa:

Deliberação:

203.

Voto: 900/2019

Origem:
PROCURADORIA
REPUBLICA
GRANDE DO SUL
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DA
RIO

Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO
Notícia de Fato. Desentendimento entre supervisora dos agentes de vistoria do aeroporto
Salgado Filho e um passageiro na área de inspeção do aeroporto. Revisão de arquivamento (LC
nº 75/93, art. 62, IV). Reclamação de forma ríspida é conduta atípica. Ademais, houve pedido
de desculpa e não há testemunhas do fato. Ausência de justa causa para o prosseguimento da
investigação na esfera penal. Homologação do arquivamento.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros Dr.
José Adonis Callou de Araújo Sá e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.
1.29.008.000032/2019-80 - Eletrônico

Relator(a):
Ementa:

Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO
Notícia de fato. Suposto crime de falsidade ideológica (CP, art. 299). Declaração de
hipossuficiência econômica inverídica para fins de gratuidade judiciária em processo que
tramitou perante o Juizado Integrado em Santa Maria. Revisão de arquivamento (LC n° 75/93,
art. 62, inc. IV). Declaração que é passível de averiguação ulterior, não constituindo, assim,
documento para fins penais, dada sua presunção relativa de veracidade. Documento que se
sujeita à averiguação pelo Julgador e à eventual impugnação pela parte adversa no processo.
Precedentes do Supremo Tribunal Federal (HC 85976, Relatora Ministra Ellen Gracie, Segunda
Turma, julgado em 13.12.2005), do Superior Tribunal de Justiça (HC 261.074/MS, Sexta
Turma, julgado em 05/08/2014; HC 201102201720, Sexta turma, julgado em 05.03.2012; HC
00136114420134030000) e deste Colegiado (Procedimento MPF nº 1.29.012.000172/2014-84,
Relator: Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho, julgado na Sessão de Revisão nº 608, à
unanimidade, em 13/10/2014; e Procedimento MPF nº 1.29.012.000139/2014-54, Relator:
Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho, julgado, à unanimidade, na Sessão de Revisão nº
614, em 11/02/2015). Atipicidade penal da conduta. Homologação do arquivamento.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros Dr.
José Adonis Callou de Araújo Sá e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

Processo:

Relator(a):
Ementa:

Deliberação:

205.

1.29.000.004730/2018-43 - Eletrônico

Publicação: quinta-feira, 14 de março de 2019

Processo:

Deliberação:

204.

Divulgação: quarta-feira, 13 de março de 2019

1.30.005.000536/2018-28 - Eletrônico

Voto: 974/2019

Voto: 903/2019

Origem:
PROCURADORIA
DA
REPÚBLICA
NO
MUNICÍPIO
DE
S.MARIA/SANTIAGO

Origem:
PROCURADORIA
REPÚBLICA
MUNICÍPIO
NITEROI-RJ

DA
NO
DE

Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO
Notícia de Fato. Manifestação anônima apresentada na Sala de Atendimento ao Cidadão,
relatando a prática do crime de injúria em jogo online com transmissão aberta ao público.
Ofensa cometida por pessoa provavelmente chamada "Leonardo", dirigida a um outro jogador.
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Crime de ação penal privada. Ausência de
queixa do ofendido, ou seja, de condição de procedibilidade (CP, art. 145). A representação foi
apresentada por terceira pessoa, que optou pelo sigilo de seus dados pessoais. Inexistência de
representação da vítima. Ausência de condição de procedibilidade para prosseguimento da
persecução penal. Homologação do arquivamento.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros Dr.
José Adonis Callou de Araújo Sá e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

Processo:

1.33.000.000644/2016-77

Voto: 880/2019

Origem:
PROCURADORIA
DA
REPUBLICA - SANTA
CATARINA

Relator(a):
Ementa:

Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO
Procedimento Investigatório Criminal. Manifestação na Sala de Atendimento ao Cidadão, de
brasileiro residente em Portugal, relatando que teria sido usado como "laranja" e recebido 100
bilhões de euros por 30 vezes em troca de recibos. Narra que quando foi procurado para
devolver a quantia, não o fez, e agora tem a ideia de pagar dívidas de países como Itália, Grécia
e Espanha em troca de proteção. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV).
Denúncia genérica e desconexa, desacompanhada de elementos concretos que possam orientar
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Deliberação:

206.

207.

110

uma investigação ou que justifiquem a deflagração de procedimento investigativo. Ausência de
indicação de fatos concretos, indícios de autoria e materialidade delitiva. Falta de justa causa
para persecução penal. Homologação do arquivamento.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros Dr.
José Adonis Callou de Araújo Sá e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.
1.33.000.000742/2016-12

Relator(a):
Deliberação:

Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO
Retirado de pauta pelo relator.

Processo:

1.33.000.000896/2017-87

Relator(a):
Ementa:

Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO
Procedimento Investigatório Criminal instaurado a partir de ofício da 7ª Vara do Trabalho de
Florianópolis/SC, encaminhando cópia de sentença em reclamação trabalhista, reconhecendo
vínculo empregatício em que não houve anotação na CTPS. Suposta prática do crime tipificado
no art. 297, §4º do CP. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Nas razões
expostas em sua promoção de arquivamento, o Procurador oficiante entendeu que "O vínculo
foi reconhecido por confissão ficta em face de revelia da ré. Não há qualquer vestígio de
materialidade além das alegações da autora de ter laborado. Além disso, o curto vínculo, menos
de 2 meses, não permite deduzir que tenha havido dolo de sonegar a anotação do vínculo na
CTPS, fato que pode decorrer de simples demora debitável a diversos outros fatores, inclusive
causados pelo empregado". De fato, não se verifica no caso substrato probatório mínimo que
autorize a deflagração da persecução penal ante a ausência de provas quanto a materialidade
delitiva. Falta de justa causa. Homologação do arquivamento, sem prejuízo do disposto no art.
18 do CPP.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros Dr.
José Adonis Callou de Araújo Sá e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

Voto: 981/2019

Voto: 873/2019

Voto: 874/2019

Origem:
PROCURADORIA
DA
REPUBLICA - SANTA
CATARINA

Origem:
PROCURADORIA
DA
REPUBLICA - SANTA
CATARINA

Processo:

1.33.000.001234/2017-24

Relator(a):
Ementa:

Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO
Notícia de fato. Suposto crime de estelionato majorado (CP, art. 171, § 3º). Acumulação de
auxílio doença com atividade remunerada no período de janeiro a abril/2013. Revisão de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Ausência de indícios de fraude na obtenção do
benefício. Atividade remunerada concomitante ao recebimento do benefício por tempo
extremamente curto. Inexistência de fraude no recebimento de benefício previdenciário em
virtude do recebimento de auxílio doença e exercício de atividade remunerada concomitante.
Dolo não evidenciado. Entendimento da 2ª Câmara no sentido de que o exercício de atividade
remunerada concomitantemente com a percepção do referido benefício revela, sobretudo, a
necessidade de o investigado prover a sua própria subsistência, não sendo tal fato suficiente
para enquadrar a conduta como ardil ou artifício apto a caracterizar a prática do crime de
estelionato majorado. Atipicidade da conduta investigada. Precedentes: Procedimento nº
0007764-20.2014.4.05.8100, 628ª Sessão de Revisão, de 21/09/2015, unânime; Procedimento
nº 0001021-83.2015.4.03.6137, 665ª Sessão de Revisão, de 07/11/2016; IPL nº 500589775.2015.4.04.7104, 665ª Sessão de Revisão, de 07/11/2016. Homologação do arquivamento.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros Dr.
José Adonis Callou de Araújo Sá e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

Deliberação:

209.

Publicação: quinta-feira, 14 de março de 2019

Processo:

Deliberação:

208.

Divulgação: quarta-feira, 13 de março de 2019

Voto: 766/2019

Origem:
PROCURADORIA
DA
REPUBLICA - SANTA
CATARINA

Processo:

1.33.000.001336/2016-69

Origem:
PROCURADORIA
DA
REPUBLICA - SANTA
CATARINA

Relator(a):
Ementa:

Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO
Procedimento Investigatório Criminal. Manifestação anônima na Sala de Atendimento ao
Cidadão, noticiando que o endereço eletrônico escavador.com divulga dados pessoais e
profissionais na internet sem permissão como, por exemplo, currículo lattes. Relata que o site
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Deliberação:

210.

é australiano e dificulta a exclusão dos dados, pois exige o envio de documento com foto
digitalizado. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Página que coleta dados
de forma automática em fontes públicas disponibilizadas pela Lei de Acesso à Informação.
Aviso explícito de que não substitui as fontes originárias, não garante a veracidade dos dados,
nem que estejam atualizados. Ausência de justa causa para persecução penal. Homologação do
arquivamento.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros Dr.
José Adonis Callou de Araújo Sá e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

Relator(a):
Ementa:

Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO
Notícia de Fato instaurada a partir de manifestação ofertada perante a Sala de Atendimento ao
Cidadão para apurar possível prática do delito de racismo, tendo em vista postagens no twitter
com conteúdo de efetiva discriminação racial. Revisão de arquivamento (LC n° 75/93, art. 62,
IV). Postagens realizadas em perfis abertos, no nome de pessoas famosas, com dados e fotos
falsas, inviabilizando investigação futura. Ausência de elementos suficientes aptos a identificar
a autoria delitiva e subsidiar a persecução penal. Homologação do arquivamento.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros Dr.
José Adonis Callou de Araújo Sá e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

Voto: 768/2019

Voto: 532/2019

Origem:
PROCURADORIA
DA
REPUBLICA - SANTA
CATARINA

Processo:

1.33.000.001965/2017-70 - Eletrônico

Relator(a):
Ementa:

Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO
Notícia de Fato. Crime de dano (CP, art. 163, III) em prejuízo da Caixa Econômica Federal.
Relato de dano a terminal de autoatendimento da CEF no Aeroporto Internacional Hercílio Luz,
em Florianópolis/SC. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Ausência de
indícios de autoria, bem como a remota possibilidade de qualquer linha investigativa eficaz.
Inexistência de vestígios, imagens ou testemunhas. Falta de justa causa. Homologação do
arquivamento.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros Dr.
José Adonis Callou de Araújo Sá e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.
Voto: 901/2019

Origem:
PROCURADORIA
DA
REPUBLICA - SANTA
CATARINA

Processo:

1.33.000.002060/2017-17 - Eletrônico

Relator(a):
Ementa:

Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO
Procedimento investigatório criminal. Possível crime descrito no art. 149 do CP. Manifestação
anônima na Sala de Atendimento ao Cidadão, encaminhando cópia de anúncio no qual uma
pessoa oferece moradia em um flat mobiliado em troca de dois dias de trabalho. Revisão de
arquivamento (LC n° 75/93, art. 62, IV). Ao menos até o momento, não se constata hipótese de
redução a condição análoga à de escravo. Ausência de elementos mínimos de materialidade
delitiva. Homologação do arquivamento, sem prejuízo do disposto no art. 18 do CPP.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros Dr.
José Adonis Callou de Araújo Sá e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

Deliberação:

213.
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1.33.000.001596/2017-15

Deliberação:

212.

Publicação: quinta-feira, 14 de março de 2019

Processo:

Deliberação:

211.

Divulgação: quarta-feira, 13 de março de 2019

Voto: 635/2019

Origem:
PROCURADORIA
DA
REPUBLICA - SANTA
CATARINA

Processo:

1.33.000.002139/2017-48 - Eletrônico

Origem:
PROCURADORIA
DA
REPUBLICA - SANTA
CATARINA

Relator(a):
Ementa:

Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO
Noticia de fato. Crime de desobediência (CP, art. 330). Suposto descumprimento de ordem do
Juízo da 1ª Vara Federal de Florianópolis, pelo agente público responsável pela aquisição de
medicamentos no Estado de Santa Catarina. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62,
inc. IV). Posterior cumprimento da determinação judicial. Inexistência de conduta voluntária e
consciente voltada a desobedecer determinação judicial. Ausência de dolo. Homologação do
Arquivamento.
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214.

Processo:

1.33.000.002144/2016-70

Relator(a):
Ementa:

Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO
Procedimento Investigatório Criminal instaurado a partir de manifestação anônima na Sala de
Atendimento ao Cidadão, indicando dois endereços eletrônicos que comercializam produtos
para cultivo de maconha. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Venda online
de livro com instruções para cultivo indoor de cannabis medicinal. A obra menciona que,
conforme a Lei n° 11.343/2006, a ANVISA pode emitir autorização especial para
estabelecimentos cultivarem a planta, desde que exclusivamente para fins medicinais e/ou de
pesquisa científica. Além da introdução ao cultivo indoor, ensina o procedimento para requerer
esta autorização junto à ANVISA. Nas razões expostas em sua promoção de arquivamento, o
Procurador oficiante entendeu que "não são classificáveis como matéria-prima, insumo ou
produto químico destinado à preparação de drogas (art. 33, § 1°, I), e a conduta não se enquadra
no tipo alternativo de quem semeia, cultiva ou faz a colheita, sem autorização ou em desacordo
com determinação legal ou regulamentar, de plantas que se constituam em matéria-prima para
a preparação de drogas". Atipicidade penal da conduta. Ausência de justa causa para persecução
penal. Homologação do arquivamento.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros Dr.
José Adonis Callou de Araújo Sá e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

Voto: 872/2019

1.33.012.000191/2018-10 - Eletrônico

Relator(a):
Ementa:

Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO
Noticia de fato instaurado para apurar suposto crime de contrabando (CP, art. 334-A, §1º, IV),
em razão da apreensão na residencia do investigado de 3 (três) pneus de origem estrangeira e 1
(uma) câmara de ar para pneu, desacompanhados de documentação fiscal que comprovasse sua
regular importação. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). In casu, o fato das
mercadorias terem sido encontradas na residência do investigado, em quantidades tão
diminutas, sem qualquer indício de mercância, não permite concluir que a posse das mesmas
indica o exercício de atividade comercial, elemento normativo do tipo. A norma prevista no art.
334-A, §1º, IV do Código Penal exige para sua configuração que o depósito de mercadoria
proibida seja no exercício de atividade comercial, o que não se verifica no caso. Atipicidade da
conduta. Homologação do arquivamento.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros Dr.
José Adonis Callou de Araújo Sá e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

Processo:

Deliberação:

Processo:

1.34.001.009106/2018-62

Voto: 416/2019

Origem:
PROCURADORIA
DA
REPUBLICA - SANTA
CATARINA

Processo:

Relator(a):
Ementa:

217.

112

Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros Dr.
José Adonis Callou de Araújo Sá e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

Deliberação:

216.

Publicação: quinta-feira, 14 de março de 2019

Deliberação:

Deliberação:

215.

Divulgação: quarta-feira, 13 de março de 2019

Voto: 774/2019

Origem:
PROCURADORIA
DA
REPÚBLICA
NO
MUNICÍPIO
DE
S.
MIGUEL DO OESTE

Origem:
PROCURADORIA
REPÚBLICA
PAULO

DA
SÃO

Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO
Notícia de Fato. Suposto crime de falso testemunho (CP, art. 342). Testemunhas que teriam
prestado declarações conflitantes em sede de reclamação trabalhista que tramitou perante a 11ª
Vara do Trabalho da Zona Sul de São Paulo/SP. Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62,
inciso IV). Carência de elementos que autorizem deflagração da persecução penal devido a
ausência de potencialidade lesiva, uma vez que o depoimento da testemunha foi, de pronto,
sinalizado como sem credibilidade. Não configuração do crime. Homologação do
arquivamento.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros Dr.
José Adonis Callou de Araújo Sá e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.
1.34.001.009657/2018-26

Voto: 644/2019

Origem:
PROCURADORIA
REPÚBLICA
PAULO

DA
SÃO
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Relator(a):
Ementa:

Deliberação:

218.

Processo:

Relator(a):
Ementa:

Deliberação:

219.

Processo:

Relator(a):
Ementa:

Deliberação:

Outras deliberações(Arquivamento)
220.
Processo:

Relator(a):
Ementa:

Divulgação: quarta-feira, 13 de março de 2019

Publicação: quinta-feira, 14 de março de 2019
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Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO
Notícia de Fato instaurada a partir de manifestação ofertada perante a Sala de Atendimento ao
Cidadão para apurar possível prática do delito de incitação ao crime (CP, art. 286), tendo em
vista que site de noticias teria veiculado matéria jornalistica sob o título "Sou uma sugar baby
para pagar minha faculdade" . Revisão de arquivamento (LC n° 75/93, art. 62, IV). Publicação
com conteúdo meramente informativo, sem qualquer indicativo que a matéria tenha como
escopo insuflar a prática de exploração à prostituição ou seu exercício. Atipicidade da conduta.
Falta de justa causa para persecução. Homologação do arquivamento.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros Dr.
José Adonis Callou de Araújo Sá e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.
1.35.000.001675/2018-32 - Eletrônico Voto: 661/2019

Origem: PROCURADORIA DA
REPUBLICA
SERGIPE/ESTANCIA/ITABAIANA
Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO
Notícia de Fato. Crime contra a ordem tributária (Lei nº 8.137/90, art. 1º). Representação noticiando
possível sonegação fiscal cometida por inventariante no espólio de seu genitor. Revisão de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Diligências. Informação da Receita Federal do Brasil dando
conta que não há procedimento administrativo fiscal em curso ou encerrado contra o investigado.
Crime de natureza material, cuja tipificação depende da constituição definitiva do crédito tributário,
de acordo com o Enunciado nº 24 da Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal. Ausência de
justa causa para a persecução penal. Homologação do arquivamento com as ressalvas do art. 18 do
CPP.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros Dr. José
Adonis Callou de Araújo Sá e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.
1.36.000.000696/2018-01 - Eletrônico

Voto: 973/2019

Origem:
PROCURADORIA
REPUBLICA
TOCANTINS

DA
-

Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO
Notícia de fato. Crime de redução à condição análoga à de escravo (art. 149 do CP).
Fiscalização realizada em fazenda localizada no Município de Itapiratins/TO. Revisão de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Relatório de fiscalização que concluiu pela
inexistência de práticas que caracterizem trabalho em situação análoga a de escravo. Ausência
de justa causa para o prosseguimento do feito. Homologação do arquivamento.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros Dr.
José Adonis Callou de Araújo Sá e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

1.29.023.000111/2018-11 - Eletrônico

Voto: 459/2019

Origem:
PROCURADORIA
DA
REPÚBLICA
NO
MUNICÍPIO DE CAPÃO
DA CANOA-RS

Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO
Notícia de Fato. Suposto crime de frustração de direito trabalhista (CP, art. 203).
Encaminhamento de cópias de ação cível na qual a autora pleiteava obter a liberação do segurodesemprego, onde afirmava na petição inicial que a pessoa jurídica na qual figurava como sócia
foi aberta por exigência de outra empresa que exigia o registro para a contratação de seu esposo,
que também figura como sócio da empresa. Recebimento da promoção de arquivamento como
declínio de atribuição (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Hipótese de "pejotização" na contratação
de empregado. Suposta fraude de direito trabalhista praticada por empresa contra um único
trabalhador. O Conselho Institucional do MPF, ao apreciar e acolher recurso interposto em face
de decisão desta 2ª CCR, firmou entendimento no sentido de que "a lesão a um restrito número
de trabalhadores de uma pequena empresa não tem significação para se ter como lesados
interesses que cabe à União proteger e preservar, ainda mais quando a lesão não atingiu o
trabalhador em sua dignidade da pessoa humana". Para o CIMPF, na linha de julgados do STF,
"o simples fato de haver o descumprimento de normas trabalhistas, prevendo direitos dos
trabalhadores, não configura o crime a ponto de deslocar a competência para a Justiça Federal"
(NF nº 1.24.000.000526/2016-78, unânime, 4ª Sessão Ordinária, 10/05/2017). Competência da
Justiça Federal para processar e julgar os crimes contra a organização do trabalho quando
tenham por objeto a organização geral do trabalho ou direitos dos trabalhadores coletivamente
considerados. Inexistência de elementos de informação capazes de legitimar a atribuição do
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Deliberação:

221.

Publicação: quinta-feira, 14 de março de 2019
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Ministério Público Federal para a persecução penal. Homologação do declínio de atribuições
ao Ministério Público Estadual.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pelo recebimento da
promoção de arquivamento como declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.
Homologação nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros Dr.
José Adonis Callou de Araújo Sá e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

Processo:

1.33.000.000974/2016-62

Relator(a):
Ementa:

Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO
Procedimento Investigatório Criminal instaurado a partir de manifestação recebida na Sala de
Atendimento ao Cidadão, noticiando grupo público no facebook com título "Morte ao Lula".
Promoção de arquivamento, concluindo-se que, apesar do título forte, o grupo seria destinado
a desabafos motivados por Lula, hoje condenado e cumprindo pena, portanto, sem apologia ao
crime de homicídio. Arquivamento que se recebe como declínio de atribuições. Revisão
(Enunciado nº 33). Inaplicabilidade de qualquer hipótese prevista no art. 109 da CF. Ausência,
até o momento, de elementos concretos de informação capazes de justificar a atribuição do
Ministério Público Federal para persecução penal. Homologação do declínio ao Ministério
Público Estadual.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pelo recebimento da
promoção de arquivamento como declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.
Homologação nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros Dr.
José Adonis Callou de Araújo Sá e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

Deliberação:

Dr(a) MARCIA NOLL BARBOZA
ORIGEM JUDICIAL
NÃO PADRÃO
222.
Processo:

Relator(a):
Ementa:

Deliberação:

223.

Divulgação: quarta-feira, 13 de março de 2019

DPF-UDI-00411/2016INQ

Voto: 767/2019

Voto: 780/2019

Origem:
PROCURADORIA
DA
REPUBLICA - SANTA
CATARINA

Origem: JUSTIÇA FEDERAL
- SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA
DE PARACATU/MG

Dr(a) MARCIA NOLL BARBOZA
Inquérito Policial instaurado para apurar possível prática do crime de contrabando de
cigarros (CP, art. 334-A). Apreensão de 1378 caixas de cigarros de origem estrangeira,
sem comprovação da regular introdução no território nacional. O Procurador oficiante
requereu o declínio de atribuições em favor do Ministério Público Estadual fundado na
não comprovação da internacionalidade da conduta praticada pelo investigado.
Discordância do magistrado. Remessa dos autos nos termos do art. 28 do CPP. O Eg.
Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que o crime de
contrabando será sempre da competência da Justiça Federal, visto que "tutela
prioritariamente interesse da União, que é a quem compete privativamente (arts. 21,
XXII e 22, VII, ambos da CF) definir os produtos de ingresso proibido no país, além de
exercer a fiscalização aduaneira e de fronteira" (CC 160.748/SP, Rel. Ministro Sebastião
Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 26/09/2018, dje 04/10/2018). No mesmo
sentido, o Conselho Institucional do Ministério Público Federal, na 8ª Sessão Ordinária,
realizada em 10/10/2018, ao analisar recurso interposto nos Autos n°
3410.2016.000283-8 (IPL nº 0606/2016), manteve a decisão proferida pela 2ª Câmara
de Coordenação e Revisão, que não homologou o declínio de atribuições, por considerar
a existência de interesse federal originário. Atribuição do Ministério Público Federal
para prosseguir na persecução penal.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela não
homologação do declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a).
Participaram da votação os membros Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá e o Dr.
Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

Processo:

JF/MG-002827692.2018.4.01.3800-INQ

Voto: 961/2019

Origem:
JUSTIÇA
FEDERAL
SEÇÃO
JUDICIÁRIA DO ESTADO
DE MINAS GERAIS

Relator(a):
Ementa:

Dr(a) MARCIA NOLL BARBOZA
Inquérito Policial. Prática dos crimes previstos nos arts. 243 e 241 da Lei nº 8.069/90
(pela redação antiga) por pessoas que, no ano de 2006, após terem dopado menina de 16
(dezesseis) anos para com ela manterem conjunção carnal, produziram imagens de
conteúdo pornográfico e as divulgaram por meio da rede social Orkut. O Procurador da
República oficiante requereu ao juízo da 35ª Vara Federal de Belo Horizonte/MG,
especializada em crimes cibernéticos próprios e os praticados contra crianças e
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adolescentes pela internet, que fosse suscitado conflito negativo de competência, por
entender que a Vara Federal de Varginha/MG seria o órgão competente para julgamento
e processamento do feito. Sustentou a inconstitucionalidade da Resolução PRESI
5747798/TRF-1ª Região, que aprovou a especialização da 35ª VF/BH, pois, no seu
entender, tal ato feriria o princípio do juiz natural. Alegou, ainda, que a referida
Resolução violaria o artigo 70 do CPP, uma vez que estabelece que a Seção Judiciária de
Minas Gerais será responsável pelo processamento e julgamento de todos os crimes
elencados em seu art. 3º, independente do local de consumação dos atos. Discordância
do Juízo Federal por entender que "a redistribuição de competência entre órgãos já
criados por lei é matéria de reorganização judiciária interna afeta à autonomia dos
Tribunais, os quais têm competência para dispor sobre especialização de varas", além da
aplicação do art. 74 do CPP, que determina que a competência pela natureza da infração
será regulada pelas leis de organização judiciária. Aplicação do art. 28 do CPP c/c art.
62, IV, da LC nº 75/93. Revisão. Consoante entendimento do STF, é constitucional a
especialização das Varas Federais por Resolução emanada pelo Tribunal Regional
Federal (HC 88660, Relatora Min. Cármen Lúcia, Plenário, julgado em 15/05/2008, DJe
05/08/2014). Tendo em vista que a Resolução PRESI 5747798/TRF-1ª Região
especializou a 35ª Vara Federal de Belo Horizonte para processar e julgar o crime ora em
análise, a atribuição para prosseguir na persecução penal é da Procuradoria da República
em Minas Gerais. Aplicação do art. 74 do CPP. Precedente: 0002761-52.2018.4.01.3801,
sessão 721, de 13/08/2018, unânime. Designação de outro membro do MPF para
prosseguir na persecução penal perante a vara especializada da Justiça Federal.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela não
homologação do declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram
da votação os membros Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá e o Dr. Juliano Baiocchi
Villa-Verde de Carvalho.

Processo:

JF/PR/GUA-5000596Voto: 986/2019
82.2017.4.04.7006-IP - Eletrônico

Relator(a):
Ementa:

Dr(a) MARCIA NOLL BARBOZA
Inquérito Policial. Crime de roubo (CP, art. 157, § 2º, V) praticado contra agência dos
Correios. Relato de que indivíduo, mediante ameaça exercida com emprego de arma de
fogo, abordou funcionárias da agência dos Correios de Cantagalo/PR e subtraiu a quantia
de R$ 126.929,94, de lá fugindo no veículo pertencente a gerente da agência. Veículo
encontrado posteriormente. A quantia subtraída pertencia ao patrimônio do Banco do Brasil
S.A. O Procurador oficiante promoveu o declínio de atribuições ao Ministério Público
Estadual em razão da ausência de prejuízo a ser suportado pelos Correios. Discordância do
magistrado. Remessa dos autos nos termos do art. 28 do CPP c/c com o art. 62, inc. IV da
LC nº 75/93. Extrai-se dos autos que os valores subtraídos que pertenciam integralmente
ao Banco do Brasil, sociedade de economia mista. Precedentes do STJ (CC nº 145.800/TO,
DJe 25/4/2016; CC nº 133.751/SP, DJe 4/12/2014) e da 2ª CCR (JF/CE-000073511.2017.4.05.8100-INQ, 676ª Sessão de Revisão, 24/4/2017, unânime). Prejuízo que, em
regra, é suportado pelo banco postal, que no contrato firmado para que a ECT atue como
correspondente bancário, há cláusula em que expressamente o contratante (Banco do
Brasil) se responsabiliza por ressarcir eventuais perdas de valores decorrentes de assaltos,
roubos, furtos ou sinistros. Não ocorrendo com a infração prejuízos penalmente relevantes
a bens, serviços ou interesse direto e específico da União, suas entidades autárquicas ou
empresas públicas, não se firma a competência da Justiça Federal, e, consequentemente,
falece atribuição ao Ministério Público Federal para a persecução penal. Inteligência do art.
109, IV, da Constituição Federal. Insistência no declínio de atribuições.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação
do declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os
membros Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá e o Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de
Carvalho.

Deliberação:

225.

Divulgação: quarta-feira, 13 de março de 2019

Processo:

Relator(a):
Ementa:

Origem:
JUSTIÇA
FEDERAL - SUBSEÇÃO
JUDICIÁRIA
DE
GUARAPUAVA

JF/CE-0809502Voto: 732/2019
Origem: JUSTIÇA FEDERAL
68.2018.4.05.8100-PIMP - SEÇÃO JUDICIÁRIA NO
Eletrônico
ESTADO DO CEARÁ
Dr(a) MARCIA NOLL BARBOZA
Inquérito Policial. Possível prática do crime de furto (CP, art. 155, §4º, II). Indivíduos
teriam instalado dispositivo de "pescaria" nos terminais de autoatendimento em agência
da Caixa Econômica Federal, em 06/07/2012. A CEF informou que os dispositivos
instalados receptaram dois envelopes depositados nos caixas eletrônicos, causando
prejuízo no valor de R$ 1.030,00. O Procurador oficiante promoveu o arquivamento por
não vislumbrar diligências que levem à identificação dos autores. Discordância do
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116

magistrado. Aplicação do art. 28 do CPP. Colhe-se dos autos que as diligências
realizadas com o intuito de colher elementos mínimos de autoria do crime restaram
infrutíferas. As imagens do circuito de segurança são de baixa qualidade, permitindo
apenas a identificação de características físicas, como a altura e cor da pele dos autores.
Fatos ocorridos há mais de 6 anos sem indícios de autoria. Esgotamento das diligências
razoavelmente exigíveis. Inexistência de linha investigatória potencialmente idônea.
Aplicação da Orientação nº 26 da 2ª CCR. Falta de justa causa para justificar o
prosseguimento das investigações. Insistência no arquivamento.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação
do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os
membros Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá e o Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de
Carvalho.
JF/PR/LON-5020410Voto: 778/2019
61.2018.4.04.7001-SEM_SIGLA
- Eletrônico

Relator(a):
Ementa:

Dr(a) MARCIA NOLL BARBOZA
Notícia de Fato. Suposta prática do crime de desobediência, por representante legal de
empresa, que teria descumprido determinação judicial (CP, art. 330). Promoção de
arquivamento fundada na atipicidade da conduta, em razão da aplicação da penalidade de
multa. Discordância do magistrado. CPP, art. 28. Constata-se dos autos que o despacho
judicial determinou a imposição de multa diária no valor de R$ 500,00 (CPC, art. 77, IV,
§ 2°). Medidas sancionatórias já devidamente adotadas pelos outros ramos do Direito e
suficientes para a repressão do delito. Enunciado nº 61 da 2ª CCR: "Para a configuração do
crime de desobediência, além do descumprimento de ordem legal de funcionário público,
é necessário que não haja previsão de sanção de natureza civil, processual civil e
administrativa, e que o destinatário da ordem seja advertido de que o seu não cumprimento
caracteriza crime". Precedente 2ª CCR: Processo 5013966-12.2018.4.04.7001, Sessão nº
733, de 28/01/2019, unânime. Insistência no arquivamento.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação
do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros
Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá e o Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

Origem:
JUSTIÇA
FEDERAL - SUBSEÇÃO
JUDICIÁRIA
DE
LONDRINA

Processo:

JF/PR/MGA-5005466Voto: 964/2019
48.2018.4.04.7003-IP - Eletrônico

Relator(a):
Ementa:

Dr(a) MARCIA NOLL BARBOZA
Inquérito Policial. Incitação ao crime (CP, art. 286). Postagem na rede social Facebook, por
professor de Universidade Estadual, de uma foto de Ministra do Supremo Tribunal Federal,
então presidente daquela corte, com o seguinte comentário: "temos que fazer logo uma
revolução para enforcar pessoas torpes como essa!". A procuradora oficiante manifestouse pelo arquivamento, argumentando que, dado o caráter genérico da publicação, não
haveria potencialidade lesiva na conduta. Entendeu ausente, também, o dolo de incitar ao
crime. Discordância do Magistrado, aventando possível ocorrência de crime previsto na Lei
de Segurança Nacional (CPP, art. 28). Revisão do arquivamento. Consta dos autos que o
investigado confirmou ter realizado a publicação em análise e que considerou estar fazendo
uma manifestação "dentro de um quadro de retórica de forma metafórica (...)".
Inconformismos políticos, ainda que exaltados, são parte da crítica e do diálogo aberto entre
cidadãos nas redes sociais. Assim, mesmo cabendo ressaltar que há parâmetros mínimos de
civilidade a observar, cumpre afastar a incidência do Direito Penal para responsabilizar
manifestações como a do caso em exame. Excesso não verificado no caso. Fatos encobertos
pelo direito fundamental à liberdade de expressão, que garante ao cidadão o direito de
discordar do sistema político em que está inserido. Fatos que não atingem a segurança
nacional, em sentido amplo, além da segurança, a paz e a incolumidade pública, em sentido
estrito. Falta de justa causa para justificar o prosseguimento das investigações. Insistência
no arquivamento.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação
do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros
Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá e o Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

Deliberação:

228.

Publicação: quinta-feira, 14 de março de 2019

Processo:

Deliberação:

227.

Divulgação: quarta-feira, 13 de março de 2019

Processo:

Relator(a):

JF/PR/MGA-501461398.2018.4.04.7003-RPCR
Eletrônico

Voto: 979/2019
-

Origem:
JUSTIÇA
FEDERAL - SUBSEÇÃO
JUDICIÁRIA
DE
MARINGÁ/PR

Origem:
JUSTIÇA
FEDERAL - SUBSEÇÃO
JUDICIÁRIA
DE
MARINGÁ/PR

Dr(a) MARCIA NOLL BARBOZA
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Ementa:

Deliberação:

ORIGEM INTERNA
NÃO PADRÃO
229.

Processo:

Relator(a):
Ementa:

Deliberação:

PADRÃO
Homologação do Declínio de atribuição
230.
Processo:

Divulgação: quarta-feira, 13 de março de 2019

Publicação: quinta-feira, 14 de março de 2019
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Notícia de Fato. Suposta prática do crime de descaminho (CP, art. 334). Apreensão de
mercadorias desacompanhadas da documentação comprobatória da regular internalização.
Tributo iludido no valor R$ 2.059,47 (dois mil, cinquenta e nove reais e quarenta e sete
centavos). O Procurador oficiante promoveu o arquivamento considerando a aplicação do
princípio da insignificância. Discordância do magistrado, em razão do registro de reiteração
de conduta. CPP, art. 28. Diante da lei vigente, da doutrina e dos precedentes do STF e STJ
aplicáveis ao caso, forçoso reconhecer o seguinte: a) Em se tratando do crime de
descaminho, a lesão ao Fisco inferior ao limite fixado pela própria Receita Federal em R$
20.000,00 (vinte mil reais), conduz à atipicidade material da conduta (Portarias MF 75/2012
e 130/2012); b) A reincidência não impede, por si só, que o juiz da causa reconheça a
insignificância penal da conduta, à luz dos elementos do caso concreto (HC 123533,
Tribunal Pleno, STF); c) A existência de reiterações, reincidências ou habitualidade delitiva
no crime de descaminho, por si só, não produz interesse fiscal até que a soma dos débitos
alcance o patamar mínimo fixado pela Receita Federal para o ajuizamento da execução (§
4º, do art. 20 da Lei nº 10.522/2002). Entretanto, em consulta ao sistema Comprot e após a
realização de diligências, verifica-se que o investigado possui diversos outros registros de
autos de infração nos últimos 05 anos. Nesse contexto, a teor do que dispõe o § 4º, do art.
20 da Lei nº 10.522/2002, considerando que no caso em exame a soma dos tributos iludidos
nos últimos 05 anos é superior a R$ 20.000,00, a conduta não pode ser considerada
insignificante. Designação de outro membro do Ministério Público Federal para dar
prosseguimento às investigações.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela não
homologação de arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da
votação os membros Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá e o Dr. Juliano Baiocchi VillaVerde de Carvalho.

JF-DF-1017584Voto: 908/2019
Origem: GABPR25-MSF 53.2018.4.01.3400-INQ MARINA SELOS FERREIRA
Eletrônico
Dr(a) MARCIA NOLL BARBOZA
Inquérito Policial. Crime contra a liberdade sexual. Alegada prática de ato libidinoso
contra a vontade de adolescente a bordo de aeronave. Consta dos autos que a vítima,
após desembarcar no aeroporto de Brasília, procurou a Polícia Federal e narrou o
ocorrido. O investigado, que foi detido e ouvido no aeroporto de Salvador, negou
qualquer tipo de contato com a vítima. Foram realizados exame de corpo de delito e
perícia nas roupas da vítima e do investigado. O Procurador oficiante manifestou-se
pelo arquivamento, argumentando que "os elementos de prova colhidos até aqui " e
foram vários - apontam na direção do consenso entre os envolvidos", e encaminhou
cópia do presente procedimento ao MPDFT para apurar eventual prática de ato
infracional análogo ao crime de denunciação caluniosa. Discordância do magistrado
(CPP, art. 28). Revisão do arquivamento. No atual estágio da investigação, admitir-seia o arquivamento ante a ausência de indícios mínimos, elementos de autoria e
materialidade e, particularmente, evidente inconsistência nos fatos relatados pela
vítima. Não é o caso dos autos. Como ressalta o magistrado, as perícias realizadas
indicaram a ocorrência de contato físico entre a vítima e o investigado, contradizendo
as declarações deste à autoridade policial. Além disso, o laudo de exame de corpo de
delito detectou a presença de vestígios de violência física, consistentes em três
equimoses arroxeadas na coxa direita da vítima. O laudo de genética forense, por sua
vez, constatou a existência de material genético da vítima nas roupas (calça e roupa
íntima) do investigado. Tem-se, pois, um conjunto de elementos a indicar que houve
contato físico entre a vítima e o investigado. Não há, por outro lado, até o presente
momento, elementos indicadores de que houve o consentimento da vítima.
Necessidade e possibilidade de realização de novas diligências para melhor esclarecer
os fatos. Designação de outro membro do Ministério Público Federal para dar
prosseguimento ao feito. Não homologação do arquivamento.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela não
homologação de arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da
votação os membros Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá e o Dr. Juliano Baiocchi
Villa-Verde de Carvalho.

DPF/AM-00308/2016-INQ

Voto: 895/2019

Origem: GABPR3-RSR RAFAEL
DA
SILVA
ROCHA
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Ementa:
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Dr(a) MARCIA NOLL BARBOZA
Inquérito Policial. Informações de que o Diretor do Órgão de Gestão de Mão de Obra do
Trabalho Portuário Avulso do Porto de Manaus (OGMO/AM), entre os anos de 2008 e
2010, teria falsificado certificados de cursos de capacitação, sendo que tais cursos nunca
existiram. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Verifica-se
que o citado órgão se trata de associação civil sem fins lucrativos. Inexistência de indícios
de que o atestado tenha sido apresentado perante órgãos ou entes federais. Ausência de
elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal
para a persecução penal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público
Estadual.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação
do declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os
membros Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá e o Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de
Carvalho.
JF-RJ-0502063Voto: 772/2019
10.2016.4.02.5101-INQ

Relator(a):
Ementa:

Dr(a) MARCIA NOLL BARBOZA
Inquérito Policial. Possível prática do crime de frustração de direito assegurado por lei
trabalhista (CP, art. 203). Fiscalização realizada em 2015 pelo Ministério do Trabalho
apurou irregularidades trabalhistas em desfavor de empresa. Revisão de declínio de
atribuições (Enunciado nº 32). Os representantes legais da empresa informaram que a
empresa em questão é de pequeno porte e, à época, contava com apenas três
funcionários. O Conselho Institucional do MPF, ao apreciar e acolher recurso
interposto em face de decisão desta 2ª CCR, firmou entendimento no sentido de que "a
lesão a um restrito número de trabalhadores de uma pequena empresa não tem
significação para se ter como lesados interesses que cabe à União proteger e preservar,
ainda mais quando a lesão não atingiu o trabalhador em sua dignidade da pessoa
humana". Para o CIMPF, na linha de julgados do STF, "o simples fato de haver o
descumprimento de normas trabalhistas, prevendo direitos dos trabalhadores, não
configura o crime a ponto de deslocar a competência para a Justiça Federal" (NF nº
1.24.000.000526/2016-78, unânime, 4ª Sessão Ordinária, 10/05/2017). Competência
da Justiça Federal para processar e julgar os crimes contra a organização do trabalho
quando tenham por objeto a organização geral do trabalho ou direitos dos trabalhadores
coletivamente considerados. Inexistência de elementos de informação capazes de
legitimar a atribuição do Ministério Público Federal para persecução penal.
Homologação do declínio ao Ministério Público Estadual.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela
homologação do declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a).
Participaram da votação os membros Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá e o Dr.
Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

Origem: GABPR15-AGA ARIANE
GUEBEL
DE
ALENCAR

Processo:

JF-SOR-0003989Voto: 777/2019
65.2018.4.03.6110-PIMP

Relator(a):
Ementa:

Dr(a) MARCIA NOLL BARBOZA
Procedimento Investigatório Criminal. Representação realizada na Sala de
Atendimento ao Cidadão informando a ocorrência de ameaças contra mulheres em
página de rede social. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32).
Inexistência de prejuízo a bens, serviços ou interesses da União. Ausência de elementos
de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a
persecução penal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público
Estadual.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela
homologação do declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a).
Participaram da votação os membros Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá e o Dr.
Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

Deliberação:

233.

Publicação: quinta-feira, 14 de março de 2019

Processo:

Deliberação:

232.

Divulgação: quarta-feira, 13 de março de 2019

Voto: 854/2019

Origem: GABPRM3-RJCN RUBENS
JOSE
DE
CALASANS NETO

Processo:

SR/DPF/MA-00093/2015-INQ

Origem: GABPR6-JGJ JURACI
GUIMARAES
JUNIOR

Relator(a):
Ementa:

Dr(a) MARCIA NOLL BARBOZA
Inquérito Policial. Crime de roubo (CP, art. 157, § 2º, II) praticado contra agência dos
Correios em Apim Açu/MA. Relato de que a agência foi assaltada nos dias 01/07, 22/08 e
28/11/2014. Subtração da quantia de R$ 232.142,47 pertencentes ao patrimônio do Banco
do Brasil S.A. O prejuízo causado aos Correios foi de R$ 172,32. Revisão de declínio de
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atribuições (Enunciado nº 33 da 2ª CCR). Valores subtraídos que pertenciam quase que
integralmente ao Banco do Brasil, sociedade de economia mista. Dano sem relevância
significativa ao serviço postal. Precedentes do STJ (CC nº 145.800/TO, DJe 25/4/2016; CC
nº 133.751/SP, DJe 4/12/2014) e da 2ª CCR (JF/CE-0000735-11.2017.4.05.8100-INQ, 676ª
Sessão de Revisão, 24/4/2017, unânime). Prejuízo que, em regra, é suportado pelo banco
postal, que no contrato firmado para que a ECT atue como correspondente bancário, há
cláusula em que expressamente o contratante (Banco do Brasil) se responsabiliza por
ressarcir eventuais perdas de valores decorrentes de assaltos, roubos, furtos ou sinistros.
Não ocorrendo com a infração prejuízos penalmente relevantes a bens, serviços ou interesse
direto e específico da União, suas entidades autárquicas ou empresas públicas, não se firma
a competência da Justiça Federal, e, consequentemente, falece atribuição ao Ministério
Público Federal para a persecução penal. Inteligência do art. 109, IV, da Constituição
Federal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação
do declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os
membros Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá e o Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de
Carvalho.
1.15.000.004118/2018-66 - Eletrônico

Relator(a):
Ementa:

Dr(a) MARCIA NOLL BARBOZA
Notícia de fato. Representação formulada perante a Sala de Atendimento ao Cidadão. Relato
de que vereador do município de Tauá/CE teria praticado os delitos de calúnia, difamação e
injúria contra o Secretário de Saúde. Revisão do declínio de atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª
CCR). Fatos que não revelam ofensa a bens, serviços ou interesses da União ou de suas
entidades. Ausência de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério
Público Federal para a persecução penal. Homologação do declínio em favor do Ministério
Público Estadual.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros
Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá e o Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

Voto: 975/2019

Voto: 776/2019

Origem:
PROCURADORIA
DA
REPÚBLICA
CEARÁ/MARACANAÚ

Processo:

1.16.000.000127/2019-21 - Eletrônico

Relator(a):
Ementa:

Dr(a) MARCIA NOLL BARBOZA
Notícia de Fato. Manifestação realizada por meio da Sala de Atendimento ao Cidadão. Suposta
ocorrência dos crimes de lesão corporal e furto (CP, arts. 129 e 155). Noticiante alega que teria
sido agredido por seguranças do CAPS e que seus pertences teriam sido furtado na rodoviária
de Brasília. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado n° 32 - 2a CCR). Inexistência de
prejuízo a bens, serviços ou interesse direto e específico da União, suas entidades autárquicas
ou empresas públicas. Ausência de elementos de informação capazes de justificar a atribuição
do Ministério Público Federal para a persecução penal. Homologação do declínio de atribuições
ao Ministério Público Estadual.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros
Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá e o Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

Deliberação:

236.

Publicação: quinta-feira, 14 de março de 2019

Processo:

Deliberação:

235.

Divulgação: quarta-feira, 13 de março de 2019

Voto: 954/2019

Origem:
PROCURADORIA
DA
REPUBLICA - DISTRITO
FEDERAL

Processo:

1.16.000.003270/2018-94 - Eletrônico

Origem:
PROCURADORIA
DA
REPUBLICA - DISTRITO
FEDERAL

Relator(a):
Ementa:

Dr(a) MARCIA NOLL BARBOZA
Notícia de Fato. Crime de lavagem de dinheiro (Lei nº 9.613/98, art. 1º). Representação sigilosa
na Sala de Atendimento ao Cidadão relatando que ex-deputado distrital construiu prédios
irregulares em Sobradinho/DF, utilizando nomes de "laranjas". Revisão de declínio de
atribuições (Enunciado nº 33). Conforme dispõe o art. 2º, III, a e b, da Lei nº 9.613/98, o
processo e o julgamento do crime de lavagem de dinheiro será da competência da Justiça
Federal quando praticado contra o sistema financeiro e a ordem econômico-financeira ou em
detrimento de bens, serviços ou interesses da União, de suas entidades autárquicas ou empresas
públicas, ou ainda, quando a infração penal antecedente for de competência da Justiça Federal.
No caso, inexiste elementos que denotem ofensa a bens, serviços ou interesse da União ou de
suas entidades. Ausência de elementos capazes de justificar a atribuição do Ministério Público
Federal. Homologação do declínio.
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Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros
Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá e o Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

Processo:

1.16.000.003403/2018-22 - Eletrônico

Relator(a):
Ementa:

Dr(a) MARCIA NOLL BARBOZA
Notícia de Fato instaurada com base em representação de particular narrando suposta tentativa
de estelionato por telefone (CP, art. 171) praticada por pessoa que teria se passado por
funcionária da Defensoria Pública/MG para exigir o pagamento de valor necessário à liberação
de depósito judicial referente a ação indenizatória inexistente, hipoteticamente tramitada em
Brasília. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Circunstâncias
fáticas que denotam suposta prática de crime de estelionato contra particular. Inexistência de
lesão direta a bens, serviços e interesses da União ou de suas entidades. Carência de elementos
de informação capazes de legitimar a atribuição do Ministério Público Federal para persecução
penal. Homologação do declínio em favor do Ministério Público do Distrito Federal e dos
Territórios.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros
Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá e o Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

Processo:

Relator(a):
Ementa:

Deliberação:

239.

Publicação: quinta-feira, 14 de março de 2019

Deliberação:

Deliberação:

238.

Divulgação: quarta-feira, 13 de março de 2019

1.23.001.000372/2017-22

Voto: 756/2019

Voto: 770/2019

Origem:
PROCURADORIA
DA
REPUBLICA - DISTRITO
FEDERAL

Origem:
PROCURADORIA
REPÚBLICA
MUNICÍPIO
MARABÁ-PA

DA
NO
DE

Dr(a) MARCIA NOLL BARBOZA
Procedimento Investigatório Criminal. Relatório de Inteligência Financeira apontando a
possível prática do crime de lavagem de capitais (Lei nº 9.613/98). Supostas irregularidades em
contratos firmados entre a Prefeitura de Marabá e diversas empresas. Oficiada, a citada
prefeitura informou que apenas na contratação com duas empresas foram utilizadas verbas
públicas federais, nos demais contratos foram utilizados recursos próprios. Revisão de declínio
de atribuições (Enunciado nº 33 " 2ª CCR). Com relação aos contratos que envolvem verbas
federais, a Procuradora oficiante requisitou a instauração de inquérito policial. No tocante aos
demais contratos relatados no RIF, a princípio, não se verifica a prática de nenhum crime de
competência da Justiça Federal. Conforme dispõe o art. 2º, III, a e b, da Lei nº 9.613/98, o
processo e o julgamento do crime de lavagem de dinheiro será da competência da Justiça
Federal quando praticado contra o sistema financeiro e a ordem econômico-financeira ou em
detrimento de bens, serviços ou interesses da União, de suas entidades autárquicas ou empresas
públicas, ou ainda, quando a infração penal antecedente for de competência da Justiça Federal.
(CC 113.359/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Seção, DJe 05/06/2013). Carência
de elementos de informação capazes de indicar o interesse da justiça federal na apreciação do
feito. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros
Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá e o Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

Processo:

1.24.001.000018/2019-22 - Eletrônico

Voto: 856/2019

Origem:
PROCURADORIA
DA
REPÚBLICA
NO
MUNICÍPIO
DE
CAMPINA GRANDE-PB

Relator(a):
Ementa:

Dr(a) MARCIA NOLL BARBOZA
Notícia de Fato instaurada para apurar o suposto crime de uso de documento falso, falsificação
de documento público e receptação (CP, arts. 304, 297 e 180). Apresentação de Registro e
Licenciamento de Veículo (CRLV) falso perante à Polícia Rodoviária Federal, bem como o
veículo possuía registro de roubo/furto. 1) Suposto crime de uso de documento falso (CP, art.
304). Apresentação de Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV)
supostamente falso a Policiais Rodoviários Federais. Revisão de arquivamento (LC 75/93, art.
62, IV). Inexistência de elementos que apontem para o conhecimento do investigado quanto ao
furto do veículo e à falsidade do documento apresentado, visto que houve apresentação de nota
fiscal, indicação de nomes e contatos dos vendedores do veículo, bem como informação do
local onde foi realizado o negócio. Ausência de indícios de dolo. Homologação do
arquivamento, sem prejuízo do disposto no art. 18 do CPP. 2) Possibilidade da prática do crime
de falsificação de documento público e receptação (CP, arts. 297 e 180). Revisão de declínio
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Deliberação:

240.

de atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). O CRLV é expedido por órgão estadual de trânsito.
Veículo furtado pertence a particular. Ausência de prejuízos diretos e específicos a bens,
serviços ou interesse da União, suas entidades autárquicas ou empresas públicas, capazes de
justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal. Precedente 2ª
CCR: Inquérito Policial nº 0012/2018, Sessão de Revisão nº 722, de 27/08/2018, unânime.
Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros
Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá e o Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

Relator(a):
Ementa:

Dr(a) MARCIA NOLL BARBOZA
Notícia de Fato. Representação encaminhada por meio da Sala de Atendimento ao Cidadão, na
qual o noticiante relata que empresa, que se apresenta como investidora atrelada a criptomoedas
e Forex, vem divulgando investimentos com ganhos extraordinários. Revisão de declínio
(Enunciado nº 32). Da narrativa inicial não se pode inferir que tal empresa tenha atuado de
forma a causar potencial desequilíbrio ao sistema financeiro nacional. Não se comprovou que
a empresa estaria realmente a operar no mercado de câmbio, sem autorização do Banco Central
do Brasil. Não há, por ora, indícios de crime contra o sistema financeiro nacional, tampouco de
vulneração a bens, serviços ou interesses da União, de suas empresas públicas ou de entidades
autárquicas. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros
Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá e o Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

Voto: 752/2019

1.28.000.001367/2018-41 - Eletrônico

Relator(a):
Ementa:

Dr(a) MARCIA NOLL BARBOZA
Notícia de Fato. Representação genérica de cidadão narrando diversas ocorrências no
município de Ceará-Mirim/RN e região, tais como: organização criminosa, lavagem de
dinheiro, "rinha de galos" e roubos de carga. Revisão do declínio de atribuições (Enunciado nº
32). Os supostos fatos relatados na representação, por serem demasiadamente genéricos, não
apontam prejuízo causado a bens, serviços ou interesses da União. Ausência de elementos de
informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução
penal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros
Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá e o Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

Processo:

Deliberação:

1.29.000.000110/2019-16 - Eletrônico

Voto: 678/2019

Origem:
PROCURADORIA
DA
REPUBLICA - PARANA

Processo:

Relator(a):
Ementa:

243.
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1.25.000.005867/2018-64 - Eletrônico

Deliberação:

242.

Publicação: quinta-feira, 14 de março de 2019

Processo:

Deliberação:

241.

Divulgação: quarta-feira, 13 de março de 2019

Voto: 317/2019

Origem:
PROCURADORIA
DA
REPUBLICA
RIO
GRANDE
DO
NORTE/CEARÁ-MIRIM

Origem:
PROCURADORIA
REPUBLICA
GRANDE DO SUL

DA
RIO

Dr(a) MARCIA NOLL BARBOZA
Notícia de Fato. Representação encaminhada por meio da Sala de Atendimento ao Cidadão, na
qual o noticiante relata que empresa, que se apresenta como investidora atrelada ao Forex, vem
divulgando investimentos com ganhos extraordinários. Revisão de declínio (Enunciado nº 32).
Da narrativa inicial não se pode inferir que tal empresa tenha atuado de forma a causar potencial
desequilíbrio ao sistema financeiro nacional. Não se comprovou que a empresa estaria
realmente a operar no mercado de câmbio, sem autorização do Banco Central do Brasil. Não
há, por ora, indícios de crime contra o sistema financeiro nacional, tampouco de vulneração de
bens, serviços ou interesses da União, de suas empresas públicas ou de entidades autárquicas.
Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros
Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá e o Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

Processo:

1.30.001.000378/2019-27 - Eletrônico

Relator(a):

Dr(a) MARCIA NOLL BARBOZA

Voto: 775/2019

Origem:
PROCURADORIA
DA
REPUBLICA - RIO DE
JANEIRO
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Ementa:

Deliberação:

244.

Processo:

Relator(a):
Ementa:

Deliberação:

245.

Processo:

Relator(a):
Ementa:

Deliberação:

246.

Processo:

Relator(a):
Ementa:

Divulgação: quarta-feira, 13 de março de 2019

Publicação: quinta-feira, 14 de março de 2019
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Notícia de Fato. Representação informando a suposta ocorrência dos crimes de falsidade de
documento particular, falsidade ideológica e fraude processual, ocorridos em processo que
apura irregularidades na compra e venda de violas raras. Revisão de declínio de atribuições
(Enunciado nº 32). Extrai-se dos autos que os supostos delitos foram praticados em processo
que tramita perante a Justiça Estadual. Ausência de elementos de informação capazes de
legitimar a atribuição do Ministério Público Federal para persecução penal. Homologação do
declínio em favor do Ministério Público Estadual.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros
Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá e o Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.
1.30.005.000464/2018-19 - Eletrônico

Voto: 965/2019

Origem:
PROCURADORIA
REPÚBLICA
MUNICÍPIO
NITEROI-RJ

DA
NO
DE

Dr(a) MARCIA NOLL BARBOZA
Notícia de Fato. Representação encaminhada por meio do SAC noticiando suposta ocorrência
dos delitos do art. 171 do CP e do art. 2º, IX, da Lei nº 1.521/51. Narrou que uma pessoa se
apresentou como operador de fundo de investimento atrelado a Forex e Bitcoin e que o
representante, acreditando na seriedade do sistema, depositou R$ 20.000,00 parceladamente
em contas bancárias de pessoas físicas indicadas pelo dito operador. Relatou, ainda, que, após
as transferências, o suposto "trader" desapareceu e não mais respondeu a diversas tentativas de
contato. Revisão de declínio (Enunciado nº 32). Da narrativa disponível, não se pode inferir
que o referido operador tenha atuado de forma a causar desequilíbrio no sistema financeiro
nacional. Em verdade, a narrativa indica que o representante teria sido vítima de crime de
estelionato; o investigado teria se valido de promessas infundadas para perpetrar fraude em
desfavor do patrimônio do representante. Não havendo, portanto, indícios de crime contra o
sistema financeiro nacional ou vulneração de bens, serviços ou interesses da União, de suas
empresas públicas ou de entidades autárquicas. Homologação do declínio de atribuições ao
Ministério Público Estadual.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros
Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá e o Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.
1.34.001.000132/2019-14

Voto: 797/2019

Origem:
PROCURADORIA
REPÚBLICA
PAULO

DA
SÃO

Dr(a) MARCIA NOLL BARBOZA
Notícia de Fato. Possível prática do crime de estelionato (CP, art. 171). Manifestação realizada
na Sala de Atendimento ao Cidadão, na qual o noticiante relata que realizou compra através de
site e jamais recebeu o produto ou foi reembolsado. Revisão de declínio de atribuições
(Enunciado nº 32). Possível crime praticado em detrimento da boa-fé de particulares.
Inexistência de prejuízo a bens, serviços ou interesses da União. Ausência de elementos de
informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução
penal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros
Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá e o Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.
1.34.001.000240/2019-89

Voto: 773/2019

Origem:
PROCURADORIA
REPÚBLICA
PAULO

DA
SÃO

Dr(a) MARCIA NOLL BARBOZA
Notícia de Fato. Possível prática do crime de estelionato (CP, art. 171). Manifestação realizada
na Sala de Atendimento ao Cidadão, na qual o noticiante relata que solicitou empréstimo junto
a empresa privada, mas que para ocorresse a liberação da quantia solicitada teria que efetuar
depósito no valor de R$ 300,00 reais. Contudo, mesmo tendo depositado o valor, jamais
recebeu o empréstimo. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32). Possível crime
praticado em detrimento da boa-fé de particulares. Inexistência de prejuízo a bens, serviços ou
interesses da União. Ausência de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do
Ministério Público Federal para a persecução penal. Homologação do declínio de atribuições
ao Ministério Público Estadual.
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Deliberação:

Outras deliberações(Declínio)
247.
Processo:
Relator(a):
Ementa:

Deliberação:

Homologação de Arquivamento
248.
Processo:

Relator(a):
Ementa:

Deliberação:

249.

Divulgação: quarta-feira, 13 de março de 2019

Publicação: quinta-feira, 14 de março de 2019

123

Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros
Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá e o Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

DPF/CE/JN-00266/2016-INQ

Voto: 791/2019

Origem: GABPRM2-RRR RAFAEL RIBEIRO RAYOL

Dr(a) MARCIA NOLL BARBOZA
Inquérito Policial. Suposta ocorrência do crime de estelionato (CP, art. 171, §3º).
Informações de que empregados, após rescisão do contrato de trabalho, estariam
trabalhando novamente na empresa e recebendo salário concomitantemente com o segurodesemprego. Ouvidos, os empregados negaram que estariam trabalhando novamente na
empresa e alguns ainda estão desempregados. Durante os depoimentos, surgiu informações
de que o responsável legal da empresa teria exigido de alguns empregados a devolução de
parte das verbas rescisória e de contratação de empréstimos em banco privado em nome
dos empregados. 1) Quanto a suposta ocorrência do crime de estelionato (CP, art. 171, §3º).
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Extrai-se dos autos que não há indícios
de que os trabalhadores receberem irregularmente o seguro-desemprego. Ausência de
atividade remunerada durante o recebimento do citado benefício. Materialidade delitiva
não evidenciada. Falta de justa causa para o prosseguimento do feito. Homologação do
arquivamento. 2) Com relação ao suposto crime de apropriação indébita e/ou estelionato
relatado por alguns trabalhadores (CP, arts. 168 e/ou 177). Revisão de declínio (Enunciado
nº 32, 2ªCCR). A exigência de parte das verbas rescisórias e a contratação de empréstimos
em nome dos empregados junto à banco privado foi praticado em detrimento da boa-fé de
particulares. Inexistência de prejuízo a bens, serviços ou interesses da União. Ausência de
elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal
para a persecução penal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público
Estadual.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação
do arquivamento e do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual, nos termos
do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros Dr. José Adonis Callou de
Araújo Sá e o Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

DPF/MBA/PA-INQ-00015/2017

Voto: 714/2019

Origem: GABPRM3-TSM THAIS
STEFANO
MALVEZZI

Dr(a) MARCIA NOLL BARBOZA
Inquérito Policial. Suposta prática do crime de usurpação de função pública (CP, art. 328).
Informação de que a investigada estaria se fazendo passar por servidora do INCRA,
comercializando lotes destinados à reforma agrária. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93,
art. 62, inc. IV). Diligências. Após a colheita de depoimentos, verificou-se que a investigada
não teria afirmado ser servidora do INCRA. Ausência de indícios da prática de crime.
Carência de justa causa para o prosseguimento do feito. Homologação do arquivamento, sem
prejuízo do disposto no art. 18 do CPP.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros Dr.
José Adonis Callou de Araújo Sá e o Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

Processo:

JF-MBA-0001221Voto: 959/2019
28.2016.4.01.3901-INQ

Origem: GABPRM2-LDCF LUCAS DANIEL CHAVES
DE FREITAS

Relator(a):
Ementa:

Dr(a) MARCIA NOLL BARBOZA
Inquérito Policial instaurado para apurar possível crime de estelionato (CP, art. 171, §
3º) e fraude processual (CP, art. 347) decorrente da apresentação de certidão de óbito
supostamente falsa perante o INSS e à Justiça Federal, com fins à obtenção de pensão
por morte. A suposta fraude foi levantada quando, na análise do pedido de pensão
aberto pela viúva em 2011, se identificou que outra certidão de óbito do de cujus havia
sido emitida um ano antes (2010), em nome de terceira declarante, utilizada para a
concessão de pensão por morte já em vigor em favor desta, sendo esta certidão mais
antiga o objeto de apuração destes autos. Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62IV). Mesmo após a realização de inúmeras diligências investigativas, no curso das
quais se identificou, inclusive, que a segunda certidão havia sido emitida em razão de
sentença de retificação judicial, fato é que não se logrou precisar a autoria delitiva da
falsidade da primeira certidão, pois em que pese persistir a dúvida quanto às
divergências nos campos "declarante" e na informação de que o de cujus havia "vivido
maritalmente 28 anos" com uma terceira pessoa, fato é que não se pôde identificar
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Deliberação:

250.

sequer junto ao respectivo cartório a origem dos dados divergentes. Ademais, a
divergência já foi corrigida em favor da viúva em decorrência da retificação expedida
por meio de ação judicial própria. Fato ocorrido em 2011 e até o presente momento
não há indícios mínimos de autoria delitiva e de diligências capazes de modificar o
panorama probatório atual. Aplicação da Orientação nº 26 da 2ª CCR. Homologação
do arquivamento, sem prejuízo do disposto no art. 18 do CPP.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela
homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da
votação os membros Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá e o Dr. Juliano Baiocchi
Villa-Verde de Carvalho.

Relator(a):
Ementa:

Dr(a) MARCIA NOLL BARBOZA
Notícia de Fato. Crime de estelionato (CP, art. 171, §3º). Notícia da abertura de conta na
Caixa Econômica Federal com utilização de documentos falsos, ocorrência de saques de
benefício previdenciário e contratação de empréstimos. Revisão de arquivamento (LC n.
75/93, art. 62-IV). Diligências infrutíferas. Fatos que remontam ao ano de 2017 e até o
presente momento não foi possível identificar o responsável pela infração. Carência de
indícios de autoria e de linha investigativa capaz de alterar o panorama probatório atual.
Homologação do arquivamento.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação
do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os
membros Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá e o Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de
Carvalho.

Voto: 722/2019

Origem: GABPR13-AWSC ANDREA
WALMSLEY
SOARES CARNEIRO

Processo:

SRPF-AP-00312/2018-INQ Voto: 712/2019

Relator(a):
Ementa:

Dr(a) MARCIA NOLL BARBOZA
Inquérito Policial. Suposta prática do crime de denunciação caluniosa (CP, art. 339).
Informação de que o investigado teria dado causa à instauração de procedimento
administrativo em desfavor de Agente da Polícia Federal, imputando-lhe a prática de
abuso de autoridade. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV).
Diligências. Extrai-se dos autos que o investigado teria se sentido ameaçado com a
conduta de Policial Federal. Em procedimento administrativo foi apurado a ausência de
irregularidades na conduta do policial durante a operação. Interpretação equivocada da
situação por parte do investigado. Inexistência de dolo. Ausência de indícios da prática
de crime. Carência de justa causa para o prosseguimento do feito. Homologação do
arquivamento.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação
do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os
membros Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá e o Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de
Carvalho.
1.02.002.000123/2018-38 - Eletrônico

Relator(a):
Ementa:

Dr(a) MARCIA NOLL BARBOZA
Notícia de Fato. Informações de que durante audiência o investigado teria afirmado que
Procurador da República seria integrante de organização criminosa. Revisão de arquivamento
(LC nº 75/93, art. 62, IV). Extrai-se dos autos que o investigado fez tal afirmação de forma
repentina e genérica, sem apontar qualquer outra informação. Informações de que o investigado
tem histórico de ataques verbais contra autoridades em geral, já tendo sido condenado pela
prática dos crimes de calúnia e injúria. Consta dos autos dois incidentes de insanidade mental,
onde o investigado foi diagnosticado com transtorno delirante persistente. Declarações
genéricas e sem credibilidade. Ausência de justa causa. Homologação do arquivamento.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros Dr.
José Adonis Callou de Araújo Sá e o Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

Processo:

Relator(a):

1.04.005.000060/2018-15 - Eletrônico

Voto: 713/2019

Origem: GABPR5-RSRL RODOLFO
SOARES
RIBEIRO LOPES

Processo:

Deliberação:

253.

124

JF/PE-080052132.2018.4.05.8300-INQ

Deliberação:

252.

Publicação: quinta-feira, 14 de março de 2019

Processo:

Deliberação:

251.

Divulgação: quarta-feira, 13 de março de 2019

Voto: 953/2019

Origem: PRR/2ª REGIÃO
- RIO DE JANEIRO

Origem:
PROCURADORIA
REPUBLICA
GRANDE DO SUL

DA
RIO

Dr(a) MARCIA NOLL BARBOZA
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Ementa:

Deliberação:

254.

125

Notícia de Fato. Crime de redução a condição análoga à de escravo (CP, art. 149).
Representação anônima relatando que posto de gasolina não possui cartão de ponto, que as
horas extras não são contabilizadas, que não há intervalo para descanso, que os funcionários
trabalham em escalas de 13 horas corridas, que frentista de férias trabalha aos domingos e o
adicional noturno é pago apenas 20%. Revisão de arquivamento (LC n° 75/93, art. 62, inc. IV).
Caso em que as irregularidades noticiadas restringem-se a infrações à legislação trabalhista,
não se verificando, a princípio, a ocorrência de exposição de trabalhadores a uma situação
análoga a de escravo. Ausência de indícios concretos da existência de trabalho forçado ou
condições degradantes, elemento objetivo do tipo penal em questão. Remessa de cópia dos
autos ao Ministério Público do Trabalho, para as providências cabíveis. Materialidade delitiva,
por ora, não evidenciada. Falta de justa causa para prosseguir na persecução penal.
Homologação do arquivamento, sem prejuízo do disposto no art. 18 do CPP.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros Dr.
José Adonis Callou de Araújo Sá e o Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.
1.11.001.000017/2018-55 - Eletrônico

Relator(a):
Ementa:

Dr(a) MARCIA NOLL BARBOZA
Procedimento Investigatório Criminal. Suposto crime de estelionato majorado (CP, art. 171,
§3º), em detrimento do INSS. Manifestação realizada na Sala de Atendimento ao Cidadão, na
qual informa que beneficiário estaria em situação de miséria, tendo em vista que seu benefício
seria sacado por terceiro. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Diligências.
Oficiada, a autarquia previdenciária informou que existe mais de 500 homônimos do
beneficiário e que precisaria de mais informações. O representante não foi localizado.
Impossibilidade de obtenção de novas informações para identificar o suposto beneficiário.
Inexistência de indícios de materialidade delitiva. Carência de justa causa para o
prosseguimento do feito. Homologação do arquivamento.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros Dr.
José Adonis Callou de Araújo Sá e o Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

Voto: 719/2019

1.11.001.000594/2018-47 - Eletrônico

Relator(a):
Ementa:

Dr(a) MARCIA NOLL BARBOZA
Notícia de fato. Ofício encaminhado pela 10ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Alagoas
noticiando possível prática do crime de estelionato (CP, art. 171, §3º), por particular que
postulou em juízo benefício assistencial de prestação continuada sem possuir os requisitos
alegados na inicial. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Verifica-se dos autos
que a sentença julgou improcedente o pedido formulado pelo investigado, tendo em vista o não
preenchimento dos requisitos de miserabilidade. Para a caracterização do crime de estelionato
faz-se necessário que o indivíduo obtenha, por meio fraudulento ou ardil, vantagem indevida
para si ou para outrem. No caso, o investigado não se utilizou de meio fraudulento ou
documento falso para comprovar o alegado. A propositura de ação infundada, sem a adoção de
expediente fraudulento pujante, não pode, por si só, caracterizar crime. Aplicação do princípio
da proteção judiciária, assegurados o contraditório e a ampla defesa (art. 5º, XXXV e LV da
Constituição). Precedente do STJ: RHC 61.393/RJ, Rel. Min. Gurgel De Faria, Quinta Turma,
DJe 15/02/2016. Ação indeferida, sem qualquer consequência onerosa ao INSS. Carência de
justa causa para o prosseguimento do feito. Precedente 2ª CCR: Processo nº
1.28.300.000071/2017-48, Sessão nº 676, de 24/04/2017, unânime. Homologação do
arquivamento.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros Dr.
José Adonis Callou de Araújo Sá e o Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

Processo:

1.11.001.000595/2018-91 - Eletrônico

Relator(a):

Dr(a) MARCIA NOLL BARBOZA

Voto: 711/2019

Origem:
PROCURADORIA
DA
REPÚBLICA
NO
MUNICÍPIO
DE
ARAPIRACA/S IPANEM

Processo:

Deliberação:

256.

Publicação: quinta-feira, 14 de março de 2019

Processo:

Deliberação:

255.

Divulgação: quarta-feira, 13 de março de 2019

Voto: 717/2019

Origem:
PROCURADORIA
DA
REPÚBLICA
NO
MUNICÍPIO
DE
ARAPIRACA/S IPANEM

Origem:
PROCURADORIA
DA
REPÚBLICA
NO
MUNICÍPIO
DE
ARAPIRACA/S IPANEM
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Ementa:

Deliberação:

257.

Processo:

Relator(a):
Ementa:

Deliberação:

258.

Publicação: quinta-feira, 14 de março de 2019

126

Notícia de Fato instaurada a partir de expediente do Juízo da 10ª Vara Federal de Alagoas para
apurar suposto crime de estelionato em face do INSS nos autos de ação em que a autora
pleiteava a concessão de benefício (CP, art. 171, § 3º). Revisão de arquivamento (LC nº 75/93,
art. 62, inc. IV). Verificação de que a investigada informou em seu pedido inicial que é
separada, não vive em união estável, é agricultora desde os 10 anos de idade e que nunca
trabalhou fora da roça. Pleito indeferido tendo em vista informações de que a investigada
possuía vínculo urbano por período suficiente para descaracterizar a qualidade de segurada
especial. A investigada alegou que teria emprestado seu nome para que um parente pudesse
receber salário em prefeitura. Ausência de indicativos de má-fé ou de ilícito penal. Exercício
do legítimo direito de acesso ao Judiciário. Homologação do arquivamento.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros Dr.
José Adonis Callou de Araújo Sá e o Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.
1.13.000.002405/2018-14 - Eletrônico

Voto: 726/2019

Origem:
PROCURADORIA
REPÚBLICA
AMAZONAS

DA
-

Dr(a) MARCIA NOLL BARBOZA
Notícia de Fato. Ofício encaminhado pela Vara Especializada em Crimes contra a Dignidade
Sexual de Criança e Adolescente da Comarca de Manaus/AM, informando a prisão em
flagrante de indígena, em razão da suposta prática de crime de estupro contra adolescente.
Consta dos autos que há ação penal instaurada perante a Justiça Estadual e o feito encontra-se
tramitando regularmente. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Os fatos narrados
não dizem respeito a direitos e interesses coletivos de comunidade indígena. A competência da
Justiça Federal justifica-se somente quando a questão versar acerca de disputa sobre direitos
indígenas, incluindo as matérias referentes à organização social dos índios, seus costumes,
línguas, crenças e tradições, bem como os direitos sobre as terras que tradicionalmente ocupam.
Desnecessidade de remessa dos autos para o Ministério Público Estadual, tendo em vista a
existência de ação penal em curso na esfera estadual. Ausência de providências a serem
tomadas. Carência de justa causa para o prosseguimento do feito. Homologação do
arquivamento.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros Dr.
José Adonis Callou de Araújo Sá e o Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

Processo:

1.15.000.003596/2018-59 - Eletrônico

Relator(a):
Ementa:

Dr(a) MARCIA NOLL BARBOZA
Notícia de Fato instaurada com base em representação fiscal para fins penais narrando a
apreensão de 9 (nove) celulares, supostamente de procedência estrangeira, sem a comprovação
de sua regular importação, cujas características indicariam destinação comercial. Suposta
prática do crime de descaminho. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Muito
embora tenham os aparelhos sido apreendidos em situação caracterizadora de introdução
indevida de mercadoria no país para fins comerciais, fato é que a Receita Federal não logrou
comprovar sua origem estrangeira, sendo que, em posterior diligência ordenada pelo MPF, tal
também não se realizou, tendo o fabricante, por ocasião da emissão de laudo técnico, se limitado
a dizer que os aparelhos apreendidos não passariam de contrafação de baixa qualidade, não
indicando, contudo, sua origem. Ausência de elementar típica do art. 334 do CP. Homologação
do arquivamento por ausência de materialidade, sem prejuízo do disposto no art. 18 do CPP.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros Dr.
José Adonis Callou de Araújo Sá e o Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

Deliberação:

259.

Divulgação: quarta-feira, 13 de março de 2019

Voto: 754/2019

Voto: 935/2019

Origem:
PROCURADORIA
DA
REPÚBLICA
CEARÁ/MARACANAÚ

Processo:

1.15.000.003956/2018-12 - Eletrônico

Origem:
PROCURADORIA
DA
REPÚBLICA
CEARÁ/MARACANAÚ

Relator(a):
Ementa:

Dr(a) MARCIA NOLL BARBOZA
Notícia de Fato. Representação realizada na Sala de Atendimento ao Cidadão. Crime contra a
segurança nacional (art. 11 da Lei 7.170/83). Noticiante informa que usuário da rede social
estaria incitando a separação do Nordeste do restante do país. Revisão de arquivamento (LC nº
75/93, art. 62, IV). Utilização de meios pacíficos de difusão do tema separatista não
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260.
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compromete a ordem pública, uma vez que se insere no âmbito da liberdade de opinião e
manifestação. Ideais que, ainda que venham a provocar dissabores nos interlocutores, não se
mostram suficientes a ponto de atrair a tutela penal e limitar o direito fundamental à liberdade
de expressão. As restrições ao direito à liberdade de expressão somente devem ocorrer em
hipóteses extremas, nas quais essa limitação seja imprescindível para a proteção de um outro
direito fundamental que com ela entre em colisão. Excesso não verificado no caso. As ideias
separatistas veiculadas sem que delas tenha resultado qualquer perigo concreto à nação. Fatos
encobertos pelo direito fundamental à liberdade de expressão, que garante ao cidadão o direito
de discordar do sistema político em que está inserido. Fatos que não atingem a segurança
nacional, em sentido amplo, além da segurança, a paz e a incolumidade pública, em sentido
estrito. Ausência de justa causa para o prosseguimento da persecução criminal. Homologação
do arquivamento.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros Dr.
José Adonis Callou de Araújo Sá e o Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

1.15.002.000495/2018-14 - Eletrônico

Relator(a):
Ementa:

Dr(a) MARCIA NOLL BARBOZA
Notícia de Fato. Suposta prática do crime de abuso de autoridade por juiz trabalhista que, em
audiência de oitiva de testemunha, assim perguntou ao advogado quando este levantou questão
de ordem: "quer sentar na minha cadeira?". Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc.
IV). Diligências. Além de a representação ofertada pelo advogado não ter conduzido aos autos
elementos mínimos de prova acerca do ocorrido (ausência de materialidade), claro é que a
suposta atitude do juiz, por si, não seria suficiente para caracterizar a prática de crime, uma vez
que a simples pergunta, ainda que mal colocada em resposta a atitude queixosa do causídico,
não possui força atentatória contra os direitos e garantias legais assegurados ao exercício
profissional da advocacia. Carência de justa causa para o prosseguimento do feito.
Homologação do arquivamento.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros Dr.
José Adonis Callou de Araújo Sá e o Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

Voto: 686/2019

Voto: 709/2019

Origem: PRR/5ª REGIÃO
- RECIFE

Processo:

1.18.001.000706/2018-17 - Eletrônico

Relator(a):
Ementa:

Dr(a) MARCIA NOLL BARBOZA
Noticia de fato. Omissão de anotação de vínculo empregatício na CTPS (CP, art. 297, § 4º). O
MPT verificou que empresa não estaria assinando a CTPS de seus empregados. Revisão de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Após fiscalização do Ministério do Trabalho, a
situação foi devidamente regularizada. Não houve demonstração da intenção deliberada de
vulnerar a fé pública. Subsidiariedade do direito penal. Inexistência de justa causa para
justificar o prosseguimento do feito. Homologação do arquivamento.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros Dr.
José Adonis Callou de Araújo Sá e o Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

Deliberação:

262.

Publicação: quinta-feira, 14 de março de 2019

Processo:

Deliberação:

261.

Divulgação: quarta-feira, 13 de março de 2019

Voto: 690/2019

Origem:
PROCURADORIA
DA
REPÚBLICA
NO
MUNICÍPIO
DE
ANÁPOLIS/URUAÇUGO

Processo:

1.23.000.002566/2018-53 - Eletrônico

Origem:
PROCURADORIA
DA
REPUBLICA
PARA/CASTANHAL

Relator(a):
Ementa:

Dr(a) MARCIA NOLL BARBOZA
Notícia de Fato autuada a partir de comunicação do Ministério da Fazenda que relata suposto
estelionato decorrente do saque indevido de proventos de aposentadoria, nos meses de fevereiro
a abril de 2013. Revisão de arquivamento (LC n° 75/93, art. 62, IV). Inicialmente cumpre
relatar que não houve a comprovação de que valores foram sacados indevidamente, mas apenas
que estes não foram devolvidos pelo Banco do Brasil. De toda sorte, como já enunciado na
promoção de arquivamento, ainda que houvesse saques indevidos, tratando-se de apenas três
competências, ao caso se aplica, por analogia, a Orientação nº 4 desta 2ª CCR, de modo a
dispensar a continuidade da investigação.
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Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros Dr.
José Adonis Callou de Araújo Sá e o Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

Processo:

1.23.005.000157/2018-72 - Eletrônico

Deliberação:

Voto: 720/2019

Origem:
PROCURADORIA
REPÚBLICA
MUNICÍPIO
REDENÇÃO-PA

DA
NO
DE

Dr(a) MARCIA NOLL BARBOZA
Notícia de Fato. Possível ocorrência do crime de redução a condição análoga à de escravo (CP,
art. 149). Representação realizada na Sala de Atendimento ao Cidadão, na qual o noticiante
informa que seu pai trabalha há seis anos para os investigados, que não recebe o salário
acordado regularmente e que não usufrui de descanso semanal remunerado, dentre outras
irregularidades trabalhistas. Revisão de arquivamento (LC n° 75/93, art. 62, inc. IV). Da
narrativa dos fatos, não se constatou elementos que determinassem a caracterização de situação
de trabalho em condições análogas a de escravo. Indícios da ocorrência de violação aos direitos
trabalhistas de cunho individual. Ausência de materialidade delitiva. Falta de justa causa para
prosseguir na persecução penal. Homologação do arquivamento.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros Dr.
José Adonis Callou de Araújo Sá e o Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

Processo:

1.26.001.000212/2018-52 - Eletrônico

Relator(a):
Ementa:

Dr(a) MARCIA NOLL BARBOZA
Procedimento Investigatório Criminal. Representação sigilosa realizada na Sala de
Atendimento ao Cidadão, na qual o representante informa que quadrilha formada por
professores, dentre eles professores da Universidade Federal do Piauí, estariam
comercializando Trabalhos de Conclusão de Curso - TCC, no "Polo da Universidade Aberta do
Brasil " UAB". Revisão de arquivamento (art. 62, IV, LC 75/93). O representante alegou que
vários alunos dos cursos de letras, pedagogia e filosofia teriam comprado os trabalhos de
conclusão de curso com os professores, limitando-se a informar apenas os nomes de duas
professoras e indicando o local de suas residências. Requisitado para apresentar maiores
informações sobre o fato, tais como a indicação de algum aluno que tenha adquirido o TCC
falso, o representante quedou-se inerte. Representação genérica e desprovida de elemento
concreto capaz de justificar a abertura de investigação. Carência de elementos mínimos de
materialidade delitiva. Ausência de justa causa. Homologação do arquivamento.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros Dr.
José Adonis Callou de Araújo Sá e o Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

Deliberação:

265.

Publicação: quinta-feira, 14 de março de 2019

Deliberação:

Relator(a):
Ementa:

264.

Divulgação: quarta-feira, 13 de março de 2019

Voto: 913/2019

Voto: 610/2019

Origem:
PROCURADORIA
DA
REPÚBLICA
NO
MUNICÍPIO
DE
PETROLINA/JUAZEIRO

Processo:

1.28.000.001411/2015-71

Origem:
PROCURADORIA
DA
REPUBLICA
RIO
GRANDE
DO
NORTE/CEARÁ-MIRIM

Relator(a):
Ementa:

Dr(a) MARCIA NOLL BARBOZA
Procedimento Investigatório Criminal. Crimes de estelionato contra a Caixa Econômica
Federal (CP, art. 171, § 3º) perpetrados em concurso de agentes por quadrilha especializada na
adulteração de contracheques, de um lado, e por servidores da Universidade Federal do Rio
Grande do Norte (UFRN), de outro. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV).
Segundo consta dos autos, os integrantes da quadrilha, entre meados de 2008 e 2011, abordaram
servidores da UFRN propondo que pleiteassem empréstimos consignados à CEF e, sendo
elevados os valores aventados, propunham adulterar a margem consignável no contracheque,
cobrando, para tanto, um percentual entre 40% e 50%. A despeito das diversas diligências
realizadas pela Polícia Federal e pelo Ministério Público Federal, complementarmente, após a
finalização do Inquérito Policial nº 0046/2011, não foi possível identificar os integrantes da
quadrilha. Quanto às condutas dos servidores da UFRN beneficiários dos empréstimos, foram
instaurados 11 (onze) procedimentos investigatórios. Verificou-se que mais de 90 (noventa)
servidores da UFRN aceitaram a proposta fraudulenta. O presente feito destinou-se à apuração
das condutas de 9 (nove) servidores, atualmente nas seguintes situações: a) 2 (dois) casos em
que os investigados faleceram, cumprindo reconhecer a extinção da punibilidade (CP, art. 107,
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Deliberação:

266.

Publicação: quinta-feira, 14 de março de 2019
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I); b) 2 (dois) casos em que os investigados apresentam mais de 70 (setenta) anos de idade,
reduzindo-se o prazo prescricional original (12 anos) em metade (6 anos) e cumprindo
reconhecer a extinção da punibilidade (CP, art. 107) pela efetiva prescrição da pretensão
punitiva estatal (CP, art. 109, II c/c art. 115; c) 4 (quatro casos) em que os valores constantes
no campo da margem consignável nos contracheques correspondem aos rendimentos do
período; d) 1 (um) caso em que não há prova da materialidade delitiva do estelionato
(contracheque), havendo informação de a CEF não localizou o contracheque utilizado.
Verificando-se, portanto, o esgotamento das diligências investigatórias razoavelmente
exigíveis e a inexistência de linha investigatória potencialmente idônea, procede a manifestação
de arquivamento. Aplicação da Orientação n° 26/2016 da 2ª CCR. Homologação do
arquivamento.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros Dr.
José Adonis Callou de Araújo Sá e o Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

Processo:

1.28.000.001414/2015-12

Relator(a):
Ementa:

Dr(a) MARCIA NOLL BARBOZA
Procedimento Investigatório Criminal. Crimes de estelionato contra a Caixa Econômica
Federal (CP, art. 171, § 3º) perpetrados em concurso de agentes por quadrilha especializada na
adulteração de contracheques, de um lado, e por servidores da Universidade Federal do Rio
Grande do Norte (UFRN), de outro. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV).
Segundo consta dos autos, os integrantes da quadrilha, entre meados de 2008 e 2011, abordaram
servidores da UFRN propondo que pleiteassem empréstimos consignados à CEF e, sendo
elevados os valores aventados, propunham adulterar a margem consignável no contracheque,
cobrando, para tanto, um percentual entre 40% e 50%. A despeito das diversas diligências
realizadas pela Polícia Federal e pelo Ministério Público Federal, complementarmente, após a
finalização do Inquérito Policial nº 0046/2011, não foi possível identificar os integrantes da
quadrilha. Quanto às condutas dos servidores da UFRN beneficiários dos empréstimos, foram
instaurados 11 (onze) procedimentos investigatórios. Verificou-se que mais de 90 (noventa)
servidores da UFRN aceitaram a proposta fraudulenta. O presente feito destinou-se à apuração
das condutas de 9 (nove) servidores, atualmente nas seguintes situações: a) 3 (três) casos em
que o MPF ofereceu denúncia, e as respectivas ações penais seguem seu curso; b) 1 (um) caso
em que a investigada faleceu, cumprindo reconhecer a extinção da punibilidade (CP, art. 107,
I); c) 3 (três) casos em que os investigados apresentam mais de 70 (setenta) anos de idade,
reduzindo-se o prazo prescricional original (12 anos) em metade (6 anos) e cabendo reconhecer
a extinção da punibilidade (CP, art. 107) pela efetiva prescrição da pretensão punitiva estatal
(CP, art. 109, II c/c art. 115); d) 1 (um) caso em que não há prova da materialidade delitiva do
estelionato (contracheque); nesse caso, consta nos autos informação de que a instituição não
localizou o contracheque utilizado; e e) 1 (um) caso em que a CEF informa que o empréstimo
foi pago. Verifica-se, portanto, o esgotamento das diligências investigatórias razoavelmente
exigíveis e a inexistência de linha investigatória potencialmente idônea. Aplicação da
Orientação n° 26/2016 da 2ª CCR. Homologação do arquivamento.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros Dr.
José Adonis Callou de Araújo Sá e o Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

Deliberação:

267.

Divulgação: quarta-feira, 13 de março de 2019

Voto: 614/2019

Processo:

1.29.003.000355/2018-32 - Eletrônico

Relator(a):
Ementa:

Dr(a) MARCIA NOLL BARBOZA
Notícia de Fato. Supostos crimes tipificados nos arts. 297, §§ 3º, inc. II, e 4º e 337-A, inc. III,
ambos do Código Penal. Procedimento instaurado a partir de encaminhamento de sentença
trabalhista noticiando que o reclamante teria recebido salário extra folha com fins à sonegação
de recolhimentos previdenciários. Revisão de arquivamento (LC n° 75/93, art. 62, IV). Ofício
da Vara do Trabalho informando a interposição de recurso junto ao TRT, ainda pendente de
julgamento. Ausência de trânsito em julgado. Não ocorrência da constituição do crédito.
Natureza material do delito. Enunciado nº 63 desta 2ª CCR. Ausência de justa causa no
momento para o prosseguimento do feito. Homologação do arquivamento.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros Dr.
José Adonis Callou de Araújo Sá e o Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

Deliberação:

Voto: 675/2019

Origem:
PROCURADORIA
DA
REPUBLICA
RIO
GRANDE
DO
NORTE/CEARÁ-MIRIM

Origem:
PROCURADORIA
DA
REPÚBLICA
NO
MUNICÍPIO DE NOVO
HAMBURGO-RS
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268.

Processo:

Relator(a):
Ementa:

269.

Voto: 715/2019

Origem:
PROCURADORIA
REPÚBLICA
MUNICÍPIO
URUGUAIANA-RS
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DA
NO
DE

Deliberação:
Processo:

1.29.011.000013/2019-02 - Eletrônico

Deliberação:

Voto: 716/2019

Origem:
PROCURADORIA
REPÚBLICA
MUNICÍPIO
URUGUAIANA-RS

DA
NO
DE

Dr(a) MARCIA NOLL BARBOZA
Notícia de Fato. Possível prática do crime de estelionato previdenciário (CP, art. 171, § 3º).
Suposto recebimento irregular de parcelas do seguro-desemprego, tendo em vista que os
investigados, após demissão da empresa, estariam trabalhando como autônomo. Revisão de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Diligências. Oficiado, o Ministério do Trabalho
informou que um dos investigados não teria recebido o benefício nos últimos dois anos. Com
relação ao outro investigado, consta que recebeu cinco parcelas do seguro-desemprego, entre
os meses de março a julho de 2018. A Autoridade Policial verificou que o investigado adquiriu
caminhão em 18/06/2018 e como a parcela do seguro-desemprego recebida em 09/07/2018
refere-se ao mês anterior, há possível recebimento irregular de apenas alguns dias, mas sem
nenhuma comprovação nos autos. Materialidade delitiva não comprovada. Carência de justa
causa para justificar o prosseguimento do feito. Homologação do arquivamento.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros Dr.
José Adonis Callou de Araújo Sá e o Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

Processo:

1.30.001.002279/2017-18

Relator(a):
Ementa:

Dr(a) MARCIA NOLL BARBOZA
Notícia de Fato instaurada para apurar supostas irregularidades praticadas por Juíza Federal nos
autos de execução fiscal. Segundo consta dos autos, o executado requereu a suspeição da
magistrada alegando que a mesma possui reclamações perante o Conselho Nacional de Justiça
em decorrência de suspeitas de irregularidades em leilões. Revisão de arquivamento (LC nº
75/93, art. 62, IV). Extrai-se dos autos que o único procedimento que consta no CNJ em face
da magistrada não diz respeito aos fatos mencionados pelo executado e que a Corregedoria do
TRF já teria apreciado, não constatando nenhuma irregularidade. Inexistência de indícios de
atuação ilícita por parte da Juíza Federal. Ausência de justa causa. Homologação do
arquivamento, sem prejuízo do disposto no art. 18 do CPP.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros Dr.
José Adonis Callou de Araújo Sá e o Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

Deliberação:

271.

1.29.011.000009/2019-36 - Eletrônico

Publicação: quinta-feira, 14 de março de 2019

Dr(a) MARCIA NOLL BARBOZA
Notícia de Fato. Possível prática do crime de descaminho (CP, art. 334), em razão da apreensão
de mercadorias desprovidas de documentação regular de importação, o que gerou a ilusão de
tributos no montante de R$ 1.601,58. Revisão de arquivamento (Art. 62, IV, da LC nº 75/1993).
Diante da lei vigente, da doutrina e dos precedentes do STF e STJ aplicáveis ao caso, forçoso
reconhecer que: a) Em se tratando do crime de descaminho, a lesão ao Fisco inferior ao limite
fixado pela própria Receita Federal em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), conduz à atipicidade
material da conduta (Portarias MF 75/2012 e 130/2012); b) A reincidência não impede, por si
só, que o juiz da causa reconheça a insignificância penal da conduta, à luz dos elementos do
caso concreto (HC 123533, Tribunal Pleno, STF); c) A existência de reiterações, reincidências
ou habitualidade delitiva no crime de descaminho, por si só, não produz interesse fiscal até que
a soma dos débitos alcance o patamar mínimo fixado pela Receita Federal para o ajuizamento
da execução (§ 4º, do art. 20 da Lei nº 10.522/2002). Verifica-se a ocorrência de apenas uma
reiteração nos últimos cinco anos. No caso, a soma dos tributos iludidos na autuação anterior
não é superior R$ 20.000,00 (vinte mil reais), conforme fixado nas Portarias nº 75 e 130/MF,
não havendo interesse fiscal na execução do crédito, e, portanto, em conexão com os postulados
da fragmentariedade e da intervenção mínima do Estado em matéria penal, aplico o princípio
da insignificância para reconhecer a irrelevância material da conduta. Homologação do
arquivamento.
Pedido de vista realizado por Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA.

Relator(a):
Ementa:

270.

Divulgação: quarta-feira, 13 de março de 2019

Processo:

1.30.001.004455/2018-37 - Eletrônico

Voto: 718/2019

Voto: 681/2019

Origem: PRR/2ª REGIÃO
- RIO DE JANEIRO

Origem:
PROCURADORIA

DA
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REPUBLICA - RIO DE
JANEIRO
Relator(a):
Ementa:

Deliberação:

272.

Processo:

Relator(a):
Ementa:

Deliberação:

273.

Processo:

Relator(a):
Ementa:

Deliberação:

274.

Dr(a) MARCIA NOLL BARBOZA
Notícia de Fato instaurada para apurar a conduta de advogada trabalhista que em oitiva de
testemunha, ao ter suas perguntas indeferidas pelo Juízo, a este se dirigiu e disse "lamentar ter
que trabalhar com juízes opressores, está cada vez mais difícil de trabalhar assim". Suposta
prática do crime de desacato (CP, art. 331). Revisão de arquivamento (LC n° 75/93, art. 62,
IV). A figura penal do desacato exige dolo, intenção de ultrajar ou desprestigiar a pessoa que
exerce a função pública. No presente caso denota-se que as palavras proferidas pela advogada
decorreram de simples irritação ou estado de ânimo alterado, fruto do indeferimento de suas
perguntas. Falta de justa causa para prosseguir na persecução penal. Arquivamento.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros Dr.
José Adonis Callou de Araújo Sá e o Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.
1.30.005.000451/2018-40 - Eletrônico

Voto: 784/2019

Origem:
PROCURADORIA
REPÚBLICA
MUNICÍPIO
NITEROI-RJ

DA
NO
DE

Dr(a) MARCIA NOLL BARBOZA
Notícia de Fato instaurada com base em representação ofertada por docente de universidade
federal demitido em razão da prática de crime de assédio sexual, informando que o presidente
da comissão do inquérito que levou à deflagração do respectivo PAD teria cometido os delitos
tipificados nos artigos 287 e 347 do Código Penal ao alterar folhas do termo de indiciação e
proceder à oitiva das vítimas como se testemunhas fossem, além de haver quebrado o sigilo
imposto ao caso ao divulgar certos dados em redes sociais e ter trocado e-mails oficiosos com
os advogados das vítimas. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Quanto à suposta
alteração de folhas do termo de indiciação, apurou-se nos autos que em verdade não houve
adulteração, mas mera colocação de minuta entremeada, provavelmente por equívoco, o que
não é bastante para constituir prática delitiva passível de apuração criminal e oneração da
máquina judiciária. Quanto aos demais fatos, tem-se por óbvio que não constituem delitos em
tese, seja pelo fato de terem sido narrados de maneira imprecisa, seja por tratarem de questões
suscetíveis a pacificação em âmbito puramente cível. Ausência de justa causa para o
prosseguimento do feito. Homologação do arquivamento.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros Dr.
José Adonis Callou de Araújo Sá e o Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.
1.32.000.001256/2018-11 - Eletrônico

Voto: 937/2019

Origem:
PROCURADORIA
REPUBLICA
RORAIMA

DA
-

Dr(a) MARCIA NOLL BARBOZA
Notícia de Fato. Crime de documento falso (CP, art. 297). Informações sobre a existência de
dois Certificados de Cadastro de Imóvel Rural (CCIR) emitidos pelo INCRA relacionados ao
mesmo imóvel rural. Revisão de arquivamento (art. 62, IV, LC 75/93). Extrai-se dos autos que
as informações constantes no certificado de cadastro de imóvel rural são exclusivamente
cadastrais, não legitimando direito de domínio ou posse. Em consulta ao Sistema Nacional de
Cadastro de Rurais " SNCR, verificou-se que os dois documentos foram cancelados.
Irregularidade administrativa sanada. Carência de elementos mínimos de materialidade
delitiva. Ausência de justa causa. Homologação do arquivamento, sem prejuízo do disposto no
art. 18 do CPP.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros Dr.
José Adonis Callou de Araújo Sá e o Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

Processo:

1.33.000.002142/2016-81

Voto: 710/2019

Origem:
PROCURADORIA
DA
REPUBLICA - SANTA
CATARINA

Relator(a):
Ementa:

Dr(a) MARCIA NOLL BARBOZA
Procedimento Investigatório Criminal. Crime contra a organização do trabalho (CP, art. 203).
Informação nos autos de processo trabalhista de que empresa coagiu a reclamante a devolver o
montante de 40% do valor do FGTS, correspondente à multa por dispensa imotivada. Revisão
de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Rescisão trabalhista ocorrida no ano de 2013.
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Deliberação:

Pena máxima aplicável equivalente a 2 (dois) anos de detenção. Prescrição da pretensão
punitiva. CP, art. art. 109, V. Extinção da punibilidade. Homologação do arquivamento.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros Dr.
José Adonis Callou de Araújo Sá e o Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

Processo:

1.33.000.002602/2016-71

Relator(a):
Deliberação:

Dr(a) MARCIA NOLL BARBOZA
Retirado de pauta pelo relator.

Processo:

1.36.000.001084/2017-47 - Eletrônico

Relator(a):
Ementa:

Deliberação:

Outras deliberações(Arquivamento)
277.
Processo:

Relator(a):
Ementa:

Deliberação:

Voto: 864/2019

Origem:
PROCURADORIA
DA
REPUBLICA - SANTA
CATARINA

Voto: 927/2019

Origem:
PROCURADORIA
REPUBLICA
TOCANTINS

DA
-

Dr(a) MARCIA NOLL BARBOZA
Procedimento Investigatório Criminal. Representação realizada na Sala de Atendimento ao
Cidadão. Relato de que a investigada teria sonegado mais de R$ 30.000,00 em impostos, que
seria sócia administradora de algumas sociedades empresárias sem possuir recursos financeiros
para tal e que houve fraude na compra e venda de empresa, em razão do valor da negociação
ter sido maior do que o montante constante no contrato social. Revisão de arquivamento (LC
nº 75/93, art. 62, IV). Notificado para apresentar maiores informações, o representante
informou que o fato ocorreu em 2013 e sugeriu a quebra de sigilo bancário para sua
comprovação. Narrativa desprovida de indícios capazes de justificar a abertura de investigação.
Carência de elementos mínimos de materialidade delitiva. Ausência de justa causa.
Homologação do arquivamento, sem prejuízo do disposto no art. 18 do CPP.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros Dr.
José Adonis Callou de Araújo Sá e o Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

JF/PI-0017605Voto: 960/2019
89.2018.4.01.4000-RPCR

Origem: GABPR9-AAS ALEXANDRE ASSUNCAO
E SILVA

Dr(a) MARCIA NOLL BARBOZA
Inquérito Policial. Crime de radiodifusão clandestina (art. 183 da LGT). Celebração de
acordo de não-persecução penal, nos termos da Resolução nº 181/2017 do CNMP.
Condições do acordo: a) comprovar a ausência de antecedentes criminais por meio de
certidões estadual e federal; b) pagar prestação pecuniária no valor de R$ 600, em até
seis parcelas, a ser revertida em benefício de entidade assistencial; c) perda do
transmissor de rádio apreendido; d) informar ao MPF qualquer alteração de endereço,
telefone ou e-mail; e) comprovar mensalmente ao MPF o cumprimento do acordo; e f)
comparecer e prestar informações ao MPF sempre que for instado a fazê-lo.
Homologação requerida ao Juízo Federal, que indeferiu o pedido por entender que não
há previsão legal do acordo de não-persecução penal. Remessa dos autos nos termos do
art. 28 do CPP c/c o art. 62, IV, da LC nº 75/93. Reconhecimento da constitucionalidade
formal de atos normativos em condições análogas pelo Supremo Tribunal Federal.
Busca de solução institucional para direcionar a persecução penal em juízo para crimes
efetivamente mais graves. Determinação contida na ADPF nº 347 MC. Hipótese de
regulamentação e aplicação direta de dispositivos constitucionais intrinsecamente
relacionados com a atuação do Ministério Público, inserindo-se, pois, a Resolução nº
181/2017, no âmbito da competência do CNMP. CF, art. 130-A, § 2º, incs. I e II.
Constitucionalidade do ato normativo. Adesão aos fundamentos expostos no Voto nº
2958/2018, proferido nos autos do Procedimento nº 2017.50.01.501767-5, Rel.
Subprocurador-Geral da República Nicolao Dino de Castro e Costa Neto, 714ª Sessão
de Revisão, de 07/05/2018, unânime. Homologação da implementação do acordo de
não-persecução penal, em analogia ao expresso na parte final do art. 28 do CPP.
Devolução dos autos ao Procurador da República oficiante para adoção das providências
cabíveis.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação
da implementação do Acordo de Não-Persecução Penal, em analogia ao expresso na
parte final do art. 28 do CPP, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da
votação os membros Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá e o Dr. Juliano Baiocchi VillaVerde de Carvalho.
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Dr(a) ROGERIO JOSE BENTO SOARES DO NASCIMENTO
ORIGEM JUDICIAL
NÃO PADRÃO
278.
Processo:
JF-AÇA-0000657Voto: 982/2019
02.2018.4.03.6107-INQ
Relator(a):
Ementa:

Deliberação:

279.

Processo:

Relator(a):
Deliberação:
280.

Processo:

Relator(a):
Ementa:

Origem: JUSTIÇA FEDERAL
- 7ª SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA
- ARAÇATUBA/SP
Dr(a) ROGERIO JOSE BENTO SOARES DO NASCIMENTO
Réu preso. Inquérito Policial instaurado para apurar possível prática dos crimes de
contrabando, receptação, desobediência e posse irregular de munição. Consta dos autos
que, no dia 17/11/2018, após desobedecer à ordem de parada de policiais militares, o
investigado foi surpreendido conduzindo uma motocicleta objeto de furto, bem como
na posse de 81 (oitenta e um) maços de cigarros de origem estrangeira,
desacompanhados da documentação comprobatória de sua regular introdução no país.
Em seguida, após obterem sua anuência, os policiais adentraram em sua residência,
logrando encontrar 13 munições calibre 44 e 5 cartelas do medicamento Digram 20
mg. O Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento em relação ao
crime de contrabando de cigarros, com base no princípio da insignificância, e
promoveu o declínio de atribuições à Justiça Estadual para análise dos demais delitos.
Discordância do Juiz Federal, por entender inaplicável o princípio da bagatela ao crime
de contrabando e ante a constatação de reiteração da conduta delitiva por parte do
investigado. Aplicação do art. 28 do CPP. Segundo a Orientação nº 25/2016 da 2ª CCR,
de 18/04/2016, procede-se ao "arquivamento de investigações criminais referentes a
condutas que se adéquem ao contrabando de cigarros, quando a quantidade apreendida
não superar 153 (cento e cinquenta e três) maços, seja pela diminuta reprovabilidade
da conduta, seja pela necessidade de se dar efetividade à repressão ao contrabando de
vulto, ressalvada a reiteração de condutas que cobra a persecução penal". No caso,
embora a quantidade de maços fique aquém daquele tido como parâmetro para aferição
da insignificância, verifica-se que o investigado é contumaz na prática delitiva, uma
vez que já foi condenado anteriormente nos autos nº 0001721-18.2016.4.03.6107 pela
prática dos crimes descritos nos arts. 273, 1º, 1º-B, inciso I, 334-A, 1º, inciso I, do CP;
e arts. 33 e 40, inciso I, da Lei 11.343/2006; em concurso formal nos termos do art. 70
do CP. Entre as condutas delitivas apuradas no procedimento ora citado, o denunciado
foi surpreendido, no dia 03/05/2016, na posse de 2.571 (dois mil e quinhentos e setenta
e um) maços de cigarros de origem estrangeira sem a devida documentação. Reiteração
delitiva que obsta a incidência da tese da bagatela. Designação de outro membro do
MPF para prosseguir nas investigações de todos os delitos ora noticiados, nos termos
da Súmula 122 do STJ.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela não
homologação do declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a).
Participaram da votação os membros Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho e
a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

JF/MT-1000751Voto: 213/2019
Origem: JUSTIÇA FEDERAL
39.2018.4.01.3600-INQ
DE MATO GROSSO
Eletrônico
Dr(a) ROGERIO JOSE BENTO SOARES DO NASCIMENTO
Retirado de pauta pelo relator.
JF-SOR-0003799Voto: 820/2019
05.2018.4.03.6110-PIMP

Origem: JUSTIÇA FEDERAL
10ª
SUBSEÇÃO
JUDICIÁRIA
SOROCABA/SP
Dr(a) ROGERIO JOSE BENTO SOARES DO NASCIMENTO
Notícia de Fato. Manifestação apresentada perante a Sala de Atendimento ao Cidadão.
Possível prática do crime descrito no art. 20, § 2º, da Lei nº 7.716/89. Publicação, por
meio de rede social, de comentários preconceituosos contra nordestinos. O Procurador
da República oficiante promoveu o declínio de atribuições ao Ministério Público
Estadual, por entender que não há indícios de transnacionalidade. Discordância do
Juízo Federal. Aplicação analógica do art. 28 do CPP c/c o art. 62, IV, da LC nº 75/93.
O art. 109, inciso V, da CF/88, fixa a competência dos juízes federais para processar e
julgar "os crimes previstos em tratado ou convenção internacional, quando, iniciada a
execução no País, o resultado tenha ou devesse ter ocorrido no estrangeiro, ou
reciprocamente". Resta configurada a competência da Justiça Federal para processar e
julgar a matéria, eis que se trata de cometimento de delito por meio eletrônico, cujo
acesso se dá além das fronteiras do território nacional, e que se refere à infração penal
prevista na Convenção Internacional sobre a Eliminação de Todas as Formas de
Discriminação Racial, da qual o Brasil é signatário. Não homologação do declínio de

Documento assinado digitalmente conforme MP nº- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço
eletrônico http://www.transparencia.mpf.mp.br/diario-e-boletim/diario-eletronico-dmpf-e.

DMPF-e Nº 49/2019- EXTRAJUDICIAL

Deliberação:

281.

Processo:

Relator(a):
Ementa:

Deliberação:

282.

Processo:

Relator(a):
Deliberação:
283.

Processo:

Relator(a):
Ementa:

Divulgação: quarta-feira, 13 de março de 2019

Publicação: quinta-feira, 14 de março de 2019

134

atribuições e devolução dos autos ao ofício originário para prosseguir nas
investigações, facultando-se ao Procurador da República oficiante, se for o caso, que,
com fundamento em sua independência funcional, requeira a designação de outro
membro para tanto, nos termos do Enunciado n° 03 do Conselho Institucional do MPF.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela não
homologação do declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a).
Participaram da votação os membros Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho e
a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.
JF/PR/CAS-501146913.2018.4.04.7005-APN
Eletrônico

Voto: 556/2019
-

Origem:
JUSTIÇA
FEDERAL - SUBSEÇÃO
JUDICIÁRIA
DE
CASCAVEL
Dr(a) ROGERIO JOSE BENTO SOARES DO NASCIMENTO
Inquérito Policial. Denúncia oferecida em razão da prática dos crimes previstos no art. 273,
§§1º, 1º-A e 1º-B, I, V, e VI, com o preceito secundário do art. 334-A do CP e art. 18 da
Lei 10.826/03, na forma do art. 70 do CP. Promoção de arquivamento do feito quanto à
prática do crime de descaminho (CP, art. 334) "uma vez que, embora reincidente, a soma
dos tributos iludidos em todas as apreensões não supera o montante de R$ 5.145,68 (cinco
mil cento e quarenta e cinco reais e sessenta e oito centavos), muito aquém do patamar
consagrado de R$ 20.000,00 de insignificância". Recebimento da denúncia e discordância
do Juízo Federal quando ao arquivamento do crime de descaminho, ante a reiteração
delitiva. Remessa dos autos nos termos do art. 28 do CPP c/c art. 62, IV, da LC 75/93.
Diante da lei vigente, da doutrina e dos precedentes do STF e STJ aplicáveis ao caso,
forçoso reconhecer o seguinte: a) Em se tratando do crime de descaminho, a lesão ao Fisco
inferior ao limite fixado pela própria Receita Federal em R$ 20.000,00, conduz à
atipicidade material da conduta (Portarias MF 75/2012 e 130/2012); b) A reincidência não
impede, por si só, que o juiz da causa reconheça a insignificância penal da conduta, à luz
dos elementos do caso concreto (HC 123533, Tribunal Pleno, STF); e c) A existência de
reiterações, reincidências ou habitualidade delitiva no crime de descaminho, por si só, não
produz interesse fiscal até que a soma dos débitos alcance o patamar mínimo fixado pela
Receita Federal para o ajuizamento da execução (Lei nº 10.522/2002, art. 20, § 4º). Nesse
contexto, considerando que a soma de todos os débitos consolidados não é superior a R$
20.000,00 (não havendo interesse fiscal na execução do crédito) e em conexão com os
postulados da fragmentariedade e da intervenção mínima do Estado em matéria penal, deve
ser aplicado o princípio da insignificância para reconhecer a irrelevância material da
conduta. Manutenção do arquivamento quanto à prática do crime de descaminho.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, a maioria, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Restou vencido o Dr. Juliano Baiocchi
Villa-Verde de Carvalho, que juntou voto. Participou da votação a Dra. Luiza Cristina
Fonseca Frischeisen.
JF/PR/FOZ-501350367.2018.4.04.7002-PIMP
Eletrônico

Voto: 821/2019
-

Origem:
JUSTIÇA
FEDERAL - SUBSEÇÃO
JUDICIÁRIA DE FOZ DO
IGUAÇU
Dr(a) ROGERIO JOSE BENTO SOARES DO NASCIMENTO
Retirado de pauta pelo relator.
JF/PR/TOL-5005207Voto: 559/2019
Origem:
JUSTIÇA
14.2018.4.04.7016-SEM_SIGLA
FEDERAL - SUBSEÇÃO
- Eletrônico
JUDICIÁRIA DE TOLEDO
Dr(a) ROGERIO JOSE BENTO SOARES DO NASCIMENTO
Notícia de Fato. Suposto crime de falso testemunho em reclamação trabalhista (CP, art.
342). Relato de que a testemunha J.M.R. afirmou sem titubear o ano de contratação da
reclamante para na sequência afirmar não ter conhecimento dos outros empregados,
inclusive do contrato de sua filha, que trabalhou por dois meses no empreendimento da
parte reclamada. Por sua vez, a testemunha J.S.S. narrou com segurança o ano de admissão
da reclamante, para em seguida alegar desconhecer a data de contratação dos demais
empregados. Em razão disso, o juízo desconsiderou a prova testemunhal decorrente dos
depoimentos de J.M.R. e J.S.S. e remeteu os autos ao MPF. Promoção de arquivamento.
Discordância do Juízo Federal. Aplicação do art. 28 do CPP c/c art. 62, IV, da LC nº 75/93.
Caso em que as alegações das testemunhas não tiveram o condão de alterar os fatos.
Depoimentos prestados que foram desconsiderados pelo Juízo trabalhista. Sentença
fundada em outros elementos de prova existentes nos autos. Ausência de potencialidade
lesiva nas declarações, no caso concreto. Não configuração de crime. Precedentes da 2ª
CCR/MPF: Processo nº 1.23.000.003602/2016-34, 668ª Sessão de Revisão, de 12/12/2016,
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Relator José Adonis Callou de Araújo Sá, unânime; Processo nº 1.29.000.001385/2017-13,
680ª Sessão de Revisão, de 12/06/2017, Relator Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho,
unânime; e Processo nº 1.34.043.000242/2017-10, 680ª Sessão de Revisão, de 12/06/2017,
Relatora Luiza Cristina Fonseca Frischeisen, unânime. Manutenção do arquivamento.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação
do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros
Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.
JF-SBC-0005854Voto: 818/2019
29.2009.4.03.6114-INQ

Origem: JUSTIÇA FEDERAL
14ª
SUBSEÇÃO
JUDICIÁRIA
SÃO
BERNARDO DO CAMPO/SP
Dr(a) ROGERIO JOSE BENTO SOARES DO NASCIMENTO
Inquérito Policial instaurado para apurar possível prática do crime de estelionato contra
o INSS. Suposto recebimento indevido de auxílio-doença, no período de 11/2007 a
04/2008, mediante declarações falsas. Conduta que teria sido praticada por quadrilha
especializada no cometimento desse ilícito. Promoção de arquivamento com base na
falta de interesse de agir, uma vez que a pretensão punitiva certamente seria fulminada
pela prescrição. Discordância do Juízo da 1ª Vara Federal de Mauá/SP. Remessa dos
autos nos termos do art. 28 do CPP c/c o art. 62, IV, da LC nº 75/93. A 2ª Câmara de
Coordenação e Revisão já firmou o entendimento no sentido de ser "inadmissível o
reconhecimento da extinção da punibilidade pela prescrição, considerando a pena em
perspectiva, por ferir os primados constitucionais do devido processo legal, da ampla
defesa e da presunção de inocência" (Enunciado nº 28). Conforme jurisprudência do
STJ, "Tratando-se de crime de estelionato previdenciário praticado para que terceira
pessoa possa se beneficiar indevidamente tem natureza de crime instantâneo com
efeitos permanentes, devendo ser contado o prazo prescricional a partir do recebimento
da primeira prestação do benefício indevido" (RHC 66.487/PB, Sexta Turma, DJe
01/04/2016). No caso dos autos, considerando que a pena máxima abstratamente
cominada ao crime previsto no art. 171, § 3°, do CP é de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses
de reclusão, e que a data do primeiro pagamento do benefício ocorreu em
novembro/2007, a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva
estatal somente ocorrerá em novembro/2019, conforme a regra prevista no art. 109, III,
do referido diploma. Designação de outro membro do Ministério Público Federal para
dar prosseguimento às investigações, propondo, se for o caso, o acordo tratado na
Resolução nº 181, com as alterações promovidas pela Resolução nº 183, ambas do
CNMP. No mesmo sentido, precedente desta 2ª CCR: 0000009-20.2018.4.03.6140,
722ª Sessão Ordinária, 27/08/2018, unânime.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela não
homologação de arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da
votação os membros Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho e a Dra. Luiza
Cristina Fonseca Frischeisen.
JF-SE-0803095Voto: 212/2019
Origem: JUSTIÇA FEDERAL
98.2018.4.05.8503-PIMP
EM SERGIPE
- Eletrônico
Dr(a) ROGERIO JOSE BENTO SOARES DO NASCIMENTO
Inquérito Policial instaurado para apurar suposta prática dos crimes de falsificação de
documento particular (CP, art. 298) e uso de documento falso (CP, art. 304), tendo em
vista a juntada, por advogado, de declaração de residência falsa nos autos de processo
em trâmite na Justiça Federal. No curso de um processo judicial a parte ora investigada
foi intimada a apresentar o documento original, tendo juntado aos autos documento
com o mesmo conteúdo, mas sem as características que motivaram a suspeita da fraude,
aparentando ser documento diverso no tocante ao aspecto formal. Promoção de
arquivamento sob o argumento de que não houve potencialidade lesiva na conduta,
tampouco houve má-fé em produzir documento com o mesmo conteúdo do documento
original. Discordância do Juízo Federal, por entender, em síntese, que se "alguém
`recortou" e `copiou" a assinatura da parte existente em uma declaração de residência
e depois `colou" em uma declaração que foi juntada aos autos da ação judicial. Pelo
que se apurou até aqui, houve a juntada de um documento que foi deliberadamente
contrafeito. Trata-se de conduta grave, atentatória contra a confiança esperada dos
atores processuais, pois o uso de documento falsificado em demanda judicial fere a
lisura do sistema que se constitui na da resolução dos conflitos. Tal comportamento
ultima ratio poderia se subsumir, pelo menos, aos tipos dos arts. 304 ou 298, ambos do
Código Penal Brasileiro". Aplicação do art. 28 do CPP c/c art. 62, IV, da LC nº 75/93.
Inaptidão do documento de causar lesão à fé pública, visto que, embora adulterado,
possuía correspondência idêntica ao original. Carência de indícios de má-fé ou de
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obtenção de vantagem indevida. Falta de justa causa para justificar o prosseguimento
do feito. Precedente da 2ªCCR: Inquérito Policial nº 0667/2016 (DPF-SE), Voto nº
1852/2018, Sessão nº 709, de 26/03/2018. Manutenção do arquivamento.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela
homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da
votação os membros Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho e a Dra. Luiza
Cristina Fonseca Frischeisen.
JF/SP-000412514.2016.4.03.6181-INQ

Voto: 816/2019

Origem: JUSTIÇA FEDERAL
- SEÇÃO JUDICIÁRIA DO
ESTADO
DE
SÃO
PAULO/SP
Dr(a) ROGERIO JOSE BENTO SOARES DO NASCIMENTO
Inquérito Policial. Apreensão de 250 (duzentos e cinquenta) maços de cigarros de
procedência estrangeira, sem documentação comprobatória de sua regular importação.
CP, art. 334-A. Promoção de arquivamento com base no princípio da insignificância.
Discordância do Juízo Federal. Remessa dos autos nos termos do art. 28 do CPP c/c o
art. 62, IV, da LC nº 75/93. Observância da Orientação nº 25/2016 da 2ª CCR, segundo
a qual procede-se ao "arquivamento de investigações criminais referentes a condutas que
se adéquem ao contrabando de cigarros quando a quantidade apreendida não superar 153
(cento e cinquenta e três) maços de cigarros, seja pela diminuta reprovabilidade da
conduta, seja pela necessidade de se dar efetividade à repressão ao contrabando de vulto,
ressalvada a reiteração de condutas que cobra a persecução penal". Hipótese, contudo,
em que se revela inviável o arquivamento do procedimento investigatório, pois a
quantidade apreendida com a investigada supera o mencionado patamar, evidenciando
quantidade incompatível com mero consumo pessoal. Não homologação do
arquivamento e designação de outro membro do MPF para dar prosseguimento às
investigações, propondo, se for o caso, o acordo tratado na Resolução nº 181, com as
alterações promovidas pela Resolução nº 183, ambas do CNMP.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, a maioria, deliberou pela não homologação
de arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Restou vencida a Dra. Luiza
Cristina Fonseca Frischeisen, que juntou voto. Participou da votação o Dr. Juliano
Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.
JF/SP-000653630.2016.4.03.6181-INQ

Voto: 817/2019

Origem: JUSTIÇA FEDERAL
- SEÇÃO JUDICIÁRIA DO
ESTADO
DE
SÃO
PAULO/SP
Dr(a) ROGERIO JOSE BENTO SOARES DO NASCIMENTO
Inquérito Policial. Apreensão de 500 (quinhentos) maços de cigarros de procedência
estrangeira, sem documentação comprobatória de sua regular importação. CP, art. 334A. Promoção de arquivamento com base no princípio da insignificância. Discordância
do Juízo Federal. Remessa dos autos nos termos do art. 28 do CPP c/c o art. 62, IV, da
LC nº 75/93. Observância da Orientação nº 25/2016 da 2ª CCR, segundo a qual procedese ao "arquivamento de investigações criminais referentes a condutas que se adéquem
ao contrabando de cigarros quando a quantidade apreendida não superar 153 (cento e
cinquenta e três) maços de cigarros, seja pela diminuta reprovabilidade da conduta, seja
pela necessidade de se dar efetividade à repressão ao contrabando de vulto, ressalvada a
reiteração de condutas que cobra a persecução penal". Hipótese, contudo, em que se
revela inviável o arquivamento do procedimento investigatório, pois a quantidade
apreendida com o investigado supera o mencionado patamar, evidenciando quantidade
incompatível com mero consumo pessoal. Não homologação do arquivamento e
designação de outro membro do MPF para dar prosseguimento às investigações,
propondo, se for o caso, o acordo tratado na Resolução nº 181, com as alterações
promovidas pela Resolução nº 183, ambas do CNMP.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, a maioria, deliberou pela não homologação
de arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Restou vencida a Dra. Luiza
Cristina Fonseca Frischeisen, que juntou voto. Participou da votação o Dr. Juliano
Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.
JF-SJR-0003908Voto: 822/2019
02.2016.4.03.6106-APE

Origem: JUSTIÇA FEDERAL
- 6ª SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA
- SÃO JOSÉ DO RIO
PRETO/SP
Dr(a) ROGERIO JOSE BENTO SOARES DO NASCIMENTO
Denúncia oferecida pelo Ministério Público Federal em desfavor do investigado pela
prática do crime de descaminho (CP, art. 334). Apreensão de mercadorias estrangeiras,
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sem a devida documentação fiscal, no dia 18/03/2015. Tributos iludidos calculados em
R$ 8.516,51. O Procurador da República oficiante considerou incabível o oferecimento
da suspensão condicional do processo, em razão da existência de outros sete
procedimentos administrativos envolvendo o investigado, bem como pelo fato de já
terem sido instaurados outros dois inquéritos policiais contra o réu, conquanto
arquivados, e proposta uma outra ação penal, na qual foi absolvido sumariamente.
Discordância do Juízo, ao fundamento de que "embora as anotações em nome do
acusado tenham o condão de afastar a aplicabilidade do Princípio da Insignificância,
tais ocorrências não impedem propositura da Suspensão Condicional do Processo".
Aplicação analógica do art. 28 do CPP e da Súmula nº 696 do STF. Em casos similares,
em que a ofensa ao bem jurídico é ínfima e as reiterações não demonstram
habitualidade delitiva elevada, a 2ª CCR tem entendido pela aplicabilidade do acordo
de não persecução penal, que se destina a dar maior racionalidade e efetividade ao
sistema penal, permitindo que o Ministério Público e o Poder Judiciário priorizem os
delitos mais graves (Resolução nº 181, com as alterações feitas pela Resolução nº183,
ambas do CNMP). Logo, considerando que as reiterações, tais como descritas no
presente feito, não constituiriam óbice ao oferecimento do acordo de não persecução
penal, não podem, na mesma linha, inviabilizar o oferecimento do benefício da
suspensão condicional do processo. No mesmo sentido, precedente desta 2ª CCR:
0005175-43.2015.4.03.6106, 729ª Sessão Ordinária, 14/11/2018, unânime. Decisão
pelo oferecimento da suspensão condicional do processo.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pelo
oferecimento da suspensão condicional do processo, nos termos do voto do(a)
relator(a). Participaram da votação os membros Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de
Carvalho e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

Processo:

1.34.001.006016/2018-10

Relator(a):
Ementa:

Dr(a) ROGERIO JOSE BENTO SOARES DO NASCIMENTO
Notícia de Fato. Possível prática do crime descrito no art. 140 do CP. Relato de que advogada,
nos autos de ação ajuizada em face do INSS, teria injuriado o perito nomeado pelo Juízo nas
alegações expostas no recurso inominado, ao tecer considerações pejorativas acerca da perícia
realizada. A Procuradora oficiante na Procuradoria da República em São Paulo promoveu o
declínio de atribuições para a Procuradoria da República no município de Guarulhos/SP, uma
vez que a ação foi ajuizada perante o Juizado Especial Federal Cível daquela localidade. Ao
receber os autos, o Procurador da República oficiante na PRM-Guarulhos suscitou o presente
conflito negativo de atribuições, aduzindo que a ciência das palavras injuriosas ocorreu em São
Paulo. Remessa dos autos a esta 2ª CCR/MPF, nos termos do art. 62, VII, da LC nº 75/93.
Assiste razão ao Procurador da República suscitante, uma vez que o perito teve ciência das
supostas alegações injuriosas no dia 17/08/2018, quando foi intimado pessoalmente em sua
residência localizada em São Paulo/SP. Ademais, a conduta ora em análise foi perpetrada no
âmbito de Turma Recursal do Juizado Especial Federal, cuja sede é precisamente na cidade de
São Paulo. Atribuição da Procuradora da República oficiante na PR/SP, ora suscitada.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela atribuição do
suscitado, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros Dr. Juliano
Baiocchi Villa-Verde de Carvalho e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

Deliberação:
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Processo:

1.29.009.000004/2019-52 - Eletrônico

Origem:
PROCURADORIA
DA
REPÚBLICA
NO
MUNICÍPIO DE S.DO
LIVRAMENTO-RS

Relator(a):
Ementa:

Dr(a) ROGERIO JOSE BENTO SOARES DO NASCIMENTO
Notícia de Fato instaurada a partir de Representação Fiscal para Fins Penais, oriunda da Receita
Federal do Brasil, que informa a suposta prática do crime de contrabando (CP, art. 334-A).
Relato de que, no dia 05/02/2018, na BR-290, km 550, no município de Rosário do Sul, a
Polícia Rodoviária Federal, em abordagem a um veículo, apreendeu, em poder do ora noticiado,
mercadoria de origem e procedência estrangeira, notadamente 01 (uma) unidade de espingarda
de pressão Rochester calibre 5.5mm e 03 (três) caixas de chumbinho apolo para espingarda de
pressão com 100 (cem) unidades cada, que foram introduzidas no território nacional sem a
documentação comprobatória de sua regular importação. Promoção de arquivamento, com base
no princípio da insignificância, sob a tese de que "a exigência de autorização do Exército em
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casos tais (armas de pressão em bagagem acompanhada) é duvidosa. Por essa razão, sendo o
armamento de baixa lesividade e de uso permitido, não há como ser considerado o fato
contrabando. Somente poderia ser descaminho, acaso houvesse o excesso na cota e em valor
superior ao considerado pela Fazenda como próprio para execução". Revisão de arquivamento
(LC nº 75/93, art. 62, IV). Diante da previsão legal de autorização prévia do Exército (DecretoLei nº 3.665/2000, arts.183 e 204), conclui-se que a introdução de armas de pressão no País
ficou sujeita a proibição relativa, de modo que, quando executada de forma clandestina, sem
observância do mencionado regulamento, o agente pratica o delito de contrabando, que, em
regra, não admite a aplicação do princípio da insignificância. Precedentes da 2ª CCR: 500220795.2016.4.04.7106, Voto n° 4403/2018, 719ª Sessão de Revisão, de 09/07/2018, unânime;
5001176-40.2016.4.04.7106, Voto nº 4536/2018, 721ª Sessão de Revisão, de 13/08/2018,
unânime. Designação de outro membro do Ministério Público Federal para dar prosseguimento
às investigações, propondo, se for o caso, o acordo tratado na Resolução nº 181, com as
alterações promovidas pela Resolução nº 183, ambas do CNMP.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela não homologação
de arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros Dr.
Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

DPF/JZO/BA-0089/2016-INQ

Voto: 812/2019

Origem: SUBJUR/PRM-PE
- SUBCOORDENADORIA
JURIDICA
DA
PRM/PETROLINA
Dr(a) ROGERIO JOSE BENTO SOARES DO NASCIMENTO
Inquérito Policial. Tentativa do crime de furto em detrimento de empresa de distribuição de
energia elétrica do Estado de Pernambuco. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado
nº 33 da 2ª CCR). Inexistência de lesão a bens, serviços ou interesse da União ou de suas
autarquias e empresas públicas. Ausência de elementos de informação capazes de justificar
a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal. Homologação do
declínio em favor do Ministério Público Estadual.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação
do declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os
membros Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho e a Dra. Luiza Cristina Fonseca
Frischeisen.
SR/DPF/MA-00068/2017-INQ

Voto: 360/2019

SR/DPF/MG-01099/2014-INQ

Voto: 808/2019

Origem: GABPR6-JGJ JURACI
GUIMARAES
JUNIOR
Dr(a) ROGERIO JOSE BENTO SOARES DO NASCIMENTO
Inquérito Policial instaurado para apurar crime de furto (CP, art. 155) contra agência dos
Correios localizada no município de Olinda Nova do Maranhão/MA. Subtração de R$
83.667,30, integralmente pertencente ao Banco do Brasil. Revisão de declínio de
atribuições (Enunciado nº 33). Furto praticado em face de agência de banco postal.
Responsabilidade do Banco do Brasil por eventuais perdas, danos, roubos, furtos ou
destruição de bens cedidos pela empresa pública federal, não restando configurado, no caso,
real e expressivo prejuízo aos Correios. Danos ao serviço postal não evidenciados.
Precedentes do STJ (CC nº 145.800/TO, DJe 25/4/2016; CC nº 133.751/SP, DJe 4/12/2014)
e da 2ª CCR (JF/CE-0000735-11.2017.4.05.8100-INQ, 676ª Sessão de Revisão, 24/4/2017,
unânime). Carência de elementos de informação capazes de legitimar, até o momento, a
atribuição do Ministério Público Federal para persecução penal. Homologação do declínio
em favor do Ministério Público Estadual.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação
do declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os
membros Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho e a Dra. Luiza Cristina Fonseca
Frischeisen.
Origem: GABPRM2-TCA THIAGO CUNHA DE
ALMEIDA
Dr(a) ROGERIO JOSE BENTO SOARES DO NASCIMENTO
Inquérito Policial. Crime de apropriação indébita (CP, art. 168, § 1º, III) em detrimento de
particular. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 33 da 2ª CCR). Advogada que
teria se apropriado de valores resultantes de ação previdenciária. Prejuízo suportado
unicamente pelo particular. Ausência de elementos de informação capazes de justificar a
atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal. Precedentes desta 2ª
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CCR: 1.34.038.000071/2014-55, 1.36.001.000241/2013-63. Homologação do declínio de
atribuições ao Ministério Público Estadual.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação
do declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os
membros Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho e a Dra. Luiza Cristina Fonseca
Frischeisen.
SR/PF/CE-00421/2017-INQ

Voto: 810/2019

Origem:
GABPRM1AKTTN - ANA KARIZIA
TAVORA
TEIXEIRA
NOGUEIRA
Dr(a) ROGERIO JOSE BENTO SOARES DO NASCIMENTO
Inquérito Policial. Suposta oferta irregular de cursos de graduação sem a autorização do
Ministério da Educação (MEC). Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 33). A
conduta em tela não acarreta lesão a bens, serviços ou interesse direto da União ou de suas
entidades. O fato de o curso ofertado não possuir autorização do órgão responsável não
atrai por si só a competência federal. Os fatos noticiados podem configurar, em tese, crimes
de estelionato e/ou contra as relações de consumo. Prejuízo restrito aos particulares que
pagaram por um curso ilegítimo. Precedente 2ª CCR: IPL nº SR/DPF/PA-00507/2014INQ (711ª Sessão, de 09/04/2018, unânime). Ausência de elementos de informação
capazes de legitimar a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal.
Homologação do declínio ao Ministério Público Estadual.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação
do declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os
membros Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho e a Dra. Luiza Cristina Fonseca
Frischeisen.
1.04.005.000002/2019-72 - Eletrônico

Voto: 844/2019

Origem:
PROCURADORIA
REPUBLICA
GRANDE DO SUL

DA
RIO

Dr(a) ROGERIO JOSE BENTO SOARES DO NASCIMENTO
Notícia de Fato instaurada a partir de expediente encaminhado pela Vara do Trabalho de
Alvorada/RS. Durante a instrução processual de reclamação trabalhista, restou comprovado que
a despedida do reclamante se deu por justa causa, em razão da apresentação de atestado médico
falso ao seu empregador. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª CCR).
Documento falso apresentado perante empresa privada. Ausência de elementos de informação
capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal.
Precedentes do STJ (CC 119.939/PR, Terceira Seção, DJe 7/5/2012) e da 2ª CCR
(Procedimento nº 1.29.000.003441/2014-01, 626ª Sessão Ordinária, de 31/08/2015, unânime).
Homologação do declínio ao Ministério Público Estadual.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros
Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

Processo:

1.11.000.001803/2018-80 - Eletrônico

Relator(a):
Ementa:

Dr(a) ROGERIO JOSE BENTO SOARES DO NASCIMENTO
Notícia de Fato. Particular que registrou ocorrência na sede da Polícia Federal em Alagoas,
alegando que sua conta-corrente foi movimentada por terceiros, com cartão magnético, sem sua
autorização, no dia 27/07/2018, e que a Caixa Econômica Federal " CEF afirmou não haver
indícios de fraude. Informações da CEF de que não será efetuada a reconstituição financeira da
movimentação contestada. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 " 2ª CCR).
Eventual dano ocorrido em prejuízo de particular. Ausência de lesão direta a bem, serviço ou
interesse da União ou de suas entidades. Carência de elementos de informação capazes de
legitimar a atribuição do Ministério Público Federal para persecução penal. Homologação do
declínio em favor do Ministério Público Estadual.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros
Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.
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Deliberação:

298.

Dr(a) ROGERIO JOSE BENTO SOARES DO NASCIMENTO
Procedimento Investigatório Criminal. Suposto crime de moeda falsa (CP, art. 289, § 1º).
Apreensão de 7 (sete) cédulas contrafeitas no interior de um veículo. Revisão de declínio de
atribuições (Enunciado nº 32). Falsificação grosseira, ante a constatação imediata da falsidade
pelo condutor e testemunhas do flagrante e ainda a informação de ausência de qualquer
dispositivo de segurança que pudesse imitar cédulas legítimas. Súmula 73 do STJ: "A utilização
de papel moeda grosseiramente falsificado configura, em tese, o crime de estelionato, da
competência da Justiça Estadual". Homologação do declínio.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros
Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.
1.17.000.001912/2018-83 - Eletrônico

Relator(a):
Ementa:

Dr(a) ROGERIO JOSE BENTO SOARES DO NASCIMENTO
Notícia de Fato instaurada a partir de manifestação apresentada em Sala de Atendimento ao
Cidadão. Relata o noticiante que recebeu, através de um telefonema, uma proposta de
reembolso pecuniário referente ao "caso Collor", desde que arcasse com as despesas cartorárias
decorrentes do processo. Acrescenta, ainda, que não depositou o dinheiro solicitado por
"perceber que se tratava de um golpe". Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 "
2ª CCR). Possível crime tentado de estelionato contra particular. Ausência de lesão direta a
bem, serviço ou interesse da União ou de suas entidades. Carência de elementos de informação
capazes de legitimar a atribuição do Ministério Público Federal para persecução penal.
Homologação do declínio em favor do Ministério Público Estadual.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros
Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

Voto: 841/2019

1.18.001.000093/2019-91 - Eletrônico

Relator(a):
Ementa:

Dr(a) ROGERIO JOSE BENTO SOARES DO NASCIMENTO
Notícia de Fato instaurada a partir de manifestação apresentada em Sala de Atendimento ao
Cidadão. Relato de suposta prática do crime de ameaça (CP, art. 147) em aparente contexto de
violência doméstica. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 " 2ª CCR). Ausência
de lesão direta a bem, serviço ou interesse da União ou de suas entidades. Carência de elementos
de informação capazes de legitimar a atribuição do Ministério Público Federal para persecução
penal. Homologação do declínio em favor do Ministério Público Estadual.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros
Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

Processo:

Relator(a):
Ementa:

1.21.004.000393/2018-73

Voto: 848/2019

Origem:
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Voto: 806/2019

Origem:
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NO
MUNICÍPIO
DE
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Origem:
PROCURADORIA
REPÚBLICA
MUNICÍPIO
CORUMBÁ-MS

DA
NO
DE

Dr(a) ROGERIO JOSE BENTO SOARES DO NASCIMENTO
Notícia de Fato. Possíveis crimes de descaminho e de violação de direito autoral por parte de
três investigadas. Apreensão de diversas mídias de DVD inautênticas e de origem estrangeira.
1) Possível crime descrito no art. 334 do CP. Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV).
Tributos sonegados nos valores de R$ 27,93; R$ 43,56; e R$ 92,45. Investigadas que não
possuem histórico de reiteração nos últimos cinco anos. Incidência do Enunciado nº 49 desta
2ª CCR. Homologação do arquivamento. 2) Quanto à prática de eventual crime de violação de
direito autoral (CP, art. 184, § 2º), o mero fato de as mídias de DVD terem sido adquiridas no
exterior não caracteriza situação que viole interesse, bens ou serviços da União, de suas
autarquias ou empresas públicas federais. Precedente deste Colegiado: 1.25.008.000506/201851, 728ª Sessão Ordinária, 12/11/2018, unânime. Homologação do declínio de atribuições ao
Ministério Público Estadual.
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Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento e do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual, nos termos do voto
do(a) relator(a). Participaram da votação os membros Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de
Carvalho e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

Processo:

1.22.000.003958/2018-77 - Eletrônico

Relator(a):
Ementa:

Dr(a) ROGERIO JOSE BENTO SOARES DO NASCIMENTO
Notícia de Fato instaurada a partir de manifestação sigilosa apresentada em Sala de
Atendimento ao Cidadão. Relata o noticiante suposta prática de pedofilia e tráfico de drogas
em determinada residência nas proximidades de um colégio público. Revisão de declínio de
atribuições (Enunciado nº 32 " 2ª CCR). Ausência de indícios de transnacionalidade.
Circunstâncias fáticas que não apontam qualquer infração penal em prejuízo direto a bens,
serviços ou interesse da União ou de suas entidades. Inexistência de elementos de informação
capazes de legitimar a atribuição do Ministério Público Federal para persecução. Homologação
do declínio ao Ministério Público Estadual.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros
Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

Voto: 209/2019

Voto: 842/2019

Origem:
PROCURADORIA
DA
REPUBLICA - MINAS
GERAIS

Processo:

1.22.021.000072/2018-23 - Eletrônico

Relator(a):
Ementa:

Dr(a) ROGERIO JOSE BENTO SOARES DO NASCIMENTO
Notícia de Fato instaurada para apurar suposto crime de falsidade ideológica, atribuído aos
advogados de um indivíduo preso por tentativa de homicídio contra Policiais Rodoviários
Federais em serviço. Em pedido de Liberdade Provisória, dirigido ao Juízo de Direito da Vara
Criminal da Comarca de Paracatu/MG, foi juntada uma declaração falsa, em tese, atestando
que o preso era funcionário de determinada empresa. Revisão de declínio de atribuições
(Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Caso em que a falsidade aconteceu em processo que tramitava
na Justiça Estadual. Ainda que tenha havido posterior declínio à Justiça Federal do feito que
apurava o crime contra servidores federais em serviço, o crime de falso em questão ocorreu em
face da Justiça Estadual. Ausência de lesão direta a bem, serviço ou interesse da União ou de
suas entidades. Carência de elementos de informação capazes de legitimar a atribuição do
Ministério Público Federal para persecução penal. Homologação do declínio em favor do
Ministério Público Estadual.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros
Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

Deliberação:

303.

Publicação: quinta-feira, 14 de março de 2019

Deliberação:

Deliberação:

302.

Divulgação: quarta-feira, 13 de março de 2019

Voto: 850/2019

Origem:
PROCURADORIA
DA
REPÚBLICA
NO
MUNICÍPIO
DE
PARACATU/UNAÍ-MG

Processo:

1.24.001.000013/2019-08 - Eletrônico

Origem:
PROCURADORIA
DA
REPÚBLICA
NO
MUNICÍPIO
DE
CAMPINA GRANDE-PB

Relator(a):
Ementa:

Dr(a) ROGERIO JOSE BENTO SOARES DO NASCIMENTO
Notícia de Fato. Narrativa de que, em 01/11/2018, a Polícia Rodoviária Federal abordou
determinado veículo, na altura do KM 140, da BR 104, conduzido por S.G.D.A., ocasião em
que identificou a incompatibilidade entre o número do chassi registrado no documento CRLV
e o número do chassi gravado no motor do veículo. Constatação de que se tratava de veículo
"clonado", cujo verdadeiro possuía restrição de roubo/furto, sendo a cédula do CRLV
apresentada materialmente verdadeira, apesar de ser ideologicamente falsa, em razão da
divergência na informação quanto ao chassi. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado n°
32 da 2ª CCR). Informações de que uma grande quantidade de cédulas em branco de CRLV"s
foi subtraída do DETRAN/PE em passado recente e vem sendo utilizada para a "clonagem" de
veículos roubados/furtados. Notícia de que a Polícia Federal e o MPF em Campina Grande/PB
se depararam com diversas ocorrências relativas ao uso de documento falso, consistente na
apresentação da CRLV ideologicamente falsa a policiais rodoviários federais. Ausência, no
caso concreto, de elementos mínimos indicativos de que o ora noticiado tinha consciência de
que o veículo era "clonado", assim como de que o documento que apresentou aos policiais seria
falso. Inexistência de indícios de qualquer envolvimento do noticiado com a subtração do
veículo e a sua adulteração. Inocorrência do crime de uso de documento falso (CP, art. 304),
fato que afasta, em consequência, a competência da Justiça Federal. Ausência de lesão direta a
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Deliberação:

304.

bem, serviço ou interesse da União ou de suas entidades. Carência de elementos de informação
capazes de legitimar a atribuição do Ministério Público Federal para persecução penal.
Homologação do declínio em favor do Ministério Público Estadual.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros
Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

Relator(a):
Ementa:

Dr(a) ROGERIO JOSE BENTO SOARES DO NASCIMENTO
Notícia de Fato instaurada a partir de Representação Fiscal para Fins Penais " RFFP. Em
determinado procedimento de fiscalização, a Receita Federal em Curitiba constatou fatos que
configurariam, em tese, crime contra a ordem tributária. Contribuinte ora noticiado que emitiu
duplicatas simuladas, com o intuito de obter valores depreendidos, lesando uma instituição
privada. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 " 2ª CCR). A conduta de emitir
fatura, duplicata ou nota de venda que não corresponde à mercadoria vendida, em quantidade
ou qualidade, ou ao serviço prestado é delito previsto no artigo 172 do CP, no capítulo VI,
dedicado ao estelionato e outras fraudes, não se enquadrando no rol de delitos tipificados na
Lei 8.137/90 que define os crimes contra a ordem tributária. Caso em que o crime narrado na
RFFP em questão não foi praticado em detrimento de bens, serviços ou interesses da União ou
de suas entidades autárquicas ou empresas públicas. Carência de elementos de informação
capazes de legitimar a atribuição do Ministério Público Federal para persecução penal.
Homologação do declínio em favor do Ministério Público Estadual.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros
Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

Processo:

Deliberação:

Processo:

Relator(a):
Ementa:

Deliberação:

307.
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1.25.000.000010/2019-39 - Eletrônico

Relator(a):
Ementa:

306.

Publicação: quinta-feira, 14 de março de 2019

Processo:

Deliberação:

305.

Divulgação: quarta-feira, 13 de março de 2019

Processo:

1.26.000.004232/2018-11 - Eletrônico

Voto: 840/2019

Voto: 200/2019

Origem:
PROCURADORIA
DA
REPUBLICA - PARANA

Origem:
PROCURADORIA
REPUBLICA
PERNAMBUCO

DA
-

Dr(a) ROGERIO JOSE BENTO SOARES DO NASCIMENTO
Notícia de Fato instaurada a partir de manifestação sigilosa apresentada em Sala de
Atendimento ao Cidadão, dando conta de suposto crime de estelionato praticado contra
determinada advogada. Diz o noticiante que um contrato advocatício, realizado no Brasil para
a prestação de serviços em Portugal, teria sido rompido sem o reembolso das despesas
sustentadas pela advogada. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 " 2ª CCR).
Crime, em tese, praticado contra particular. Ausência de lesão direta a bem, serviço ou interesse
da União ou de suas entidades. Carência de elementos de informação capazes de legitimar a
atribuição do Ministério Público Federal para persecução penal. Homologação do declínio em
favor do Ministério Público Estadual.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros
Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.
1.26.000.004268/2018-96 - Eletrônico

Voto: 201/2019

Origem:
PROCURADORIA
REPUBLICA
PERNAMBUCO

DA
-

Dr(a) ROGERIO JOSE BENTO SOARES DO NASCIMENTO
Notícia de Fato instaurada a partir de manifestação, acerca de possível crime de estelionato
contra particular, apresentada em Sala de Atendimento ao Cidadão. Suposta compra sem a
devida entrega do produto ou devolução do dinheiro. Revisão de declínio de atribuições
(Enunciado nº 32 " 2ª CCR). Ausência de lesão direta a bem, serviço ou interesse da União ou
de suas entidades. Carência de elementos de informação capazes de legitimar a atribuição do
Ministério Público Federal para persecução penal. Homologação do declínio em favor do
Ministério Público Estadual.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros
Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.
1.26.005.000251/2018-10 - Eletrônico

Voto: 846/2019

Origem:
PROCURADORIA
DA
REPÚBLICA
NO
MUNICÍPIO
DE
GARANHUNS/ARCOV.
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Relator(a):
Ementa:

Deliberação:

308.

Processo:

Relator(a):
Ementa:

Deliberação:

309.

Publicação: quinta-feira, 14 de março de 2019
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Dr(a) ROGERIO JOSE BENTO SOARES DO NASCIMENTO
Notícia de Fato. Diversas manifestações ofertadas perante a Sala de Atendimento ao Cidadão,
comunicando supostas fraudes praticadas por empresa que se dedica a operações no mercado
de criptomoedas. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Empresa
noticiada que estaria obtendo recursos de terceiros mediante a falsa promessa de pagamento de
remuneração, caracterizando a existência de possível crime contra a economia popular ou de
possível crime de estelionato. Prejuízos restritos a particulares. Aplicação da súmula nº 498 do
STF: "Compete à Justiça dos Estados, em ambas as instâncias, o processo e o julgamento dos
crimes contra a economia popular". Ausência de indícios de crime contra o Sistema Financeiro
Nacional. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros
Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.
1.29.000.004676/2018-36 - Eletrônico

Voto: 548/2019

Origem:
PROCURADORIA
REPUBLICA
GRANDE DO SUL

DA
RIO

Dr(a) ROGERIO JOSE BENTO SOARES DO NASCIMENTO
Notícia de Fato. Particular que comunica ter sido vítima do crime de estelionato. CP, art. 171.
Relata a vítima que recebeu uma ligação de pessoa informando que ela tinha valores atrasados
a receber decorrentes de um processo na Justiça Federal e que, para a liberação desse dinheiro,
deveria fazer um depósito em uma conta no Banco do Brasil, a fim de impedir complicações
com o imposto de renda. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 " 2ª CCR).
Ausência de lesão direta a bem, serviço ou interesse da União ou de suas entidades. Carência
de elementos de informação capazes de legitimar a atribuição do Ministério Público Federal
para persecução penal. Homologação do declínio em favor do Ministério Público Estadual.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros
Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

Processo:

1.29.003.000392/2018-41 - Eletrônico

Relator(a):
Ementa:

Dr(a) ROGERIO JOSE BENTO SOARES DO NASCIMENTO
Notícia de Fato instaurada a partir de manifestação apresentada em Sala do Cidadão, dando
conta da possível ocorrência de crime contra a ordem tributária. Relato de não emissão de nota
fiscal referente à venda de produtos, assim como da possível comercialização de produto sem
autorização da ANVISA ou registro no órgão competente, por farmácia de manipulação situada
no Município de Novo Hamburgo/RS. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado n° 32 da
2ª CCR). Constatação pela Polícia Federal de que a farmácia de manipulação citada na
manifestação está devidamente licenciada (com registro na ANVISA) e os produtos que
comercializa estão em conformidade com a IN nº 09, de 17/08/2009, da Diretoria Colegiada da
Agência nacional de Vigilância Sanitária. Quanto à comercialização de produtos e serviços sem
a devida emissão de nota fiscal, vislumbra-se possível sonegação de Imposto Sobre Circulação
de Mercadorias e Serviços " ICMS, de competência estadual. Ausência de elementos de
informação capazes de legitimar a atribuição do MPF para persecução penal. Precedente da 2ª
CCR: Voto n° 1147/2017, Processo n° 1.17.001.000187/2016-54, sessão n° 673, de
06/03/2017, unânime. Homologação do declínio em favor do Ministério Público Estadual.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros
Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

Deliberação:

310.

Divulgação: quarta-feira, 13 de março de 2019

Voto: 204/2019

Voto: 555/2019

Origem:
PROCURADORIA
DA
REPÚBLICA
NO
MUNICÍPIO DE NOVO
HAMBURGO-RS

Processo:

1.30.001.000066/2019-13 - Eletrônico

Origem:
PROCURADORIA
DA
REPUBLICA - RIO DE
JANEIRO

Relator(a):
Ementa:

Dr(a) ROGERIO JOSE BENTO SOARES DO NASCIMENTO
Notícia de Fato instaurada a partir de representação encaminhada por particular. Relato da
prática, em tese, de sonegação fiscal por diversas empresas do ramo de editoras e gráficas, que
fariam uso da imunidade tributária cultural prevista no art. 150, VI, "d", da Constituição
Federal, para comercialização de papel. As empresas adquiririam papel sem o pagamento de
tributos, por força da imunidade, mas não o utilizariam para impressão de livros, jornais ou
periódicos, e sim para a comercialização de papel. Aduz ainda o envolvimento de fiscais em
"corrupção" relacionada a esses fatos. Indagado posteriormente, o representante não soube
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Deliberação:

311.
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informar se seriam Auditores da Receita Federal ou servidores do Fiscos Estadual e Municipal.
Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 " 2ª CCR). Tendo em vista que, no caso
noticiado, supostamente incide imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias
e sobre prestações de serviços de transporte interestadual, intermunicipal e de comunicação
(ICMS), os indícios são de que se trate de servidores relacionados à Fazenda Estadual ou
Municipal, bem como que o tributo sonegado seja estadual. Ausência de lesão direta a bem,
serviço ou interesse da União ou de suas entidades. Carência de elementos de informação
capazes de legitimar a atribuição do Ministério Público Federal para persecução penal.
Homologação do declínio em favor do Ministério Público Estadual.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros
Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.
1.30.001.000159/2019-48 - Eletrônico

Relator(a):
Ementa:

Dr(a) ROGERIO JOSE BENTO SOARES DO NASCIMENTO
Notícia de Fato instaurada a partir da remessa, por particular, de carta simples ao Ministério
Público Federal. Informações acerca de um suposto grupo de milícia que atuaria no bairro de
Vista Alegre, no Rio de Janeiro, praticando diversos ilícitos, tais como roubo, estelionato,
receptação, usura e fraudes eleitorais em eleições municipais. Revisão de declínio de
atribuições (Enunciado nº 32 " 2ª CCR). Ausência de lesão direta a bem, serviço ou interesse
da União ou de suas entidades. Carência de elementos de informação capazes de legitimar a
atribuição do Ministério Público Federal para persecução penal. Homologação do declínio em
favor do Ministério Público Estadual.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros
Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

Voto: 849/2019

Voto: 845/2019

Origem:
PROCURADORIA
DA
REPUBLICA - RIO DE
JANEIRO

Processo:

1.30.001.000168/2019-39 - Eletrônico

Relator(a):
Ementa:

Dr(a) ROGERIO JOSE BENTO SOARES DO NASCIMENTO
Notícia de Fato instaurada a partir de cópias de inquérito civil em trâmite no âmbito da
Procuradoria Regional do Trabalho da 1ª Região, que, por sua vez, originou-se da comunicação
anônima de que determinada empresa perpetraria irregularidades de cunho trabalhista em seu
programa de estágio, além de estar supostamente falsificando assinaturas visando à concessão
de empréstimos consignados fraudulentos, o que poderia, em tese, configurar a prática do delito
previsto no artigo 171 do CP. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 " 2ª CCR).
As supostas irregularidades referentes ao desvirtuamento de estágio na empresa noticiada
cingem-se à esfera trabalhista, de modo que não se justifica a deflagração de uma investigação
de cunho penal em relação a essas violações, de caráter meramente trabalhista. Caso em que a
falsificação das assinaturas dos aposentados consistiria em meio fraudulento utilizado pela
empresa noticiada para elaborar falsos contratos de concessão de empréstimos consignados, no
intuito de se obter vantagem ilícita em prejuízo dos aposentados. Conduta se amolda, em tese,
ao tipo penal descrito no art. 171 do CP. Suposta prática delitiva que teria causado lesão apenas
ao patrimônio dos aposentados que tiveram suas assinaturas falsificadas para a elaboração de
contratos de concessão de empréstimos consignados fraudulentos, não havendo infrações
penais praticadas em detrimento de bens, serviços ou interesses da União ou de suas entidades
autárquicas ou empresas públicas. Carência de elementos de informação capazes de legitimar
a atribuição do Ministério Público Federal para persecução penal. Homologação do declínio
em favor do Ministério Público Estadual.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros
Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

Deliberação:

313.

Publicação: quinta-feira, 14 de março de 2019

Processo:

Deliberação:

312.

Divulgação: quarta-feira, 13 de março de 2019

Voto: 843/2019

Origem:
PROCURADORIA
DA
REPUBLICA - RIO DE
JANEIRO

Processo:

1.30.001.000177/2019-20 - Eletrônico

Origem:
PROCURADORIA
DA
REPUBLICA - RIO DE
JANEIRO

Relator(a):
Ementa:

Dr(a) ROGERIO JOSE BENTO SOARES DO NASCIMENTO
Notícia de Fato instaurada a partir de representação encaminhada por particular, por meio da
qual informa suposta ocupação irregular na margem da via férrea no bairro Bangu, no Rio de
Janeiro/RJ. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 " 2ª CCR). Informações da
Secretaria de Patrimônio da União de que a área em comento não pertence ao ente Federal.
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Deliberação:

314.

145

Ausência de lesão direta a bem, serviço ou interesse da União ou de suas entidades. Carência
de elementos de informação capazes de legitimar a atribuição do Ministério Público Federal
para persecução penal. Homologação do declínio em favor do Ministério Público Estadual.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros
Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.
1.30.001.000240/2019-28 - Eletrônico

Relator(a):
Ementa:

Dr(a) ROGERIO JOSE BENTO SOARES DO NASCIMENTO
Notícia de Fato instaurada a partir de representação encaminhada por particular. Relato da
suposta existência de quadrilha infiltrada em um prédio situado na Rua Borda do Mato, no Rio
de Janeiro/RJ. Segundo o representante estaria ocorrendo, no apartamento 101 do prédio, uso
e venda de drogas, festas abusivas, brigas, confusões diárias, ameaças, palavrões, presença de
supostos marginais circulando livremente pela propriedade a qualquer hora, dentre outras
irregularidades. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 " 2ª CCR). Caso em que
não se verifica lesão direta a bem, serviço ou interesse da União ou de suas entidades. Carência
de elementos de informação capazes de legitimar a atribuição do Ministério Público Federal
para persecução penal. Homologação do declínio em favor do Ministério Público Estadual.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros
Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

Voto: 553/2019

Voto: 847/2019

Origem:
PROCURADORIA
DA
REPUBLICA - RIO DE
JANEIRO

Processo:

1.30.001.000355/2019-12 - Eletrônico

Relator(a):
Ementa:

Dr(a) ROGERIO JOSE BENTO SOARES DO NASCIMENTO
Notícia de Fato instaurada a partir de manifestação apresentada em Sala de Atendimento ao
Cidadão. Relata o noticiante suposta fraude bancária realizada por desconhecidos com uso
irregular de seu CPF. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 " 2ª CCR). Ausência
de lesão direta a bem, serviço ou interesse da União ou de suas entidades. Carência de elementos
de informação capazes de legitimar a atribuição do Ministério Público Federal para persecução
penal. Homologação do declínio em favor do Ministério Público Estadual.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros
Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

Deliberação:

316.

Publicação: quinta-feira, 14 de março de 2019

Processo:

Deliberação:

315.

Divulgação: quarta-feira, 13 de março de 2019

Processo:

1.30.001.003978/2018-66 - Eletrônico

Relator(a):
Ementa:

Dr(a) ROGERIO JOSE BENTO SOARES DO NASCIMENTO
Notícia de Fato instaurada com base em Relatório de Inteligência Financeira do COAF,
relacionado à "Operação Calabar", de atribuição do Ministério Público do Estado. Indícios da
ocorrência de crime de lavagem de dinheiro praticado por policiais militares investigados pelo
recebimento de propina para não coibir o tráfico no Município de São Gonçalo/RJ. Revisão de
declínio de atribuições (Enunciado nº 32 " 2ª CCR). Conforme dispõe o art. 2º, III, a e b, da Lei
nº 9.613/98, o processo e o julgamento do crime de lavagem de dinheiro será da competência
da Justiça Federal quando praticado contra o sistema financeiro e a ordem econômicofinanceira ou em detrimento de bens, serviços ou interesses da União, de suas entidades
autárquicas ou empresas públicas, ou ainda, quando a infração penal antecedente for de
competência da Justiça Federal (CC 113.359/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira
Seção, DJe 05/06/2013). Hipótese na qual não se identifica qualquer elemento indicativo da
prática de delito antecedente de competência da Justiça Federal, ou que demonstre ter a conduta
sido praticada contra o sistema financeiro ou a ordem econômico-financeira, ou em detrimento
de bens, serviços ou interesses da União, suas entidades autárquicas ou empresas públicas (art.
2º, III da Lei nº 9.613/98). Carência de elementos de informação capazes de legitimar, até o
momento, a atribuição do Ministério Público Federal para persecução penal. Homologação do
declínio em favor do Ministério Público Estadual.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros
Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

Deliberação:

Voto: 839/2019

Origem:
PROCURADORIA
DA
REPUBLICA - RIO DE
JANEIRO

Origem:
PROCURADORIA
DA
REPUBLICA - RIO DE
JANEIRO
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317.

Relator(a):
Ementa:

Dr(a) ROGERIO JOSE BENTO SOARES DO NASCIMENTO
Notícia de Fato instaurada a partir de manifestação sigilosa apresentada em Sala de
Atendimento ao Cidadão. Relato de possível crime de estelionato contra particulares decorrente
de suposta comercialização de cartões de crédito por meio de redes sociais. Revisão de declínio
de atribuições (Enunciado nº 32 " 2ª CCR). Ausência de lesão direta a bem, serviço ou interesse
da União ou de suas entidades. Carência de elementos de informação capazes de legitimar a
atribuição do Ministério Público Federal para persecução penal. Homologação do declínio em
favor do Ministério Público Estadual.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros
Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.
Voto: 546/2019

Origem:
PROCURADORIA
DA
REPUBLICA - RIO DE
JANEIRO

Processo:

1.30.001.005332/2018-13 - Eletrônico

Relator(a):
Ementa:

Dr(a) ROGERIO JOSE BENTO SOARES DO NASCIMENTO
Notícia de Fato instaurada a partir de Relatório de Inteligência Financeira, oriundo do Conselho
de Controle de Atividades Financeiras " COAF, dando conta da prática, em tese, do delito
tipificado no artigo 1º, da Lei nº 9.613/98. Movimentações financeiras atípicas por parte de
L.F.C., ex-servidor da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro "ALERJ. Revisão
de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 " 2ª CCR). Conforme dispõe o art. 2º, III, a e b, da
Lei nº 9.613/98, o processo e o julgamento do crime de lavagem de dinheiro será da
competência da Justiça Federal quando praticado contra o sistema financeiro e a ordem
econômico-financeira ou em detrimento de bens, serviços ou interesses da União, de suas
entidades autárquicas ou empresas públicas, ou ainda, quando a infração penal antecedente for
de competência da Justiça Federal (CC 113.359/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira
Seção, DJe 05/06/2013). Hipótese na qual não se identifica qualquer elemento indicativo da
prática de delito antecedente de competência da Justiça Federal, ou que demonstre ter a conduta
sido praticada contra o sistema financeiro ou a ordem econômico-financeira, ou em detrimento
de bens, serviços ou interesses da União, suas entidades autárquicas ou empresas públicas (art.
2º, III da Lei nº 9.613/98). Carência de elementos de informação capazes de legitimar, até o
momento, a atribuição do Ministério Público Federal para persecução penal. Homologação do
declínio em favor do Ministério Público Estadual.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros
Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.
1.30.020.000581/2018-94 - Eletrônico

Relator(a):
Ementa:

Dr(a) ROGERIO JOSE BENTO SOARES DO NASCIMENTO
Notícia de Fato instaurada a partir de representação encaminhada por particular. Relato da
prática, em tese, de crimes de ameaça e de falsidade de atestado médico, envolvendo
determinado vereador do Município de Itaboraí/RJ. Revisão de declínio de atribuições
(Enunciado nº 32 - 2ª CCR). Ausência de lesão direta a bem, serviço ou interesse da União ou
de suas entidades. Carência de elementos de informação capazes de legitimar a atribuição do
Ministério Público Federal para persecução penal. Homologação do declínio em favor do
Ministério Público Estadual.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros
Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

Processo:

Relator(a):
Ementa:

1.34.001.000194/2019-18

Voto: 549/2019

Origem:
PROCURADORIA
DA
REPUBLICA - RIO DE
JANEIRO

Processo:

Deliberação:

320.

Voto: 545/2019
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1.30.001.005052/2018-13 - Eletrônico

Deliberação:

319.

Publicação: quinta-feira, 14 de março de 2019

Processo:

Deliberação:

318.

Divulgação: quarta-feira, 13 de março de 2019

Voto: 811/2019

Origem:
PROCURADORIA
DA
REPÚBLICA
NO
MUNICÍPIO
DE
S.GONÇ/ITABOR/MAGE

Origem:
PROCURADORIA
REPÚBLICA
PAULO

DA
SÃO

Dr(a) ROGERIO JOSE BENTO SOARES DO NASCIMENTO
Notícia de Fato. Manifestação ofertada perante a Sala de Atendimento ao Cidadão. Narra o
noticiante que teria sido vítima de um golpe aplicado por um site falso de leilões. Revisão de
declínio de atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Narrativa que evidencia a prática de
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Deliberação:

Outras deliberações(Declínio)
321.
Processo:

Relator(a):
Ementa:

Deliberação:

322.

Divulgação: quarta-feira, 13 de março de 2019

Publicação: quinta-feira, 14 de março de 2019
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possível crime contra a economia popular, tendo em vista que a conduta tem por objetivo
enganar um número indeterminado de pessoas. Prejuízo restrito a particulares. Súmula nº 498
do STF. Ausência de elementos concretos de informação capazes de justificar, até o momento,
a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal. Homologação do declínio
em favor do Ministério Público Estadual.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros
Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

1.25.008.000011/2019-11 - Eletrônico

Voto: 951/2019

Origem:
PROCURADORIA
DA
REPÚBLICA
NO
MUNICÍPIO DE PONTA
GROSSA-PR

Dr(a) ROGERIO JOSE BENTO SOARES DO NASCIMENTO
Notícia de Fato autuada para apurar a prática, em tese, dos delitos tipificados nos artigos 337A e 203 do CP, haja vista a notícia oriunda da Justiça do Trabalho de Telêmaco Borba/PR, com
o envio de cópia da sentença condenatória ao pagamento de verbas trabalhistas e contribuições
previdenciárias em desfavor da empresa empregadora. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93,
art. 62, IV). 1) Com relação ao crime de sonegação de contribuição previdenciária (CP, art.
337-A), observa-se que foi curto o período pleiteado pelo trabalhador como tempo de trabalho
prestado à empresa, sendo de 12/01/2011 a 28/02/2011, o que reflete diretamente em baixo
valor devido a título de contribuição previdenciária. Incidência do princípio da insignificância.
Enunciado nº 49 da 2ª CCR. Homologação do arquivamento. 2) Quanto ao possível crime de
frustração de direito assegurado por lei trabalhista (CP, art. 203), o Conselho Institucional do
MPF, ao apreciar e acolher recurso interposto em face de decisão desta 2ª CCR, firmou
entendimento no sentido de que "a lesão a um restrito número de trabalhadores de uma pequena
empresa não tem significação para se ter como lesados interesses que cabe à União proteger e
preservar, ainda mais quando a lesão não atingiu o trabalhador em sua dignidade da pessoa
humana". Para o CIMPF, na linha de julgados do STF, "o simples fato de haver o
descumprimento de normas trabalhistas, prevendo direitos dos trabalhadores, não configura o
crime a ponto de deslocar a competência para a Justiça Federal" (NF nº 1.24.000.000526/201678, unânime, 4ª Sessão Ordinária, 10/05/2017). Competência da Justiça Federal para processar
e julgar os crimes contra a organização do trabalho quando tenham por objeto a organização
geral do trabalho ou direitos dos trabalhadores coletivamente considerados. Inexistência de
elementos de informação capazes de legitimar a atribuição do MPF para a persecução penal.
Homologação do declínio de atribuições ao MPE.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento e do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual, nos termos do voto
do(a) relator(a). Participaram da votação os membros Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de
Carvalho e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

Processo:

1.25.008.000742/2018-78 - Eletrônico

Voto: 205/2019

Origem:
PROCURADORIA
DA
REPÚBLICA
NO
MUNICÍPIO DE PONTA
GROSSA-PR

Relator(a):
Ementa:

Dr(a) ROGERIO JOSE BENTO SOARES DO NASCIMENTO
Notícia de Fato instaurada para apurar a prática, em tese, dos delitos tipificados nos artigos
337-A e 203 do CP, haja vista a notícia oriunda da Justiça do Trabalho de Telêmaco Borba/PR,
com o envio de cópia da sentença condenatória ao pagamento de verbas trabalhistas e
contribuições previdenciárias em desfavor da empresa empregadora. Revisão de arquivamento
(LC nº 75/93, art. 62, IV). 1) Com relação ao crime de sonegação de contribuição previdenciária
(CP, art. 337-A) observa-se que foi curto o período pleiteado pelo trabalhador como tempo de
trabalho prestado à empresa, sendo de 20/01/2011 a 17/02/2011, o que reflete diretamente em
baixo valor devido a título de contribuição previdenciária. Incidência do princípio da
insignificância, de acordo com a Orientação nº 30 da 2ª CCR e com o entendimento do STJ
(REsp 1709029/MG) que admite a aplicação do referido princípio nos crimes tributários
federais e de descaminho quando o débito tributário verificado não ultrapassar o limite de R$
20.000,00 (vinte mil reais), a teor do disposto no art. 20 da Lei nº 10.522/2002, com as
atualizações efetivadas pelas Portarias nº 75 e 130, ambas do Ministério da Fazenda.
Homologação do arquivamento; 2) Quanto ao possível crime de frustração de direito
assegurado por lei trabalhista (CP, art. 203). O Conselho Institucional do MPF, ao apreciar e
acolher recurso interposto em face de decisão desta 2ª CCR, firmou entendimento no sentido
de que "a lesão a um restrito número de trabalhadores de uma pequena empresa não tem
significação para se ter como lesados interesses que cabe à União proteger e preservar, ainda
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Deliberação:

323.

Publicação: quinta-feira, 14 de março de 2019
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mais quando a lesão não atingiu o trabalhador em sua dignidade da pessoa humana". Para o
CIMPF, na linha de julgados do STF, "o simples fato de haver o descumprimento de normas
trabalhistas, prevendo direitos dos trabalhadores, não configura o crime a ponto de deslocar a
competência para a Justiça Federal" (NF nº 1.24.000.000526/2016-78, unânime, 4ª Sessão
Ordinária, 10/05/2017). Competência da Justiça Federal para processar e julgar os crimes
contra a organização do trabalho quando tenham por objeto a organização geral do trabalho ou
direitos dos trabalhadores coletivamente considerados. Inexistência de elementos de
informação capazes de legitimar a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução
penal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento e do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual, nos termos do voto
do(a) relator(a). Participaram da votação os membros Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de
Carvalho e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

Processo:

1.29.007.000280/2018-50

Relator(a):
Ementa:

Dr(a) ROGERIO JOSE BENTO SOARES DO NASCIMENTO
Notícia de Fato. Manifestação apresentada à Sala de Atendimento ao Cidadão. Possível prática
do crime descrito no art. 20, § 2º, da Lei nº 7.716/89. Usuário de determinada rede social teria
efetuado publicação xenófoba. Promoção de declínio de atribuições que se recebe como
arquivamento. Revisão (LC nº 75/93, art. 62, IV). 1) Em primeiro lugar, resta configurada a
competência da Justiça Federal para processar e julgar a matéria, uma vez que se trata do
cometimento de delito por meio eletrônico, cujo acesso pode ocorrer além das fronteiras do
território nacional e que se refere à infração penal prevista na Convenção Internacional sobre a
Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial, da qual o Brasil é signatário.
Atribuição do Ministério Público Federal. 2) Não obstante as considerações acima, não consta
dos autos elementos de informação mínimos para comprovação da prática delitiva, visto que a
referida publicação encontra-se indisponível. Falta de justa causa para o prosseguimento da
persecução. Homologação do arquivamento.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pelo recebimento da
promoção de declínio de atribuições como arquivamento. Homologação nos termos do voto
do(a) relator(a). Participaram da votação os membros Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de
Carvalho e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

Deliberação:

Homologação de Arquivamento
324.
Processo:

Relator(a):
Ementa:

Deliberação:

325.

Divulgação: quarta-feira, 13 de março de 2019

Processo:

Relator(a):
Ementa:

DPF/DF-1289/2013-INQ

Voto: 809/2019

Origem:
PROCURADORIA
DA
REPÚBLICA
NO
MUNICÍPIO STA CRUZ
DO SUL/CS

Origem: GABPR22-FLM FREDERICK LUSTOSA DE
MELO
Dr(a) ROGERIO JOSE BENTO SOARES DO NASCIMENTO
Inquérito Policial. Advogado teria falsificado procuração para solicitar certidão de
reclusão e cópia de alvará de soltura, com objetivo de movimentar conta bancária em
nome de determinado detento no exterior. Fatos que teriam ocorrido em 2013. Revisão de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Após a realização de diligências, não foram
encontrados elementos mínimos de prova ou de informação capazes de justificar a
continuidade da persecução penal. Materialidade delitiva não evidenciada. Homologação
do arquivamento, sem prejuízo do disposto no art. 18 do CPP.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação
do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os
membros Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho e a Dra. Luiza Cristina Fonseca
Frischeisen.
DPF/MBA/PA-00241/2014-INQ

Voto: 948/2019

Voto: 947/2019

Origem: GABPRM3-TSM THAIS
STEFANO
MALVEZZI
Dr(a) ROGERIO JOSE BENTO SOARES DO NASCIMENTO
Inquérito Policial instaurado para apurar possível prática dos crimes descritos nos arts. 171,
§ 3º, 299, 304 e 342, todos do CP. Apresentação de documento falso para obtenção de
benefício previdenciário, bem como falso testemunho praticado em audiência. Revisão de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Instauração de ação judicial em desfavor do INSS.
Improcedência do pedido. Meio supostamente fraudulento (documento e testemunho falsos)
que se mostrou absolutamente ineficaz para induzir ou manter em erro a autarquia
previdenciária ou mesmo o Juízo Federal. Carência de potencialidade lesiva para a
consumação dos crimes ora em análise. Exercício do direito de ação, com submissão ao
contraditório de tudo aquilo que o segurado acreditava militar em favor de sua pretensão.
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Deliberação:

326.

Processo:
Relator(a):
Ementa:

Deliberação:

327.

Processo:

Relator(a):
Ementa:

Deliberação:

328.

Divulgação: quarta-feira, 13 de março de 2019

Publicação: quinta-feira, 14 de março de 2019
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Precedentes da 2ª CCR: DPF/MBA/PA-002112016-INQ e DPF/MBA/PA-INQ00189/2016. Aplicação de sanções extrapenais é suficiente para a prevenção e repressão do
ilícito. Subsidiariedade do Direito Penal. Incidência da Orientação nº 30 deste Colegiado.
Falta de justa causa para prosseguir na persecução. Homologação do arquivamento.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros Dr.
Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.
DPF/MT-00428/2018-INQ
Voto: 369/2019
Origem: GABPR Dr(a) ROGERIO JOSE BENTO SOARES DO NASCIMENTO
Inquérito Policial instaurado para apurar o crime descrito no art. 10 da Lei nº 7.347/1985,
uma vez que os responsáveis pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente " SEMA teriam
descumprido reiterados pedidos de informações do Ministério Público do Trabalho no
curso de inquérito civil. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Embora a
destempo, a requisição foi cumprida. Justificativa de que a demora ocorreu em razão de
grande demanda de trabalho. Caso em que não se vislumbra intenção deliberada de não
cumprir a ordem legal. Crime não caracterizado. Homologação do arquivamento.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação
do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os
membros Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho e a Dra. Luiza Cristina Fonseca
Frischeisen.
DPF/SGO-00030/2017-INQ

Voto: 945/2019

Origem: GABPRM1-AMSJ ANTONIO MARCOS DA
SILVA DE JESUS
Dr(a) ROGERIO JOSE BENTO SOARES DO NASCIMENTO
Inquérito Policial. Possível crime descrito no art. 149 do CP. Relato de que proprietária de
um bar estaria restringindo a liberdade de duas adolescentes em razão de dívidas
contraídas. Revisão de arquivamento (LC n° 75/93, art. 62, IV). Após realização de
diligências, entre elas, vistoria in loco, não se constatou hipótese de redução a condição
análoga à de escravo. Ausência de elementos mínimos de materialidade delitiva.
Homologação do arquivamento, sem prejuízo do disposto no art. 18 do CPP.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação
do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros
Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

Processo:

1.00.000.012083/2018-61 - Eletrônico

Relator(a):
Ementa:

Dr(a) ROGERIO JOSE BENTO SOARES DO NASCIMENTO
Inquérito Policial instaurado para apurar suposta prática dos crimes previstos nos artigos 241A e 241-B da Lei nº 8.069/90. Investigado que teria compartilhado, por meio da rede social
Facebook e do Youtube, arquivos de pornografia infantil nos dias 15/07/2013, 19/05/2014 e
02.10.2014. Após diligências, promoção de arquivamento por não haver indícios suficientes de
autoria delitiva, nem linha investigativa potencialmente idônea. Discordância do Juízo Federal,
sob o argumento de que "apesar de não ter sido encontrado qualquer material pornográfico na
posse do indivíduo no momento da busca e apreensão, sabe-se que as investigações não são
baseadas em prova única, parecendo imprudente ignorar inúmeras relações associando o
suspeito ao fato típico. Nessas circunstâncias, em razão dos princípios da obrigatoriedade da
Ação Penal Pública e do in dúbio pro societate, o arquivamento não se mostra razoável, pois
constitui medida excepcional que só deve ser aplicada nos casos de ausência de indícios
mínimos de autoria e materialidade delitiva, fato que não há como concluir neste momento da
investigação". Remessa dos autos nos termos do art. 28 do CPP c/c o art. 62, IV, da LC nº
75/93. Após a realização de Busca e Apreensão no endereço do ora investigado, os bens
apreendidos foram encaminhados para serem periciados em busca de provas de materialidade
do crime, contudo, não foram encontrados arquivos com cenas de sexo envolvendo crianças
e/ou adolescentes, tampouco qualquer registro que indique o armazenamento ou
compartilhamento de arquivo do tipo, nem referências aos perfis ou endereços de e-mail em
investigação. Aplicação da Orientação nº 26 desta 2ª CCR: "A antiguidade do fato investigado,
o esgotamento das diligências investigatórias razoavelmente exigíveis ou a inexistência de linha
investigatória potencialmente idônea, adequadamente sopesados no caso concreto, justificam o
arquivamento da investigação, sem prejuízo do disposto no art. 18 do CPP". Falta de justa causa
para justificar o prosseguimento do feito. Manutenção do arquivamento, com a ressalva do art.
18 do CPP.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros Dr.
Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

Deliberação:

Voto: 828/2019

Origem:
PROCURADORIA
GERAL DA REPÚBLICA
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329.

Relator(a):
Ementa:

Dr(a) ROGERIO JOSE BENTO SOARES DO NASCIMENTO
Notícia de Fato. Manifestação apresentada perante Sala de Atendimento ao Cidadão, em que
consta "Gostaria de saber se esse caso é considerado xenofobia e como denunciar. Desde já,
grata!". Publicação feita aparentemente na rede social Instagram, cuja autoria é atribuída a uma
atriz famosa que compara, através de fotografia, o desenvolvimento do Nordeste, em 1990, e
Dubai, em 2005, com o dos mesmos lugares no ano de 2018. Em seguida o texto "BOM DIA!
Acordei inundada de AMOR, ESPERANÇA, GRATIDÃO e muita FÉ em DEUS e no novo
#BRASIL que vem aí! (figuras) O #país sonhado por (...) e sua #equipe (figuras)...!#vambora
#tamojuntobrasil #tamojuntobrasileiros.". Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc.
IV). Caso em que não fora narrada a prática de aversão ao migrante nordestino em outras
regiões do Brasil, nem houve subsunção da conduta a qualquer dos tipos penais previstos na
Lei 7.716/89, que pune os crimes resultantes de preconceito de raça ou de cor. Livre exercício
da liberdade de expressão, nos termos do art. 5º, IV, da Constituição Federal. Excesso não
verificado no caso. Falta de justa causa para a persecução penal. Homologação do
arquivamento.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros Dr.
Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.
1.11.001.000483/2018-31 - Eletrônico

Relator(a):
Ementa:

Dr(a) ROGERIO JOSE BENTO SOARES DO NASCIMENTO
Notícia de Fato instaurada para apurar suposto crime de desobediência praticado por
funcionários do Banco do Nordeste. Não atendimento de requisição formulada pelo MPF de
informações relacionadas a financiamentos de crédito para o agricultor familiar, subsidiados
com recursos públicos do PRONAF. CP, art. 330. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art.
62, inc. IV). Os destinatários dos ofícios expedidos recusaram o atendimento da ordem exarada
argumentando se tratar de informações cobertas pelo sigilo bancário. Posteriormente tais
informações foram apresentadas mediante ordem judicial, nos autos de uma ação civil pública.
Caso em que não se verifica a intenção deliberada de não cumprir a requisição ministerial.
Ausência de dolo. Falta de justa causa para prosseguir na persecução penal. Homologação do
arquivamento.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros Dr.
Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

Processo:

Deliberação:

1.13.000.002851/2018-11 - Eletrônico

Voto: 283/2019

Origem:
PROCURADORIA
DA
REPÚBLICA
ALAGOAS/UNIÃO DOS
PALMARES

Processo:

Relator(a):
Ementa:

332.

Voto: 837/2019
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1.11.000.001820/2018-17 - Eletrônico

Deliberação:

331.

Publicação: quinta-feira, 14 de março de 2019

Processo:

Deliberação:

330.

Divulgação: quarta-feira, 13 de março de 2019

Voto: 805/2019

Origem:
PROCURADORIA
DA
REPÚBLICA
NO
MUNICÍPIO
DE
ARAPIRACA/S IPANEM

Origem:
PROCURADORIA
REPÚBLICA
AMAZONAS

DA
-

Dr(a) ROGERIO JOSE BENTO SOARES DO NASCIMENTO
Notícia de Fato autuada a partir de manifestação apresentada perante a Sala de Atendimento ao
Cidadão. Possível prática dos crimes descritos nos arts. 168-A e 337-A do CP por parte de
gestores de pessoa jurídica privada. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV).
Informação da Receita Federal de que não há crédito tributário definitivamente constituído ou
Representação Fiscal instaurada em face da pessoa jurídica investigada. Insuficiência de
elementos que indiquem a ocorrência dos crimes ora em análise. Homologação do
arquivamento, ressalvado o disposto no art. 18 do CPP.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros Dr.
Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

Processo:

1.14.000.002580/2018-66 - Eletrônico

Voto: 542/2019

Origem:
PROCURADORIA
DA
REPÚBLICA - BAHIA

Relator(a):
Ementa:

Dr(a) ROGERIO JOSE BENTO SOARES DO NASCIMENTO
Procedimento Investigatório Criminal instaurado a partir de manifestação sigilosa apresentada
em Sala de Atendimento ao Cidadão, para apurar possível prática do delito de falsidade
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Deliberação:

333.

151

ideológica (CP, no art. 299), ocorrido contra o sistema de cotas da Universidade Federal da
Bahia " UFBA, mediante "declaração racial" supostamente falsa apresentada por determinado
estudante. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Informações da UFBA de
que, após o término da apuração administrativa, o estudante ora investigado "atendeu aos
requisitos estabelecidos no processo seletivo". Estudante que fora admitido pelo sistema de
cotas raciais atendendo aos critérios determinados, notadamente pela sua autodeclaração como
pardo, justificada ainda plenamente com base na sua ascendência paterna. Materialidade
delitiva não evidenciada. Falta de justa causa para prosseguir na persecução penal.
Homologação do arquivamento.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros Dr.
Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.
1.14.000.003331/2018-98 - Eletrônico

Relator(a):
Ementa:

Dr(a) ROGERIO JOSE BENTO SOARES DO NASCIMENTO
Notícia de Fato. Possível crime descrito no art. 183 da Lei nº 9.472/97. Uso de radiofrequência
não autorizada. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). A perícia realizada pela
Anatel no aparelho apreendido constatou não estar caracterizada a interferência prejudicial,
uma vez que "no único caso em que existe sobreposição da área interferente da rádio clandestina
à área de contorno protegido de um dos canais, o Canal 292 no município de Valença/BA, este
canal está vago". Bem jurídico tutelado pela norma " a segurança dos meios de
telecomunicações " não sofreu qualquer espécie de lesão, ou ameaça de lesão, que mereça a
intervenção do Direito Penal. Homologação do arquivamento.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros Dr.
Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

Voto: 950/2019

Voto: 835/2019

Origem:
PROCURADORIA
DA
REPÚBLICA - BAHIA

Processo:

1.20.000.000409/2018-15 - Eletrônico

Relator(a):
Ementa:

Dr(a) ROGERIO JOSE BENTO SOARES DO NASCIMENTO
Notícia de Fato instaurada para apurar a prática, em tese, do crime de falso testemunho no curso
de ação trabalhista que tramitou perante a 9ª Vara do Trabalho de Cuiabá/MT. Testemunha que
se revelou tendenciosa ao fazer afirmações que favoreceriam a parte ora reclamante.
Constatação, pelo Juízo trabalhista, de contradição quanto às assertivas da testemunha nos autos
em que figurou como autora e no feito em questão. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art.
62, IV). Caso em que as alegações da testemunha não tiveram o condão de alterar os fatos.
Depoimento prestado que foi desconsiderado pelo Juízo trabalhista. Sentença fundada em
outros elementos de prova existentes nos autos. Ausência de potencialidade lesiva nas
declarações, no caso concreto. Não configuração de crime. Precedentes da 2ª CCR/MPF:
Processo nº 1.23.000.003602/2016-34, 668ª Sessão de Revisão, de 12/12/2016, Relator José
Adonis Callou de Araújo Sá, unânime; Processo nº 1.29.000.001385/2017-13, 680ª Sessão de
Revisão, de 12/06/2017, Relator Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho, unânime; e
Processo nº 1.34.043.000242/2017-10, 680ª Sessão de Revisão, de 12/06/2017, Relatora Luiza
Cristina Fonseca Frischeisen, unânime. Homologação do arquivamento.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros Dr.
Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

Deliberação:

335.

Publicação: quinta-feira, 14 de março de 2019

Processo:

Deliberação:

334.

Divulgação: quarta-feira, 13 de março de 2019

Voto: 538/2019

Origem:
PROCURADORIA
DA
REPUBLICA - MATO
GROSSO/DIAMANTINO

Processo:

1.20.002.000239/2018-59 - Eletrônico

Origem:
PROCURADORIA
DA
REPÚBLICA
NO
MUNICÍPIO DE SINOPMT

Relator(a):
Ementa:

Dr(a) ROGERIO JOSE BENTO SOARES DO NASCIMENTO
Notícia de Fato instaurada a partir de ofício encaminhado pela Procuradoria do Trabalho no
município de Sinop/MT, relatando uma suposta irregularidade cometida por uma empresa
localizada em Lucas do Rio Verde-MT, consistente no fornecimento indevido de alimentação
aos fiscais do serviço de inspeção do Ministério da Agricultura " SIF/MAPA, responsáveis pela
fiscalização sanitária do empreendimento. Alimentação especial que era oferecida aos fiscais,
a qual teria uma qualidade superior daquela que era fornecida aos empregados da empresa, fato
esse que poderia, em tese, configurar um ilícito penal. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93,
art. 62, inc. IV). Caso em que não existe indício de que o serviço de inspeção tenha sido
realizado de forma indevida em decorrência da alimentação fornecida pela empresa aos fiscais
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Deliberação:

336.

152

do SIF/MAPA. Na concepção do Procurador da República oficiante "é inimaginável pensar que
algum servidor público deixaria de realizar algum ato de ofício em decorrência do tipo ou
qualidade de alimentação recebida da empresa quando da ocasião da fiscalização. Além disso,
mesmo que a empresa tenha fornecido a alimentação `especial" aos fiscais com o objetivo de
corromper os referidos servidores, tal fato também seria atípico, pois restaria configurado um
claro exemplo de crime impossível, em decorrência da impropriedade absoluta do meio para
cometimento do crime". Materialidade delitiva não evidenciada. Falta de justa causa para
prosseguir na persecução penal. Homologação do arquivamento.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros Dr.
Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.
1.22.000.000197/2019-82 - Eletrônico

Relator(a):
Ementa:

Dr(a) ROGERIO JOSE BENTO SOARES DO NASCIMENTO
Notícia de Fato. Manifestação apresentada perante a Sala de Atendimento ao Cidadão. Suposto
recebimento indevido de benefício previdenciário em nome do noticiante. Revisão de
arquivamento (LC n° 75/93, art. 62, IV). Notícia-crime genérica. Carência de dados mínimos
para prosseguimento da persecução penal. Homologação do arquivamento.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros Dr.
Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

Voto: 814/2019

1.22.024.000082/2018-39 - Eletrônico

Relator(a):
Ementa:

Dr(a) ROGERIO JOSE BENTO SOARES DO NASCIMENTO
Notícia de Fato instaurada a partir de manifestação apresentada em Sala de Atendimento ao
Cidadão. Relato de possíveis irregularidades praticadas pelo presidente de uma associação que
supostamente utiliza o cargo para explorar a comunidade, praticando atos como o fechamento
de rua e expulsão de pessoas de suas propriedades. O noticiante narra ainda suposta exploração
de minério de ferro na região. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV).
Manifestação que é desprovida de elementos de prova ou informações mínimas para o início
de uma apuração. Não é possível divisar o suposto ilícito no tempo e no espaço. Também não
é possível identificar com clareza o suposto autor dos fatos narrados. Intimado para
complementar a representação, o noticiante quedou-se inerte. Ausência de indícios mínimos de
materialidade delitiva. Falta de justa causa para prosseguir na persecução penal. Homologação
do arquivamento.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros Dr.
Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

Processo:

Relator(a):
Ementa:

Deliberação:

1.24.000.001171/2018-04 - Eletrônico

Voto: 830/2019

Origem:
PROCURADORIA
DA
REPUBLICA - MINAS
GERAIS

Processo:

Deliberação:

338.

Publicação: quinta-feira, 14 de março de 2019

Processo:

Deliberação:

337.

Divulgação: quarta-feira, 13 de março de 2019

Voto: 113/2019

Origem:
PROCURADORIA
DA
REPÚBLICA
NO
MUNICÍPIO
DE
VIÇOSA/PONTE NOVA

Origem:
PROCURADORIA
REPÚBLICA
MUNICÍPIO
ITAJAI/BRUSQUE

DA
NO
DE

Dr(a) ROGERIO JOSE BENTO SOARES DO NASCIMENTO
Notícia de Fato. Manifestação apresentada perante a Sala de Atendimento ao Cidadão.
Particular teria veiculado, por meio da internet, vídeos com conteúdo discriminatório e racista.
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Após diligências, verificou-se que, embora
o investigado, em alguns momentos, utilize palavras agressivas, dirigidas àqueles associados à
posição político-ideológica da denominada "esquerda", o conteúdo dos vídeos em questão
revela simples exteriorização da opinião do agente acerca do atual panorama políticoeconômico brasileiro, sem que fosse observado o cunho discriminatório necessário à
configuração do tipo previsto na Lei nº 7.716/89. Materialidade delitiva não evidenciada.
Homologação do arquivamento.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros Dr.
Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço
eletrônico http://www.transparencia.mpf.mp.br/diario-e-boletim/diario-eletronico-dmpf-e.

DMPF-e Nº 49/2019- EXTRAJUDICIAL

339.

Voto: 946/2019
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1.24.000.001981/2018-52 - Eletrônico

Relator(a):
Ementa:

Dr(a) ROGERIO JOSE BENTO SOARES DO NASCIMENTO
Notícia de Fato. Suposta lide trabalhista simulada, através do conluio entre as partes oponentes,
com o fim de gerar crédito trabalhista preferencial a ser oposto perante outras dívidas de
naturezas trabalhistas ou tributárias suportadas pela empresa reclamada. Revisão de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Fraude descoberta pelas vias ordinárias no curso do
processo. Deslealdade processual enfrentada por meio de regras do CPC. Aplicação de multa
por litigância de má-fé. Subsidiariedade do Direito Penal. Incidência da Orientação nº 30 da 2ª
CCR. Nesse sentido, precedente deste Colegiado: 1.36.001.000204/2018-60, 733ª Sessão, de
28/01/2019, unânime. Falta de justa causa para prosseguir na persecução penal. Homologação
do arquivamento.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros Dr.
Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.
1.25.008.000765/2018-82 - Eletrônico

Relator(a):
Ementa:

Dr(a) ROGERIO JOSE BENTO SOARES DO NASCIMENTO
Notícia de Fato instaurada para apurar suposta prática do crime de estelionato contra o INSS,
em razão da percepção de benefício assistencial tido por irregular pela superação das condições
ensejadoras de sua concessão. Noticiado que protocolou, em 27/03/2015, requerimento de
benefício assistencial ao portador de deficiência. O benefício foi concedido, porém, em
procedimento de revisão, verificou-se que o pai do beneficiário manteve vínculo formal de
emprego com determinada empresa desde 04/05/2015, assim, tal benefício foi tido como
irregular desde então. CP, art. 171, §3º. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc.
IV). Constatação de que "a autarquia previdenciária detinha todas as informações necessárias
à apuração dos fatos, tanto que a noticiada irregularidade foi identificada pelo órgão por meio
de simples cruzamento das informações constantes em seus bancos de dados. Diferentemente
do que seria feito caso houvesse vontade dirigida em receber o benefício de forma fraudulenta,
a atividade laborativa em comento era formal e foram corretamente registrados nos sistemas da
previdência social os recolhimentos das respectivas contribuições". Carência de elementos
seguros a demonstrar que o ora noticiado tenha se valido de fraude para obter e/ou manter
vantagem indevida perante a autarquia previdenciária. Falta de justa causa para prosseguir na
persecução penal. Homologação do arquivamento.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros Dr.
Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

Processo:

Relator(a):
Ementa:

Deliberação:

1.26.002.000005/2019-79 - Eletrônico

Voto: 284/2019

Origem:
PROCURADORIA
DA
REPUBLICA - PARAIBA

Processo:

Deliberação:

341.

Publicação: quinta-feira, 14 de março de 2019

Processo:

Deliberação:

340.

Divulgação: quarta-feira, 13 de março de 2019

Voto: 838/2019

Origem:
PROCURADORIA
DA
REPÚBLICA
NO
MUNICÍPIO DE PONTA
GROSSA-PR

Origem:
PROCURADORIA
REPÚBLICA
MUNICÍPIO
CARUARU-PE

DA
NO
DE

Dr(a) ROGERIO JOSE BENTO SOARES DO NASCIMENTO
Notícia de Fato. Possível crime de exploração clandestina de atividade de telecomunicações
(Lei nº 9.472/97, art. 183). De acordo com o Boletim de Ocorrência Policial, na Rodovia BR232, KM 145, no município de São Caetano/PE, no dia 26/03/2015, o ora noticiado "estaria
explorando o Serviço Rádio do Cidadão, sem autorização; e uso de Radiofrequência " RF, sem
a devida autorização para o serviço". Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV).
Constatação de que a potência de transmissão dos equipamentos utilizados pelo noticiado tem
pouca nocividade " 4W (quatro watts) sendo classificado na frequência de rádio cidadão.
Existência de Certificado de Homologação pela ANATEL do modelo de aparelho que foi
apreendido. Hipótese de apreensão de equipamento de reduzida potência (Lei n° 9.612/98, art.
1º, § 1º), homologado pela agência reguladora. Bem jurídico tutelado pela norma " a segurança
dos meios de telecomunicações " não sofreu qualquer espécie de lesão, ou ameaça de lesão, que
mereça a intervenção do Direito Penal. Conduta minimamente ofensiva. Incidência do princípio
da insignificância. Ausência de justa causa para prosseguir na persecução penal. Medidas
administrativas já devidamente adotadas. Nesse sentido, precedente da 2ª CCR:
1.14.008.000166/2018-42, Sessão de Revisão n° 722, de 27/08/2018, unânime. Homologação
do arquivamento.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, a maioria, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Restou vencido o Dr. Juliano Baiocchi Villa-
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Verde de Carvalho, que juntou voto. Participou da votação a Dra. Luiza Cristina Fonseca
Frischeisen.
342.

Processo:

1.27.000.001899/2018-16 - Eletrônico

Relator(a):
Ementa:

Dr(a) ROGERIO JOSE BENTO SOARES DO NASCIMENTO
Notícia de Fato. Suposta violação contratual envolvendo a locação de uma máquina copiadora
pelo Instituto Federal do Piauí. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). As
conclusões atingidas em sede administrativa foram no sentido de que as irregularidades
perpetradas pela empresa contratada se deram de 03 (três) formas, a saber: a) retardar entrega
da máquina; b) não indicar preposto; e c) não fazer manutenção corretiva no equipamento. Da
análise dos autos, não se vislumbra, a princípio, a ocorrência de prática delitiva. Homologação
do arquivamento.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros Dr.
Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

Deliberação:

343.

Processo:

Relator(a):
Ementa:

Deliberação:

344.

Processo:

Relator(a):
Ementa:

Deliberação:

345.

Processo:

1.29.000.000161/2019-48 - Eletrônico

Voto: 949/2019

Voto: 952/2019

Origem:
PROCURADORIA
DA
REPUBLICA - PIAUI

Origem:
PROCURADORIA
REPUBLICA
GRANDE DO SUL

DA
RIO

Dr(a) ROGERIO JOSE BENTO SOARES DO NASCIMENTO
Notícia de Fato autuada para apurar possível prática do crime de uso de documento
ideologicamente falso perante a Justiça do Trabalho. Em sede de sentença, o Juízo trabalhista
concluiu que o documento juntado não possuía valor probante, uma vez que não possuía data,
tampouco assinatura, bem como o nome do investigado constava como empregado e como
empregador. Diante de tal constatação, houve a condenação ao pagamento de multa por
litigância de má-fé no montante de 2% do valor corrigido da causa. Revisão de arquivamento
(LC nº 75/93, art. 62, IV). Meio supostamente fraudulento que se mostrou absolutamente
ineficaz para induzir ou manter em erro o Juízo, que, ao examinar o documento, facilmente
percebeu a inconsistência das declarações apresentadas. Carência de potencialidade lesiva para
a consumação do crime. Nesse sentido, precedentes da 2ª CCR: DPF/MBA/PA-002112016INQ e DPF/MBA/PA-INQ-00189/2016, 715ª Sessão de Revisão, de 21/05/2018, unânime. A
aplicação de multa é suficiente para a prevenção e repressão do ilícito ora narrado.
Subsidiariedade do Direito Penal. Incidência da Orientação nº 30 desta 2ª CCR. Falta de justa
causa para prosseguir na persecução penal. Homologação do arquivamento.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros Dr.
Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.
1.29.000.004500/2018-84 - Eletrônico

Voto: 539/2019

Origem:
PROCURADORIA
REPUBLICA
GRANDE DO SUL

DA
RIO

Dr(a) ROGERIO JOSE BENTO SOARES DO NASCIMENTO
Notícia de Fato. Relato de particular de que embarcou em voo de determinada empresa aérea,
trecho Brasília/Porto Alegre, e deixou seu aparelho celular no bolsão do assento em que estava.
Ao desembarcar em Porto Alegre, saindo do portão de desembarque, recordou-se que havia
esquecido o aparelho e tentou voltar para a aeronave, sendo impedida pelos funcionários em
terra da empresa. Tais funcionários comunicaram-se via rádio com funcionários da manutenção
da aeronave, os quais referiram não haver nenhum aparelho celular no bolsão do assento
indicado. Informou ainda que, após reclamar sobre o fato, uma das funcionárias da empresa
aérea disse-lhe que seria uma cortesia caso o celular fosse devolvido. Revisão de arquivamento
(LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Caso em que não se vislumbra a possibilidade de efetivar
diligências, em eventual investigação criminal, capazes de trazer a lume outros elementos com
o fim de comprovar possível furto, pois sequer existem suspeitos. Homologação do
arquivamento, ressalvada a superveniência de novos elementos (Súmula 524 do STF c/c art. 18
do CPP).
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros Dr.
Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.
1.29.003.000131/2018-21 - Eletrônico

Voto: 287/2019

Origem:
PROCURADORIA
REPÚBLICA

DA
NO
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MUNICÍPIO DE NOVO
HAMBURGO-RS
Relator(a):
Ementa:

Deliberação:

346.

Processo:

1.29.008.000436/2018-92 - Eletrônico

Relator(a):
Ementa:

Dr(a) ROGERIO JOSE BENTO SOARES DO NASCIMENTO
Notícia de Fato. Relato de que durante uma carreata, no dia 27/10/2018, o presidente de
determinado partido político utilizou motocicleta equipada com "giroflex" e sirene, bem como
estava se passando por autoridade de trânsito, interrompendo o fluxo de veículos para a carreata
passar. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Fatos noticiados que não
caracterizam crime ou qualquer irregularidade eleitoral, mas tão somente infrações de trânsito
prevista nos arts. 230, XII e XIII, e 253-A, ambos do Código de Trânsito Brasileiro. Falta de
justa causa para prosseguir na persecução penal. Homologação do arquivamento.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros Dr.
Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

Deliberação:

347.

Dr(a) ROGERIO JOSE BENTO SOARES DO NASCIMENTO
Notícia de Fato instaurada a partir de ofício oriundo da 1ª Vara do Trabalho de Sapiranga,
dando conta da possível ocorrência do delito de falso testemunho, perpetrado, em tese, pela
testemunha arrolada pelo reclamante, em audiência ocorrida no dia 17/10/2017, nos autos de
ação trabalhista. Na sentença proferida nos autos do processo em questão, consignou o Juiz
laboral: "(") é possível ver de forma cristalina que a testemunha mentiu em juízo, pois afirmou
não ter mantido nenhum vínculo de emprego desde 2011 com anotação em CTPS e que
trabalhou com o autor desde 2011, quando é possível verificar que por todo o ano de 2011 e
praticamente todo o ano de 2012 esteve vinculado formalmente a pessoa estranha à lide. Assim,
considero que a testemunha tentou induzir o juízo em erro e seu depoimento é imprestável como
prova do vínculo alegado (...)". Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Caso em
que as alegações da testemunha não tiveram o condão de alterar os fatos. Depoimento prestado
que foi desconsiderado pelo Juízo trabalhista. Sentença fundada em outros elementos de prova
existentes nos autos. Ausência de potencialidade lesiva nas declarações, no caso concreto. Não
configuração de crime. Precedentes da 2ª CCR/MPF: Processo nº 1.23.000.003602/2016-34,
668ª Sessão de Revisão, de 12/12/2016, Relator José Adonis Callou de Araújo Sá, unânime;
Processo nº 1.29.000.001385/2017-13, 680ª Sessão de Revisão, de 12/06/2017, Relator Juliano
Baiocchi Villa-Verde de Carvalho, unânime; e Processo nº 1.34.043.000242/2017-10, 680ª
Sessão de Revisão, de 12/06/2017, Relatora Luiza Cristina Fonseca Frischeisen, unânime.
Homologação do arquivamento.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros Dr.
Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

Processo:

Relator(a):
Ementa:

1.29.011.000022/2019-95 - Eletrônico

Voto: 836/2019

Voto: 831/2019

Origem:
PROCURADORIA
DA
REPÚBLICA
NO
MUNICÍPIO
DE
S.MARIA/SANTIAGO

Origem:
PROCURADORIA
REPÚBLICA
MUNICÍPIO
URUGUAIANA-RS

DA
NO
DE

Dr(a) ROGERIO JOSE BENTO SOARES DO NASCIMENTO
Notícia de Fato instaurada para apurar a prática do crime de descaminho (CP, art. 334). Tributos
iludidos no importe de R$ 1.925,10. Noticiado que registra uma outra apreensão anterior de
mercadorias estrangeiras nos últimos 05 (cinco) anos. O valor da soma de todos os débitos
consolidados é de R$ 4,746,95. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Diante da
lei vigente, da doutrina e dos precedentes do STF e STJ aplicáveis ao caso, forçoso reconhecer
o seguinte: a) Em se tratando do crime de descaminho, a lesão ao Fisco inferior ao limite fixado
pela própria Receita Federal em R$ 20.000,00, conduz à atipicidade material da conduta
(Portarias MF 75/2012 e 130/2012); b) A reincidência não impede, por si só, que o juiz da causa
reconheça a insignificância penal da conduta, à luz dos elementos do caso concreto (HC
123533, Tribunal Pleno, STF); e c) A existência de reiterações, reincidências ou habitualidade
delitiva no crime de descaminho, por si só, não produz interesse fiscal até que a soma dos
débitos alcance o patamar mínimo fixado pela Receita Federal para o ajuizamento da execução
(Lei nº 10.522/2002, art. 20, § 4º). Nesse contexto, considerando que a soma de todos os débitos
consolidados não é superior a R$ 20.000,00, não havendo interesse fiscal na execução do
crédito, e, em conexão com os postulados da fragmentariedade e da intervenção mínima do
Estado em matéria penal, deve ser aplicado o princípio da insignificância para reconhecer a
irrelevância material da conduta, o que autoriza o arquivamento. Homologação do
arquivamento.
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Em sessão realizada nesta data, o colegiado, a maioria, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Restou vencido o Dr. Juliano Baiocchi VillaVerde de Carvalho, que juntou voto. Participou da votação a Dra. Luiza Cristina Fonseca
Frischeisen.

Processo:

1.29.011.000264/2018-06 - Eletrônico

Deliberação:

Voto: 832/2019

Origem:
PROCURADORIA
REPÚBLICA
MUNICÍPIO
URUGUAIANA-RS

DA
NO
DE

Dr(a) ROGERIO JOSE BENTO SOARES DO NASCIMENTO
Notícia de Fato instaurada para apurar a prática do crime de descaminho (CP, art. 334). Tributos
iludidos no importe de R$ 249,50. Noticiado que registra uma outra apreensão anterior de
mercadorias estrangeiras que, segundo a Receita Federal, não superaram a quantia de R$
4.102,04. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Diante da lei vigente, da doutrina
e dos precedentes do STF e STJ aplicáveis ao caso, forçoso reconhecer o seguinte: a) Em se
tratando do crime de descaminho, a lesão ao Fisco inferior ao limite fixado pela própria Receita
Federal em R$ 20.000,00, conduz à atipicidade material da conduta (Portarias MF 75/2012 e
130/2012); b) A reincidência não impede, por si só, que o juiz da causa reconheça a
insignificância penal da conduta, à luz dos elementos do caso concreto (HC 123533, Tribunal
Pleno, STF); e c) A existência de reiterações, reincidências ou habitualidade delitiva no crime
de descaminho, por si só, não produz interesse fiscal até que a soma dos débitos alcance o
patamar mínimo fixado pela Receita Federal para o ajuizamento da execução (Lei nº
10.522/2002, art. 20, § 4º). Nesse contexto, considerando que a soma de todos os débitos
consolidados não é superior a R$ 20.000,00, não havendo interesse fiscal na execução do
crédito, e, em conexão com os postulados da fragmentariedade e da intervenção mínima do
Estado em matéria penal, deve ser aplicado o princípio da insignificância para reconhecer a
irrelevância material da conduta, o que autoriza o arquivamento. Homologação do
arquivamento.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, a maioria, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Restou vencido o Dr. Juliano Baiocchi VillaVerde de Carvalho, que juntou voto. Participou da votação a Dra. Luiza Cristina Fonseca
Frischeisen.

Processo:

1.29.020.000098/2017-40

Relator(a):
Ementa:

Dr(a) ROGERIO JOSE BENTO SOARES DO NASCIMENTO
Procedimento Investigatório Criminal instaurado para acompanhar o trâmite da Medida
Assecuratória nº 5002011-52.2017.4.04.7119, ajuizada pelo MPF para garantir o ressarcimento
do dano causado à União pela ré da Ação Penal nº 5002388-91.2015.4.04.7119, em razão do
cometimento de conduta tipificada no art. 171, § 3º, do CP. Revisão de arquivamento (LC nº
75/93, art. 62, IV). As medidas necessárias para garantir o ressarcimento estão sendo adotadas
nos próprios autos da respectiva ação judicial. Assim, não é necessário manter a tramitação do
presente expediente, mormente porque o MPF, como parte tanto da medida assecuratória
quanto da ação penal originária, recebe intimação de todos os atos processuais. Homologação
do arquivamento.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros Dr.
Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

Deliberação:

350.

Publicação: quinta-feira, 14 de março de 2019

Deliberação:

Relator(a):
Ementa:

349.

Divulgação: quarta-feira, 13 de março de 2019

Voto: 804/2019

Voto: 537/2019

Origem:
PROCURADORIA
DA
REPÚBLICA
NO
MUNICÍPIO STA CRUZ
DO SUL/CS

Processo:

1.30.001.004562/2018-65 - Eletrônico

Origem:
PROCURADORIA
DA
REPUBLICA - RIO DE
JANEIRO

Relator(a):
Ementa:

Dr(a) ROGERIO JOSE BENTO SOARES DO NASCIMENTO
Notícia de Fato instaurada a partir de representação da 4ª Vara do Trabalho de Florianópolis
relatando que nos autos de determinada reclamação trabalhista, em trâmite naquela Vara, o
titular do 9º Ofício de Registro de Imóveis do Rio de Janeiro teria descumprido ordem judicial,
consistente em averbação de penhora sobre a fração ideal de imóvel registrado na referida
Serventia Extrajudicial. CP, art. 330. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV).
Manifestação do responsável pelo 9º Ofício de Registro de Imóveis na vertente de que jamais
atuou com o propósito de descumprir e/ou opor qualquer resistência às ordens emanadas do
Juízo Trabalhista. Segundo alegado, ao expedir consultas ao Juízo Trabalhista, o objetivo era
ponderar a respeito dos óbices legais à constrição real pretendida, e que não poderiam ser
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superadas de ofício, sob pena de cometimento de falta funcional e até mesmo sanções de ordem
tributária. Hipótese na qual não se vislumbra indícios do dolo necessário à tipificação do crime,
mas sim um receio de ser futuramente questionado pelo ato. Ausência de intenção deliberada
de não cumprir a requisição judicial. Falta de justa causa para prosseguir na persecução penal.
Homologação do arquivamento.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros Dr.
Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.
1.30.020.000462/2018-31 - Eletrônico

Relator(a):
Ementa:

Dr(a) ROGERIO JOSE BENTO SOARES DO NASCIMENTO
Notícia de Fato instaurada a partir de ofício encaminhado pela 1ª Vara do Trabalho em
Itaboraí/RJ, que relata recusa de sindicato da categoria especificada e da Delegacia Regional
do Trabalho em homologar termo de rescisão de contrato de trabalho, conforme narrado em
ação promovida na seara trabalhista. No referido processo, a requerente afirmou a consignação
das verbas rescisórias devidas e postulou a determinação judicial para confirmar a resilição, de
modo a possibilitar a retirada de guias de seguro-desemprego e promover o saque das quantias
relacionadas ao FGTS. Possível crime contra a organização do trabalho, em especial, suposta
frustração de direito assegurado por lei trabalhista (CP, art. 203). Revisão de arquivamento (LC
nº 75/93, art. 62, IV). No caso em questão, há apenas notícia de possível recusa de assistência
pela entidade sindical da categoria e de homologação pela Delegacia Regional do Trabalho.
Inexistência de indícios de que a suposta privação de direitos trabalhistas tenha decorrido do
emprego de fraude, violência ou coação. Crime não caracterizado. Homologação do
arquivamento.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros Dr.
Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

Voto: 294/2019

Voto: 432/2019

Origem:
PROCURADORIA
DA
REPÚBLICA
NO
MUNICÍPIO
DE
S.GONÇ/ITABOR/MAGE

Processo:

1.33.000.000447/2017-39

Relator(a):
Ementa:

Dr(a) ROGERIO JOSE BENTO SOARES DO NASCIMENTO
Procedimento Investigatório Criminal. Suposto crime de sonegação de contribuição
previdenciária (CP, art. 337-A), decorrente da prática de pagamentos de salário extrafolha
reconhecida em sentença trabalhista. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV).
Inexistência de crédito tributário definitivamente constituído, tendo em vista a constatação, por
meio de acesso ao andamento processual, de que não houve a liquidação da parcela referente
ao INSS. O Juízo trabalhista entendeu que a execução das contribuições previdenciárias não é
de sua competência. Crime de natureza material, cuja tipificação depende da constituição
definitiva do crédito tributário. Súmula Vinculante nº 24 do STF. Fatos que devem ser
comunicados à Receita Federal para providências que entender cabíveis. Falta de justa causa,
no momento, para justificar o prosseguimento da persecução penal. Homologação do
arquivamento.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros Dr.
Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

Deliberação:

353.

Publicação: quinta-feira, 14 de março de 2019

Processo:

Deliberação:

352.

Divulgação: quarta-feira, 13 de março de 2019

Processo:

1.33.000.000855/2016-18

Relator(a):
Ementa:

Dr(a) ROGERIO JOSE BENTO SOARES DO NASCIMENTO
Procedimento Investigatório Criminal. Manifestação apresentada perante a Sala de
Atendimento ao Cidadão. Narra o noticiante supostas conexões de político com crime
organizado e chefes mundiais da máfia russa. Revisão de arquivamento (LC n° 75/93, art. 62,
IV). Notícia-crime vaga e genérica. Carência de dados mínimos para prosseguimento da
persecução penal. Homologação do arquivamento.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros Dr.
Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

Deliberação:

Voto: 362/2019

Origem:
PROCURADORIA
DA
REPUBLICA - SANTA
CATARINA

Origem:
PROCURADORIA
DA
REPUBLICA - SANTA
CATARINA
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354.

Relator(a):
Ementa:

Dr(a) ROGERIO JOSE BENTO SOARES DO NASCIMENTO
Procedimento Investigatório Criminal. Manifestação apresentada perante a Sala de
Atendimento ao Cidadão. Relato de que empresa estaria utilizando benefício concedido a
pessoas portadoras de deficiência para oferecer financiamento de instalação de kit gás. Revisão
de arquivamento (LC n° 75/93, art. 62, IV). Notícia-crime vaga e genérica. Carência de dados
mínimos para prosseguimento da persecução penal. Homologação do arquivamento.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros Dr.
Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.
1.33.000.001901/2017-79 - Eletrônico

Relator(a):
Ementa:

Dr(a) ROGERIO JOSE BENTO SOARES DO NASCIMENTO
Procedimento Investigatório Criminal. Suposta tentativa de fraude para recebimento de "seguro
desemprego pescador artesanal " SDPA (defeso)". CP, art. 171, §3º. Revisão de arquivamento
(LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Caso em que o requerimento de benefício foi indeferido pela
autarquia previdenciária em razão da constatação de que o ora investigado possuía outras fontes
de renda. Ausência de prejuízo a ser suportado pelo INSS. Materialidade delitiva não
evidenciada. Falta de justa causa para o prosseguimento do feito. Homologação do
arquivamento.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros Dr.
Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.
1.33.000.002423/2016-33

Relator(a):
Ementa:

Dr(a) ROGERIO JOSE BENTO SOARES DO NASCIMENTO
Procedimento Investigatório Criminal. Suposto crime de sonegação de contribuição
previdenciária (CP, art. 337-A), decorrente da prática de pagamentos de salário extrafolha
reconhecida em sentença trabalhista. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV).
Constatação, por meio de acesso ao andamento processual, de que houve a quitação dos débitos.
Incidência do Enunciado nº 52 desta 2ª CCR: "O pagamento integral do débito tributário
extingue a punibilidade e autoriza o arquivamento da investigação e da ação penal pelo MPF".
Homologação do arquivamento.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros Dr.
Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

Processo:

Deliberação:

Processo:

1.33.009.000141/2018-83 - Eletrônico

Voto: 434/2019

Origem:
PROCURADORIA
DA
REPUBLICA - SANTA
CATARINA

Processo:

Relator(a):
Ementa:

358.

Voto: 834/2019

Origem:
PROCURADORIA
DA
REPUBLICA - SANTA
CATARINA

Processo:

Deliberação:

357.

Voto: 364/2019
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1.33.000.001050/2016-83

Deliberação:

356.

Publicação: quinta-feira, 14 de março de 2019

Processo:

Deliberação:

355.

Divulgação: quarta-feira, 13 de março de 2019

Voto: 286/2019

Origem:
PROCURADORIA
DA
REPUBLICA - SANTA
CATARINA

Origem:
PROCURADORIA
REPÚBLICA
MUNICÍPIO
CAÇADOR-SC

DA
NO
DE

Dr(a) ROGERIO JOSE BENTO SOARES DO NASCIMENTO
Notícia de Fato. Possível crime de fraude à execução (CP, art. 179). Noticiado que no curso de
execução trabalhista, onde figurava como executado e depositário judicial, procedeu a venda
do bem penhorado (do qual era depositário). Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62,
inc. IV). Crime cuja ação penal somente se procede mediante queixa (CP, art. 179, parágrafo
único). Ausência de atribuição do Ministério Público para promover a ação penal e,
consequentemente, de justa causa para o prosseguimento do feito. Homologação do
arquivamento.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros Dr.
Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.
1.34.043.000314/2018-18

Voto: 435/2019

Origem:
PROCURADORIA
REPÚBLICA

DA
NO
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MUNICÍPIO
OSASCO-SP
Relator(a):
Ementa:

Deliberação:

Dr(a) CLAUDIO DUTRA FONTELLA
ORIGEM JUDICIAL
NÃO PADRÃO
359.
Processo:

Relator(a):
Ementa:

Deliberação:

360.

159
DE

Dr(a) ROGERIO JOSE BENTO SOARES DO NASCIMENTO
Procedimento Investigatório Criminal. Manifestação sigilosa apresentada perante a Sala de
Atendimento ao Cidadão. Possível prática do crime descrito no art. 1º, I, da Lei nº 8.137/90 por
parte de representantes de pessoa jurídica privada, uma vez que teriam aberto outras empresas
para sonegar impostos, através do faturamento paralelo entre elas. Revisão de arquivamento
(LC nº 75/93, art. 62, IV). Informação da Receita Federal de que não há crédito tributário
definitivamente constituído em relação aos fatos ora noticiados. Aplicação da Súmula
Vinculante nº 24. Ausência de justa causa, no momento, para continuidade da persecução.
Homologação do arquivamento.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros Dr.
Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

JF-GRU-0008383Voto: 882/2019
59.2016.4.03.6119-INQ

Origem: JUSTIÇA FEDERAL
19ª
SUBSEÇÃO
JUDICIÁRIA
GUARULHOS/SP

Dr(a) CLAUDIO DUTRA FONTELLA
INQUÉRITO POLICIAL. CONTRABANDO DE CIGARROS. MPF: DECLÍNIO DE
ATRIBUIÇÕES. DISCORDÂNCIA DO MAGISTRADO. CPP, ART. 28 C/C LC N.
75/93, ART. 62, IV. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. INTERESSE
FEDERAL ORIGINÁRIO. ATRIBUIÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PARA PROSSEGUIR NA INVESTIGAÇÃO. 1. Inquérito Policial instaurado para
apurar a prática do crime de contrabando, tipificado no artigos 334-A do Código Penal,
devido à apreensão de cigarros de origem estrangeira (2.400 maços) desacompanhados
da documentação necessária que comprovasse seu ingresso regular no país. 2. O
Procurador da República oficiante promoveu o declínio de suas atribuições ao
Ministério Público Estadual, ressaltando que não indícios de transnacionalidade na
conduta do investigado. 3. O MM. Juiz Federal, no entanto, discordou do entendimento
ministerial e remeteu os autos à 2ª CCR com base no art. 28 do CPP c/c o art. 62, IV,
da LC nº 75/93. 4. Subiram os autos à 2ª CCR para análise revisional. 5. Nas hipóteses
de descaminho ou contrabando, a competência criminal da Justiça Federal não se
define pela transnacionalidade da conduta (art. 109, V, da Constituição Federal), mas,
sim, pela manifesta lesão a interesses da União (art. 109, IV, da CF). 6. O interesse
federal, nesses casos, é originário. 7. Não homologação do declínio de atribuições e
devolução dos autos ao ofício originário para prosseguimento, facultando-se ao il.
membro do MPF oficiante, se for o caso, que, com fundamento em sua independência
funcional, requeira a designação de outro membro para tanto, nos termos do Enunciado
n° 03 do Conselho Institucional do Ministério Público Federal.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela não
homologação do declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a).
Participaram da votação os membros Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá e a Dra.
Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

Processo:

JF-ANA-0002934Voto: 629/2019
03.2018.4.01.3502-INQ

Origem: JUSTIÇA FEDERAL
- SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA
DE ANÁPOLIS

Relator(a):
Ementa:

Dr(a) CLAUDIO DUTRA FONTELLA
Inquérito Policial. Suposta prática dos crimes previstos no art. 289, §1º do Código
Penal e art. 244-B da Lei n. 8.069/90. Informações de que três indivíduos em um
veículo, dois deles menores de idade, estavam tentando repassar cédulas falsas a
comerciantes em Pirenópolis/GO. O Procurador da República oficiante promoveu o
arquivamento com base na ausência de conhecimento por parte do investigado de que
as notas era falsas, visto que o carro era dirigido por ele, mas pertencia à mãe do menor
que foi identificado como quem repassou uma nota de R$ 20,00 para um comerciante.
Discordância do magistrado, asseverando que no momento da abordagem do veículo,
o investigado tentou empreender fuga, bem como nem todas as supostas vítimas foram
ouvidas. Remessa dos autos nos termos do art. 28 do CPP. No atual estágio da
persecução criminal, apenas seria admitido o arquivamento se ausentes elementos
mínimos da autoria e/ou da materialidade delitivas, após esgotadas as diligências
investigatórias, ou se existente demonstração inequívoca, segura e convincente de
causa excludente da ilicitude ou extintiva da punibilidade. Não é, contudo, o caso dos
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Deliberação:

361.

Publicação: quinta-feira, 14 de março de 2019
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autos. Foram apreendidas 39 (trinta e nove) cédulas de R$ 20,00 falsas no porta-luvas
do veículo conduzido pelo investigado. Com efeito, a materialidade delitiva ficou
demonstrada pelo Laudo de Perícia Criminal Federal, que concluiu pela falsidade das
cédulas apresentadas. Constatação de que a contrafação não é grosseira. Uma das
vítimas identificou um dos menores que estava no veículo como quem comprou um
pacote de biscoito em seu estabelecimento com a nota adulterada. Ao ser ouvido, o
investigado alegou que não sabia sobre a falsidade das cédulas e que o veículo dirigido
por ele era da mãe do menor identificado. A circunstância da apreensão das cédulas
falsas torna inverossímil a alegação do investigado de que desconhecia a falsidade das
notas, principalmente considerando a quantidade e o local em que estavam guardadas,
estando minimamente configurada sua participação no delito em comento, na forma do
art. 29 do CP. Designação de outro membro do Ministério Público Federal para dar
prosseguimento à persecução penal. Não homologação do arquivamento.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela não
homologação de arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da
votação os membros Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá e a Dra. Luiza Cristina
Fonseca Frischeisen.

Processo:

JF/JFA-000423813.2018.4.01.3801-INQ

Relator(a):
Ementa:

Dr(a) CLAUDIO DUTRA FONTELLA
Inquérito Policial autuado para apurar possível prática do crime de estelionato em
desfavor do INSS (CP, art. 171, § 3º). Fraude na concessão de aposentadoria rural à
beneficiária ora investigada. O benefício sob investigação insere-se no contexto de uma
associação criminosa atuante no município de Vargem Grande/MG, Pirapetinga/MG e
Santo Antônio do Aventureiro/MG. Os agentes dessa associação já são réus em ação
penal que tramita Justiça Federal de Juiz de Fora/MG. Promoção de arquivamento com
base na ausência de indícios de autoria dolo por parte da beneficiária. Discordância do
Juízo da 2ª Vara Federal de Juiz de Fora/MG, considerando conflitos nos depoimentos
colhidos. Revisão do arquivamento (CPP, art. 28 c/c LC nº 75/93, art. 62, IV). A
investigada é pessoa humilde, com baixo grau de escolaridade e que, conforme os
indícios e características, provavelmente trabalhou no campo na maior parte de sua vida,
sendo verossímil a sua alegação de que acreditava ter direito a se aposentar sob a
modalidade rural no momento em que foi abordada pela estelionatária. Ausência de dolo
da investigada. Insistência no arquivamento.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação
do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os
membros Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá e a Dra. Luiza Cristina Fonseca
Frischeisen.

Deliberação:

362.

Divulgação: quarta-feira, 13 de março de 2019

Voto: 731/2019

Origem:
JUSTIÇA
FEDERAL - SUBSEÇÃO
JUDICIÁRIA DE JUIZ DE
FORA/MG

Processo:

JF-MAR-0001039Voto: 762/2019
80.2018.4.03.6111-INQ

Origem: JUSTIÇA FEDERAL
11ª
SUBSEÇÃO
JUDICIÁRIA - MARÍLIA/SP

Relator(a):
Ementa:

Dr(a) CLAUDIO DUTRA FONTELLA
Inquérito Policial instaurado para apurar possível crime de estelionato majorado,
descrito no art. 171, § 3º, do CP, em virtude de recebimento indevido de segurodesemprego no período de janeiro a maio de 2012, totalizando um prejuízo de R$
1.163,76. O Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento dos autos,
aplicando o princípio da insignificância, por estar o valor abaixo do patamar de R$
20.000,00 descrito na Portaria n. 75/2002. Discordância do Magistrado. Revisão do
arquivamento (CPP, art. 28 c/c LC nº 75/93, art. 62, IV). A respeito da aplicação do
princípio da insignificância nos crimes que atingem a Previdência Social, a Suprema
Corte vem reiteradamente decidindo que não há que se falar em reduzido grau de
reprovabilidade da conduta, uma vez que o delito abala bem jurídico de caráter
supraindividual, qual seja, o patrimônio da Previdência Social ou a sua subsistência
financeira (Precedentes: HC 121964, RHC 117095, HC 98.021, HC 91.704, HC
102.550 e HC 107.041). No caso em apreço, inaplicável o postulado permissivo, eis
que evidenciada a relevância do comportamento perpetrado pelo investigado, que,
mediante ardil, obteve dos cofres públicos valores a título de seguro-desemprego.
Dessa forma, referido delito não se identifica como um indiferente penal, pois as
consequências são gravíssimas e estão além do mero prejuízo monetário ou financeiro,
pois afetam a própria credibilidade dos programas sociais do Governo. Designação de
outro membro do Ministério Público Federal para dar prosseguimento às investigações,
facultando-lhe, se for o caso, a propositura do acordo tratado na Resolução nº 181, com
as alterações feitas pela Resolução nº 183, ambas do CNMP.
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Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela não
homologação de arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da
votação os membros Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá e a Dra. Luiza Cristina
Fonseca Frischeisen.

Processo:

JF-MAR-0003584Voto: 757/2019
60.2017.4.03.6111-INQ

Relator(a):
Ementa:

Dr(a) CLAUDIO DUTRA FONTELLA
Notícia de fato instaurada para apurar suposta prática do crime de descaminho, em
razão da apreensão, em 22/09/2016, de mercadorias de origem estrangeira em poder
dos investigados, com a ilusão de tributos no valor de R$ 13.188,98 (treze mil, cento e
oitenta e oito reais e noventa e oito centavos). Promoção de arquivamento com base no
princípio da insignificância. Discordância do magistrado apenas em relação ao
investigado D. A. J., visto que ele já respondeu, recentemente, a outro feito criminal
pela prática de delito semelhante, inclusive vindo a ser condenado. Remessa dos autos
nos termos do art. 28 do CPP c/c o art. 62, inc. IV, da LC nº 75/93. Não obstante o
valor dos tributos iludidos fique aquém daquele tido como parâmetro para aferição da
insignificância da ação delituosa (R$ 20.000,00), tem-se que a reiteração da conduta
ilícita obsta a incidência da tese da bagatela. Investigado que possui condenação em
processo de 2014 por delito semelhante. Hipótese de habitual praticante do delito, bem
como de efetiva e flagrante ocorrência de lesão à ordem tributária. Não incidência do
princípio da insignificância. Enunciado nº 49 da 2ª CCR. Designação de outro membro
do MPF para prosseguir na persecução penal.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela não
homologação de arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da
votação os membros Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá e a Dra. Luiza Cristina
Fonseca Frischeisen.
Voto: 907/2019

Origem: JUSTIÇA FEDERAL
11ª
SUBSEÇÃO
JUDICIÁRIA - MARÍLIA/SP

Processo:

JF/MOC-000876587.2018.4.01.3807-INQ

Relator(a):
Ementa:

Dr(a) CLAUDIO DUTRA FONTELLA
Inquérito Policial em que se apura suposta prática, por meio da instalação de chapas
metálicas em terminais eletrônicos, do delito de furto qualificado pela fraude, previsto no
artigo 155, § 4º, II, do Código Penal. O noticiante relata que, em 23/12/2016, ao realizar
um saque em agência da CEF localizada no centro de Montes Claros, percebeu que, apesar
de o valor de R$ 90,00 ter sido debitado da sua conta, o dinheiro não saiu do caixa
eletrônico. Desconfiada, a suposta vítima examinou o terminal e, com o auxílio de uma
chave, constatou que no local haviam sido instaladas chapas metálicas para impedir a
retirada dos valores sacados. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV).
Oficiada, a CEF em Montes Claros informou "que não houve procedimento de instauração
interna por essa agência quanto à ocorrência em questão, e (sic) nem consta registro de
ressarcimento solicitado pela suposta vítima"; [...] que não foi localizado débito na conta
bancária do cliente no valor de R$ 90,00 no período de Dezembro/2016". Apesar de os
instrumentos utilizados para o cometimento do crime terem sido apreendidos (barras
metálicas), não há nos autos indícios mínimos de materialidade delitiva. Isso porque, em
diligência policial, o gerente da agência em que supostamente ocorreu o delito informou
que inexistem registros visuais; que não houve prejuízos à CEF; e que não há, na conta
da suposta vítima, registros da realização de saque, no valor de R$ 90,00, na provável data
do delito. Ausência de materialidade delitiva. Homologação do arquivamento.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação
do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os
membros Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá e a Dra. Luiza Cristina Fonseca
Frischeisen.

Deliberação:

365.

Publicação: quinta-feira, 14 de março de 2019

Deliberação:

Deliberação:

364.

Divulgação: quarta-feira, 13 de março de 2019

Processo:

JF/PR/FOZ-501199586.2018.4.04.7002-PIMP
Eletrônico

Relator(a):
Deliberação:

Dr(a) CLAUDIO DUTRA FONTELLA
Retirado de pauta pelo relator.

Processo:

JF/SP-001095270.2018.4.03.6181-PCD

Voto: 513/2019
-

Voto: 672/2019

Origem:
JUSTIÇA
FEDERAL - SUBSEÇÃO
JUDICIÁRIA DE MONTES
CLAROS/MG

Origem:
JUSTIÇA
FEDERAL - SUBSEÇÃO
JUDICIÁRIA DE FOZ DO
IGUAÇU

Origem: JUSTIÇA FEDERAL
- SEÇÃO JUDICIÁRIA DO

Documento assinado digitalmente conforme MP nº- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço
eletrônico http://www.transparencia.mpf.mp.br/diario-e-boletim/diario-eletronico-dmpf-e.

DMPF-e Nº 49/2019- EXTRAJUDICIAL

Divulgação: quarta-feira, 13 de março de 2019
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ESTADO
PAULO/SP
Relator(a):
Ementa:

Deliberação:

ORIGEM INTERNA
NÃO PADRÃO
367.

SÃO

Dr(a) CLAUDIO DUTRA FONTELLA
Inquérito Policial instaurado para apurar possível prática do crime previsto no art. 334A, § 1º, IV, do CP. Apreensão de 200 (duzentos) maços de cigarros de origem
estrangeira, desacompanhados da documentação comprobatória de sua regular
introdução no país em 28/02/2018. Promoção de arquivamento fundada no princípio da
insignificância. Discordância do magistrado. Aplicação do art. 28 do CPP. Acompanho
o entendimento da Sétima Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que, em
julgado recente, por unanimidade, deliberou pela aplicação do princípio da
insignificância ao crime de contrabando de cigarros, utilizando o parâmetro de 01 (uma)
caixa, ou seja, 500 (quinhentos) maços. Precedente: TRF4 5002984-04.2016.404.7002.
Não obstante a quantidade de maços fique aquém daquele tido como parâmetro para
aferição da insignificância da ação delituosa previsto no referido julgado, tem-se que a
reiteração da conduta ilícita obsta a incidência da tese da bagatela. Investigado que
apresenta outro auto de infração (2017), conforme consulta ao sistema COMPROT.
Hipótese de habitual praticante do delito. Com efeito, a prática reiterada da mesma
conduta delitiva impede que o fato seja considerado como destituído de significação
penal. É que a recalcitrância no cometimento de delitos faz surgir o desvalor da ação,
demonstra que o agente não se intimida com a atuação penal do Estado e, desse modo,
impede que o fato se apresente como insignificante perante o Direito. Precedentes (STF,
HC nº 112.597/PR, 2ª Turma, Rel. Ministra Cármen Lúcia, DJe). Inaplicabilidade do
princípio da insignificância. Designação de outro membro do MPF para prosseguir na
persecução penal.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, a maioria, deliberou pela não homologação
de arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Restou vencida a Dra. Luiza
Cristina Fonseca Frischeisen, que juntou voto. Participou da votação o Dr. José Adonis
Callou de Araújo Sá.

Processo:

1.29.006.000350/2018-80 - Eletrônico

Relator(a):
Ementa:

Dr(a) CLAUDIO DUTRA FONTELLA
Notícia de Fato instaurada a partir de Representação Fiscal para Fins Penais lavrada pela
Receita Federal do Brasil em Jundiaí/SP noticiando o cometimento de crime contra a ordem
tributária previsto no art. 1º, I da Lei nº 8.137/90. O Procurador da República oficiante PRM "
Rio Grande/RS encaminhou os autos à PR/ES, sob o argumento de que a competência para
processar e julgar crimes contra a ordem tributária seria no domicílio fiscal da empresa, sendo
este em Vila Velha/ES. Por sua vez, o Procurador da República oficiante na PR/ES suscitou o
presente conflito de atribuições sustentando que a competência para julgar tais crimes seria o
local onde foi definitivamente constituído o crédito tributário. Aplicação do art. 62, VII, da LC
nº 75/93. Análise de Questão deve ser resolvida à luz do art. 70 do CPP, que determina a
competência do Juízo do lugar em que se consumou o delito ou, na hipótese de tentativa, do
lugar em que foi praticado o último ato de execução. Cuidando-se, em uma análise preliminar,
de fatos que podem, em tese, configurar crime tributário de natureza material (Lei nº 8.137/90,
art. 1°), "a competência para processar e julgar o delito é do local onde houver ocorrido a sua
consumação, por meio da constituição definitiva do crédito tributário, sendo irrelevante a
mudança de domicílio fiscal do contribuinte" (CC nº 120.850/BA, Terceira Seção, Min. Marco
Aurélio Bellizze, DJe: 30/08/2012). Precedentes da 2ª CCR: processo nº 3000.2014.003683-5,
649ª Sessão, de 06/06/2016, unânime; processo nº 5005487-30.2014.4.04.7208, 635ª Sessão,
de 15/02/2016, unânime; processo nº 1.26.000.003311/2013-91, 613ª Sessão, de 15/12/2014,
unânime. No presente caso, a despeito de não haver nos autos informação dando conta da
constituição definitiva do crédito, presume-se que este ocorreu em Rio Grande/RS (Secretaria
da Receita Federal do Brasil no Chuí/RS), local onde correu todo o procedimento
administrativo fiscal até seu encerramento. Conhecimento do presente conflito negativo de
atribuições e, no mérito, por sua procedência para reconhecer a atribuição da PRM " Rio
Grande/RS.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela atribuição do
suscitado, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros Dr. José
Adonis Callou de Araújo Sá e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

Deliberação:

368.

DE
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Processo:

1.29.009.000016/2019-87 - Eletrônico

Voto: 624/2019

Voto: 956/2019

Origem:
PROCURADORIA
DA
REPÚBLICA - ESPÍRITO
SANTO/SERRA

Origem:
PROCURADORIA
REPÚBLICA

DA
NO
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MUNICÍPIO DE S.DO
LIVRAMENTO-RS
Relator(a):
Ementa:

Deliberação:

369.

Processo:

Relator(a):
Ementa:

Deliberação:

PADRÃO
Homologação do Declínio de atribuição
370.
Processo:

Relator(a):
Ementa:

Dr(a) CLAUDIO DUTRA FONTELLA
Notícia de Fato instaurada para apurar suposta prática do crime de descaminho, em razão da
apreensão, em 24/02/2018, de mercadorias de procedência estrangeira sem a documentação
comprobatória de sua regular importação. Tributos iludidos estimados em R$ 7.373,53 (sete
mil, trezentos e setenta e três reais e cinquenta e três centavos). Revisão de arquivamento (LC
nº 75/93, art. 62, IV). Não obstante o valor dos tributos iludidos fique aquém daquele tido como
atual parâmetro para aferição da insignificância da ação delituosa (R$ 20.000,00), tem-se que
a reiteração da conduta ilícita obsta a incidência da tese da bagatela. Investigada que, conforme
o sistema COMPROT, apresenta outro registro de auto de infração com apreensão de
mercadorias, nos últimos cinco anos (tributos iludidos R$ 3.765,00 em 10/08/2017). Hipótese
de habitual praticante do delito, bem como de efetiva e flagrante ocorrência de lesão à ordem
tributária. Inaplicabilidade do princípio da insignificância. Aplicação da nova redação do
Enunciado nº 49 desta 2ª CCR "Aplica-se o princípio da insignificância penal ao descaminho e
aos crimes tributários federais, quando o valor do débito devido à Fazenda Pública decorrente
da conduta formalmente típica não seja superior a R$ 20.000,00, ressalvada a reiteração na
mesma modalidade criminosa, ocorrida em períodos de até 5 (cinco) anos (150ª Sessão de
Coordenação, de 07.05.2018)". Designação de outro membro do MPF para prosseguir na
persecução penal.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, a maioria, deliberou pela não homologação de
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Restou vencida a Dra. Luiza Cristina
Fonseca Frischeisen, que juntou voto. Participou da votação o Dr. José Adonis Callou de Araújo
Sá.
1.29.011.000008/2019-91 - Eletrônico

Voto: 662/2019

Origem:
PROCURADORIA
REPÚBLICA
MUNICÍPIO
URUGUAIANA-RS

DA
NO
DE

Dr(a) CLAUDIO DUTRA FONTELLA
Notícia de Fato instaurada para apurar suposta prática do crime de descaminho, em razão da
apreensão, em 09/08/2018, de mercadorias de procedência estrangeira sem a documentação
comprobatória de sua regular importação. Tributos iludidos estimados em R$ 1.470,71 (mil
quatrocentos e setenta reais e setenta e um centavos). Revisão de arquivamento (LC nº 75/93,
art. 62, IV). Não obstante o valor dos tributos iludidos fique aquém daquele tido como atual
parâmetro para aferição da insignificância da ação delituosa (R$ 20.000,00), tem-se que a
reiteração da conduta ilícita obsta a incidência da tese da bagatela. Empresa Investigada que,
conforme o sistema COMPROT, apresenta outro registro de auto de infração com apreensão
de mercadorias, nos últimos cinco anos (tributos iludidos R$ 1.155.84). Hipótese de habitual
praticante do delito, bem como de efetiva e flagrante ocorrência de lesão à ordem tributária.
Inaplicabilidade do princípio da insignificância. Aplicação da nova redação do Enunciado nº
49 desta 2ª CCR "Aplica-se o princípio da insignificância penal ao descaminho e aos crimes
tributários federais, quando o valor do débito devido à Fazenda Pública decorrente da conduta
formalmente típica não seja superior a R$ 20.000,00, ressalvada a reiteração na mesma
modalidade criminosa, ocorrida em períodos de até 5 (cinco) anos (150ª Sessão de
Coordenação, de 07.05.2018)". Designação de outro membro do MPF para prosseguir na
persecução penal.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, a maioria, deliberou pela não homologação de
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Restou vencida a Dra. Luiza Cristina
Fonseca Frischeisen, que juntou voto. Participou da votação o Dr. José Adonis Callou de Araújo
Sá.

DPF/CAX-00036/2017-INQ

Voto: 733/2019

Origem: GABPRM1-MMF MARILIA
MELO
DE
FIGUEIREDO

Dr(a) CLAUDIO DUTRA FONTELLA
Inquérito Policial instaurado para apurar a prática do crime de roubo (CP, art. 157, §2º, I e
II) sofrido por um carteiro da ECT, no dia 14/09/2016. Cinco indivíduos, um deles armado
e outro usando tornozeleira eletrônica, levaram os documentos pessoais, cartões de crédito
e celular da vítima. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 33 " 2ª CCR).
Diligências. Não foi constado prejuízo aos Correios, bem como os meliantes não levaram
nenhum bem pertencente à empresa pública federal. Carência de elementos de informação
capazes de legitimar a atribuição do Ministério Público Federal para persecução penal.
Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.
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Deliberação:

371.

Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação
do declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os
membros Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

Relator(a):
Ementa:

Dr(a) CLAUDIO DUTRA FONTELLA
Inquérito Policial instaurado por requisição do parquet para apuração de possível crime do
art. 232 da Lei n. 8.069/90. Notícias registradas no sistema eletrônico "Disque Direitos
Humanos" da ouvidoria da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República,
informando que, pelo menos desde 2016, adolescentes de 14 a 16 anos, alunos de cursos
ministrados pela Escola Preparatória de Cadetes do Ar (EPCAR), instituição de ensino
militar da Aeronáutica, estariam sendo ali submetidos a tratamento degradante e vexatório
por parte de um Major. Revisão de declínio (Enunciado nº 32 - 2ª CCR). Conduta noticiada
que teria sido praticada por militar no exercício da função e em razão dela, contra cadete da
aeronáutica em período de curso militar. De acordo com a nova redação do art. 9º, II, do
Código Penal Militar (conferida pela Lei n° 13.491/2017), a conduta praticada pelo agente,
para ser crime militar, pode estar prevista no CPM ou na legislação penal comum. No
presento caso, a situação amolda-se ao descrito na alínea "a" do referido dispositivo legal
(crime praticado por militar em situação de atividade ou assemelhado, contra militar na
mesma situação ou assemelhado). Homologação do declínio de atribuições ao Ministério
Público Militar.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os
membros Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

Voto: 870/2019

Origem: GABPRM2-TSL THIAGO DOS SANTOS
LUZ

Processo:

JF-RJ-0503400Voto: 679/2019
63.2018.4.02.5101-INQ

Relator(a):
Ementa:

Dr(a) CLAUDIO DUTRA FONTELLA
Inquérito Policial. Suposta prática de crime de tráfico ilícito de entorpecentes (Lei nº
11.343/06, art. 33). Substância entorpecente (metanfetamina), postado via Correios na
cidade do Rio de Janeiro com destino a Fortaleza/CE. Revisão de declínio (Enunciado
nº 32 desta 2ª CCR/MPF). Tráfico interno. Inexistência de indícios de
transnacionalidade na conduta encetada, qual seja que o investigado tenha concorrido
para internalização da droga, sendo insuficiente a mera alegação de que tenha recebido
a droga de cidadão colombiano, já em território nacional. Ausência de elementos de
informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a
investigação do feito. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público
Estadual.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela
homologação do declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a).
Participaram da votação os membros Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá e a Dra.
Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

Origem: GABPR39-CMD CINTIA
MELO
DAMASCENO MARTINS

Processo:

JF-RJ-0509755Voto: 628/2019
26.2017.4.02.5101-INQ

Relator(a):
Ementa:

Dr(a) CLAUDIO DUTRA FONTELLA
Inquérito Policial. Suposta prática de crime de tráfico ilícito de entorpecentes (Lei nº
11.343/06, art. 33). Substância entorpecente (lança perfume), postado via Correios na
cidade do Rio de Janeiro com destino a Vitória/ES. Revisão de declínio (Enunciado nº
32 desta 2ª CCR/MPF). Tráfico interno. Inexistência de indícios de transnacionalidade
na conduta encetada, qual seja que o investigado tenha concorrido para internalização
da droga, sendo insuficiente a mera alegação de que tenha recebido a droga de cidadão
colombiano, já em território nacional. Ausência de elementos de informação capazes
de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a investigação do feito.
Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela
homologação do declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a).
Participaram da votação os membros Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá e a Dra.
Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

Deliberação:

374.
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DPF/JFA/MG-00503/2017-INQ

Deliberação:

373.

Publicação: quinta-feira, 14 de março de 2019

Processo:

Deliberação:

372.

Divulgação: quarta-feira, 13 de março de 2019

Processo:

SR/DPF/MA-00521/2016-INQ

Voto: 751/2019

Origem: GABPR39-CMD CINTIA
MELO
DAMASCENO MARTINS

Origem: GABPR6-JGJ JURACI
GUIMARAES
JUNIOR
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Relator(a):
Ementa:

Deliberação:

375.
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Dr(a) CLAUDIO DUTRA FONTELLA
Inquérito Policial. Suposta ocorrência do crime de roubo (CP, art. 157) contra agência dos
Correios situada em Reduto/MG. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 33 " 2ª
CCR). Constata-se dos autos que foi subtraída a quantia de R$ 1.087,37 (mil e oitenta e sete
reais e trinta e sete centavos) pertencente ao Banco Postal. Danos ao serviço postal não
evidenciados. Responsabilidade da franqueada por eventuais perdas, danos, roubos, furtos
ou destruição de bens cedidos pela franqueadora, não restando configurado, no caso, real e
expressivo prejuízo à empresa pública federal. Precedentes do STJ (CC nº 145.800/TO, DJe
25/4/2016; CC nº 133.751/SP, DJe 4/12/2014) e da 2ª CCR (JF/CE-000073511.2017.4.05.8100-INQ, 676ª Sessão de Revisão, 24/4/2017, unânime). Carência de
elementos de informação capazes de legitimar a atribuição do Ministério Público Federal
para persecução penal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público
Estadual.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação
do declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os
membros Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.
SR/DPF/MG-01457/2015-INQ

Relator(a):
Ementa:

Dr(a) CLAUDIO DUTRA FONTELLA
Inquérito Policial instaurado para apurar a possível prática do crime de estelionato (CP, art.
171), consistente na apresentação à COPASA " Companhia de Saneamento de Minas
Gerais, por parte de sua advogada, de despacho falso emitido pelo juízo da 43ª Vara do
Trabalho de Belo Horizonte/MG, a partir do qual obteve vantagem indevida. Revisão de
declínio de atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Documento falsificado apresentado a
sociedade de economia mista. Incidência da Súmula nº 546 do STJ: "A competência para
processar e julgar o crime de uso de documento falso é firmada em razão da entidade ou
órgão ao qual foi apresentado o documento público, não importando a qualificação do órgão
expedidor". No presente caso, o crime de falsidade foi absorvido pelo estelionato, nos molde
da Súmula 17 do STJ, tendo o prejuízo sido suportado pela empresa estadual: "Quando o
falso se exaure no estelionato, sem mais potencialidade lesiva, é por este absorvido."
Inexistência de lesão direta a bens, serviços ou interesse da União ou de suas entidades.
Ausência de elementos de informação capazes de legitimar a atribuição do Ministério
Público Federal para persecução penal. Homologação do declínio ao Ministério Público
Estadual.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação
do declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os
membros Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

Voto: 627/2019

Voto: 727/2019

Origem: GABPR5-EMF EDUARDO
MORATO
FONSECA

Processo:

SR/DPF/PA-00631/2017-INQ

Relator(a):
Ementa:

Dr(a) CLAUDIO DUTRA FONTELLA
Inquérito Policial instaurado para apurar possível crime de estelionato (CP, art. 171), tendo
em vista que dois indivíduos estariam se passando por advogados e cooptando
irregularmente clientes dos quais cobrariam uma taxa para "agilizar" supostos processos de
obtenção de benefícios previdenciários junto ao INSS por meio da Justiça Federal. Os
valores cobrados por eles variavam de R$ 200,00 a R$ 400,00. Revisão de declínio de
atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Não foi constatado que os investigados tivessem
cometido dano ao INSS ou à Justiça Federal, mas sim contra os particulares, levando as
pessoas a crerem que estavam pagando por um serviço de advogado. Situação envolvendo
particular. Inexistência de lesão a bens, serviços ou interesse da União ou de suas entidades.
Carência de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério
Público Federal para a persecução penal. Homologação do declínio de atribuições ao
Ministério Público Estadual.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação
do declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os
membros Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

Deliberação:

377.

Publicação: quinta-feira, 14 de março de 2019

Processo:

Deliberação:

376.

Divulgação: quarta-feira, 13 de março de 2019

Processo:

1.11.000.001787/2018-25 - Eletrônico

Relator(a):

Dr(a) CLAUDIO DUTRA FONTELLA

Voto: 962/2019

Origem: GABPR10-RAN RICARDO
AUGUSTO
NEGRINI

Origem:
PROCURADORIA
DA
REPÚBLICA
ALAGOAS/UNIÃO DOS
PALMARES
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Deliberação:

378.

Processo:

Relator(a):
Ementa:

Deliberação:

379.

Publicação: quinta-feira, 14 de março de 2019

166

Notícia de Fato. Sala de Atendimento ao Cidadão. Possível crime de estelionato (CP, art. 171).
Relata o representante, em síntese, que é engenheiro civil e que vem recebendo ligações de uma
mulher dizendo que haveria uma terceira pessoa querendo abrir uma empresa com o mesmo
noma da que o representante possui e que ele deveria realizar um depósito de R$ 1.400,00 para
garantir a propriedade do nome empresarial no INPI. Revisão de declínio de atribuições
(Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Suposto delito cometido em desfavor de particular. Inexistência
de lesão a bens, serviços ou interesse da União ou de suas entidades. Carência de elementos de
informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução
penal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros
Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.
1.13.000.002895/2018-41 - Eletrônico

Voto: 892/2019

Origem:
PROCURADORIA
REPÚBLICA
AMAZONAS

DA
-

Dr(a) CLAUDIO DUTRA FONTELLA
Notícia de Fato instaurada para apurar possível prática do crime tipificado no art. 261 c/c art.
258, ambos do CP. Segundo consta, em 27/10/2018, o representado pilotava uma aeronave que
pretendia pousar na cidade de Pauini/AM. Durante o procedimento de pouso, a asa da referida
aeronave atingiu um indivíduo que estava no solo e teve morte instantânea. Revisão de declínio
de atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Possível conduta ilícita praticada contra particular.
Não ocorrendo, com a infração penal, prejuízo a bens, serviços ou interesse direto e específico
da União, suas entidades autárquicas ou empresas públicas, não se firma a competência da
Justiça Federal, e, consequentemente, falece atribuição ao Ministério Público Federal para a
persecução penal. Inteligência do art. 109, IV, da Constituição Federal. Homologação do
declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros
Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

Processo:

1.14.000.003684/2018-98 - Eletrônico

Relator(a):
Ementa:

Dr(a) CLAUDIO DUTRA FONTELLA
Notícia de Fato. Sala de Atendimento ao Cidadão. Possível prática de crime contra a economia
popular (Lei nº 1521/51, art. 2º, IX) ou de estelionato (CP, art. 171) referente à aquisição de
moeda virtual "bitcoin" por intermédio de determinada empresa, que estaria ludibriando
terceiros interessados. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª CCR).
Aplicação da Súmula nº 498 do STF: Compete à Justiça dos Estados, em ambas as instâncias,
o processo e o julgamento dos crimes contra a economia popular. Ausência de indícios de crime
contra o Sistema Financeiro Nacional. Inexistência de prejuízo a bens, serviços ou interesse
direto e específico da União, suas entidades autárquicas ou empresas públicas. Não verificação
de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal
para prosseguir na persecução penal. Precedente da 2ª CCR: Voto n° 3046/2018, Processo n°
1.34.043.000057/2018-14, Sessão n° 715, de 21/05/2018, unânime. Homologação do declínio
de atribuições ao Ministério Público Estadual.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros
Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

Deliberação:

380.

Divulgação: quarta-feira, 13 de março de 2019

Voto: 656/2019

Voto: 911/2019

Origem:
PROCURADORIA
DA
REPÚBLICA - BAHIA

Processo:

1.16.000.003419/2018-35 - Eletrônico

Origem:
PROCURADORIA
DA
REPUBLICA - DISTRITO
FEDERAL

Relator(a):
Ementa:

Dr(a) CLAUDIO DUTRA FONTELLA
Notícia de Fato. Sala de Atendimento ao Cidadão. Relata a representante que foi criado um
perfil falso em seu nome em um site de relacionamento. Solicita que o mesmo seja apagado.
Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Suposto delito cometido em
desfavor de particular. Inexistência de lesão a bens, serviços ou interesse da União ou de suas
entidades. Carência de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério
Público Federal para a persecução penal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério
Público Estadual.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço
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381.

Processo:

1.28.000.000059/2019-80 - Eletrônico

Relator(a):
Ementa:

Dr(a) CLAUDIO DUTRA FONTELLA
Notícia de Fato. Suposto crime de estelionato praticado mediante obtenção fraudulenta de
empréstimo consignado junto à instituição financeira privada. Revisão de declínio (Enunciado
n° 32 da 2a CCR). Prejuízo suportado unicamente pelo particular e pela instituição financeira
que concedeu o empréstimo. Inexistência de lesão à União ou a qualquer de suas entidades.
Precedentes do STJ " Terceira Seção: CC 115.646/RS, DJe 21/05/2014; CC nº 125.061/MG,
DJe 17/05/2013, CC nº 100.725/RS, DJe 20/05/2010. Ausência de elementos de informação
capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal.
Precedente da 2ª CCR: Voto n° 4908/2017, Processo n° 2017.51.01.503790-1, julgado na
Sessão de Revisão n° 681, de 03/07/2017, unânime. Homologação do declínio de atribuições
ao Ministério Público Estadual.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros
Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

Voto: 912/2019

Voto: 890/2019

Origem:
PROCURADORIA
DA
REPUBLICA
RIO
GRANDE
DO
NORTE/CEARÁ-MIRIM

Processo:

1.30.001.004820/2018-11 - Eletrônico

Relator(a):
Ementa:

Dr(a) CLAUDIO DUTRA FONTELLA
Notícia de Fato instaurada a partir de manifestação manuscrita feita através do DIGIDENUNCIA. Relato de possível agressão física entre parentes, que teria resultado na morte de
uma das irmãs (CP, art. 121). Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª CCR).
Possível conduta ilícita praticada contra particular. Não ocorrendo, com a infração penal,
prejuízo a bens, serviços ou interesse direto e específico da União, suas entidades autárquicas
ou empresas públicas, não se firma a competência da Justiça Federal, e, consequentemente,
falece atribuição ao Ministério Público Federal para a persecução penal. Inteligência do art.
109, IV, da Constituição Federal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério
Público Estadual.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros
Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.
1.30.017.000655/2018-41 - Eletrônico

Relator(a):
Ementa:

Dr(a) CLAUDIO DUTRA FONTELLA
Noticia de fato. Representação sigilosa encaminhada a Sala de Atendimento ao Cidadão na qual
o representante relata ocorrer diversos assaltos em seu bairro, principalmente no período da
manhã, evidenciando-se a falta de segurança naquela localidade. Revisão de declínio de
atribuições (Enunciado nº 33 " 2ª CCR). Carência de elementos de informação capazes de
legitimar a atribuição do Ministério Público Federal para persecução penal. Homologação do
declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros
Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

Processo:

Relator(a):
Ementa:

1.32.000.001360/2018-05 - Eletrônico

Voto: 625/2019

Origem:
PROCURADORIA
DA
REPUBLICA - RIO DE
JANEIRO

Processo:

Deliberação:

384.

167

Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros
Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

Deliberação:

383.

Publicação: quinta-feira, 14 de março de 2019

Deliberação:

Deliberação:

382.

Divulgação: quarta-feira, 13 de março de 2019

Voto: 916/2019

Origem: PROCURADORIA
DA
REPÚBLICA
NO
MUNICÍPIO
SJMERITI/N.IGUA/D.CAX

Origem:
PROCURADORIA
REPUBLICA
RORAIMA

DA
-

Dr(a) CLAUDIO DUTRA FONTELLA
Inquérito Policial instaurado para apurar a prática do delito de posse irregular de arma de fogo
de uso permitido (Lei n. 10.826/03, art. 12). Revisão de declínio (Enunciado nº 33 " 2ª Câmara).
O Estatuto do Desarmamento não modificou a competência para o processo e julgamento dos
crimes de porte ou posse ilegal de arma de fogo, que continua sendo da Justiça Estadual.
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385.

Processo:

Relator(a):
Ementa:

Deliberação:

386.

Processo:

Relator(a):
Ementa:

Deliberação:

387.
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Precedentes STJ, Terceira Seção: CC 133.823/PR, DJe 15/10/2014; CC 105.933/RS, DJe
20/05/2010; CC 128.616/PR, DJe 18/03/2015; CC 132.061/PR, DJe 18/12/2014. Inexistência
de ofensa a bens, interesses e serviços da União. Ausência de elementos capazes de justificar a
atribuição do Ministério Público Federal. Homologação do declínio de atribuições ao
Ministério Público Estadual.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros
Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

1.34.001.000198/2019-04

Voto: 682/2019

Origem:
PROCURADORIA
REPÚBLICA
PAULO

DA
SÃO

Dr(a) CLAUDIO DUTRA FONTELLA
Notícia de Fato. Representação formulada perante a Sala de Atendimento ao Cidadão. Narra o
manifestante suposta tentativa do representado em se ocultar de suas obrigações enquanto
empresário por meio da constituição de nova empresa em nome de sua empregada, objetivando
a ocultação de patrimônio. Afirma o representante que, após desacordo comercial com a
empresa da qual o denunciado era o representante, moveu um processo visando o abatimento
do preço celebrado como também danos morais em decorrência da má instalação de um box
em sua residência. Possível ocorrência dos crimes de falsidade ideológica (CP, art. 299).
Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 " 2ª CCR). Em busca ao TJSP, o
representante descobriu que a empresa era individual e de titularidade da empregada do
representado, bem com também encontrou outra empresa no mesmo endereço e atuante no
mesmo ramo sendo um de seus sócios o representado. Possível fato praticado em detrimento
de particular, inexistindo elemento que aponte ofensa direta aos bens, serviços ou interesses da
União ou de suas entidades autárquicas ou empresas públicas. Carência de elementos de
informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução
penal. Homologação do declínio ao Ministério Público Estadual.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros
Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

1.34.001.000663/2019-07

Voto: 909/2019

Origem:
PROCURADORIA
REPÚBLICA
PAULO

DA
SÃO

Dr(a) CLAUDIO DUTRA FONTELLA
Notícia de Fato. Manifestação particular realizada na Sala de Atendimento ao Cidadão.
Representante narra ter sido estuprada por um conhecido que lhe teria obrigado a consumir
álcool para tal finalidade. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª CCR).
Situação envolvendo particular. Narrativa que não aponta qualquer infração penal em prejuízo
direto a bens, serviços ou interesse da União ou de suas entidades. Inexistência de elementos
de informação capazes de legitimar a atribuição do Ministério Público Federal para a
persecução penal. Homologação do declínio ao Ministério Público Estadual.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros
Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

Processo:

1.34.026.000117/2018-07

Voto: 723/2019

Origem:
PROCURADORIA
DA
REPÚBLICA
NO
MUNICÍPIO DE ASSISSP

Relator(a):
Ementa:

Dr(a) CLAUDIO DUTRA FONTELLA
Notícia de Fato autuada a partir de representação formulada perante a Sala de Atendimento ao
Cidadão na qual o noticiante relata a exploração de rádio comunitária no município de Quatá,
originalmente administrada pela Associação Santo Antônio de Quatá, que teria sido
irregularmente transferida a um particular e que estaria veiculando propagandas comerciais
durante a programação da emissora e se apropriando indevidamente dos valores arrecadados
com os apoios culturais e anúncios publicitários. Os equipamentos alienados por F. G. S.,
apontado como responsável pela transferência, não pertenciam, de fato, a ele. Possível crime
de alienação de coisa alheia como própria (CP, art. 171, §2º, I). Revisão de declínio de
atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Os elementos colhidos nos autos constituem fortes
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indícios de que a rádio comunitária de Quatá vem sendo explorada com finalidade estritamente
comercial por quem não detém legitimidade e autorização para tanto. Assim, foi requisitado ao
Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicação a realização de diligências
fiscalizatórias na entidade. Em atendimento à requisição ministerial, o MCTIC informou que
instaurou o Procedimento de Averiguação de Denúncia (PADE) nº 01250.066256/2018, no
bojo do qual foram solicitadas à rádio comunitária cópias da programação irradiada, além de
informações e cópias da documentação relativa ao quadro diretivo e ao conselho comunitário
da entidade, bem como do seu estatuto social. Diante disso, determinou-se a expedição de novo
ofício ao órgão federal em questão após 60 dias, requisitando informações sobre o andamento
do procedimento administrativo instaurado. Diante de tais considerações, verifica-se que a
questão envolve apuração de eventual ilícito criminal envolvendo bens da rádio comunitária de
Quatá, visto que não foi apontada qualquer irregularidade em seu funcionamento ou falta de
autorização. A situação envolve exclusivo prejuízo ao patrimônio da Associação Santo Antônio
de Quatá, pessoa jurídica de direito privado, que teve seus bens alienados indevidamente a
particular. Inexistência de lesão a bens, serviços ou interesse da União ou de suas entidades.
Carência de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público
Federal para a persecução penal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público
Estadual.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros
Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.
1.34.043.000561/2018-14

Voto: 724/2019

Origem:
PROCURADORIA
REPÚBLICA
MUNICÍPIO
OSASCO-SP

DA
NO
DE

Dr(a) CLAUDIO DUTRA FONTELLA
Notícia de Fato. A manifestante relata que, em 15/03/2018, na agência da CEF em Itapecerica
da Serra, foi abordada por uma mulher que lhe ofereceu ajuda para efetuar um saque. Diante
disso, entregou seu cartão e disse a senha para ela. No dia 03/04/2018, ao se dirigir à agência
novamente, percebeu que a pessoa havia lhe dado um cartão em nome de outra pessoa e que
seu cartão original havia sido bloqueado pela CEF em razão do banco ter apurado que a conta
estava sendo movimentada através de depósitos e posteriores saques dos mesmos. Possível
crime de estelionato (CP, art. 171). Restou demonstrado que nem a vítima nem a Caixa
Econômica Federal tiveram prejuízo financeiro. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado
nº 32 da 2ª CCR). Indução da vítima em erro, que voluntariamente forneceu dados pessoais ao
criminoso. Suposto delito cometido em desfavor de particular. Inexistência de lesão a bens,
serviços ou interesse da União ou de suas entidades. Carência de elementos de informação
capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal.
Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros
Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

JF-AMR-0000413Voto: 868/2019
89.2018.4.03.6134-PIMP

Origem: GABPRM3-LZLF LEANDRO ZEDES LARES
FERNANDES

Dr(a) CLAUDIO DUTRA FONTELLA
Notícia de Fato. Manifestação apresentada na Sala de Atendimento ao Cidadão para
apurar possível prática do crime descrito no art. 20, § 2º, da Lei nº 7.716/89. Postagem
de suposto conteúdo discriminatório contra nordestinos em rede social. Relato de que
o investigado teria feito o seguinte comentário: "Eu topo, só vamos lucrar....e aí
teremos os imigrantes para explorarmos a mão de obra barata". Promoção de declínio
de atribuições que se recebe como arquivamento. Revisão (LC nº 75/93, art. 62, IV).
1) Em primeiro lugar, resta configurada a competência da Justiça Federal para
processar e julgar a matéria, uma vez que se trata do cometimento de delito por meio
eletrônico, cujo acesso pode ocorrer além das fronteiras do território nacional e que se
refere à infração penal prevista na Convenção Internacional sobre a Eliminação de
Todas as Formas de Discriminação Racial, da qual o Brasil é signatário. De outra parte,
não há que se falar, de plano, em atipicidade da conduta, visto que atribuir qualificações
negativas genéricas a um grupo de pessoas pode atingir diretamente a dignidade ou
respeitabilidade desse grupo perante a coletividade, pois além de ofensivas as palavras
podem revelar um intuito de discriminar, humilhar, desprezar, violando, por
conseguinte, um dos fundamentos basilares do Estado Democrático de Direito, o
princípio da dignidade da pessoa humana. Precedentes do TRF da 1ª Região (RSE nº
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0020305-66.2012.4.01.3800/MG, Terceira Turma, Des. Federal Mônica Sifuentes,
DJ09/08/2013) e do STJ (CC nº 146.983/RJ, Rel. p/ acórdão Min. Reynaldo Soares da
Fonseca, Terceira Seção, DJe 29/06/2017). Atribuição do Ministério Público Federal.
2) Não obstante as considerações acima, a publicação em análise, malgrado possa
provocar dissabor e indignação, não se mostra suficiente para atrair a tutela penal e
restringir o direito fundamental à liberdade de expressão. As limitações ao referido
postulado somente devem ocorrer em hipóteses extremas, nas quais essas restrições
sejam imprescindíveis a ponto de exigir a proteção de um outro direito fundamental.
Ponderação e proporcionalidade na aplicação da lei penal. Excesso não verificado no
caso. Livre exercício da liberdade de expressão por parte da investigada, garantia
essencial ao aperfeiçoamento das instituições. Não verificação da prática de crime, no
caso concreto. Falta de justa causa para a persecução penal. Precedente da 2ª CCR:
Processo n° 1.25.000.004882/2018-95, Sessão n° 730, de 26/11/2018, unânime.
Homologação do arquivamento.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pelo
recebimento da promoção de declínio de atribuições como arquivamento.
Homologação nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os
membros Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá e a Dra. Luiza Cristina Fonseca
Frischeisen.

DPF/JFA-00355/2017-INQ

Voto: 748/2019

Origem: GABPRM2-TCA THIAGO
CUNHA
DE
ALMEIDA

Dr(a) CLAUDIO DUTRA FONTELLA
lnquérito Policial. Possível crime descrito no art. 171, § 3º, do CP. Suposto recebimento
de benefício do "Bolsa Família" sem que o beneficiário ostentasse situação financeira
compatível no ano de 2016. A suspeita decorreu da identificação de uma doação eleitoral
no valor de R$ 970,00, conduta incompatível com cidadão que recebe referido benefício
assistencial. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). A questão referente ao
possível ilícito eleitoral já foi objeto de investigação, tendo ocorrido o arquivamento da
investigação, o que foi acolhido pela Justiça Eleitoral. Foram feitas diligências e
requisitado o procedimento administrativo correspondente à concessão do benefício ao
investigado. Apurou-se que ele nunca foi beneficiário do Bolsa Família, mas sim sua
esposa no período de fevereiro de 2014 a março de 2016. Esta, em depoimento, afirmou
que pensava que o benefício era em decorrência de manter seus filhos na escola. Disse,
ainda, que não levou os documentos de seu marido porque não queria que ele ficasse
sabendo e que desconhecia a exigência de que deveria declará-lo como componente do
grupo familiar. Ouvido, o Gestor do programa Bolsa Família em Carangola/MG aduziu
que as informações de composição do grupo familiar e de renda são autodeclaratórias, de
modo que só há conferência real quando da notificação de possíveis fraudes no sistema.
Não se constatou qualquer ardil ou fraude para obtenção ou manutenção do benefício. Não
há elementos que indiquem que o investigado tenha empregado meio apto a induzir em
erro o órgão pagador, principalmente por se tratarem de pessoas simples, tudo indicando
a falta de informação como fator preponderante. Ausência de dolo. Crime não
caracterizado. Homologação do arquivamento.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação
do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os
membros Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá e a Dra. Luiza Cristina Fonseca
Frischeisen.

Processo:

DPF/MBA/PA-00192/2018-INQ

Relator(a):
Ementa:

Dr(a) CLAUDIO DUTRA FONTELLA
Inquérito Policial instaurado para apurar possível prática do crime de coação no curso do
processo (CP, art. 344). A situação trazida relata que uma testemunha em ação trabalhista
teria sido ameaçado por terceiro. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV).
Analisando o relato do próprio declarante, este afirmou que foi abordado pelo investigado,
o qual teria dito "vocês são uns covardes, mas vocês vão me ver, vocês vão me pagar".
Violência ou grave ameaça não evidenciada. Falta de justa causa para dar prosseguimento à
persecução penal. Homologação do arquivamento.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros Dr.
José Adonis Callou de Araújo Sá e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

Deliberação:

Voto: 760/2019

Origem: GABPRM3-TSM THAIS
STEFANO
MALVEZZI
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Voto: 621/2019
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DPF/PPA/MS-0150/2017-INQ

Relator(a):
Ementa:

Dr(a) CLAUDIO DUTRA FONTELLA
Inquérito Policial. Possível prática do crime de lavagem de capitais (art. 1º, Lei n. 9.613/98),
tendo em vista que a investigada apresentava movimentação financeiras incompatíveis com
sua renda declarada. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Diligências.
Apesar da movimentação financeira atípica da investigada, não foi encontrado patrimônio
incompatível com a sua renda ou mesmo dolo em ocultar ou dissimular propriedade, origem
ou movimentação de valores oriundos de infração penal. Ainda, além de não apresentar
antecedentes criminais, não restou apurado indícios mínimos de crime antecedente ao de
lavagem. Falta de justa causa para prosseguir na persecução penal. Homologação do
arquivamento.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros Dr.
José Adonis Callou de Araújo Sá e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.
Voto: 701/2019

Origem: GABPR1-SPN SILVIO
PETTENGILL
NETO

Processo:

DPF/SAL/PE-00242/2017-INQ

Relator(a):
Ementa:

Dr(a) CLAUDIO DUTRA FONTELLA
Notícia de Fato instaurada com o objetivo de apurar suposta prática do crime de furto
mediante fraude (CP, art. 155, §4º, II), tendo em vista vários boletins de ocorrência
noticiando saques indevidos de benefícios previdenciários e pensões nas agências da CEF
em Salgueiro/PE e Araripina/PE. Sete pessoas foram afetadas pelos saques e todos
ocorreram em caixas eletrônicos, com uso de cartão magnético e senha, bem como os
cartões relativos a tais contas haviam sido bloqueados e os valores dos benefícios
transferidos para conta poupança por questões de segurança. Revisão de arquivamento (LC
75/93, art. 62, inc. IV). Diligências. Os valores retirados indevidamente foram restituídos
aos beneficiários, bem como eles afirmaram que os funcionários da CEF lhes prestaram toda
as orientações sobre noticiar o fato à polícia. Em que pesa a materialidade esteja
evidenciada, não foi possível apurar indícios mínimos de autoria, visto que além das
agências não possuírem imagens de câmeras, o horário incomum em que alguns saques
foram realizados (por volta das 5 e 6 horas da manhã) também prejudica a investigação por
meio de eventuais testemunhas. Ausência de autoria. Homologação do arquivamento.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação
do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros
Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

Deliberação:

394.

Publicação: quinta-feira, 14 de março de 2019

Processo:

Deliberação:

393.

Divulgação: quarta-feira, 13 de março de 2019

Processo:

DPF/SAL/PE-00253/2017-INQ

Relator(a):
Ementa:

Dr(a) CLAUDIO DUTRA FONTELLA
Inquérito Policial instaurado para apurar suposta prática do crime previsto no art. 171, § 3º,
do CP. Investigado teria recebido indevidamente benefício assistencial, pois sua esposa já
seria beneficiária de pensão por morte à época do requerimento e recebia R$ 736,71. Em
sede administrativa, a autarquia previdenciária verificou ser indevido o recebimento do
benefício assistencial no período de 11/12/2003 a 31/07/2014, visto que a renda do grupo
familiar teria superado o limite estipulado, já que a renda per capita ultrapassava " do
salário-mínimo, exigido pelo artigo 20, § 3º da Lei 8.742/93. Revisão de arquivamento (LC
nº 75/93, art. 62, IV). A limitação do valor da renda per capita familiar não deve ser
considerada a única forma de se comprovar que a pessoa não possui outros meios para
prover a própria manutenção ou de tê-la provida por sua família, pois é apenas um elemento
objetivo para se aferir a necessidade, ou seja, presume-se absolutamente a miserabilidade
quando comprovada a renda per capita inferior a 1/4 do salário-mínimo. Outros benefícios
já concedidos a outro membro da família podem ser excluídos do cálculo da renda familiar
para fins de concessão de benefício assistencial. Precedente do STJ: AgRg no AREsp
319889 /PR, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 03/02/2017. No
caso dos autos, a percepção de outro benefício por parte da esposa do beneficiário não
desconfigura, por si só, a regularidade do benefício assistencial recebido, visto que todos os
dados relativos à constituição e renda do grupo familiar foram informados e a pensão por
morte ainda não era recebida pela esposa à época do requerimento feito pelo beneficiário.
Ausência de dolo. Homologação do arquivamento.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação
do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros
Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

Deliberação:

Voto: 859/2019

Origem: GABPRM1-AMSJ
- ANTONIO MARCOS DA
SILVA DE JESUS

Origem: GABPRM1-AMSJ
- ANTONIO MARCOS DA
SILVA DE JESUS
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Relator(a):
Ementa:

Dr(a) CLAUDIO DUTRA FONTELLA
Inquérito Policial instaurado para apurar suposta prática do crime de calúnia majorada
(CP, art. 138 c/c art. 141, II e III). Investigado teria afirmado através de áudio, em grupo
de WhatsApp, para "para botar parar torar mesmo, quantas vezes precisar, ajude seus
companheiros", ao se referir a uma manifestação realizada por funcionários de uma
empresa rodoviária, além da informação da ocorrência de crime de dano ao patrimônio
da referida empresa que não teria constado em termo de declarações. Revisão de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Notícia de que o investigado retratou-se de suas
declarações, na forma do art. 143 do CP. Extinção da punibilidade (CP, art. 107, VI).
Homologação do arquivamento.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação
do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os
membros Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá e a Dra. Luiza Cristina Fonseca
Frischeisen.

Origem: GABPR13-AWSC ANDREA
WALMSLEY
SOARES CARNEIRO

Processo:

PRM-JNDVoto: 862/2019
3422.2015.000034-3-INQ

Relator(a):
Ementa:

Dr(a) CLAUDIO DUTRA FONTELLA
Notícia de Fato. Suposto crime de falso testemunho em ação trabalhista (CP, art. 342).
Apresentação de declaração de comparecimento em hospital não reconhecida pelo
estabelecimento. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Diligências. A
autoridade policial não conseguiu localizar e ouvir o reclamante da ação trabalhista. Fato
ocorrido em novembro de 2014. Ademais, o depoimento em nada influenciou na decisão
da causa, uma vez que foi desconsiderado pelo Juízo. Ausência de indícios mínimos de
má-fé ou vontade livre e consciente de ludibriar o Juízo. Falta de justa causa para
prosseguir na persecução penal. Precedente 2ª CCR: 0005687-77.2016.4.03.6110, 659ª
Sessão de Revisão, de 19/09/2016, unânime. Homologação do arquivamento.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação
do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os
membros Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá e a Dra. Luiza Cristina Fonseca
Frischeisen.
Voto: 643/2019

Origem: GABPRM1-JLPK JOSE LUCAS PERRONI
KALIL

Processo:

SR/DPF/PI-00295/2016-IPL

Relator(a):
Ementa:

Dr(a) CLAUDIO DUTRA FONTELLA
Procedimento Investigatório Criminal. Suposto crime de falso testemunho em ação
trabalhista (CP, art. 342). Constatação de divergência entre depoimento de testemunha e as
demais provas dos autos. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Para a
configuração do crime em questão, é necessário que haja divergência entre a declaração da
testemunha e o que ela efetivamente sabe sobre os fatos, o que não restou demonstrado nos
autos. Ademais, o depoimento em nada influenciou na decisão da causa, uma vez que foi
desconsiderado pelo Juízo. Ausência de indícios mínimos de má-fé ou vontade livre e
consciente de ludibriar o Juízo. Falta de justa causa para prosseguir na persecução penal.
Precedente 2ª CCR: 0005687-77.2016.4.03.6110, 659ª Sessão de Revisão, de 19/09/2016,
unânime. Homologação do arquivamento.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação
do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros
Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

Deliberação:

398.

Voto: 763/2019
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JF/PE-081580313.2018.4.05.8300-INQ

Deliberação:

397.

Publicação: quinta-feira, 14 de março de 2019

Processo:

Deliberação:

396.

Divulgação: quarta-feira, 13 de março de 2019

Voto: 703/2019

Origem:
GABPRM1CVMSL - CECILIA VIEIRA
DE MELO SA LEITAO

Processo:

08190.100489/18-98

Origem: PRR/1ª REGIÃO BRASÍLIA

Relator(a):
Ementa:

Dr(a) CLAUDIO DUTRA FONTELLA
Ofício encaminhado pelo juízo da 1ª Zona Eleitoral noticiando que, no dia 08/10/2018, uma
eleitoral informou que ao comparecer à sua seção eleitoral, entregou a documentação e,
alguns minutos depois, foi informada de que não poderia votar pois outra eleitora havia
"votado em seu lugar" (art. 309 do Código Eleitoral). O fato foi comunicado ao TRE e aos
juízes eleitorais que se encontravam no cartório da 1º ZE, sendo explicado à eleitora o
funcionamento da urna e do sigilo de voto, não podendo ser autorizado que ela votasse no
lugar da outra, pois incidiria, propositalmente, no erro cometido anteriormente. Revisão de
arquivamento (LC 75/93, art. 62-IV). O delito em comento não prevê a modalidade culposa.
Restou demonstrado equívoco cometido pelos componentes da seção eleitoral ao trocarem os
documentos das duas eleitoras. De acordo com as certidões constantes dos autos, não houve
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Deliberação:

399.

173

má-fé ou dolo na conduta dos envolvidos. A eleitora em questão votou normalmente no 2º
turno das eleições. Ausência de dolo. Homologação do arquivamento.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros Dr.
José Adonis Callou de Araújo Sá e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.
1.11.001.000021/2018-13 - Eletrônico

Relator(a):
Ementa:

Dr(a) CLAUDIO DUTRA FONTELLA
Procedimento Investigatório Criminal. Crime de estelionato majorado (CP, art. 171, § 3º)
praticado em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social " INSS. Realização de saques
indevidos de aposentadoria após óbito do segurado. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93,
art. 62, IV). Diligências. Companheira do beneficiário, procuradora cadastrada, que assumiu a
autoria dos saques. Aduziu que o benefício nunca fora cortado, e que os recurso obtidos após a
morte serviram para quitar débitos e despesas contraídas em vida pelo titular, tendo em vista
seu quadro de saúde debilitado anteriormente ao seu óbito. Declarou que acreditava ter direito
ao recebimento do benefício em nomedo seu companheiro, inclusive com a renovação do cartão
utilizado, mediante prova de vida através da procuração que detinha, sem que ninguém,
inclusive no banco, lhe informar que não poderia tê-lo feito. Investigada com baixo grau de
instrução. Contexto fático que demonstra o desconhecimento da ilicitude da conduta. Erro de
proibição. Homologação do arquivamento.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros Dr.
José Adonis Callou de Araújo Sá e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

Processo:

Relator(a):
Ementa:

Deliberação:

401.

Publicação: quinta-feira, 14 de março de 2019

Processo:

Deliberação:

400.

Divulgação: quarta-feira, 13 de março de 2019

1.13.000.000233/2019-17 - Eletrônico

Voto: 659/2019

Voto: 896/2019

Origem:
PROCURADORIA
DA
REPÚBLICA
NO
MUNICÍPIO
DE
ARAPIRACA/S IPANEM

Origem:
PROCURADORIA
REPÚBLICA
AMAZONAS

DA
-

Dr(a) CLAUDIO DUTRA FONTELLA
Procedimento Investigatório Criminal. Suposto crime de falso testemunho em ação trabalhista
(CP, art. 342). Constatação de divergência entre depoimento de testemunha e as demais provas
dos autos. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Para a configuração do crime
em questão, é necessário que haja divergência entre a declaração da testemunha e o que ela
efetivamente sabe sobre os fatos, o que não restou demonstrado nos autos. Ademais, o
depoimento em nada influenciou na decisão da causa, uma vez que foi desconsiderado pelo
Juízo. Ausência de indícios mínimos de má-fé ou vontade livre e consciente de ludibriar o Juízo.
Falta de justa causa para prosseguir na persecução penal. Precedente 2ª CCR: 000568777.2016.4.03.6110, 659ª Sessão de Revisão, de 19/09/2016, unânime. Homologação do
arquivamento.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros Dr.
José Adonis Callou de Araújo Sá e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

Processo:

1.15.000.000281/2019-31 - Eletrônico

Voto: 963/2019

Origem:
PROCURADORIA
DA
REPÚBLICA
CEARÁ/MARACANAÚ

Relator(a):
Ementa:

Dr(a) CLAUDIO DUTRA FONTELLA
Notícia de Fato. Representação feita através da Sala de Atendimento ao Cidadão. Narra o
manifestante que estaria sendo julgado por delito que não cometeu, salientando a arbitrariedade
e injustiça de sua prisão e o fato de não poder se defender das acusações formuladas. Revisão
de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Em pesquisa aos sites da Justiça Federal e junto ao
sistema Único tem-se não tramitar em face do representante qualquer processo, inquérito
policial ou procedimento investigatório. Consulta à internet revela contudo haver sido preso em
20 de julho de 2016 por apontado envolvimento em ataques contra prédios públicos e
transportes coletivos na cidade de Caucaia-CE. Não ser justifica a continuidade na tramitação
da presente notícia de fato, já que o procedimento investigatório que tramita em face do
noticiante tem curso perante a Justiça Estadual, sendo recomendado, caso assim entenda
cabível, a atuação da Defensoria Pública do Estado do Ceará com atuação perante o juízo
competente para atuar na defesa de seus direitos. Carência elementos capazes de justificar o
prosseguimento do feito. Homologação do arquivamento. Encaminhe-se cópia à Defensoria
Pública do Estado do Ceará com atuação junto à comarca de Caucaia-CE.
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Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros Dr.
José Adonis Callou de Araújo Sá e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

Processo:

1.15.000.002010/2018-39 - Eletrônico

Relator(a):
Ementa:

Dr(a) CLAUDIO DUTRA FONTELLA
Procedimento Investigatório Criminal. Possível crime de estelionato qualificado (CP, art. 171,
§3º). A investigada, contando atualmente com 76 anos, teria recebido indevidamente pensão
por morte instituída por seu genitor, ex-servidor no MTPA e falecido em 1987, na condição de
filha maior, solteira, não exercente de cargo público. O benefício só foi concedido em 2004.
Em 2013, a pensionista solicitou ao referido órgão isenção de imposto de renda por ser
portadora de doença grave especificada em lei. Nessa ocasião, uma reanálise do benefício
indicou que a beneficiária, ao requerer o benefício em 2004, era casada e servidora aposentada
da Prefeitura de Fortaleza. Em novembro de 2015 o pagamento do benefício foi suspenso.
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). A investigada foi ouvida pelo parquet,
tendo declarado que não sabia que não podia requerer o benefício em 2004, tendo-o feito apenas
após receber uma carta do MTPA dizendo que tinha direito à pensão pelo falecimento de seu
pai. Ressaltou que não omitiu a informação de que era casada, não tendo nenhum funcionário
lhe dito que não poderia receber o benefício. Realmente as informações dadas pela investigada
são verossímeis, uma vez que somente 17 (dezessete) anos após o falecimento de seu genitor é
que houve o pedido de pensão por parte da beneficiária, após esta receber uma carta do próprio
órgão pagador. Trata-se de pessoa simples e de pouco instrução que não pretendeu manter em
erro a Administração Pública. Ausência de dolo. Homologação do arquivamento.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros Dr.
José Adonis Callou de Araújo Sá e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

Voto: 910/2019

Voto: 652/2019

Origem:
PROCURADORIA
DA
REPÚBLICA
CEARÁ/MARACANAÚ

Processo:

1.15.000.003977/2018-38 - Eletrônico

Relator(a):
Ementa:

Dr(a) CLAUDIO DUTRA FONTELLA
Notícia de Fato. Manifestação apresentada através do DIGI-DENUNCIA. Possível prática do
crime descrito no art. 20, §2º, da Lei nº 7.716/89. Usuário do Facebook teria feito comentário
preconceituoso em relação ao povo nordestino, nos seguintes termos: "Agora pronto, eu sou
obrigada a querer conviver em uma região islada do resto dopaís, cheio de esquerdista,
comunista safado? Se isso é ser xenofóbica, eu sou com muito orgulho!", "Deixa eu sair do
Nordeste primeiro. E se depois vocês tentarem pular o muro atrás de emprego, a gente empurra
de cima!" e "Isso tudo por causa do Bolsa família". Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art.
62, inc. IV). Embora a publicação em questão possa provocar dissabor e indignação, não se
mostra suficiente para atrair a tutela penal e restringir o direito fundamental à liberdade de
expressão. As limitações ao referido postulado somente devem ocorrer em hipóteses extremas,
nas quais essas restrições sejam imprescindíveis para garantir a proteção de um outro direito
fundamental. Ponderação e proporcionalidade na aplicação da lei penal. Excesso não verificado
no caso. Livre exercício da liberdade de expressão por parte do noticiado, garantia essencial ao
aperfeiçoamento das instituições. Não verificação da prática de crime no caso concreto.
Precedente da 2ª CCR: Notícia de Fato nº 1.25.015.000131/2018-31, 730ª Sessão Ordinária, de
26/11/2018. Falta de justa causa para a persecução penal. Homologação do arquivamento.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros Dr.
José Adonis Callou de Araújo Sá e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

Deliberação:

404.

Publicação: quinta-feira, 14 de março de 2019

Deliberação:

Deliberação:

403.

Divulgação: quarta-feira, 13 de março de 2019

Voto: 658/2019

Origem:
PROCURADORIA
DA
REPÚBLICA
CEARÁ/MARACANAÚ

Processo:

1.16.000.002993/2018-76 - Eletrônico

Origem:
PROCURADORIA
DA
REPUBLICA - DISTRITO
FEDERAL

Relator(a):
Ementa:

Dr(a) CLAUDIO DUTRA FONTELLA
Notícia de Fato. Manifestação apresentada através do DIGI-DENUNCIA. Possível prática do
crime descrito no art. 20, §2º, da Lei nº 7.716/89. Usuário do Facebook teria feito comentário
preconceituoso em relação ao povo nordestino, nos seguintes termos: "Me perdoem mais
sinceramente o nordeste deveria ser riscado do mapa. O povo burro. O que uma bolsa tudo faz.
Depois se ferram la e vem pro Estado de SP nos fuder. Revoltada." Revisão de arquivamento
(LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Embora a publicação em questão possa provocar dissabor e
indignação, não se mostra suficiente para atrair a tutela penal e restringir o direito fundamental
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Deliberação:

405.

175

à liberdade de expressão. As limitações ao referido postulado somente devem ocorrer em
hipóteses extremas, nas quais essas restrições sejam imprescindíveis para garantir a proteção
de um outro direito fundamental. Ponderação e proporcionalidade na aplicação da lei penal.
Excesso não verificado no caso. Livre exercício da liberdade de expressão por parte do
noticiado, garantia essencial ao aperfeiçoamento das instituições. Não verificação da prática de
crime no caso concreto. Precedente da 2ª CCR: Notícia de Fato nº 1.25.015.000131/2018-31,
730ª Sessão Ordinária, de 26/11/2018. Falta de justa causa para a persecução penal.
Homologação do arquivamento.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros Dr.
José Adonis Callou de Araújo Sá e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.
1.20.000.000063/2019-36 - Eletrônico

Relator(a):
Ementa:

Dr(a) CLAUDIO DUTRA FONTELLA
Noticia de fato. Possível crime previsto no art. 12 da Lei n° 10.826/2003. Apreensão de 2 (duas)
munições não deflagradas, calibre 38, encontradas durante o cumprimento de mandado de
busca e apreensão na residência do investigado, oportunidade na qual não foi encontrada
nenhuma arma de fogo. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Munições intactas
e não deflagradas, em pequena quantidade e desacompanhadas de arma de fogo capaz de
deflagrá-las. Aplicação do princípio da insignificância, no caso concreto. Precedente do STJ:
"A Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, alinhando-se ao Supremo Tribunal Federal,
tem entendido pela possibilidade da aplicação do princípio da insignificância aos crimes
previstos na Lei 10.826/03, a despeito de serem delitos de mera conduta, afastando, assim, a
tipicidade material da conduta, quando evidenciada flagrante desproporcionalidade da resposta
penal" (RESP n° 1.735.871, 6ª Turma, Min. Nefi Cordeiro, julgado em 12/6/2018).
Homologação do arquivamento.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros Dr.
José Adonis Callou de Araújo Sá e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

Voto: 623/2019

Voto: 640/2019

Origem:
PROCURADORIA
DA
REPUBLICA - MATO
GROSSO/DIAMANTINO

Processo:

1.22.010.000100/2015-99

Relator(a):
Ementa:

Dr(a) CLAUDIO DUTRA FONTELLA
Notícia de Fato autuada a partir de representação sigilosa feita na Sala de Atendimento ao
Cidadão, noticiando a existência de site que estaria veiculando mensagens de incitação a crime
e de veiculação de conteúdo pornográfico envolvendo criança. Possíveis crimes do art. 286 do
CP e art. 241-B da Lei n. 8.069/90. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV).
Diligências realizadas pela autoridade policial averiguaram que o site denunciado não se
encontra disponível para acesso na web. Igualmente não há meios de se identificar o IP, visto
que a página não está mais ativa. Ademais, a manifestação não veio acompanhada de indícios
mínimos de materialidade que melhor pudessem embasar a investigação, tendo sido obtida
apenas um único print de uma página sem maiores dados de identificação. Falta de justa causa
para o prosseguimento da persecução penal. Homologação do arquivamento.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros Dr.
José Adonis Callou de Araújo Sá e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

Deliberação:

407.

Publicação: quinta-feira, 14 de março de 2019

Processo:

Deliberação:

406.

Divulgação: quarta-feira, 13 de março de 2019

Voto: 626/2019

Origem:
PROCURADORIA
DA
REPUBLICA - MINAS
GERAIS

Processo:

1.24.000.000081/2019-79 - Eletrônico

Origem:
PROCURADORIA
DA
REPUBLICA - PARAIBA

Relator(a):
Ementa:

Dr(a) CLAUDIO DUTRA FONTELLA
Noticia de fato. Possível prática do crime de desenvolvimento clandestino de atividades de
telecomunicação (art. 183 da Lei n° 9.472/97). Apreensão de rádio transceptor móvel instalado
em veículo, capaz de transmitir sinais na faixa denominada Rádio Cidadão, cuja potência é de
2,09 Watts. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). O equipamento apreendido
possui certificado de homologação pela ANATEL. Ademais, consta dos autos que o
investigado já obteve autorização para a exploração do Serviço Rádio Cidadão após a apreensão
do transceptor móvel. Crime não evidenciado, visto tratar-se de equipamento homologado e
certificado pelo órgão regulador. Ausência de justa causa para deflagração de ação penal.
Homologação do arquivamento.
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408.

Processo:

1.25.008.000004/2019-10 - Eletrônico

Relator(a):
Ementa:

Dr(a) CLAUDIO DUTRA FONTELLA
Notícia de Fato. Suposta prática do crime de desobediência (CP, art. 330) por parte dos
representantes legais de sociedade empresária, em razão do descumprimento de ordem
emanada de Juízo Federal. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Comprovado o
cumprimento da ordem, ainda que a destempo. Inexistência de conduta voluntária e consciente
voltada a desobedecer determinação ministerial. Ausência de dolo. Crime não caracterizado.
Homologação do arquivamento.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros Dr.
José Adonis Callou de Araújo Sá e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

Voto: 957/2019

1.25.008.000699/2018-41 - Eletrônico

Relator(a):
Ementa:

Dr(a) CLAUDIO DUTRA FONTELLA
Notícia de Fato. Manifestação apresentada através do DIGI-DENUNCIA. Possível prática do
crime descrito no art. 20, §2º, da Lei nº 7.716/89. Usuário do Facebook teria feito comentário
preconceituoso em relação ao povo nordestino, nos seguintes termos: "Nordeste vota no PT
mas depois vem para o sul vender rede e capa de volante". Revisão de arquivamento (LC nº
75/93, art. 62, inc. IV). Embora a publicação em questão possa provocar dissabor e indignação,
não se mostra suficiente para atrair a tutela penal e restringir o direito fundamental à liberdade
de expressão. As limitações ao referido postulado somente devem ocorrer em hipóteses
extremas, nas quais essas restrições sejam imprescindíveis para garantir a proteção de um outro
direito fundamental. Ponderação e proporcionalidade na aplicação da lei penal. Excesso não
verificado no caso. Livre exercício da liberdade de expressão por parte do noticiado, garantia
essencial ao aperfeiçoamento das instituições. Não verificação da prática de crime no caso
concreto. Precedente da 2ª CCR: Notícia de Fato nº 1.25.015.000131/2018-31, 730ª Sessão
Ordinária, de 26/11/2018. Falta de justa causa para a persecução penal. Homologação do
arquivamento.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros Dr.
José Adonis Callou de Araújo Sá e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

Processo:

Deliberação:

Processo:

1.25.016.000054/2017-28

Voto: 958/2019

Origem:
PROCURADORIA
DA
REPÚBLICA
NO
MUNICÍPIO DE PONTA
GROSSA-PR

Processo:

Relator(a):
Ementa:

411.

176

Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros Dr.
José Adonis Callou de Araújo Sá e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

Deliberação:

410.

Publicação: quinta-feira, 14 de março de 2019

Deliberação:

Deliberação:

409.

Divulgação: quarta-feira, 13 de março de 2019

Voto: 906/2019

Origem:
PROCURADORIA
DA
REPÚBLICA
NO
MUNICÍPIO DE PONTA
GROSSA-PR

Origem:
PROCURADORIA
REPÚBLICA
MUNICÍPIO
LONDRINA-PR

DA
NO
DE

Dr(a) CLAUDIO DUTRA FONTELLA
Procedimento Administrativo instaurado na Procuradoria da República de Apucarana/PR, com
o propósito de acompanhar o Inquérito Policial nº 5004566-68.2014.4.04.7015, que apura o
delito de Falsidade Ideológica (CP, art. 299), em trâmite perante a 1ª Vara Criminal Federal de
Apucarana, tendo em vista indícios em fatos levantados nos autos de Execução Fiscal nº
5001276- 50.2011.4.04.7015, que tramita junto à Vara Federal de Execuções Fiscais de
Apucarana/PR, ajuizada em detrimento da empresa/contribuinte, localizada no município de
Apucarana/PR. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Tendo em vista que o
acompanhamento do referido inquérito policial pode ser efetuado, com maior eficácia, pelo
acesso ao EPROC (Justiça Federal) e pelo Sistema Único do MPF, torna-se desnecessária a
continuidade deste Procedimento Administrativo. Esgotamento do objeto. Homologação do
arquivamento.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros Dr.
José Adonis Callou de Araújo Sá e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.
1.28.000.001405/2015-13

Voto: 865/2019

Origem:
PROCURADORIA

DA
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Publicação: quinta-feira, 14 de março de 2019
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REPUBLICA
RIO
GRANDE
DO
NORTE/CEARÁ-MIRIM
Relator(a):
Ementa:

Deliberação:

412.

Dr(a) CLAUDIO DUTRA FONTELLA
Procedimento Investigatório Criminal. Crimes de estelionato contra a Caixa Econômica
Federal (CP, art. 171, § 3º), perpetrados em concurso de agentes por uma quadrilha de pessoas
especializada na adulteração de contracheques, de um lado, e por servidores da Universidade
Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), do outro. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93,
art. 62, IV). O modus operandi dos autores dos crimes consistia, basicamente, no seguinte: os
integrantes da quadrilha abordavam individualizadamente, entre meados de 2008 e 2011,
servidores da UFRN, propondo a cada um deles pleitear um empréstimo à CEF. Ao saber do
servidor que não possuía mais margem consignável - porque, por exemplo, já havia contraído
outros empréstimos consignados - ou que sua margem era muito pequena, o quadrilheiro
propunha ao servidor adulterar, em seu contracheque, essa margem consignável para maior,
permitindo a liberação de um valor considerável de empréstimo - de regra, muito superior
àquele que poderia ser honrado pelo servidor -, pelo qual o quadrilheiro cobrava um percentual
entre 40% (quarenta por cento) e 50% (cinquenta por cento). A despeito das diversas diligências
realizadas pela Polícia Federal e por aquele Órgão Ministerial - complementarmente, após a
finalização do Inquérito Policial nº 0046/2011, não foi possível identificar os integrantes da
quadrilha que capitaneou os golpes, assediando os servidores, falsificando seus contracheques
e embolsando um percentual dos empréstimos fraudulentamente obtidos. Nada obstante, este
Órgão Ministerial instaurou 11 (onze) procedimentos investigatórios criminais tendo como
foco os servidores da UFRN beneficiários dos empréstimos. Seduzidos pela conversa e pela
ânsia de pôr as mãos em dinheiro fácil, mais de 90 (noventa) servidores da UFRN aceitaram a
proposta. Feito que se refere à situação de 9 (nove) pessoas: a) 2 (dois) casos em que o MPF
ofereceu denúncia e as respectivas ações penais seguem seu curso normal, inclusive com pedido
de condenação dos denunciados a ressarcir o erário; b) 2 (dois) casos em que os investigados
faleceram. Reconhecimento da a extinção da punibilidade (CP, art. 107, I); c) 3 (três) casos em
que os investigados possuíam mais de 70 (setenta) anos de idade, razão pela qual o prazo
prescricional original (12 anos) é reduzido em metade (6 anos). Reconhecimento da extinção
da punibilidade (CP, art. 107) pela efetiva prescrição da pretensão punitiva estatal (CP, art. 109,
II c/c art. 115), tendo em vista já ultrapassado mais de 6 (seis) anos da data do crime; d) 2 (dois)
casos em que não há prova da materialidade delitiva do estelionato (contracheque). Ademais,
verifica-se o que o pedido de tal documento à Caixa Econômica Federal não seria uma
alternativa producente, mormente porque já constam nos autos informações da mesma
instituição bancária dando conta de que não foi localizado o contracheque utilizado; e e) 1 (um)
caso em que falta um documento que seria crucial para a aferição do cometimento do crime, a
ficha financeira que espelhe os rendimentos do período em que o mesmo contraiu o
empréstimo. Esgotamento das diligências investigatórias razoavelmente exigíveis e
inexistência de linha investigatória potencialmente idônea. Aplicação da Orientação n°
26/20161 da 2ª CCR. Homologação do arquivamento.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros Dr.
José Adonis Callou de Araújo Sá e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

Processo:

1.29.009.000107/2019-12 - Eletrônico

Voto: 955/2019

Origem:
PROCURADORIA
DA
REPÚBLICA
NO
MUNICÍPIO DE S.DO
LIVRAMENTO-RS

Relator(a):
Ementa:

Dr(a) CLAUDIO DUTRA FONTELLA
Notícia de Fato. Crime de descaminho (CP, art. 334). Tributos iludidos no valor de R$ 419,94
(quatrocentos e dezenove reais e noventa e quatro centavos). Promoção de arquivamento
fundada na aplicação do princípio da insignificância. Notícia de 2 reiterações na prática do
delito de descaminho pelo investigado. Revisão de Arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc.
IV). Valor da mercadoria apreendida (R$ 839,87) abaixo da cota de isenção fixada pela Receita
Federal do Brasil em US$ 300,00 (trezentos dólares dos Estados Unidos da América) ou o
equivalente em outra moeda, quando o viajante ingressar no País por via terrestre, fluvial ou
lacustre, que se enquadram nos critérios estabelecidos no art. 33 da Instrução Normativa RFB
nº 1059/2010. Autuação baseada meramente na quantidade de itens superior ao patamar
previsto na referida instrução. Conduta que consiste em infração administrativa, atípica na
esfera criminal. Precedente do STJ: "[...] o valor total das mercadorias está dentro do valor da
cota de isenção da Receita Federal, sendo o fato atípico. Assim, desimporta se em outras
ocasiões o acusado cometeu o delito de descaminho. ["] No caso em tela, o valor total das
mercadorias ["] qual seja, US$: 216,00, se encontra dentro da cota de isenção da Receita
Federal, que é de US$: 300,00. Ademais, as mercadorias não eram de importação proibida e,
pela pouca quantidade [...] não é possível afirmar que possuíam destinação comercial. Assim,
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Deliberação:

413.

não há que se falar em cometimento do crime de descaminho no caso em apreço. Não havendo
prática de crime, mas sim conduta atípica, uma vez que a importação se seu dentro do valor
permitido - cota de isenção - ainda mais irrelevante o fato de o denunciado porventura já ter
cometido delito de descaminho anteriormente. ["] Destarte, a absolvição em face da atipicidade
é medida que se impõe." (REsp 1.621.820, Relator: Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
julgado em 08/06/2017, publicado em 16/06/2017). Homologação do arquivamento.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros Dr.
José Adonis Callou de Araújo Sá e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

Relator(a):
Ementa:

Dr(a) CLAUDIO DUTRA FONTELLA
Notícia de Fato. Suposta prática do crime de desobediência previsto no art. 10 da Lei nº
7.347/85. Omissão no fornecimento de documentos requisitados pelo Ministério Público do
Trabalho. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Diligência. Em que pese a
destempo, houve o atendimento das requisições, permitindo destarte a continuidade das
investigações pelo MPT. Homologação do arquivamento.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros Dr.
José Adonis Callou de Araújo Sá e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

Processo:

Deliberação:

1.32.000.001358/2018-28 - Eletrônico

Voto: 764/2019

Voto: 915/2019

Origem:
PROCURADORIA
DA
REPÚBLICA
NO
MUNICÍPIO
DE
PETROPOLIS/TRES RI

Origem:
PROCURADORIA
REPUBLICA
RORAIMA

DA
-

Dr(a) CLAUDIO DUTRA FONTELLA
Notícia de Fato. Boletim de ocorrência narrando acidente automobilístico envolvendo dois
condutores, sendo um dos veículos pertencente a órgão federal. Suposto crime de dano (CP,
art. 167, III). Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). A ação que provocou o dano
ao patrimônio público decorreu de conduta claramente culposa. Atipicidade da conduta narrada.
Homologação do arquivamento.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros Dr.
José Adonis Callou de Araújo Sá e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

Processo:

1.33.000.000581/2018-11 - Eletrônico

Relator(a):
Ementa:

Dr(a) CLAUDIO DUTRA FONTELLA
Notícia de Fato. Possível prática do crime de desobediência (CP, art. 330), tendo em vista que
o Diretor de entidade de ensino superior privada não teria cumprido ordem judicial emitida em
sede Mandado de Segurança. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Verifica-se
dos autos que a ordem não foi diretamente entregue a quem tinha o dever de cumpri-la.
Necessidade de individualização do destinatário da ordem e a prova de sua inequívoca ciência
e intenção deliberada de não cumprir a ordem para que ocorra a responsabilização penal, o que
não restou evidenciado na hipótese. Ademais, foi comprovado o cumprimento da ordem, ainda
que a destempo. Falta de justa causa para prosseguir na persecução penal. Homologação do
arquivamento.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros Dr.
José Adonis Callou de Araújo Sá e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

Deliberação:

416.

178

1.30.007.000230/2018-51

Relator(a):
Ementa:

415.

Publicação: quinta-feira, 14 de março de 2019

Processo:

Deliberação:

414.

Divulgação: quarta-feira, 13 de março de 2019

Voto: 914/2019

Voto: 897/2019

Origem:
PROCURADORIA
DA
REPUBLICA - SANTA
CATARINA

Processo:

1.33.000.000717/2018-92 - Eletrônico

Origem:
PROCURADORIA
DA
REPUBLICA - SANTA
CATARINA

Relator(a):
Ementa:

Dr(a) CLAUDIO DUTRA FONTELLA
Procedimento Investigatório Criminal. Suposto crime de falso testemunho em ação trabalhista
(CP, art. 342). Constatação de divergência entre depoimento de testemunha e as demais provas
dos autos. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Para a configuração do crime
em questão, é necessário que haja divergência entre a declaração da testemunha e o que ela
efetivamente sabe sobre os fatos, o que não restou demonstrado nos autos. Ademais, o
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Deliberação:

417.

179

depoimento em nada influenciou na decisão da causa, uma vez que foi desconsiderado pelo
Juízo. Ausência de indícios mínimos de má-fé ou vontade livre e consciente de ludibriar o Juízo.
Falta de justa causa para prosseguir na persecução penal. Precedente 2ª CCR: 000568777.2016.4.03.6110, 659ª Sessão de Revisão, de 19/09/2016, unânime. Homologação do
arquivamento.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros Dr.
José Adonis Callou de Araújo Sá e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.
1.33.016.000105/2017-40 - Eletrônico

Relator(a):
Ementa:

Dr(a) CLAUDIO DUTRA FONTELLA
Procedimento Investigatório Criminal. Suposto crime de falso testemunho em ação trabalhista
(CP, art. 342). Constatação de divergência entre depoimento de testemunha e as demais provas
dos autos. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Para a configuração do crime
em questão, é necessário que haja divergência entre a declaração da testemunha e o que ela
efetivamente sabe sobre os fatos, o que não restou demonstrado nos autos. Ademais, o
depoimento em nada influenciou na decisão da causa, uma vez que foi desconsiderado pelo
Juízo. Ausência de indícios mínimos de má-fé ou vontade livre e consciente de ludibriar o Juízo.
Falta de justa causa para prosseguir na persecução penal. Precedente 2ª CCR: 000568777.2016.4.03.6110, 659ª Sessão de Revisão, de 19/09/2016, unânime. Homologação do
arquivamento.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros Dr.
José Adonis Callou de Araújo Sá e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

Processo:

Relator(a):
Ementa:

Deliberação:

419.

Publicação: quinta-feira, 14 de março de 2019

Processo:

Deliberação:

418.

Divulgação: quarta-feira, 13 de março de 2019

Processo:

Relator(a):
Ementa:

1.34.001.005648/2018-66

Voto: 889/2019

Voto: 620/2019

Origem:
PROCURADORIA
DA
REPÚBLICA
NO
MUNICÍPIO DE RIO DO
SUL-SC

Origem:
PROCURADORIA
REPÚBLICA
PAULO

DA
SÃO

Dr(a) CLAUDIO DUTRA FONTELLA
Notícia de Fato. Suposta prática do crime de desobediência (CP, art. 330) por parte da Gerência
Regional do Trabalho e Emprego " Zona Leste, em razão do descumprimento de requisições
de fiscalização expedidas pela Procuradoria Regional do Trabalho da 2ª Região. Revisão de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Oficiada, a Gerência esclareceu que efetivou a
fiscalização solicitada pelo MPT, bem como lavrou Auto de Infração por falta de recolhimento
de FGTS em face da empresa fiscalizada. Comprovado o cumprimento da ordem, ainda que a
destempo. Crime não caracterizado. Homologação do arquivamento.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros Dr.
José Adonis Callou de Araújo Sá e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.
1.34.001.005787/2018-90

Voto: 728/2019

Origem:
PROCURADORIA
REPÚBLICA
PAULO

DA
SÃO

Dr(a) CLAUDIO DUTRA FONTELLA
Notícia de Fato. Possível prática do crime de lavagem de capitais (art. 1º, Lei n. 9.613/98) por
parte dos administradores de duas empresas pertencentes ao mesmo grupo econômico, em razão
de movimentação de bens e valores com o intuito de ocultá-los do processo de execução fiscal
ao qual respondem. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Importante ressaltar
que o delito de lavagem de capitais, embora crime absolutamente autônomo, exige para sua
ocorrência a existência e comprovação de delito antecedente que deram origem aos valores
dissimulados no processo de lavagem. Não cabe crime de lavagem de capitais referentes a
dinheiro "limpo", ou seja, valores que não tenham sido obtidos mediante atividade criminosa.
No caso em análise, os bens e valores supostamente ocultados no processo de execução fiscal
possuem origem lícita, qual seja, o comércio de calçados. Assim, não se pode falar em
branqueamento desses ativos, que sempre foram lícitos, não preenchendo, portanto, a elementar
do tipo no que tange à proveniência ilícita dos bens a serem objeto de dissimulação. Uma vez
tendo o agente visado a dilapidação de seu patrimônio lícito com o objetivo precípuo de fraudar
a execução, a dissimulação da origem e destino desses valores é exatamente o meio pelo qual
se perpetrou o crime de fraude à execução fiscal e não o delito de lavagem de dinheiro, de modo
que a punição dessa conduta, também em relação ao delito de lavagem, consistiria em dupla
punição (bis in idem). Falta de justa causa para prosseguir na persecução penal em relação ao
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delito de lavagem de capitais. Já existe apuração em relação aos delitos de fraude à execução,
estelionato, falsidade ideológica e demais, conforme informação contida nos autos.
Homologação do arquivamento.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros Dr.
José Adonis Callou de Araújo Sá e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.
1.34.001.008902/2018-88

Voto: 622/2019

Origem:
PROCURADORIA
REPÚBLICA
PAULO

DA
SÃO

Dr(a) CLAUDIO DUTRA FONTELLA
Notícia de Fato. Suposta prática do crime de desobediência (CP, art. 330) por parte dos
representantes legais de duas sociedades empresárias, em razão do descumprimento de
requisições de informações expedidas pelo MPT. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art.
62, IV). Comprovado o cumprimento da ordem, ainda que a destempo. Inexistência de conduta
voluntária e consciente voltada a desobedecer determinação ministerial. Ausência de dolo.
Crime não caracterizado. Homologação do arquivamento.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros Dr.
José Adonis Callou de Araújo Sá e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

Processo:

1.22.000.005887/2018-47 - Eletrônico

Relator(a):
Ementa:

Dr(a) CLAUDIO DUTRA FONTELLA
Notícia de Fato Notícia de Fato autuada a partir de expediente da Corregedoria Regional da
Polícia Federal, que relata a suposta ocorrência do delito de dano qualificado (CP, art. 163, III)
e possível abuso (Lei 4.898/65) dos policias militares no atendimento do aludido crime,
supostamente praticado pela investigada, a qual teria quebrado um vidro e uma peça de madeira
de um caixa eletrônico da Agência da Caixa Econômica Federal da Av. Olegário Maciel, 591,
em Belo Horizonte/MG, ao tentar resgatar um cartão de crédito que havia caído em um vão
existente no caixa eletrônico. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). 1) Dano
causado involuntariamente. Atipicidade da conduta narrada, uma vez que não houve dolo. Não
houve nenhum dano às dependências da agência. Falta de justa causa para prosseguir na
persecução penal. Homologação do arquivamento quanto ao delito de dano qualificado. 2)
Após os fatos, a investigada foi conduzida por viatura até a sede policial, para confecção de
boletim de ocorrência, tendo relatado em depoimento que foi mantida algemada em uma barra
de ferro, sendo, inclusive, impedida de ir ao banheiro, e que somente minutos antes de ser
encaminhada à Polícia Federal as algemas foram retiradas, fato que configuraria o disposto no
art. 4°, "a", da Lei 4.898/65. Como se trata de matéria afeta à 7ª Câmara de Coordenação e
Revisão (Controle Externo da Atividade Policial e Sistema Prisional), remetam-se os autos
àquele Colegiado, em cumprimento à Resolução CSMPF nº 148, de 1º de abril de 2014,
publicada em 24/4/2014.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento no âmbito deste Colegiado, remetendo-se os autos à PGR/7A.CAM 7A.CÂMARA DE COORDENAÇÃO E REVISÃO para análise, nos termos do voto do(a)
relator(a). Participaram da votação os membros Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá e a Dra.
Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

Deliberação:

Outras deliberações(Arquivamento)
422.
Processo:

Relator(a):
Ementa:

1.33.000.001592/2017-37

Voto: 887/2019

Voto: 759/2019

Origem:
PROCURADORIA
DA
REPUBLICA - MINAS
GERAIS

Origem:
PROCURADORIA
DA
REPUBLICA - SANTA
CATARINA

Dr(a) CLAUDIO DUTRA FONTELLA
Procedimento investigatório criminal instaurado a partir de notícia de crime oriunda do
Ministério da Saúde, com base m resultado de auditoria em face de uma drogaria, com
indicação de irregularidades no registro de dispensação de medicamentos em quantidade
superior ao adquirido no mercado distribuidor, bem como uso indevido de CPF's, com
proposição de devolução ao Fundo Nacional de Saúde do valor de R$ 155.802,66. A empresa
em questão teve acesso ao sistema de vendas DATASUS bloqueado em 16/07/2014. Possível
crime de estelionato (CP, art. 171, §3º). Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). No
atual estágio da persecução criminal, apenas seria admitido o arquivamento se ausentes
elementos mínimos da autoria e/ou da materialidade delitivas e após esgotadas as diligências
investigatórias, ou se existente demonstração inequívoca, segura e convincente de causa
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excludente da ilicitude ou extintiva da punibilidade. Não é, contudo, o caso dos autos, uma vez
que não houve requisição de nenhuma diligências. Sequer foi oficiada a drogaria para
apresentar documentação a respeito do cumprimento dos requisitos pertinentes ao "Programa
Farmácia Popular do Brasil", tampouco requisição de mais informações ao Ministério da Saúde
de possíveis ocorrências posteriores ou mais detalhes para apuração, ou outras diligências que
entender pertinente. Somente após o exaurimento das diligências capazes de esclarecer o
ocorrido é que o Ministério Público Federal poderá concluir, estreme de dúvidas, se existem
elementos suficientes para deflagrar a ação penal ou se deve promover, de forma segura, o
arquivamento do processo. Não homologação do arquivamento. Aplicação do Enunciado n. 69
da 2ª CCR: "Quando, em análise de promoção de arquivamento, a 2ª CCR determinar a
realização de diligências preliminares e imprescindíveis à sua decisão, os autos serão
devolvidos ao membro que promoveu o arquivamento para cumprimento das diligências".
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela devolução dos autos
ao Procurador da República oficiante para realizar as diligências mínimas, nos termos do voto
do(a) relator(a). Participaram da votação os membros Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá e a
Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

Deliberação:

423.

Divulgação: quarta-feira, 13 de março de 2019

Processo:

1.35.000.000025/2019-51 - Eletrônico Voto: 894/2019

Relator(a):
Ementa:

Dr(a) CLAUDIO DUTRA FONTELLA
Notícia de Fato. Manifestação apresentada perante a Sala de Atendimento ao Cidadão. Suposto
crime de calúnia (CP, art. 138) praticado contra o representante por meio do aplicativo WhatsApp.
Recebimento do arquivamento como declínio de atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Fatos
que configuram, em tese, o crime contra honra de particular. Narrativa que não evidencia ofensa
direta a bens, serviços ou interesse da União ou de suas entidades. Ausência de elementos de
informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal.
Homologação do declínio.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pelo recebimento da
promoção de arquivamento como declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.
Homologação nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros Dr. José
Adonis Callou de Araújo Sá e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

Deliberação:

Origem: PROCURADORIA DA
REPUBLICA
SERGIPE/ESTANCIA/ITABAIANA

A sessão foi encerrada às quatorze horas e cinquenta minutos, lavrando-se esta ata, que vai assinada pelos membros.
LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN
Subprocuradora-Geral da Republica
Coordenadora
JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA
Subprocurador-Geral da Republica
Titular
JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO
Subprocurador-Geral da Republica
Titular
MARCIA NOLL BARBOZA
Procuradora Regional da Republica
Suplente
ROGERIO JOSE BENTO SOARES DO NASCIMENTO
Procurador Regional da Republica
Suplente
CLAUDIO DUTRA FONTELLA
Procurador Regional da Republica
Suplente
PROCURADORIA REGIONAL DA REPÚBLICA DA 2ª REGIÃO
##ÚNICO: | EXTRA-PRR2 - PRR2ª-00010306-2019|

PORTARIA N° 44, DE 12 DE MARÇO DE 2019
O PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL NO ESTADO RIO DE JANEIRO, no uso de suas atribuições, com fulcro nos artigos
77 e 79, parágrafo único, da Lei Complementar n. 75/93 e na Resolução do Conselho Nacional do Ministério Público n. 30/2008, em conformidade com
as indicações encaminhadas pelo Excelentíssimo Senhor Procurador-Geral de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (Ato n. 11/2019, recebido em 12 de
março de 2019),
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RESOLVE:
DESIGNAR para oficiar durante os períodos adiante elencados os Excelentíssimos Senhores Promotores de Justiça a seguir
nominados:
1.PAULA MARQUES DA SILVA OLIVEIRA para atuar perante a 59ª Promotoria Eleitoral – São Pedro da Aldeia, no período de
03 a 07 de março de 2019, em razão da licença para tratamento de saúde do Promotor de Justiça titular, sem prejuízo de suas demais atribuições; e
2.Promotor de Justiça em atuação na 64ª Promotoria Eleitoral – Sumidouro, para atuar no feito nº 225-90.2017.6.19.0000, em razão
da suspeição do Promotor de Justiça em atuação na 63ª Promotoria Eleitoral – Silva Jardim, sem prejuízo de suas demais atribuições (MPRJ
2019.00203929).
Os efeitos desta Portaria retroagem à data de início do respectivo período de designação.
Publique-se no DMPF-e.
SIDNEY PESSOA MADRUGA
Procurador Regional Eleitoral
PROCURADORIA REGIONAL DA REPÚBLICA DA 5ª REGIÃO
##ÚNICO: | EXTRA-PRR5 - PRR5ª-00004478-2019|

ATA DA SEXAGÉSIMA TERCEIRA SESSÃO ORDINÁRIA DE FEVEREIRO DE 2019
No vigésimo sétimo dia do mês de fevereiro de dois mil e dezenove, com início às quinze horas e cinquenta e cinco minutos, na sala
do NAOP/PFDC/5ªRegião, situada no 9º andar do prédio da Procuradoria Regional da República da 5ª Região, realizou-se a 62ª Sessão Ordinária com
os Procuradores Regionais da República integrantes do Núcleo de Apoio Operacional da Procuradoria dos Direitos do Cidadão da Procuradoria Regional
da República da 5ª Região: Duciran Van Marsen Farena, Coordenador; Adílson Paulo Prudente do Amaral Filho - Membro Titular; e Antônio Carlos de
V. C. Barreto Campello, Membro Suplente. A reunião foi presidida pelo Coordenador Substituto, secretariada pela servidora Flávia Aline Sales Hora,
assessorada pela servidora Mayara Freire de Andrade e pelos estagiários Maria Clara Lima Bezerra de França e Gabriela Rocha Moura. Iniciada a sessão,
foram julgados os votos dos procedimentos extrajudiciais, conforme previstos em pauta, da seguinte forma:
1) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA/S IPANEM Nº. 1.11.001.000504/2018-18 - Eletrônico
- Relatado por: Dr(a) DUCIRAN VAN MARSEN FARENA – Nº do Voto Vencedor: 28 – Ementa: PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO. CRIANÇA
E ADOLESCENTE. APURAÇÃO DE NOTÍCIA DE SUPOSTA PRÁTICA DE MAUS TRATOS A MENOR COM DEFICIÊNCIA DENTRO DE
ÁREA INDÍGENA. ENCAMINHAMENTOS NECESSÁRIOS REALIZADOS. CRIANÇA QUE VIVE NO INTERIOR DA ALDEIA, MAS NÃO É
INDÍGENA. QUESTÃO DE NATUREZA ESTADUAL E DE DIREITO INDIVIDUAL. INEXISTÊNCIA DE POSSIBILIDADE DE CONFLITOS
COLETIVOS DENTRO DA ALDEIA. DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÃO AO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL NA COMARCA DE PALMEIRA
DOS ÍNDIOS/AL. HOMOLOGAÇÃO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). 2) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE PETROLINA/JUAZEIRO Nº.
1.26.001.000408/2016-85 - Relatado por: Dr(a) DUCIRAN VAN MARSEN FARENA – Nº do Voto Vencedor: 89 – Ementa: INQUÉRITO CIVIL.
MORADIA ADEQUADA. POSSÍVEL EXCLUSÃO INDEVIDA DE REPRESENTANTE DA LISTA DE CONTEMPLADOS NO PMCMV, POR
DENÚNCIA INFUNDADA. DILIGÊNCIAS CABÍVEIS PARA ESCLARECIMENTO DOS FATOS. INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE MÁCULA
QUANTO À APLICAÇÃO DE RECURSOS DO PMCMV OU À SELEÇÃO DE BENEFICIÁRIOS IMPUTÁVEIS À CEF. PRESERVADO O
INTERESSE FINANCEIRO E FINALÍSTICO DA UNIÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DIRETO DA UNIÃO NAS POSSÍVEIS
IRREGULARIDADES. COMPETÊNCIA DO PARQUET FEDERAL AFASTADA. OBJETO DE FISCALIZAÇÃO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO
ESTADUAL. DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÃO À PROMOTORIA DE JUSTIÇA COM ATRIBUIÇÃO EM PETROLINA-PE. HOMOLOGAÇÃO. Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do declínio de atribuição, nos termos do voto do(a)
relator(a). 3) PROCURADORIA DA REPUBLICA - PARAIBA Nº. 1.24.000.001999/2017-73 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) DUCIRAN VAN
MARSEN FARENA – Nº do Voto Vencedor: 45 – Ementa: INQUÉRITO CIVIL. MORADIA ADEQUADA. NOTÍCIA DE SUPOSTA
IRREGULARIDADE COM RELAÇÃO A DEMORA NO RECEBIMENTO DE UM IMÓVEL PELO PROGRAMA HABITACIONAL DO
GOVERNO FEDERAL “MINHA CASA MINHA VIDA”. APÓS ADOÇÃO DE DILIGÊNCIAS, VERIFICOU-SE QUE PARA A ENTREGA DO
IMÓVEL DEVEM SER SEGUIDOS CRITÉRIOS PREESTABELECIDOS EM LEI. REPRESENTANTE CONFIGURA CASO DE PRIORIDADE.
CONCORRENDO COM PESSOAS QUE TAMBÉM TEM PRIORIDADE. DEVE AGUARDAR O SORTEIO. DESNECESSIDADE DE
CONTINUAÇÃO DO FEITO. INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE. ARQUIVAMENTO. HOMOLOGAÇÃO. - Deliberação: Em sessão
realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 4)
PROCURADORIA DA REPUBLICA - PERNAMBUCO Nº. 1.26.000.002213/2015-07 - Relatado por: Dr(a) DUCIRAN VAN MARSEN FARENA –
Nº do Voto Vencedor: 90 – Ementa: INQUÉRITO CIVIL. DIREITO À MEMÓRIA E À VERDADE. PROCEDIMENTO PARA APURAR E ADOTAR
EVENTUAIS MEDIDAS EM FACE DA MORTE DE DETERMINADOS ESTUDANTES NO PERÍODO DA DITADURA MILITAR. APÓS
ADOÇÃO DE DILIGÊNCIAS, VERIFICOU-SE QUE A RESPONSABILIDADE DO ESTADO BRASILEIRO RESTOU RECONHECIDA.
REPARAÇÃO CIVIL. RETIFICAÇÃO NAS CERTIDÕES DE ÓBITO. DESNECESSIDADE DE CONTINUAÇÃO DO FEITO. ARQUIVAMENTO.
HOMOLOGAÇÃO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos
do voto do(a) relator(a). 5) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - CEARÁ/MARACANAÚ Nº. 1.15.000.001843/2018-82 - Eletrônico - Relatado por:
Dr(a) DUCIRAN VAN MARSEN FARENA – Nº do Voto Vencedor: 2 – Ementa: PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO. SAÚDE. DEMORA PARA
REALIZAÇÃO DE CIRURGIA TORÁCICA NO HOSPITAL DE MESSEJANA/CE. APÓS DILIGÊNCIAS, O NOSOCÔMIO INFORMOU QUE O
PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DO NOTICIANTE FOI DEVIDAMENTE REALIZADO. AINDA, PRESTOU ESCLARECIMENTOS
SATISFATÓRIOS SOBRE A FILA DE ESPERA PARA A EXECUÇÃO DE CIRURGIAS DO TIPO, SENDO DE 1 A 2 MESES. AUSÊNCIA DE
IRREGULARIDADES. EXAURIMENTO DO OBJETO. ARQUIVAMENTO. HOMOLOGAÇÃO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o
colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 6) PROCURADORIA DA REPÚBLICA
- ALAGOAS/UNIÃO DOS PALMARES Nº. 1.11.000.000300/2016-25 - Relatado por: Dr(a) DUCIRAN VAN MARSEN FARENA – Nº do Voto
Vencedor: 44 – Ementa: INQUÉRITO CIVIL. SAÚDE. RELATOS DE CARÊNCIA DE PROFISSIONAIS E LEITOS NOS SETORES DA
MATERNIDADE DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO PROFESSOR ALBERTO ANTUNES - HUPAA, EM MACEIÓ/AL. APÓS DILIGÊNCIAS,
FOI EXPEDIDA RECOMENDAÇÃO PELO MPF PARA ADOÇÃO DE PROVIDÊNCIAS. AJUIZADA AÇÃO CIVIL PÚBLICA PARA O DEVIDO
CUMPRIMENTO DA RECOMENDAÇÃO. AINDA, AUTUAÇÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO PARA
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AVERIGUAR A EFICÁCIA DE MEDIDA TOMADA PELO HUPAA. ARQUIVAMENTO DO PRESENTE IC. HOMOLOGAÇÃO. - Deliberação:
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 7)
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE MOSSORO-RN Nº. 1.28.100.000185/2018-25 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) DUCIRAN
VAN MARSEN FARENA – Nº do Voto Vencedor: 6 – Ementa: PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO. EDUCAÇÃO. HOSPITAL UNIVERSITÁRIO
DA UFERSA, EM MOSSORÓ/RN, NÃO ESTARIA EFETUANDO OS ATENDIMENTOS ADEQUADAMENTE. ALTA DEMANDA DAS
CONSULTAS. O ATENDIMENTO AO PÚBLICO É REALIZADO DENTRO DAS LIMITAÇÕES DA INSTITUIÇÃO E SEM PREJUDICAR O
PROJETO PEDAGÓGICO. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADES. ARQUIVAMENTO. APRESENTAÇÃO DE RECURSO. DECISÃO MANTIDA.
HOMOLOGAÇÃO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos
do voto do(a) relator(a). 8) PROCURADORIA DA REPUBLICA - PERNAMBUCO Nº. 1.21.000.002191/2018-04 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a)
DUCIRAN VAN MARSEN FARENA – Nº do Voto Vencedor: 7 – Ementa: PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO. ACESSIBILIDADE. SUPOSTA
PRÁTICA DE ATOS DISCRIMINATÓRIOS CONTRA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA AUDITIVA PRATICADOS NO PROGRAMA DE TV
"AGORA É HORA", TRANSMITIDO PELA REDE RECORD EM PERNAMBUCO. APÓS DILIGÊNCIAS, CONSTATOU-SE QUE A EMISSORA
RECONHECEU O ERRO, HAVENDO RETRATAÇÃO NO PROGRAMA MENCIONADO. AUSÊNCIA DE DEMAIS MEDIDAS A SEREM
ADOTADAS. ARQUIVAMENTO. HOMOLOGAÇÃO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela
homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 9) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - CEARÁ/MARACANAÚ Nº.
1.15.000.003266/2017-82 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) DUCIRAN VAN MARSEN FARENA – Nº do Voto Vencedor: 12 – Ementa:
PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO. EDUCAÇÃO. REPRESENTANTE PLEITEIA PARCELAMENTO DE DÍVIDA JUNTO AO FIES. MATÉRIA
DISCIPLINADA PELA RESOLUÇÃO MEC/FNDE Nº 23, DE 20/10/2010. O CASO DO REPRESENTANTE NÃO SE ENQUADRA NOS
REQUISITOS. AUSÊNCIA DE MEDIDAS A SEREM ADOTADAS. ARQUIVAMENTO. HOMOLOGAÇÃO. - Deliberação: Em sessão realizada
nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 10) PROCURADORIA DA
REPUBLICA - PERNAMBUCO Nº. 1.26.000.002978/2018-81 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) DUCIRAN VAN MARSEN FARENA – Nº do Voto
Vencedor: 17 – Ementa: PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO. RECOMENDAÇÃO Nº 28 DA COMISSÃO NACIONAL DA VERDADE.
SUPOSTAS IRREGULARIDADES EM DESCRIÇÃO CONSTANTE EM PLACA DE OBRA EM IMÓVEL POR PARTE DO EXÉRCITO
BRASILEIRO, ESTANDO O NOME "EDIFÍCIO MARECHAL CASTELO BRANCO". APÓS DILIGÊNCIAS, O EXÉRCITO APRESENTOU OS
ESCLARECIMENTOS DEVIDOS. NÃO SE CONSTATOU A OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADES. ARQUIVAMENTO. HOMOLOGAÇÃO.
- Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a)
relator(a). 11) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CAICÓ-RN Nº. 1.28.200.000074/2018-91 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a)
DUCIRAN VAN MARSEN FARENA – Nº do Voto Vencedor: 21 – Ementa: INQUÉRITO CIVIL. PESSOA IDOSA. SUPOSTAS
IRREGULARIDADES CONCERNENTES AO DESCUMPRIMENTO DE LEIS FEDERAIS. INOBSERVÂNCIA DE ATENDIMENTO
PRIORITÁRIO A IDOSOS EM AGÊNCIA BANCÁRIA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL EM CAICÓ/RN. APÓS DILIGÊNCIAS, A CEF
INFORMOU COMO É REALIZADO O ATENDIMENTO, CONFERINDO PRIORIDADE A IDOSOS, PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, DENTRE
OUTROS ASSEGURADOS POR LEI. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADES. ARQUIVAMENTO. RECURSO APRESENTADO. DECISÃO
MANTIDA. HOMOLOGAÇÃO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 12) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE PETROLINA/JUAZEIRO Nº.
1.26.001.000360/2016-13 - Relatado por: Dr(a) DUCIRAN VAN MARSEN FARENA – Nº do Voto Vencedor: 83 – Ementa: INQUÉRITO CIVIL.
MORADIA ADEQUADA. REPRESENTAÇÃO POR SUPOSTA EXCLUSÃO DA NOTICIANTE DA LISTA DE CONTEMPLADOS DO PMCMV,
SOB O ARGUMENTO DE QUE O CONTRATO PARA ENTREGA DO IMÓVEL NECESSITAVA DA ASSINATURA DO CÔNJUGE.
REPRESENTANTE NO CADASTRO DE RESERVA, AGUARDANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE IMÓVEL, CONFORME A CEF. AUSÊNCIA
DE IRREGULARIDADES. A BUSCA DA REPARAÇÃO DE EVENTUAL LESÃO CAUSADA À REPRESENTANTE É DE INTERESSE PRÓPRIO.
AUSÊNCIA DE FATOS A JUSTIFICAR A INTERVENÇÃO MINISTERIAL. ARQUIVAMENTO. HOMOLOGAÇÃO. - Deliberação: Em sessão
realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 13)
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE PETROLINA/JUAZEIRO Nº. 1.26.001.000125/2010-48 - Relatado por: Dr(a) DUCIRAN
VAN MARSEN FARENA – Nº do Voto Vencedor: 87 – Ementa: INQUÉRITO CIVIL. CRIANÇA E ADOLESCENTE. APURAÇÃO DE POSSÍVEL
VIOLAÇÃO DE DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM ABRIGOS MUNICIPAIS E UNIDADES DE INTERNAÇÃO.
INEXISTÊNCIA DE REGISTROS DE VIOLAÇÃO A DIREITOS HUMANOS NAS UNIDADES DE INTERNAÇÃO NA COMARCA. VISITAS
AOS ABRIGOS E UNIDADES DE INTERNAÇÃO REALIZADAS. DILIGÊNCIA OUTRORA INDICADA DEVIDAMENTE REALIZADA.
INEXISTÊNCIA DE SITUAÇÕES GRAVES A JUSTIFICAR PROVIDÊNCIAS JUDICIAIS. ARQUIVAMENTO. HOMOLOGAÇÃO. - Deliberação:
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 14)
PROCURADORIA DA REPUBLICA - PERNAMBUCO Nº. 1.26.000.002733/2018-54 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) DUCIRAN VAN MARSEN
FARENA – Nº do Voto Vencedor: 32 – Ementa: PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO. EDUCAÇÃO. NOTÍCIA DE TRAMITAÇÃO DE PROJETOS
DE LEI NA CÂMARA MUNICIPAL DO RECIFE TRATANDO DE RESTRIÇÕES INDEVIDAS AO CONTEÚDO A SER PASSADO EM SALA
DE AULA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. TEMÁTICA DE GÊNERO E SEXUALIDADE. APÓS DILIGÊNCIAS, CONSTATOU-SE A AUSÊNCIA
DE MEDIDAS A SEREM ADOTADAS, POR SE TRATAR APENAS DE PROJETOS. CASO TORNEM-SE LEIS, O MPF PODERÁ PROPOR A
AÇÃO DEVIDA. ARQUIVAMENTO. HOMOLOGAÇÃO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela
homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 15) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - ALAGOAS/UNIÃO DOS PALMARES
Nº. 1.11.000.000602/2017-84 - Relatado por: Dr(a) DUCIRAN VAN MARSEN FARENA – Nº do Voto Vencedor: 84 – Ementa: INQUÉRITO CIVIL.
SAÚDE. REPRESENTAÇÃO POR SUPOSTA RECUSA DE ATENDIMENTO DE PACIENTE PELO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO. SITUAÇÃO
RELATIVA AO FATO NOTICIADO DEVIDAMENTE ESCLARECIDA. PROVIDÊNCIAS ADOTADAS QUANTO À CONDUTA MÉDICA E
MELHORIA DO SERVIÇO. CRM ACIONADO PARA AVALIAÇÃO DA CONDUTA MÉDICA. PACIENTE DEVIDAMENTE ASSISTIDA E EM
CONDIÇÕES DE NORMALIDADE, JUNTAMENTE COM O NEONATO. INEXISTÊNCIA DE MOTIVOS PARA ATUAÇÃO DO PARQUET
FEDERAL. ARQUIVAMENTO. HOMOLOGAÇÃO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela
homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 16) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - ALAGOAS/UNIÃO DOS PALMARES
Nº. 1.11.000.000749/2018-55 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) DUCIRAN VAN MARSEN FARENA – Nº do Voto Vencedor: 35 – Ementa:
PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO. MORADIA ADEQUADA. RETIRADA DE MORADORES DO CONJUNTO RESIDENCIAL PADRE
PINHO, EM MACEIÓ/AL, POR SER CONSIDERADA ÁREA DE RISCO. REALOCAÇÃO NO RESIDENCIAL MACEIÓ CUSTEADO POR
RECURSOS DO PROGRAMA MINHA CASA VIDA. REPRESENTANTE SOLICITA ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS PARCELAS DO
PROGRAMA. TAMBÉM RELATA REPAROS A SEREM FEITOS NO NOVO IMÓVEL PELA CONSTRUTORA TELESIL. APÓS DILIGÊNCIAS,
Documento assinado digitalmente conforme MP nº- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço
eletrônico http://www.transparencia.mpf.mp.br/diario-e-boletim/diario-eletronico-dmpf-e.
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FOI ESCLARECIDO QUE A CEF NÃO PODE EXIMIR BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA DAS PARCELAS DO IMÓVEL. ADEMAIS, APÓS
DIVERSAS TRATATIVAS, OS REPAROS NO IMÓVEL FORAM REALIZADOS. AUSÊNCIA DE DEMAIS MEDIDAS A SEREM ADOTADAS.
ARQUIVAMENTO. HOMOLOGAÇÃO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 17) PROCURADORIA DA REPUBLICA - PERNAMBUCO Nº. 1.26.000.003414/2015-13 - Relatado
por: Dr(a) DUCIRAN VAN MARSEN FARENA – Nº do Voto Vencedor: 43 – Ementa: INQUÉRITO CIVIL. MORADIA ADEQUADA. NOTÍCIA
DE SUPOSTA IRREGULARIDADE NA ENTREGA DE MORADIAS PARA OS RESIDENTES DO ARQUIPÉLAGO DE FERNANDO DE
NORONHA QUE HABITAM OS “IGLUS”-, EM ÁREA PERTENCENTE AO IBAMA. SITUAÇÃO OBJETO DE AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE
POSSE. INTERVENÇÃO DO MPF NA LIDE COMO FISCAL DA ORDEM JURÍDICA. ATUAÇÃO NO PROCESSO PARA GARANTIR O
DIREITO DE MORADIA DOS OCUPANTES DOS IGLUS. FAMÍLIAS OCUPANTES JÁ INSCRITAS NO PROGRAMA HABITACIONAL
LOCAL. PROCESSO DE CLASSIFICAÇÃO DOS CONTEMPLADOS EM TRAMITAÇÃO. DISCUSSÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL DO
DISTRITO EM ANDAMENTO. DESNECESSIDADE DE CONTINUAÇÃO DO FEITO. ARQUIVAMENTO. HOMOLOGAÇÃO. - Deliberação: Em
sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 18)
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE PETROLINA/JUAZEIRO Nº. 1.26.001.000098/2015-18 - Relatado por: Dr(a) DUCIRAN
VAN MARSEN FARENA – Nº do Voto Vencedor: 85 – Ementa: INQUÉRITO CIVIL. NÃO-DISCRIMINAÇÃO. POSSÍVEL PRÁTICA DE
DISCRIMINAÇÃO POR UM GRUPO DE ESTUDANTES DA UNIVASF, ATRAVÉS DA DISTRIBUIÇÃO DE CÓPIAS DO INTITULADO “HINO
MEDICINA UNIVASF”, ENTOADO DURANTE A ABERTURA DOS JOGOS ESTUDANTIS. INSTAURADO PROCESSO DISCIPLINAR NA
UNIVERSIDADE. AUTORIA DO -HINO- NÃO IDENTIFICADA. REALIZAÇÃO DE PALESTRAS, APRESENTAÇÕES E TRABALHOS PARA
CONSCIENTIZAÇÃO SOBRE VIOLÊNCIA DE GÊNERO. NÃO OCORRÊNCIA DE EPISÓDIOS SIMILARES. INSERÇÃO DE PERGUNTAS
SOBRE O TEMA NO QUESTIONÁRIO SOCIOECONÔMICO. EXAURIMENTO DO OBJETO DO FEITO. ARQUIVAMENTO.
HOMOLOGAÇÃO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos
do voto do(a) relator(a). 19) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE PETROLINA/JUAZEIRO Nº. 1.26.001.000082/2018-58 Relatado por: Dr(a) DUCIRAN VAN MARSEN FARENA – Nº do Voto Vencedor: 86 – Ementa: PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO. MORADIA
ADEQUADA. NOTÍCIA DE SUPOSTO ERRO NO PROJETO DE PRÉDIO DO RESIDENCIAL VIVENDAS II, DO PMCMV, NO QUAL ESTARIA
INVIABILIZADO O USO DO ESPAÇO DESTINADO À GARAGEM DA REPRESENTANTE. PROJETO DO RESIDENCIAL DEVIDAMENTE
APROVADO. INEXISTÊNCIA, À ÉPOCA, DE REGRAMENTO DETERMINANDO A CORRESPONDÊNCIA ENTRE O NÚMERO DE
GARAGENS E DE IMÓVEIS. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADES NA EXECUÇÃO DO EMPREENDIMENTO. QUESTÃO DE DIREITO
INDIVIDUAL. DESNECESSIDADE DE CONTINUAÇÃO DO FEITO. ARQUIVAMENTO. HOMOLOGAÇÃO. - Deliberação: Em sessão realizada
nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 20) PROCURADORIA DA
REPUBLICA - PARAIBA Nº. 1.24.000.001349/2018-17 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) DUCIRAN VAN MARSEN FARENA – Nº do Voto
Vencedor: 38 – Ementa: NOTÍCIA DE FATO. SAÚDE. NÃO FORNECIMENTO DO FÁRMACO "SANDOSTATIN LAR 20MG" POR PARTE DA
SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE DA PARAÍBA A PESSOA DIAGNOSTICADA COM TUMOR NEUROENDÓCRINO. A SECRETARIA
ESCLARECEU QUE O MEDICAMENTO SÓ É FORNECIDO A PACIENTES COM "ACROMEGALIA". ENUNCIADO Nº 11 DA PFDC. DIREITO
INDIVIDUAL DA REPRESENTANTE. REMESSA DE CÓPIA DOS AUTOS À DPU. ARQUIVAMENTO. HOMOLOGAÇÃO. - Deliberação: Em
sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 21)
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE PETROLINA/JUAZEIRO Nº. 1.26.001.000051/2017-16 - Relatado por: Dr(a) DUCIRAN
VAN MARSEN FARENA – Nº do Voto Vencedor: 88 – Ementa: INQUÉRITO CIVIL. INCLUSÃO DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. APURAÇÃO
DE SUPOSTA VIOLAÇÃO DO DIREITO À PASSAGEM GRATUITA EM VIAGEM INTERESTADUAL DE BENEFICIÁRIO DO PROGRAMA
FEDERAL -PASSE LIVRE-, PELA EMPRESA AUTO VIAÇÃO PROGRESSO S/A. DILIGÊNCIAS PARA ESCLARECIMENTO DOS FATOS
DEVIDAMENTE REALIZADAS. MATÉRIA OBJETO DE ATUAÇÕES JUDICIAIS DO MPF EM FACE DA UNIÃO, DA ANTT E DAS
EMPRESAS DE TRANSPORTE PÚBLICO. EFETIVA BUSCA DO MPF POR MAIOR EFICÁCIA DO DIREITO LEGAL PREVISTO EM FAVOR
DOS IDOSOS, DEFICIENTES E JOVENS DE BAIXA RENDA. DESNECESSIDADE DE NOVA ATUAÇÃO IDÊNTICA. ARQUIVAMENTO.
HOMOLOGAÇÃO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos
do voto do(a) relator(a). 22) PROCURADORIA DA REPUBLICA - RIO GRANDE DO NORTE/CEARÁ-MIRIM Nº. 1.28.000.001711/2018-01 Eletrônico - Relatado por: Dr(a) DUCIRAN VAN MARSEN FARENA – Nº do Voto Vencedor: 50 – Ementa: PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO.
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. NOTÍCIA DE QUE O PLANO DE SAÚDE DA MARINHA NÃO COBRE O PROCEDIMENTO DE DIÁLISE
CRÔNICA AMBULATORIAL PARA SEUS USUÁRIOS, SOB A JUSTIFICA DE QUE O SUS FORNECE O TRATAMENTO. PROVÁVEL
SOBRECARGA DO SUS AO ATENDER OS USUÁRIOS DO PLANO DE SAÚDE DA MARINHA. PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. O
PLANO DE SAÚDE DA MARINHA PROVÉM DA RELAÇÃO ESTATUTÁRIA ENTRE OS MILITARES E A UNIÃO. A TEMÁTICA DOS AUTOS
NÃO PERTENCE À PROCURADORIA FEDERAL DOS DIREITOS DO CIDADÃO, MAS À 1ª CCR. NÃO CONHECIMENTO. REMESSA À
PFDC. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pelo não conhecimento do arquivamento no âmbito deste
Colegiado, remetendo-se os autos à PGR/PFDC - DEBORAH MACEDO DUPRAT DE BRITTO PEREIRA para análise, nos termos do voto do(a)
relator(a). 23) PROCURADORIA DA REPUBLICA - PERNAMBUCO Nº. 1.26.000.003321/2018-31 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) DUCIRAN
VAN MARSEN FARENA – Nº do Voto Vencedor: 57 – Ementa: PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO. SAÚDE. NOTÍCIA DE
DESCUMPRIMENTO, PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE, DE DECISÃO JUDICIAL DETERMINANDO A ENTREGA AO HEMOPE DO SALDO
RESIDUAL DE MEDICAMENTO. SOLICITADA MANIFESTAÇÃO DA DPU/PE. INEXISTÊNCIA DE LESÃO AOS DIREITOS TUTELADOS
NO ÂMBITO CIVIL E DA TUTELA COLETIVA. DEVIDA ASSISTÊNCIA JURÍDICA À NOTICIANTE PRESTADA PELA DPU/PE. AUSÊNCIA
DE IRREGULARIDADES NA ATUAÇÃO DA DPU. ARQUIVAMENTO. HOMOLOGAÇÃO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o
colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 24) PROCURADORIA DA REPUBLICA
- RIO GRANDE DO NORTE/CEARÁ-MIRIM Nº. 1.28.000.000355/2018-08 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) DUCIRAN VAN MARSEN FARENA
– Nº do Voto Vencedor: 64 – Ementa: INQUÉRITO CIVIL. ACESSIBILIDADE. IRREGULARIDADES EM CONCURSO PÚBLICO PARA O
CARGO DE PROFESSOR DO IFRN - EDITAL Nº 22/2016. NÃO HOUVE RESERVA INICIAL DE VAGAS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA.
DIFERENCIAÇÃO FEITA APENAS NA DIVULGAÇÃO DA LISTA COM O RESULTADO FINAL. RECOMENDAÇÃO Nº 10/2018 EXPEDIDA
PELO MPF COM O FIM DE QUE SEJAM DIVULGADAS LISTAS EM APARTADO PARA CADA CATEGORIA. ACATAMENTO PELO IFRN.
INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PARA ACOMPANHAR O SEU CUMPRIMENTO. ARQUIVAMENTO.
HOMOLOGAÇÃO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos
do voto do(a) relator(a). 25) PROCURADORIA DA REPUBLICA - PERNAMBUCO Nº. 1.26.000.003031/2018-98 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a)
ADILSON PAULO PRUDENTE DO AMARAL FILHO – Nº do Voto Vencedor: 14 – Ementa: PROCEDIMENTO
Documento assinado digitalmente conforme MP nº- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço
eletrônico http://www.transparencia.mpf.mp.br/diario-e-boletim/diario-eletronico-dmpf-e.
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PREPARATÓRIO.SAÚDE.SUPOSTO DESABASTECIMENTO DE MEDICAÇÃO .DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÃO AO MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO. DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÃO.HOMOLOGAÇÃO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou
pela homologação do declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). 26) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE
PETROLINA/JUAZEIRO Nº. 1.26.001.000131/2017-71 - Relatado por: Dr(a) ADILSON PAULO PRUDENTE DO AMARAL FILHO – Nº do Voto
Vencedor: 62 – Ementa: INQUÉRITO CIVIL. ACESSIBILIDADE. NEGATIVA DA CONCESSÃO DE GRATUIDADE DA PASSAGEM OU DO
PAGAMENTO DE MEIA PASSAGEM EM TRANSPORTE INTERMUNICIPAL - TRECHO PETROLINA/RECIFE. AUSÊNCIA DE ATRIBUIÇÃO
DO PARQUET FEDERAL. DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÃO AO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO. HOMOLOGAÇÃO. Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do declínio de atribuição, nos termos do voto do(a)
relator(a). 27) PROCURADORIA DA REPUBLICA - PARAIBA Nº. 1.24.000.000423/2018-70 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) ADILSON PAULO
PRUDENTE DO AMARAL FILHO – Nº do Voto Vencedor: 67 – Ementa: PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO. DIREITOS
INDÍGENAS.INTERVENÇÃO DO MPF PARA CONCESSÃO DE MEDICAMENTO. PRETENSÃO SATISFEITA COM A ENTREGA DO
MEDICAMENTO.EXAURIMENTO DO OBJETO. ARQUIVAMENTO. HOMOLOGAÇÃO - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o
colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 28) PROCURADORIA DA REPUBLICA
- RIO GRANDE DO NORTE/CEARÁ-MIRIM Nº. 1.28.000.001887/2015-10 - Relatado por: Dr(a) ADILSON PAULO PRUDENTE DO AMARAL
FILHO – Nº do Voto Vencedor: 66 – Ementa: INQUÉRITO CIVIL. SAÚDE. AVERIGUAR ELEVADO NÚMERO DE CASOS DE MICROCEFALIA
NO RIO GRANDE DO NORTE. PRETENSÃO SATISFEITA COM PREVENÇÃO, COMBATE E TRATAMENTO DAS VÍTIMAS DE
MICROCEFALIA. EXAURIMENTO DO OBJETO. ARQUIVAMENTO. HOMOLOGAÇÃO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o
colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 29) PROCURADORIA DA REPÚBLICA
- CEARÁ/MARACANAÚ Nº. 1.15.000.002139/2018-47 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) ADILSON PAULO PRUDENTE DO AMARAL FILHO –
Nº do Voto Vencedor: 65 – Ementa: PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO.DIREITOS SOCIAIS. AUSÊNCIA DE SALDO EM RELAÇÃO AO PASEP
E DE REGISTRO DO PIS. PRETENSÃO OBTIDA. EXAURIMENTO DO OBJETO. ARQUIVAMENTO. HOMOLOGAÇÃO - Deliberação: Em
sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 30)
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE PETROLINA/JUAZEIRO Nº. 1.26.001.000035/2018-12 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a)
ADILSON PAULO PRUDENTE DO AMARAL FILHO – Nº do Voto Vencedor: 1 – Ementa: PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO. MORADIA.
IRREGULARIDADES NO PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA.NÃO HOUVE A OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADES NÃO SENDO
NECESSÁRIA A INTERFERÊNCIA DO MPF . EXAURIMENTO DO OBJETO. ARQUIVAMENTO. HOMOLOGAÇÃO. - Deliberação: Em sessão
realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 31)
PROCURADORIA DA REPUBLICA - SERGIPE/ESTANCIA/ITABAIANA Nº. 1.35.000.001230/2014-29 - Relatado por: Dr(a) ADILSON PAULO
PRUDENTE DO AMARAL FILHO – Nº do Voto Vencedor: 3 – Ementa: INQUÉRITO CIVIL. OCUPAÇÃO. VERIFICAR REGULARIDADES DA
OCUPAÇÃO EM FAIXA NON AEDIFICANDI E DE DOMÍNIO DA UNIÃO. NÃO FOI NECESSÁRIA A INTERFERÊNCIA DO MPF.
EXAURIMENTO DO OBJETO. ARQUIVAMENTO . HOMOLOGAÇÃO - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade,
deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 32) PROCURADORIA DA REPUBLICA - RIO GRANDE DO
NORTE/CEARÁ-MIRIM Nº. 1.28.000.001227/2018-73 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) ADILSON PAULO PRUDENTE DO AMARAL FILHO –
Nº do Voto Vencedor: 4 – Ementa: PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO. ACESSIBILIDADE. AVERIGUAR AUSÊNCIA DE INTÉRPRETE DE
LIBRAS NO IFRN. NÃO FOI NECESSÁRIA INTERVENÇÃO DO MPF .EXAURIMENTO DO OBJETO. ARQUIVAMENTO . HOMOLOGAÇÃO
- Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a)
relator(a). 33) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA/S IPANEM Nº. 1.11.001.000469/2018-37 - Eletrônico Relatado por: Dr(a) ADILSON PAULO PRUDENTE DO AMARAL FILHO – Nº do Voto Vencedor: 9 – Ementa: PROCEDIMENTO
PREPARATÓRIO.SAÚDE. BAIXA COBERTURA VACINAL NO MUNICÍPIO DE NÓIA/AL. PRETENSÃO ATENDIDA. EXAURIMENTO DO
OBJETO, ARQUIVAMENTO. HOMOLOGAÇÃO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela
homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 34) PROCURADORIA DA REPUBLICA - PERNAMBUCO Nº.
1.26.000.003905/2018-15 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) ADILSON PAULO PRUDENTE DO AMARAL FILHO – Nº do Voto Vencedor: 20 –
Ementa: PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO. DIREITO Á LIBERDADE DE EXPRESSÃO. SUPOSTAS AMEAÇAS SOFRIDAS POR
PROFESSORES E ALUNOS DA UFPE VINCULADOS AO CFCH. PRETENSÃO ATENDIDA COM AS MEDIDAS DE APURAÇÃO E
PREVENÇÃO TOMADAS PELA UFPE. EXAURIMENTO DO OBJETO. ARQUIVAMENTO. HOMOLOGAÇÃO. - Deliberação: Em sessão
realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 35)
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE MOSSORO-RN Nº. 1.28.100.000114/2015-80 - Relatado por: Dr(a) ADILSON PAULO
PRUDENTE DO AMARAL FILHO – Nº do Voto Vencedor: 18 – Ementa: INQUÉRITO CIVIL . SAÚDE. AVERIGUAR SUPOSTA
IRREGULARIDADE NA PRESTAÇÃO DE COTAS DO SUS POR PARTE DA DO SECRETÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA.
PRETENSÃO ATENDIDA COM A ENTREGA DOS RELATÓRIOS . EXAURIMENTO DO OBJETO.ARQUIVAMENTO. HOMOLOGAÇÃO. Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a)
relator(a). 36) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE MOSSORO-RN Nº. 1.28.100.000186/2018-70 - Eletrônico - Relatado por:
Dr(a) ADILSON PAULO PRUDENTE DO AMARAL FILHO – Nº do Voto Vencedor: 19 – Ementa: PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO. ENSINO.
SUPOSTOS ATRASOS NO PROGRAMA BOLSA DE PERMANÊNCIA EXISTENTE EM ALGUMAS UNIVERSIDADES FEDERAIS.
PRETENSÃO SATISFEITA. EXAURIMENTO DO OBJETO. ARQUIVAMENTO. HOMOLOGAÇÃO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data,
o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 37) PROCURADORIA DA REPÚBLICA
- ALAGOAS/UNIÃO DOS PALMARES Nº. 1.11.000.001780/2018-11 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) ADILSON PAULO PRUDENTE DO
AMARAL FILHO – Nº do Voto Vencedor: 22 – Ementa: NOTÍCIA DE FATO.ENSINO SUPERIOR. SUPOSTAS IRREGULARIDADES NA LEI DO
ESTADO DE ALAGOAS N°6,542/04 QUE LIMITA ALUNOS QUE ESTUDAM EM ESCOLAS PÚBLICAS DE USUFRUIR DO SISTEMA DE
COTAS. NÃO FOI POSSÍVEL INTERFERÊNCIA DO MPF, VISTO QUE NÃO EXISTE MOTIVOS PARA O PROSSEGUIMENTO DO FEITO..
EXAURIMENTO DO OBJETO. ARQUIVAMENTO. HOMOLOGAÇÃO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade,
deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 38) PROCURADORIA DA REPUBLICA - RIO GRANDE DO
NORTE/CEARÁ-MIRIM Nº. 1.28.000.001177/2018-24 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) ADILSON PAULO PRUDENTE DO AMARAL FILHO –
Nº do Voto Vencedor: 25 – Ementa: PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO. ENSINO SUPERIOR. POSSÍVEIS IRREGULARIDADES EM
PROCESSO SELETIVO OFERECIDO PELA UFRN. PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. A TEMÁTICA DOS AUTOS NÃO PERTENCE À
PROCURADORIA FEDERAL DOS DIREITOS DO CIDADÃO, MAS À 1° CCR. NÃO CONHECIMENTO. REMESSA À PFDC. - Deliberação: Em
sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pelo não conhecimento do arquivamento no âmbito deste Colegiado, remetendo-se os
Documento assinado digitalmente conforme MP nº- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço
eletrônico http://www.transparencia.mpf.mp.br/diario-e-boletim/diario-eletronico-dmpf-e.
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autos à PGR/PFDC - DEBORAH MACEDO DUPRAT DE BRITTO PEREIRA para análise, nos termos do voto do(a) relator(a). 39) PROCURADORIA
DA REPÚBLICA - ALAGOAS/UNIÃO DOS PALMARES Nº. 1.11.000.000059/2017-15 - Relatado por: Dr(a) ADILSON PAULO PRUDENTE DO
AMARAL FILHO – Nº do Voto Vencedor: 24 – Ementa: EMENTA: INQUÉRITO CIVIL. SAÚDE. SUPOSTA NEGATIVA DO FORNECIMENTO
DE FRALDAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DE MACEIÓ. PRETENSÃO ATENDIDA COM A ENTREGA DAS FRALDAS. EXAURIMENTO
DO OBJETO. ARQUIVAMENTO. HOMOLOGAÇÃO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela
homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 40) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE J.
NORTE/IGUATU-CE Nº. 1.15.002.000622/2018-77 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) ADILSON PAULO PRUDENTE DO AMARAL FILHO – Nº
do Voto Vencedor: 27 – Ementa: EMENTA: NOTÍCIA DE FATO. ERRO MÉDICO. SUPOSTA IRREGULARIDADES NA EMISSÃO DE LAUDOS
PERÍCIAS PELO MÉDICO GEORGE ROGERS VILANOVA SOARES BARBOSA. PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO . A TEMÁTICA DOS
AUTOS NÃO PERTENCE À PROCURADORIA FEDERAL DOS DIREITOS DO CIDADÃO, MAS À 2° CCR. NÃO CONHECIMENTO. REMESSA
À PFDC. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pelo não conhecimento do arquivamento no âmbito deste
Colegiado, remetendo-se os autos à PGR/PFDC - DEBORAH MACEDO DUPRAT DE BRITTO PEREIRA para análise, nos termos do voto do(a)
relator(a). 41) PROCURADORIA GERAL DA REPÚBLICA Nº. 1.26.001.000292/2013-31 - Relatado por: Dr(a) ADILSON PAULO PRUDENTE DO
AMARAL FILHO – Nº do Voto Vencedor: 31 – Ementa: INQUÉRITO CIVIL. SERVIÇOS. AVERIGUAÇÃO IRREGULARIDADES NO
ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO SEMIÁRIDO NORDESTINO REALIZADA ATRAVÉS DE CARROS-PIPA. PRETENSÃO ATENDIDA COM
A EMISSÃO DAS RECOMENDAÇÕES. EXAURIMENTO DO OBJETO. ARQUIVAMENTO. HOMOLOGAÇÃO. - Deliberação: Em sessão
realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 42)
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE PETROLINA/JUAZEIRO Nº. 1.26.001.000568/2016-24 - Relatado por: Dr(a) ADILSON
PAULO PRUDENTE DO AMARAL FILHO – Nº do Voto Vencedor: 40 – Ementa: INQUÉRITO CIVIL. MORADIA ADEQUADA. SUPOSTA
NEGATIVA DE ENTREGA DE IMÓVEL NO ÂMBITO DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. APÓS DILIGÊNCIAS, CONSTATOUSE QUE A NOTICIANTE HAVIA SIDO PRÉ-SELECIONADA (SORTEADA E NÃO CONTEMPLADA). NECESSÁRIO ANÁLISE DO
CADASTRO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADES A SEREM AVERIGUADAS EM
ÂMBITO MINISTERIAL. ARQUIVAMENTO. HOMOLOGAÇÃO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade,
deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 43) PROCURADORIA DA REPUBLICA - RIO GRANDE DO
NORTE/CEARÁ-MIRIM Nº. 1.28.000.001245/2018-55 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) ADILSON PAULO PRUDENTE DO AMARAL FILHO –
Nº do Voto Vencedor: 36 – Ementa: PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO. PESSOA IDOSA. RELATOS DE INOBSERVÂNCIA DE
ATENDIMENTO PRIORITÁRIO A IDOSOS EM CASA LOTÉRICA DA CEF NO SHOPPING MIDWAY, EM NATAL/RN. APÓS DILIGÊNCIAS,
CONSTATOU-SE QUE NÃO HOUVE QUALQUER IRREGULARIDADE. A UNIDADE EM QUESTÃO ATENDE ÀS EXIGÊNCIAS
ESTABELECIDAS EM LEI. ARQUIVAMENTO. HOMOLOGAÇÃO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade,
deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 44) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - ALAGOAS/UNIÃO
DOS PALMARES Nº. 1.11.000.000620/2018-47 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) ADILSON PAULO PRUDENTE DO AMARAL FILHO – Nº do
Voto Vencedor: 39 – Ementa: PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO. MORADIA. POSSÍVEIS IRREGULARIDADES NO PROGRAMA MINHA
CASA MINHA VIDA. NÃO OCORREU INTERFERÊNCIA DO MPF,POIS NÃO HOUVE A PRESENÇA DE IRREGULARIDADES .
EXAURIMENTO DO OBJETO. ARQUIVAMENTO. HOMOLOGAÇÃO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade,
deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 45) PROCURADORIA DA REPUBLICA - PERNAMBUCO Nº.
1.26.000.003218/2018-91 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) ADILSON PAULO PRUDENTE DO AMARAL FILHO – Nº do Voto Vencedor: 47 –
Ementa: PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO. IGUALDADE/NÃO DISCRIMINAÇÃO. EXIGÊNCIA DE REALIZAÇÃO DE EXAME DE HIV EM
EDITAL DO COMANDO DA 7ª REGIÃO MILITAR PARA SELEÇÃO DE OFICIAIS TÉCNICOS TEMPORÁRIOS. MATÉRIA JUDICIALIZADA.
ADEMAIS, A EXIGÊNCIA DO REFERIDO EXAME TEM AMPARO DO STF, NÃO CONSTITUINDO, POR ORA, IRREGULARIDADE.
ARQUIVAMENTO. HOMOLOGAÇÃO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 46) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - CEARÁ/MARACANAÚ Nº. 1.15.000.000295/2016-10
- Relatado por: Dr(a) ADILSON PAULO PRUDENTE DO AMARAL FILHO – Nº do Voto Vencedor: 42 – Ementa: INQUÉRITO CIVIL. ABUSO
INFANTIL. PROCEDIMENTO PARA AVERIGUAR INTERESSE DA SCI ATUAR NO CASO EM TELA. NÃO INTERFERÊNCIA DO MPF, POIS
CASO EM TELA NÃO ENVOLVE MATÉRIA DE ATRIBUIÇÃO DO MPF. EXAURIMENTO DO OBJETO. ARQUIVAMENTO.
HOMOLOGAÇÃO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos
do voto do(a) relator(a). 47) PROCURADORIA DA REPUBLICA - RIO GRANDE DO NORTE/CEARÁ-MIRIM Nº. 1.28.000.002100/2018-71 Eletrônico - Relatado por: Dr(a) ADILSON PAULO PRUDENTE DO AMARAL FILHO – Nº do Voto Vencedor: 46 – Ementa: PROCEDIMENTO
PREPARATÓRIO. SAÚDE. SUPOSTA NEGLIGÊNCIA E MAL ATENDIMENTO NA MATERNIDADE ESCOLA JANUÁRIO CICCO. NÃO
OCORREU INTERFERÊNCIA DO MPF, POIS NÃO FORAM CONSTATADAS IRREGULARIDADES. EXAURIMENTO DO OBJETO.
ARQUIVAMENTO. HOMOLOGAÇÃO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 48) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE SOBRAL-CE Nº.
1.15.003.000238/2018-64 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) ADILSON PAULO PRUDENTE DO AMARAL FILHO – Nº do Voto Vencedor: 48 –
Ementa: INQUÉRITO CIVIL. SAÚDE. SUPOSTA IRREGULARIDADE NO FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO POR PARTE HOMECE. NÃO
FOI NECESSÁRIO A INTERFERÊNCIA, POIS O FORNECIMENTO JÁ HAVIA SIDO NORMALIZADO. EXAURIMENTO DO OBJETO.
ARQUIVAMENTO. HOMOLOGAÇÃO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 49) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE-PB Nº.
1.24.001.000067/2014-51 - Relatado por: Dr(a) ADILSON PAULO PRUDENTE DO AMARAL FILHO – Nº do Voto Vencedor: 61 – Ementa:
INQUÉRITO CIVIL. SAÚDE. OFÍCIO CIRCULAR Nº 09/2014, DA PFDC, COM O FIM DE SUGERIR E ACOMPANHAR IMPLANTAÇÃO DE
UNIDADES DE ACOLHIMENTO ADULTO E INFANTOJUVENIL NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE/PB. APÓS DILIGÊNCIAS, O
MUNICÍPIO INFORMOU DIFICULDADES ENFRENTADAS PARA EXECUTAR AS AÇÕES PROPOSTAS. PRÉDIO CEDIDO PELA UNIÃO
COM PROBLEMAS ESTRUTURAIS E NECESSITANDO DE REFORMA; FALTA DE RECURSOS PÚBLICOS PARA CUSTEAR A
INSTALAÇÃO DO SERVIÇO. NÃO HOUVE CONFIGURAÇÃO DE IRREGULARIDADES. AUSÊNCIA DE DEMAIS MEDIDAS A SEREM
ADOTADAS EM ÂMBITO MINISTERIAL. ARQUIVAMENTO. HOMOLOGAÇÃO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à
unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 50) PROCURADORIA DA REPÚBLICA ALAGOAS/UNIÃO DOS PALMARES Nº. 1.11.000.001608/2018-50 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) ADILSON PAULO PRUDENTE DO
AMARAL FILHO – Nº do Voto Vencedor: 52 – Ementa: INQUÉRITO CIVIL. EDUCAÇÃO. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. PROCEDIMENTO
INSTAURADO A PARTIR DE PEDIDO DA PFDC PARA EXPEDIR RECOMENDAÇÃO ÀS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS DE ENSINO
Documento assinado digitalmente conforme MP nº- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço
eletrônico http://www.transparencia.mpf.mp.br/diario-e-boletim/diario-eletronico-dmpf-e.
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REFERENTE AO RESPEITO À LIBERDADE DE EXPRESSÃO E TOLERÂNCIA. EXPEDIÇÃO DE RECOMENDAÇÃO À UFAL E AO IFAL.
RECOMENDAÇÕES ATENDIDAS. EXAURIMENTO DO OBJETO. ARQUIVAMENTO. HOMOLOGAÇÃO. - Deliberação: Em sessão realizada
nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 51) PROCURADORIA DA
REPUBLICA - RIO GRANDE DO NORTE/CEARÁ-MIRIM Nº. 1.28.000.001310/2014-19 - Relatado por: Dr(a) ADILSON PAULO PRUDENTE DO
AMARAL FILHO – Nº do Voto Vencedor: 63 – Ementa: EMENTA: PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO. SAÚDE. AVERIGUAR PROBLEMAS
NO ATENDIMENTO DO HUOL. ADOÇÃO DE MEDIDAS PARA OBTER REESTRUTURAÇÃO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO.
EXAURIMENTO DO OBJETO. ARQUIVAMENTO . HOMOLOGAÇÃO - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade,
deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 52) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE
PETROLINA/JUAZEIRO Nº. 1.26.001.000081/2018-11 - Relatado por: Dr(a) ADILSON PAULO PRUDENTE DO AMARAL FILHO – Nº do Voto
Vencedor: 59 – Ementa: PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO. DIREITO DA PESSOA IDOSA. DESRESPEITO AO PASSE LIVRE PELA VIAÇÃO
PERNAMBUCANA TRANS. DILIGÊNCIAS MINISTERIAIS APURARAM JUNTO À ANTT QUE A EMPRESA JÁ FOI MULTADA POR NÃO
DISPONIBILIZAR OS ASSENTOS DE TRANSPORTE GRATUITO E NÃO CONCEDER O DESCONTO DE 50% DO VALOR DA PASSAGEM
PREVISTO EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA. ALÉM DISSO, FOI ESCLARECIDO QUE A RESOLUÇÃO 4770/2015 POSSIBILITA A
DISPONIBILIDADE DE APENAS UMA VIAGEM SEMANAL EM ÔNIBUS CONVENCIONAL. QUESTÃO JUDICIALIZADA.
ARQUIVAMENTO. HOMOLOGAÇÃO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 53) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE SERRA TALHADA-PE Nº.
1.26.003.000097/2017-15 - Relatado por: Dr(a) ADILSON PAULO PRUDENTE DO AMARAL FILHO – Nº do Voto Vencedor: 60 – Ementa:
PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO. SAÚDE. AVERIGUAR A FALTA DE MEDICAMENTOS NA FARMÁCIA DE PERNAMBUCO NO
MUNICÍPIO DE SERRA TALHADA. NÃO FORAM CONSTATADAS NENHUMA IRREGULARIDADE NÃO SENDO CABÍVEL
INTERFERÊNCIA DO MPF. EXAURIMENTO DO OBJETO. ARQUIVAMENTO. HOMOLOGAÇÃO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data,
o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 54) PROCURADORIA DA REPUBLICA
- PARAIBA Nº. 1.24.000.001145/2017-97 - Relatado por: Dr(a) ANTONIO CARLOS DE VASCONCELLOS COELHO BARRETO CAMPELLO –
Nº do Voto Vencedor: 69 – Ementa: INQUÉRITO CIVIL. SAÚDE. INVESTIGAÇÃO DO FALECIMENTO DE UMA PESSOA QUE FICOU POR
QUINZE DIAS EM UMA MACA NO CORREDOR DO COMPLEXO HOSPITALAR MANGABEIRA - TRAUMINHA, EM JOÃO PESSOA/PB.
ENUNCIADO Nº 10, DA PFDC. DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÃO AO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA PARAÍBA. HOMOLOGAÇÃO. Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do declínio de atribuição, nos termos do voto do(a)
relator(a). 55) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE PETROLINA/JUAZEIRO Nº. 1.26.001.000099/2016-43 - Relatado por:
Dr(a) ANTONIO CARLOS DE VASCONCELLOS COELHO BARRETO CAMPELLO – Nº do Voto Vencedor: 72 – Ementa: INQUÉRITO CIVIL.
MORADIA ADEQUADA. SUPOSTAS IRREGULARIDADES NOS CADASTROS DO PROGRAMA -MINHA CASA, MINHA VIDA-. DECLÍNIO
DE ATRIBUIÇÃO AO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO. PROGRAMA INSTITUÍDO E CUSTEADO PELO GOVERNO FEDERAL.
AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADES NO ÂMBITO DOS AGENTES FEDERAIS. PREJUÍZO À UNIÃO EM QUALQUER DAS ETAPAS.
DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÃO. NÃO HOMOLOGAÇÃO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela
não homologação do declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). 56) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE
PETROLINA/JUAZEIRO Nº. 1.26.001.000268/2014-83 - Relatado por: Dr(a) ANTONIO CARLOS DE VASCONCELLOS COELHO BARRETO
CAMPELLO – Nº do Voto Vencedor: 70 – Ementa: INQUÉRITO CIVIL. SAÚDE. RELATOS DE MOROSIDADE EM TRANSFERÊNCIA DE
PACIENTE PARA UTI DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO RESULTANDO
NA MORTE DO PACIENTE, OCORRIDA EM 2013. SINDICÂNCIA INSTAURADA PELO HOSPITAL, DENTRE OUTRAS DILIGÊNCIAS
REALIZADAS. CONSTATAÇÃO DE NÚMERO INSUFICIENTE DE LEITOS NA UTI DO HOSPITAL. HOUVE DECISÃO DE DECLÍNIO DE
ATRIBUIÇÃO AO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO. NÃO HOMOLOGAÇÃO. CONVERSÃO EM DILIGÊNCIA NO
SENTIDO DE ANALISAR A QUESTÃO COLETIVA CONCERNENTE A POSSÍVEL CARÊNCIA DE LEITOS NA UTI DO HU-UNIVASF. Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela não homologação do declínio de atribuição, nos termos do voto
do(a) relator(a). 57) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE GARANHUNS/ARCOV. Nº. 1.26.005.000030/2019-22 - Eletrônico Relatado por: Dr(a) ANTONIO CARLOS DE VASCONCELLOS COELHO BARRETO CAMPELLO – Nº do Voto Vencedor: 53 – Ementa: NOTÍCIA
DE FATO. SAÚDE. DEMORA NA MARCAÇÃO DE CIRURGIA DE PTERÍGIO PELA UNIDADE PERNAMBUCANA DE ATENDIMENTO
ESPECIALIZADO. DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÃO AO MINISTÉRIO PÚBLICO DE PERNAMBUCO. INEXISTÊNCIA DE MÁ PRESTAÇÃO OU
FALHA DE SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL, NEM FALHA SISTÊMICA DO SERVIÇO DE SAÚDE. HOMOLOGAÇÃO DO DECLÍNIO DE
ATRIBUIÇÃO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do declínio de atribuição, nos
termos do voto do(a) relator(a). 58) PROCURADORIA DA REPUBLICA - SERGIPE/ESTANCIA/ITABAIANA Nº. 1.35.000.000074/2019-93 Eletrônico - Relatado por: Dr(a) ANTONIO CARLOS DE VASCONCELLOS COELHO BARRETO CAMPELLO – Nº do Voto Vencedor: 26 – Ementa:
NOTÍCIA DE FATO. DIREITOS HUMANOS. APURAR SUPOSTAS IRREGULARIDADES NA ATUAÇÃO DO FÓRUM BRASILEIRO DE
DIREITOS HUMANOS - FBDH EM SERGIPE. VERIFICA-SE QUE NÃO VERSA SOBRE A PROTEÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS.
APURATÓRIO DIZ RESPEITO À REGULARIDADE DO FUNCIONAMENTO DE ENTIDADE QUE NÃO RECEBE INCENTIVO FEDERAL.
DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÃO. HOMOLOGAÇÃO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela
homologação do declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). 59) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE J.
NORTE/IGUATU-CE Nº. 1.15.002.000228/2018-39 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) ANTONIO CARLOS DE VASCONCELLOS COELHO
BARRETO CAMPELLO – Nº do Voto Vencedor: 30 – Ementa: INQUÉRITO CIVIL. TRANSPORTE TERRESTRE. INVESTIGAR PROBLEMAS
ESTRUTURAIS EM TRECHO DA BR-116/CE QUE VÊM CAUSANDO ACIDENTES GRAVES. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO DEPARTAMENTO
NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES PARA ESCLARECIMENTO SOBRE A QUESTÃO LEVANTADA. EXISTÊNCIA DE
CONTRATOS EM ANDAMENTO PARA REALIZAÇÃO DAS OBRAS NA VIA. ARQUIVAMENTO. HOMOLOGAÇÃO. - Deliberação: Em sessão
realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 60)
PROCURADORIA DA REPÚBLICA - ALAGOAS/UNIÃO DOS PALMARES Nº. 1.11.000.000008/2019-55 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a)
ANTONIO CARLOS DE VASCONCELLOS COELHO BARRETO CAMPELLO – Nº do Voto Vencedor: 23 – Ementa: NOTÍCIA DE FATO. SAÚDE.
APURAR POSSÍVEIS IRREGULARIDADES NO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ALTA COMPLEXIDADE EM ONCOLOGIA DO
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO PROFESSOR ALBERTO ANTUNES (CACON-HUPAA). A QUESTÃO JÁ SE ENCONTRA SOB APRECIAÇÃO
DO PODER JUDICIÁRIO. ARQUIVAMENTO. HOMOLOGAÇÃO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade,
deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 61) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - ALAGOAS/UNIÃO
DOS PALMARES Nº. 1.11.000.000379/2014-22 - Relatado por: Dr(a) ANTONIO CARLOS DE VASCONCELLOS COELHO BARRETO
Documento assinado digitalmente conforme MP nº- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço
eletrônico http://www.transparencia.mpf.mp.br/diario-e-boletim/diario-eletronico-dmpf-e.
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CAMPELLO – Nº do Voto Vencedor: 49 – Ementa: INQUÉRITO CIVIL. EDUCAÇÃO. IMPLANTAÇÃO DO PROJETO MPEDUC NO MUNICÍPIO
DE SÃO LUÍS DO QUITUNDE/AL. ADOÇÃO DAS MEDIDAS PERTINENTES AO CASO. ALGUMAS INCONSISTÊNCIAS FORAM SANADAS
PELO MUNICÍPIO. IRREGULARIDADES PENDENTES SÃO OBJETO DE TAC FIRMADO. ARQUIVAMENTO DO INQUÉRITO CIVIL E
INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO PARA CONTINUAR AVERIGUANDO A
IMPLEMENTAÇÃO DE MEDIDAS NECESSÁRIAS. HOMOLOGAÇÃO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade,
deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 62) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - ALAGOAS/UNIÃO
DOS PALMARES Nº. 1.11.000.001195/2013-07 - Relatado por: Dr(a) ANTONIO CARLOS DE VASCONCELLOS COELHO BARRETO
CAMPELLO – Nº do Voto Vencedor: 73 – Ementa: INQUÉRITO CIVIL. EDUCAÇÃO. APURAR CONDIÇÕES ESTRUTURAIS DE
PRECARIEDADE DAS INSTALAÇÕES DA ESCOLA MUNICIPAL ESTHER SOARES TORRES - SÃO MIGUEL DOS CAMPOS/ AL.
EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À PREFEITURA E À SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO. REALIZAÇÃO DE VISITA PELO COMED E
CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADES QUE FORAM SANADAS. FOI INFORMADO QUE DESDE 2013 A ESCOLA NÃO VEM
RECEBENDO RECURSOS DEVIDO À PERDA DE DOMINIALIDADE. O FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
INFORMOU QUE A ESCOLA NÃO CELEBROU O TERMO DE COMPROMISSO/CONVÊNIO, POR POSSUIR IRREGULARIDADES.
REGULARIZAÇÃO DA DOMINIALIDADE DA ESCOLA NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2016, ATRAVÉS DO DECRETO Nº14.431.
ARQUIVAMENTO. HOMOLOGAÇÃO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 63) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - ALAGOAS/UNIÃO DOS PALMARES Nº.
1.11.000.001759/2018-16 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) ANTONIO CARLOS DE VASCONCELLOS COELHO BARRETO CAMPELLO – Nº do
Voto Vencedor: 16 – Ementa: NOTÍCIA DE FATO. MORADIA ADEQUADA. APURAR SUPOSTAS IRREGULARIDADES RELATIVAS AO
PEDIDO DE USUCAPIÃO E ATUAÇÃO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NO TOCANTE AO CONJUNTO RESIDENCIAL TEOTÔNIO
VILELA/ALAGOAS. VERIFICADA A AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO PARA ATUAÇÃO MINISTERIAL NO CASO. O FATO NARRADO JÁ
ESTÁ SENDO OBJETO DE AÇÃO JUDICIAL. ARQUIVAMENTO. HOMOLOGAÇÃO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado,
à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 64) PROCURADORIA GERAL DA REPÚBLICA
Nº. 1.15.000.001018/2017-05 - Relatado por: Dr(a) ANTONIO CARLOS DE VASCONCELLOS COELHO BARRETO CAMPELLO – Nº do Voto
Vencedor: 79 – Ementa: INQUÉRITO CIVIL. PESSOA IDOSA. APURAR SUPOSTA VIOLAÇÃO AOS DIREITOS DOS IDOSOS POR PARTE DA
EMPRESA GUANABARA, NO ÂMBITO DA CONCESSÃO DE GRATUIDADE E DESCONTO NO BILHETE DE TRANSPORTE COLETIVO
INTERESTADUAL. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À EMPRESA REQUISITANDO INFORMAÇÕES SOBRE A FREQUÊNCIA DOS SERVIÇOS
DISPONIBILIZADOS. QUESTÃO JUDICIALIZADA. ARQUIVAMENTO. HOMOLOGAÇÃO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o
colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 65) PROCURADORIA DA REPÚBLICA
- CEARÁ/MARACANAÚ Nº. 1.15.000.001994/2018-31 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) ANTONIO CARLOS DE VASCONCELLOS COELHO
BARRETO CAMPELLO – Nº do Voto Vencedor: 41 – Ementa: PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO. CIDADÃO ITALIANO NOTICIA FALTA DE
ASSISTÊNCIA DO CONSULADO DE SEU PAÍS EM PROCESSO JUDICIAL. O CONSULADO PRESTOU OS DEVIDOS ESCLARECIMENTOS.
AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADES. ADEMAIS, O NOTICIANTE ESTÁ SENDO ASSISTIDO PELA DEFENSORIA PÚBLICA.
ARQUIVAMENTO. HOMOLOGAÇÃO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 66) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE J. NORTE/IGUATU-CE Nº.
1.15.002.000620/2018-88 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) ANTONIO CARLOS DE VASCONCELLOS COELHO BARRETO CAMPELLO – Nº do
Voto Vencedor: 34 – Ementa: INQUÉRITO CIVIL. SAÚDE. APURAR SUPOSTAS DEFICIÊNCIAS ESTRUTURAIS NO HOSPITAL REGIONAL
DO CARIRI (HCR), NO TOCANTE À PROLIFERAÇÃO DE VETORES NOS LEITOS. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À SUPERVISÃO DE
VIGILÂNCIA SANITÁRIA NO ESTADO DO CEARÁ REQUISITANDO A REALIZAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO NO HCR. O HOSPITAL VEM
TOMANDO NOVAS MEDIDAS NECESSÁRIAS DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES NORMATIVAS PERTINENTES AO CONTROLE
DE VETORES. ARQUIVAMENTO. HOMOLOGAÇÃO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela
homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 67) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CRATEÚS/TAUÁCE Nº. 1.15.004.000150/2017-51 - Relatado por: Dr(a) ANTONIO CARLOS DE VASCONCELLOS COELHO BARRETO CAMPELLO – Nº do Voto
Vencedor: 78 – Ementa: INQUÉRITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSTAURADO COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR O
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROFERIDA NOS AUTOS DA ACP Nº 0012808-51.2000.403.6100, DE ÂMBITO NACIONAL. FIXOU A
PROIBIÇÃO DE OFERECIMENTO DO SEGURO FACULTATIVO, SIMULTANEAMENTE À PASSAGEM, AOS USUÁRIOS DO TRANSPORTE
INTERESTADUAL E INTERNACIONAL. MATÉRIA DE ATRIBUIÇÃO DA 3ª CCR. ARQUIVAMENTO. NÃO CONHECIMENTO. REMESSA
À PFDC. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pelo não conhecimento do arquivamento no âmbito deste
Colegiado, remetendo-se os autos à PGR/PFDC - DEBORAH MACEDO DUPRAT DE BRITTO PEREIRA para análise, nos termos do voto do(a)
relator(a). 68) PROCURADORIA DA REPUBLICA - PARAIBA Nº. 1.24.000.000613/2016-25 - Relatado por: Dr(a) ANTONIO CARLOS DE
VASCONCELLOS COELHO BARRETO CAMPELLO – Nº do Voto Vencedor: 76 – Ementa: INQUÉRITO CIVIL. DIREITOS HUMANOS.
SUPOSTA PRÁTICA DE ATOS VIOLENTOS DENTRO E NO ENTORNO DO CAMPUS DA UFPB PRATICADOS PELA EMPRESA FORÇA
ALERTA SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL LTDA CONTRA ESTUDANTES DA UNIVERSIDADE. APÓS DILIGÊNCIAS,
CONSTATOU-SE QUE HOUVE A TROCA DA EMPRESA PELA INTERFORT SEGURANÇA DE VALORES. ADEMAIS, NÃO HOUVE NOVAS
RECLAMAÇÕES. ARQUIVAMENTO. HOMOLOGAÇÃO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela
homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 69) PROCURADORIA DA REPUBLICA - PARAIBA Nº. 1.24.000.001170/201851 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) ANTONIO CARLOS DE VASCONCELLOS COELHO BARRETO CAMPELLO – Nº do Voto Vencedor: 10 –
Ementa: PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO. SAÚDE. APURAR SUPOSTAS IRREGULARIDADES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO LAURO
WANDERLEY. EXPEDIDO OFÍCIO À DIRETORA DO HOSPITAL MUNICIPAL VALENTINA, SOLICITANDO MANIFESTAÇÃO SOBRE OS
FATOS RELATADOS NA REPRESENTAÇÃO. CONSTATAÇÃO DE QUE O PROCEDIMENTO OCORREU DENTRO DA NORMALIDADE.
ARQUIVAMENTO. HOMOLOGAÇÃO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 70) PROCURADORIA DA REPUBLICA - PARAIBA Nº. 1.24.001.000040/2017-19 - Relatado por:
Dr(a) ANTONIO CARLOS DE VASCONCELLOS COELHO BARRETO CAMPELLO – Nº do Voto Vencedor: 56 – Ementa: INQUÉRITO CIVIL.
PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL. VERIFICAR SUPOSTA PRECARIEDADE NO ATENDIMENTO PRESTADO À POPULAÇÃO NAS
AGÊNCIAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL NA PARAÍBA. DUPLICIDDADE DE PROCEDIMENTOS. ARQUIVAMENTO. HOMOLOGAÇÃO. Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a)
relator(a). 71) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE MONTEIRO-PB Nº. 1.24.004.000002/2017-28 - Relatado por: Dr(a)
ANTONIO CARLOS DE VASCONCELLOS COELHO BARRETO CAMPELLO – Nº do Voto Vencedor: 77 – Ementa: INQUÉRITO CIVIL. REDE
Documento assinado digitalmente conforme MP nº- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço
eletrônico http://www.transparencia.mpf.mp.br/diario-e-boletim/diario-eletronico-dmpf-e.
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AEDES AEGYPTI. INSTAURADO PARA VERIFICAR ADOÇÃO DE MEDIDAS PREVENTIVAS E REPRESSIVAS POR PARTE DO
MUNICÍPIO DE MONTEIRO/PB PARA EVITAR E COMBATER O MOSQUITO AEDES AEGYPTI. PLANO DE CONTINGÊNCIA ELABORADO
CONTENDO LISTA DE ATIVIDADES E EQUIPE MULTIDISCIPLINAR. O MUNICÍPIO INFORMOU O CUMPRIMENTO DAS ATIVIDADES
PREVISTAS. PERDA DO OBJETO. ARQUIVAMENTO. HOMOLOGAÇÃO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à
unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 72) PROCURADORIA DA REPUBLICA PERNAMBUCO Nº. 1.26.000.000724/2018-29 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) ANTONIO CARLOS DE VASCONCELLOS COELHO BARRETO
CAMPELLO – Nº do Voto Vencedor: 37 – Ementa: INQUÉRITO CIVIL. EDUCAÇÃO. APURAR SUPOSTAS IRREGULARIDADES NO
FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDÁTICO, UNIFORMES E PAGAMENTO DE AUXÍLIO ESTUDANTIL NO PRONATEC/MEDIOTEC DA
ESCOLA TÉCNICA ESTADUAL CÍCERO DIAS. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE
PERNAMBUCO E À SECRETARIA-EXECUTIVA DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO REQUISITANDO INFORMAÇÕES. APÓS O
ENCAMINHAMENTO DE OFÍCIOS E DE ESCLARECIMENTOS DOS ENTES, AS IRREGULARIDADES FORAM SOLUCIONADAS.
ARQUIVAMENTO. HOMOLOGAÇÃO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 73) PROCURADORIA DA REPUBLICA - PERNAMBUCO Nº. 1.26.000.002112/2018-71 Eletrônico - Relatado por: Dr(a) ANTONIO CARLOS DE VASCONCELLOS COELHO BARRETO CAMPELLO – Nº do Voto Vencedor: 29 – Ementa:
PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO. PESSOA IDOSA. INVESTIGAR SUPOSTOS MAUS TRATOS E REALIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS
INDEVIDOS NA PENSÃO DA IDOSA. OFÍCIO EXPEDIDO REQUISITANDO INFORMAÇÕES SOBRE O CASO À 7ª REGIÃO MILITAR DO
EXÉRCITO. AUSÊNCIA DE INTERESSE CABÍVEL AO MINISTÉRIO PÚBLICO QUANTO À TUTELA COLETIVA NO PROCEDIMENTO.
ARQUIVAMENTO. HOMOLOGAÇÃO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 74) PROCURADORIA DA REPUBLICA - PERNAMBUCO Nº. 1.26.000.003892/2018-76 Eletrônico - Relatado por: Dr(a) ANTONIO CARLOS DE VASCONCELLOS COELHO BARRETO CAMPELLO – Nº do Voto Vencedor: 5 – Ementa:
NOTÍCIA DE FATO. IGUALDADE/NÃO DISCRIMINAÇÃO. SUPOSTAS IRREGULARIDADES NO EDITAL Nº 1 DO TRE/PE, DE 30 DE
AGOSTO DE 2016. NÚMERO DE RESERVA DE VAGAS INSUFICIENTE PARA PESSOAS NEGRAS OU PARDAS, INFRINGINDO A LEI Nº
12.990/2014. APÓS DILIGÊNCIAS, CONSTATOU-SE AUSÊNCIA DE QUAISQUER IRREGULARIDADES. ARQUIVAMENTO.
HOMOLOGAÇÃO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos
do voto do(a) relator(a). 75) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE PETROLINA/JUAZEIRO Nº. 1.26.001.000047/2014-13 Relatado por: Dr(a) ANTONIO CARLOS DE VASCONCELLOS COELHO BARRETO CAMPELLO – Nº do Voto Vencedor: 80 – Ementa:
INQUÉRITO CIVIL. EDUCAÇÃO. APURAR A EXECUÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA
DA BOA VISTA (MPEDUC). APLICAÇÃO DE QUESTIONÁRIOS NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO. EXPEDIÇÃO DE RECOMENDAÇÕES À
PREFEITURA DE SANTA MARIA DA BOA VISTA/PE. REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA. SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS
ADMINISTRATIVAS PARA MELHORIA DOS ÍNDICES EDUCACIONAIS. EXAURIDA A ATUAÇÃO DO MPF. ARQUIVAMENTO.
HOMOLOGAÇÃO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos
do voto do(a) relator(a). 76) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE PETROLINA/JUAZEIRO Nº. 1.26.001.000392/2017-91 Eletrônico - Relatado por: Dr(a) ANTONIO CARLOS DE VASCONCELLOS COELHO BARRETO CAMPELLO – Nº do Voto Vencedor: 55 – Ementa:
INQUÉRITO CIVIL. SAÚDE. NECESSIDADE DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE HEPATITE C. DILIGÊNCIAS DO MPF
APURARAM QUE O REPRESENTANTE NÃO FEZ CADASTRO NA FARMÁCIA DO ESTADO. DIREITO INDIVIDUAL. ARQUIVAMENTO.
RECURSO DO REPRESENTANTE. HOMOLOGAÇÃO DA PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o
colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 77) PROCURADORIA DA REPÚBLICA
NO MUNICÍPIO DE PETROLINA/JUAZEIRO Nº. 1.26.001.000481/2016-57 - Relatado por: Dr(a) ANTONIO CARLOS DE VASCONCELLOS
COELHO BARRETO CAMPELLO – Nº do Voto Vencedor: 75 – Ementa: INQUÉRITO CIVIL. SAÚDE. INVESTIGAR SUPOSTAS FALHAS NO
TRATAMENTO DE IDOSO NO HOSPITAL DE URGÊNCIAS E TRAUMAS, EM SUA TENTATIVA DE REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO
CIRÚRGICO DE URGÊNCIA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO HOSPITAL E CÓPIA DOS AUTOS À DPU. PROCEDIMENTO REALIZADO COM
AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADES. EXAURIMENTO DO OBJETO. ARQUIVAMENTO. HOMOLOGAÇÃO. - Deliberação: Em sessão realizada
nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 78) PROCURADORIA DA
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE SERRA TALHADA-PE Nº. 1.26.003.000199/2016-50 - Relatado por: Dr(a) ANTONIO CARLOS DE
VASCONCELLOS COELHO BARRETO CAMPELLO – Nº do Voto Vencedor: 74 – Ementa: INQUÉRITO CIVIL. SAÚDE. APURAR SUPOSTAS
IRREGULARIDADES NO ÂMBITO DA FARMÁCIA DE PERNAMBUCO, UNIDADE SERTÃO DO PAJEÚ II, NA ENTREGA DE
MEDICAMENTO E OUTROS FATOS. EXPEDIÇÃO DA RECOMENDAÇÃO Nº 05/2016 (PRM-STA-PE-00004573/2016) À SECRETARIA DE
SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO. CUMPRIMENTO DA RECOMENDAÇÃO POR PARTE DA SECRETARIA DO ESTADO DE
PERNAMBUCO. ARQUIVAMENTO. HOMOLOGAÇÃO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela
homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 79) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE
GARANHUNS/ARCOV. Nº. 1.26.005.000131/2018-12 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) ANTONIO CARLOS DE VASCONCELLOS COELHO
BARRETO CAMPELLO – Nº do Voto Vencedor: 15 – Ementa: PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO. MORADIA DIGNA. APURAR
REGULARIDADE DA CONTEMPLAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS NO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. APÓS ESCLARECIMENTO
DA SEAS/PB, FOI EVIDENCIADO QUE A REPRESENTANTE NÃO ATUALIZOU O REGISTRO CADASTRAL. AUSÊNCIA DE
IRREGULARIDADES CAPAZES DE JUSTIFICAR A AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TRATA-SE DE DIREITO INDIVIDUAL. ARQUIVAMENTO.
HOMOLOGAÇÃO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos
do voto do(a) relator(a). 80) PROCURADORIA DA REPUBLICA - RIO GRANDE DO NORTE/CEARÁ-MIRIM Nº. 1.28.000.000106/2018-12 Eletrônico - Relatado por: Dr(a) ANTONIO CARLOS DE VASCONCELLOS COELHO BARRETO CAMPELLO – Nº do Voto Vencedor: 58 – Ementa:
INQUÉRITO CIVIL. IGUALDADE/NÃO DISCRIMINAÇÃO. SUPOSTAS IRREGULARIDADES NA CLASSIFICAÇÃO FINAL NO CONCURSO
PÚBLICO PARA O CARGO DE DOCENTE DO IFRN. INSERÇÃO DE UM CANDIDATO NEGRO ENTRE OS CLASSIFICADOS SEM QUE
TENHAM SIDO PREVISTAS VAGAS PARA COTISTAS EM EDITAL DE ABERTURA. APÓS DILIGÊNCIAS, CONSTATOU-SE A
INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADES A SEREM AVERIGUADAS. RESERVA DE COTAS OBRIGATÓRIA CONFORME LEI FEDERAL. O
IFRN PRESTOU OS DEVIDOS ESCLARECIMENTOS. ARQUIVAMENTO. HOMOLOGAÇÃO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o
colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 81) PROCURADORIA DA REPUBLICA
- RIO GRANDE DO NORTE/CEARÁ-MIRIM Nº. 1.28.000.000885/2015-03 - Relatado por: Dr(a) ANTONIO CARLOS DE VASCONCELLOS
COELHO BARRETO CAMPELLO – Nº do Voto Vencedor: 71 – Ementa: INQUÉRITO CIVIL. MORADIA ADEQUADA. APURAR INSCRIÇÃO
INDEVIDA NO CADASTRO NACIONAL DE MUTUÁRIOS EM NOME DA REPRESENTANTE. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À CAIXA
Documento assinado digitalmente conforme MP nº- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço
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ECONÔMICA FEDERAL, À PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTANHAS/RN E À CEFUS. INSCRIÇÃO IRREGULAR FOI DEVIDAMENTE
SANADA. PERDA DO OBJETO. ARQUIVAMENTO. HOMOLOGAÇÃO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade,
deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 82) PROCURADORIA DA REPUBLICA - RIO GRANDE DO
NORTE/CEARÁ-MIRIM Nº. 1.28.000.001123/2014-35 - Relatado por: Dr(a) ANTONIO CARLOS DE VASCONCELLOS COELHO BARRETO
CAMPELLO – Nº do Voto Vencedor: 81 – Ementa: PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO. SAÚDE. APURAR A QUALIDADE DO ATENDIMENTO
PRESTADO AOS PACIENTES ONCOLÓGICOS NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ONOFRE LOPES. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. CONSTATAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE INQUÉRITO CIVIL QUE TRAMITA NO ÓRGÃO MINISTERIAL
COM O MESMO PROPÓSITO DESTE PROCEDIMENTO. DUPLICIDADE DE INVESTIGAÇÃO. ARQUIVAMENTO. HOMOLOGAÇÃO. Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a)
relator(a). 83) PROCURADORIA DA REPUBLICA - RIO GRANDE DO NORTE/CEARÁ-MIRIM Nº. 1.28.000.001374/2018-43 - Eletrônico Relatado por: Dr(a) ANTONIO CARLOS DE VASCONCELLOS COELHO BARRETO CAMPELLO – Nº do Voto Vencedor: 33 – Ementa:
PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO. DIREITOS SOCIAIS. APURAR SUPOSTAS IRREGULARIDADES NO CONCURSO DO HOSPITAL
UNIVERSITÁRIO ONOFRE LOPES QUANTO AO DUPLO PREENCHIMENTO DE VAGAS POR CANDIDATO COM DEFICIÊNCIA.
SOLICITAÇÃO DE PRONUNCIAMENTO DA BANCA EXAMINADORA RESPONSÁVEL PELO CONCURSO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO
EDITAL DO CERTAME. ARQUIVAMENTO. HOMOLOGAÇÃO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade,
deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a).
A sessão foi encerrada às dezesseis horas e quinze minutos. Nada mais havendo a tratar, lavro a presente ata, que vai por mim, ( )
Flávia Aline Sales Hora, Analista do MPU/Direito e secretária do NAOP5, e pelos membros do NAOP-PFDC/5ªRegião assinada.
DUCIRAN VAN MARSEN FARENA
Procurador Regional da Republica
Coordenador
ADILSON PAULO PRUDENTE DO AMARAL FILHO
Procurador Regional da Republica
Membro Titular
ANTONIO CARLOS DE VASCONCELLOS COELHO BARRETO CAMPELLO
Procurador Regional da Republica
Membro Suplente
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO AMAZONAS
##ÚNICO: | EXTRA-AM - PR-AM-00011495-2019|

RECOMENDAÇÃO Nº 2, DE 12 DE MARÇO DE 2019
5º OFÍCIO/PR/AM
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por meio do procurador da República signatário, com fundamento nas disposições
constitucionais e legais,
CONSIDERANDO a atribuição do Ministério Público Federal para a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses
sociais e individuais indisponíveis, atuando na defesa dos direitos difusos e coletivos, na defesa judicial e extrajudicial das populações indígenas, bem
como a competência da Justiça Federal para processar e julgar a disputa sobre direitos indígenas, nos termos do art. 5º, III, alínea “e”, art. 6º, VII,“c”, XI
da LC nº 75/93 e dos arts. 127, 129, V, e 109, XI, da CF/88;
CONSIDERANDO as atribuições do 5º Ofício sobre os procedimentos relativos aos direitos das populações indígenas, das
comunidades quilombolas, tradicionais e demais matérias afetas à 6ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, nos termos do
artigo 12, I, da Resolução PR/AM nº 01/2012;
CONSIDERANDO que, nos termos do artigo 6º, inciso XX, da Lei Complementar 75/93, compete ao Ministério Público expedir
recomendações, visando à melhoria dos serviços públicos e de relevância pública, bem como ao respeito, aos interesses, direitos e bens cuja defesa lhe
cabe promover, fixando prazo razoável para a adoção das providências cabíveis;
CONSIDERANDO as atribuições do 5º Ofício sobre os procedimentos relativos aos direitos dos povos indígenas, das comunidades
quilombolas, tradicionais e demais matérias afetas à 6ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, nos termos do artigo 12, I, da
Resolução PR/AM nº 01/2012;
CONSIDERANDO que a Constituição Federal, em seu art. 215, garante o pleno exercício dos direitos culturais, e em seu art. 216,
inciso II, estabelece como patrimônio cultural brasileiro, objeto de especial proteção, os modos de criar, fazer e viver, dos diferentes grupos formadores
da sociedade brasileira, tais quais as comunidades quilombolas, ribeirinhas e extrativistas;
CONSIDERANDO as disposições da Lei nº 9.985/2000, que institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza,
e os direitos das populações tradicionais das unidades de conservação de uso sustentável, reconhecidos também pela Convenção sobre a Diversidade
Biológica, promulgada pelo Decreto nº 2.519, de 16 de março de 1998;
CONSIDERANDO as disposições do Decreto nº 6.040/2007 quanto à proteção dos territórios tradicionais de uso das comunidades
tradicionais, assim considerados os espaços necessários a reprodução cultural, social e econômica dos povos e comunidades tradicionais, sejam eles
utilizados de forma permanente ou temporária;
CONSIDERANDO serem objetivos específicos da Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades
Tradicionais – PNPCT – garantir aos povos e comunidades tradicionais seus territórios, e o acesso aos recursos naturais que tradicionalmente utilizam
para sua reprodução física, cultural e econômica; implantar infraestrutura adequada às realidades socioculturais e demandas dos povos e comunidades
tradicionais; e assegurar o pleno exercício dos direitos individuais e coletivos concernentes aos povos e comunidades tradicionais, sobretudo nas situações
de conflito ou ameaça à sua integridade, conforme art. 3º, incisos I, III e XIV, do Decreto n.º 6.040/2007;
CONSIDERANDO o teor da Nota Técnica nº 6/2018, da 6ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal,
documento que ressalta a constitucionalidade do Decreto nº 6.040/2018 e enfatiza a relevância da Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos
Povos e Comunidades Tradicionais como instrumento de cumprimento dos artigos 225 e 216 da Constituição Federal;
Documento assinado digitalmente conforme MP nº- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço
eletrônico http://www.transparencia.mpf.mp.br/diario-e-boletim/diario-eletronico-dmpf-e.
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CONSIDERANDO que a relação das comunidades tradicionais com seus territórios está associada, não apenas ao aspecto de
subsistência e uso diferenciado dos recursos naturais, mas também ao sentimento de pertencimento a um determinado grupo que compartilha de um modo
de vida próprio, sendo este o núcleo de sua existência;
CONSIDERANDO que a Convenção nº 169 da OIT sobre povos indígenas e tribais, promulgada pelo Decreto nº 5.051/2004 e
reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal como norma de status supralegal, porquanto tratado internacional de direitos humanos, também reforça o
dever dos Estados de adotar medidas para garantir os direitos territoriais dessas comunidades;
CONSIDERANDO que, nesse sentido, a ordenação fundiária constitui direito fundamental por garantir às comunidades ribeirinhas e
extrativistas a segurança jurídica necessária para usufruir de seus territórios de uso tradicional;
CONSIDERANDO serem variados os instrumentos jurídicos à disposição do Estado Brasileiro para proteção de territórios
tradicionais, tais como a demarcação de terras indígenas e de territórios quilombolas, a criação de projetos de assentamento ambientalmente diferenciados
no âmbito da Política Nacional de Reforma Agrária e a criação de unidades de conservação de uso sustentável;
CONSIDERANDO que as Reservas Extrativistas, em especial, constituem áreas de domínio público, com uso concedido às
populações extrativistas tradicionais conforme o disposto no art. 23 da Lei n.º 9.985/2000 e em regulamentação específica;
CONSIDERANDO que, segundo o artigo 18, §7º, da Lei n.º 9.985/1998, a exploração comercial de recursos madeireiros em reservas
extrativistas só será admitida em bases sustentáveis e em situações especiais e complementares às demais atividades desenvolvidas na unidade de
conservação, conforme o disposto em regulamento e no Plano de Manejo;
CONSIDERANDO os trabalhos desenvolvidos pelo Fórum Diálogo Amazonas de Regularização Fundiária, desde o ano de 2012, na
promoção do ordenamento fundiário das unidades de conservação Estado do Amazonas, especialmente da região Sul;
CONSIDERANDO a criação da Reserva Extrativista Estadual Canutama, por meio do Decreto nº 28.421, de 27 de março de 2009,
abrangendo glebas de propriedade do Estado do Amazonas, localizada no município de Canutama, na região do rio Purus;
CONSIDERANDO que, no âmbito do Fórum Diálogo Amazonas, foi possível obter a regularização fundiária das áreas da RESEX
Canutama pertencentes ao Estado do Amazonas, por meio de concessão de direito real de uso coletivo, com as seguintes finalidades:
1. A regularização fundiária de comunidades tradicionais em Unidade de Conservação;
2. A conservação da biodiversidade e do ambiente e o desenvolvimento sustentável;
3. As atividades produtivas e extrativistas de maneira sustentável;
4. A garantia dos direitos assegurados constitucionalmente às populações tradicionais;
5. A execução do Plano de Gestão e outros acordos de gestão da Unidade de Conservação;
6. Como instrumento de comprovação do exercício de atividade rural […];
7. Como instrumento de comprovação da posse do imóvel, inclusive para fins de acesso às políticas governamentais de crédito rural.
CONSIDERANDO que a regularização fundiária das áreas de várzea, pertencentes à União, da RESEX Canutama e da Floresta
Estadual de Canutama, encontra-se na iminência de ser formalizada pela Secretaria de Patrimônio da União, não obstante se trate de ato meramente
declaratório;
CONSIDERANDO que, a despeito de a área pertencer ao Estado do Amazonas e estar regularizada, segundo informações de
moradores da região, Erick Lopes da Costa Gadelha, identificando-se como proprietário do local, tem ameaçado e impedido moradores da comunidade
Nova Vista de coletar produtos da floresta, notadamente castanha, atividade exercida há décadas pelas famílias que habitam a RESEX Canutama;
CONSIDERANDO que situação semelhante sucede na comunidade Vila Souza, localizada na Floresta Estadual de Canutama, onde
o encarregado Raimundo, representante do suposto proprietário, Damião, tem constrangido as famílias da região, impedindo-as de utilizar os castanhais;
CONSIDERANDO as informações de que, recentemente, Erick Lopes da Costa Gadelha, identificando-se como “proprietário
herdeiro” da área, expediu notificação extrajudicial aos moradores com o seguinte teor:
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CONSIDERANDO que a categoria jurídica “proprietário herdeiro” não existe, bem como que não há registro, na área correspondente
à gleba Mucuim, em nome de Erick Lopes da Costa Gadelha, havendo tão somente título, expedido em 1908, em nome de Jacob da Costa Gadelha, o
qual, segundo consta da mencionada notificação, já é falecido;
CONSIDERANDO que, ainda que o título em nome de Jacob da Costa Gadelha seja considerado válido, não há provas de sua
transmissão a Erick Gadelha, uma vez que não consta registro ou averbação atestando a continuidade da cadeia dominial;
CONSIDERANDO, assim, que a conduta de impedir o livre acesso e o direito de uso dos castanhais, florestas, rios e demais recursos
das unidades de conservação pelas comunidades extrativistas do local, não possui qualquer fundamento legal, notadamente por que sequer há
comprovação de legítima propriedade em nome de Erick Gadelha, ou uso da área para moradia ou subsistência pelo suposto proprietário;
CONSIDERANDO, ainda, caber ao Estado Brasileiro, além da proteção ativa dos territórios de povos e comunidades tradicionais, a
adoção de medidas que impeçam a turbação desses territórios por parte de terceiros a eles estranhos;
CONSIDERANDO que eventual restrição/impedimento administrativo sobre a propriedade privada, decorrente da criação de uma
unidade de conservação pública, pode ser objeto de ação judicial de indenização, em caso de comprovados todos os requisitos e a regularidade formal da
propriedade, não se justificando imposição de barreiras ao uso tradicional de áreas de unidades de conservação pelas populações que vivem e obtém seu
sustento nestes locais;
CONSIDERANDO, enfim, que em caso de impedimento de uso de territórios tradicionais e ameaça às populações que utilizam estes
territórios, fica o agente sujeito à responsabilização criminal, civil e administrativa por tais atos;
Resolve RECOMENDAR a Erick Lopes da Costa Gadelha e eventuais adquirentes do título de posse expedido a Jacob Tempel da
Costa Gadelha (e outros eventuais donos ou proprietários de terras que se encontrem em situação semelhante na RESEX Canutama e Floresta Estadual
de Canutama):
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a) que se abstenham de constranger, ameaça ou impedir o acesso dos moradores tradicionais da Reserva Extrativista Estadual
Canutama e Floresta Estadual de Canutama às áreas da unidade de conservação, bem como o uso dos castanhais, florestas, rios e demais recursos naturais
da unidade, sob pena de responsabilização no âmbito criminal, cível e administrativo;
b) que, no prazo de 10 (dez) dias, apresentem ao MPF e à Secretaria de Estado de Meio Ambiente do Amazonas, prova da transmissão
e ato de registro do título expedido em favor de Jacob Tempel da Costa Gadelha.
EFICÁCIA DA RECOMENDAÇÃO: o não atendimento da presente recomendação dá ciência e constitui em mora o(s) destinatário(s)
quanto às providências apontadas. O não atendimento das providências apontadas ensejará a responsabilização dos destinatários e dirigentes
recomendados por sua conduta comissiva ou omissiva, sujeitando-os às consequentes medidas judiciais e extrajudiciais cabíveis.
Fixa-se o prazo de 10 (dez) dias para que o destinatário informe ao Ministério Público Federal o acatamento da presente
recomendação, encaminhando documentos para comprovar seu atendimento.
Encaminhe-se cópia da presente, para conhecimento, à SEMA, membros do GT Reforma Agrária do MPF presentes em agenda em
Humaitá/AM em 2019, e demais participantes do Fórum Diálogo Amazonas.
Divulgue-se via Ascom e rádios locais do município de Canutama.
FERNANDO MERLOTO SOAVE
Procurador da República
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DA BAHIA
GABINETE DA PROCURADORA-CHEFE SUBSTITUTA
##ÚNICO: | EXTRA-BA - PR-BA-00016662-2019|

PORTARIA N° 63, DE 12 DE MARÇO DE 2019
A PROCURADORA-CHEFE SUBSTITUTA DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NA BAHIA, no uso das suas atribuições, e
tendo em vista o que consta do OFÍCIO TUREC-COORD N. 11/2019, resolve:
Art. 1º Designar a Doutora BARTIRA DE ARAÚJO GÓES, Procuradora da República, para oficiar como membro do Ministério
Público Federal durante a 15ª Inspeção Anual da Secretaria Única das Turmas Recursais da Bahia, designada para o período de 1º a 5 de abril de 2019.
VANESSA CRISTINA GOMES PREVITERA VICENTE
##ÚNICO: | EXTRA-BA - PR-BA-00016658-2019|

PORTARIA Nº 10, DE 7 DE MARÇO DE 2019
Notícia de Fato nº 1.14.000.000407/2019-12. Instaura Inquérito Civil com o fito
de avaliar a possibilidade de unificação da atuação encampada pelo Ministério
Público Federal no Estado da Bahia, em relação às providências voltadas à
apuração e ao combate da utilização indevida dos recursos provenientes da
complementação do FUNDEF/FUNDEB para o pagamento de honorários
advocatícios, por parte dos municípios baianos.
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República signatário, no uso de suas atribuições constitucionais e legais
e, especialmente, com espeque nos artigos 127, caput e 129, inciso III da Constituição da República, e artigos 5º, incisos I, II "d", V "a", e 6º, inciso VII,
"a" e "b" da Lei Complementar n.º 75, de 20 de maio de 1993, respaldado, ainda, pelos artigos 2º e 5º da Resolução CSMPF nº 87, de 14 de setembro de
2004, alterados pela Resolução CSMPF n.º 106 de 06 de abril de 2010, e artigos 2º e 4º da Resolução do CNMP n.º 23, de 17 de setembro de 2007 e,
CONSIDERANDO que a Constituição Federal Pátria de 1988 elevou o Ministério Público à categoria de instituição permanente,
essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático, dos interesses sociais e individuais
indisponíveis, do patrimônio público e social, conforme os artigos 129, inciso III da Constituição Federal, artigo 1º, inciso IV da Lei n.º 7.347/85 e os
artigos 5º, III, "b" e 6º, inciso VII, "b" da Lei Complementar nº 75/93;
CONSIDERANDO que foi autuada, nesta Procuradoria da República, a Notícia de Fato nº 1.14.000.000407/2019-12, por meio da
qual é aventada a possibilidade de se unificar a atuação do MPF na Bahia, no tocante aos casos de utilização indevida das verbas provenientes da
complementação do FUNDEF/FUNDEB, por parte dos municípios baianos;
CONSIDERANDO que é atribuição do Ministério Público promover as medidas necessárias para que o Poder Público e as entidades
que o integre, por meio dos serviços de relevância pública, respeite os direitos assegurados na Constituição Federal e nas normas infraconstitucionais;
CONSIDERANDO a necessidade de se adotar diligências no sentido de promover o aprofundamento das investigações;
RESOLVE:
Converter a Notícia de Fato nº 1.14.000.000407/2019-12, em INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO, determinando as seguintes
providências:
1. Comunique-se à 1ª CCR para conhecimento com cópia desta portaria, solicitando que seja providenciada a devida publicação;
2. Altere-se o objeto presente na capa deste procedimento para a ementa contida no início desta Portaria;
3. Solicite-se ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Maranhão o préstimo de fornecer subsídios e esclarecimentos tais como números de procedimentos extrajudiciais e processos judiciais, para além de cópias de documentos e outras informações reputadas importantes
- a respeito das estratégias de unificação adotada por essa Procuradoria, no tocante aos casos de utilização indevida dos recursos provenientes da
complementação do FUNDEF/FUNDEB para pagamento de honorários advocatícios, por parte dos municípios desse Estado.
Prazo inicial: 1 (um) ano.
EDSON ABDON PEIXOTO FILHO
Procurador da República
Documento assinado digitalmente conforme MP nº- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço
eletrônico http://www.transparencia.mpf.mp.br/diario-e-boletim/diario-eletronico-dmpf-e.
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##ÚNICO: | EXTRA-BA - PRM-PAF-BA-00002003-2019|

PORTARIA Nº 34, DE 8 DE MARÇO DE 2019
Notícia de Fato n. 1.14.006.000299/2017-58
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo procurador da República subscrito, no uso de suas atribuições constitucionais e legais,
CONSIDERANDO o art. 127 da Constituição Federal, pelo que “o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função
jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis”;
CONSIDERANDO o art. 129, inciso III, da Constituição Federal, que afirma serem “funções institucionais do Ministério Público
promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e
coletivos”, bem como o art. 5º, III, “b” e 6º, XIV, “f”, da Lei Complementar nº 75/93;
RESOLVE, com fundamento no artigo 129, III, da Constituição Federal, bem como art. 6º, VII, alínea “b” e art. 7º, inciso I, da LC
75/93, converter o presente procedimento em INQUÉRITO CIVIL, determinando:
a) Registre-se o presente como Inquérito Civil, com o seguinte assunto:
ASSUNTO: "Apurar suposta omissão no dever de prestar contas, em tese praticada por José Romualdo Souza Costa, ex-gestor do
município de Coronel João Sá (2013-2016), quanto aos recursos recebidos do FNDE, pelo município, para execução do Programa Brasil Alfabetizado
(Transparência à Estado e Municípios PBA), ciclo 2013, no valor total de R$ 75.331,63 (setenta e cinco mil, trezentos e trinta e um reais e sessenta e três
centavos)".
TEMA: Combate à corrupção
CÂMARA: 5ª Câmara de Coordenação e Revisão
b) Oficie-se ao FNDE solicitando que encaminhe, preferencialmente por meio eletrônico, cópia integral do processo de prestação de
contas dos recursos do Programa Brasil Alfabetizado (Transparência à Estado e Municípios PBA), ciclo 2013, do município de Coronel João Sá/BA,
informando se houve ressarcimento do valor e se foi instaurada Tomada de Contas em relação aos mesmos fatos;
c) Publique-se. Registre-se.
EDSON ABDON PEIXOTO FILHO
Procurador da Republica
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO DISTRITO FEDERAL
##ÚNICO: | EXTRA-DF - PR-DF-00019826-2019|

PORTARIA Nº 45, DE 11 DE MARÇO DE 2019
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, no uso das atribuições constitucionais conferidas pelo art. 129 da Constituição da República,
e considerando:
a) o rol de atribuições elencadas no art. 6º da Lei Complementar nº 75/93;
b) a incumbência prevista no 7º, inciso I, da mesma Lei Complementar;
c) o disposto na Resolução nº 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público;
d) o recebimento e distribuição da Notícia de Fato com o seguinte teor:
Notícia de Fato: 1.16.000.002886/2018-48
Autor da Representação: Mara Lucia Ribeiro Vance
Pessoas citadas: Fundação Universidade de Brasília - FUB
Objeto: CIDADANIA. Supostas irregularidades na reserva de vagas para pessoas com deficiência e negras no concurso público
promovido pela Fundação Universidade de Brasília – FUB, edital nº 01/2018.
Determina a instauração de Procedimento Preparatório para apurar eventual irregularidade descrita na presente Notícia de Fato.
ELIANA PIRES ROCHA
Procuradora da República
##ÚNICO: | EXTRA-DF - PR-DF-00019537-2019|

PORTARIA Nº 83, DE 12 DE MARÇO DE 2019
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República signatário, no exercício das atribuições constitucionais
conferidas pelo art. 129 da Constituição da República, e:
a) considerando o rol de atribuições elencadas nos arts. 127 e 129 da Constituição Federal;
b) considerando a incumbência prevista no art. 6º, VII, b, e art. 7º, inciso I, da mesma Lei Complementar;
c) considerando que o objeto do presente procedimento se insere no rol de atribuições do Ministério Público Federal;
d) considerando o disposto na Resolução nº 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público;
e) considerando os elementos constantes no presente Procedimento Preparatório,
Converte a Notícia de Fato autuada sob o nº 1.16.000.002006/2018-33 em Inquérito Civil, tendo por objeto, em atendimento ao
contido no art. 4º, da Resolução CNMP nº 23/2007, a apuração do fato abaixo especificado:
Objeto: APURAR IRREGULARIDADES NO LEILÃO 13/2015, REALIZADO PELA ANEEL, QUE TEM POR FINALIDADE A
CONCESSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, INCLUINDO A CONSTRUÇÃO, MONTAGEM,
OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE TRANSMISSÃO.
Representante: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Representado: J&F INVESTIMENTOS S.A.
Determina a publicação desta Portaria, nos termos do que prevê o art. 7º, inciso IV, da Resolução CNMP nº 23/2007.
Manda que sejam realizados os registros de estilo junto ao sistema de cadastramento informático.
CARLOS BRUNO FERREIRA DA SILVA
Procurador da República
Documento assinado digitalmente conforme MP nº- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço
eletrônico http://www.transparencia.mpf.mp.br/diario-e-boletim/diario-eletronico-dmpf-e.
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PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO MARANHÃO
##ÚNICO: | EXTRA-MA - PR-MA-00008027-2019|

PORTARIA Nº 5, DE 14 DE FEVEREIRO DE 2019
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República signatário, no exercício das atribuições constitucionais
conferidas pelo art. 129 da Constituição da República, e
a) considerando a incumbência prevista no art. 6º, 'a' e 'b', e art. 7º, inciso I, da Lei Complementar n.º 75, de 20 de maio de 1993;
b) considerando o disposto na Resolução nº 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público; e
c) considerando os elementos constantes do presente Procedimento Preparatório,
RESOLVE:
Instaurar INQUÉRITO CIVIL, mediante a conversão do Procedimento Preparatório nº. 1.19.000.002602/2017-21, objetivando apurar
possíveis irregularidades na execução da obra objeto do Termo de Compromisso PAR 29665/2014, firmado com o Fundo Nacional de Desenvolvimento
da Educação e o Município de Porto Rico do Maranhão/MA.
POSSÍVEIS RESPONSÁVEIS PELOS FATOS INVESTIGADOS: ROSA IVONE BRAGA FONSECA, ex-prefeita do município
de Porto Rico do Maranhão/MA.
Nessa oportunidade, determino como diligências: a) Oficie-se a atual gestão do Município de Porto Rico do Maranhão, encaminhando
cópia das informações e documentos fornecidos por ROSA IVONE BRAGA FONSECA e do presente despacho, para manifestação acerca dos fatos
descritos, especialmente sobre a realização de transição de governo e o recedimento da documentação relativa a obra objeto do presente procedimento.
Solicite-se, ainda, esclarecimento, e cópia da documentação pertinente, acerca de novo termo de compromisso firmado com o FNDE para continuidade
da obra em análise, e, em caso negativo, deve o ente municipal informar os motivos pelos quais não realizou a repactuação. b) Oficie-se a empresa
DALLAS ARQUITETURA, URBANISMO E ENGENHARIA, para que se manifeste sobre o motivo de não haver inclusão da totalidade dos documentos
relativos ao Termo de Compromisso PAR 29665/2014 no SIMEC.
Autue-se a presente portaria e o procedimento preparatório que a acompanha como Inquérito Civil, mantendo-se a respectiva
numeração.
Após os registros de praxe, publique-se.
JURACI GUIMARÃES JÚNIOR
Procurador da República
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO MATO GROSSO
##ÚNICO: | EXTRA-MT - PRM-BDG-MT-00002246-2019|

PORTARIA Nº 13, DE 11 DE MARÇO DE 2019
Notícia de Fato nº 1.20.004.000033/2019-90
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República signatário, com fulcro nas atribuições conferidas pelos arts.
127 e 129 da Constituição Federal; art. 6º, VII, b, e art. 7º, I, da LC n. 75/93; o disposto na Res. n. 23/2007, do CNMP e Res. n. 87/2006, do CSMPF;
CONSIDERANDO que a Constituição Federal de 1988 atribui ao Ministério Público, nos termos do art.127, a defesa da ordem
jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, missão igualmente conferida pelo artigo 1º da Lei Complementar n.
75/93;
CONSIDERANDO que é função institucional do Ministério Público promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção
do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos, além dos demais direitos elencados pela Constituição Federal,
nos termos do artigo 129, inciso III, da Carta Magna e artigo 5º, inciso III, da Lei Complementar n. 75/93;
CONSIDERANDO a disposição de que os atos de improbidade administrativa podem se enquadrar como aqueles que importam
enriquecimento ilícito (art. 9º, da Lei nº 8429/92), que causa causam prejuízo ao erário (art. 10º, da Lei nº 8.429/92) ou que atentam contra os princípios
da Administração Pública (art. 11, da Lei nº 8.429/92).
CONSIDERANDO a justa causa que pode ser extraída do Notícia de Fato nº 1.20.004.000033/2019-90.
CONSIDERANDO o inteiro teor do Ofício nº 10/2019/DELO8-MT/SRPRF-MT expedido pela Polícia Rodoviária Federal,
principalmente a informação de que a referida instituição se encontra com baixo efetivo de pessoal, o que acarreta dificuldade em fiscalizar o trânsito;
CONSIDERANDO a problemática do trânsito na BR-070, sobretudo nos horários de grande tráfego de caminhões, mesmo com o
funcionamento normal do semáforo.
RESOLVO instaurar inquérito civil no âmbito da 1ª Câmara de Coordenação e Revisão com o objeto: "1ª CCR. TRÂNSITO.
POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL. POLÍCIA MILITAR DE MATO GROSSO. BR070. Investigar a ação da Polícia Rodoviária Federal e da Polícia
Militar no patrulhamento de trânsito na BR-070 e buscar soluções para o descongestionamento de veículos na área".
A presente investigação tem como escopo INVESTIGAR a ação da Polícia Rodoviária Federal e Polícia Militar no patrulhamento do
trânsito na BR-070.
Diante da instauração, DETERMINO à secretaria deste Ofício:
1. a juntada da presente portaria aos autos em epígrafe, com a consequente autuação do procedimento na forma de inquérito civil
investigativo, promovendo-se as alterações necessárias no sistema único;
2. a remessa desta Portaria para publicação em diário oficial, bem como a afixação no mural de publicações desta Procuradoria da
República.
3. a comunicação da instauração à Egrégia 1ª Câmara de Coordenação e Revisão, encaminhando-se via sistema único tão somente
cópia digitalizada desta Portaria (art. 6º, da Res. 87/2006, do CSMPF).
Tomadas as providências acima, DETERMINO à assessoria, que desde já nomeio todos os assessores deste 2º Ofício
independentemente de confecção de termo de compromisso (art. 4º, V, da Res. 23/2007, do CNMP), o seguinte:
1. que faça juntar aos autos cópia do ofício subscrito pelo Superintendente da Polícia Rodoviária Federal em Mato Grosso, que
autorizou o patrulhamento a BR-070, no perímetro urbano, a ser feito pela Polícia Militar; bem como os documentos subsequentes que demonstram as
reuniões realizadas entre as instituições para o fim de dar concretude à cooperação policial firmada entre PM e PRF.
Documento assinado digitalmente conforme MP nº- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço
eletrônico http://www.transparencia.mpf.mp.br/diario-e-boletim/diario-eletronico-dmpf-e.
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2. que expeça ofício intimatório ao inspetor da Polícia Rodoviária Federal em Barra do Garças e ao comandante do Patrulhamento de
Trânsito da Polícia Militar nesta cidade para que, em data previamente agendada na pauta de audiência deste ofício, compareçam nesta Procuradoria da
República para o fim de discutir soluções acerca da problemática do trânsito na BR-070, nesta cidade.
Cumpra-se.
GUILHERME FERNANDES FERREIRA TAVARES
Procurador da República
##ÚNICO: | EXTRA-MT - PRM-BDG-MT-00002252-2019|

PORTARIA Nº 14, DE 12 DE MARÇO DE 2019
Procedimento Preparatório nº 1.20.004.000222/2018-81
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República signatário, com fulcro nas atribuições conferidas pelos arts.
127 e 129 da Constituição Federal; art. 6º, VII, b, e art. 7º, I, da LC n. 75/93; o disposto na Res. n. 23/2007, do CNMP e Res. n. 87/2006, do CSMPF;
CONSIDERANDO que a Constituição Federal de 1988 atribui ao Ministério Público, nos termos do art. 127, a defesa da ordem
jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, missão igualmente conferida pelo artigo 1º da Lei Complementar n.
75/93;
CONSIDERANDO que é função institucional do Ministério Público promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção
do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos, além dos demais direitos elencados pela Constituição Federal,
nos termos do artigo 129, inciso III, da Carta Magna e artigo 5º, inciso III, da Lei Complementar n. 75/93;
CONSIDERANDO a disposição de que os atos de improbidade administrativa podem se enquadrar como aqueles que importam
enriquecimento ilícito (art. 9º, da Lei nº 8429/92), que causam prejuízo ao erário (art. 10º, da Lei nº 8.429/92) ou que atentam contra os princípios da
Administração Pública (art. 11, da Lei nº 8.429/92);
CONSIDERANDO a justa causa que pode ser extraída do Procedimento Preparatório nº 1.20.004.000222/2018-81;
CONSIDERANDO a representação inicial de que a execução do convênio 754962, firmado com o Ministério do Turismo para a
pavimentação da Avenida Marco Aurélio Fulin, no município de Bom Jesus do Araguaia, foram realizadas com funcionários e máquinas do município,
o que invariavelmente enquadra-se como ato de improbidade administrativa;
CONSIDERANDO a natureza federal dos recursos, provenientes de convênio firmado com o Ministério do Turismo;
CONSIDERANDO as diligências já realizadas no bojo do procedimento preparatório, que evidenciam uma má utilização de verba
pública e, por conseguinte, um pretenso desvio que enseje dano ao erário;
CONSIDERANDO os dados do convênio acostados aos autos, a resposta da junta comercial acerca dos sócios da empresa Construtora
Alfer Ltda, o extrato da conta bancária do convênio e, por fim, a documentação apresentada pelo município de Bom Jesus do Araguaia;
RESOLVE instaurar inquérito civil no âmbito da 5ª Câmara de Coordenação e Revisão com o seguinte objeto: “5ª CCR.
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA. BOM JESUS DO ARAGUAIA. EXECUÇÃO DA OBRA. Investigar o fato
de que a execução do convênio 754962, firmado com o Ministério do Turismo para a pavimentação da Avenida Marco Aurélio Fulin, no município de
Bom Jesus do Araguaia, foram realizadas com funcionários e máquinas do município e os valores pagos à empresa Construtora Alfer Ltda”.
Diante da instauração, DETERMINO à secretaria deste Ofício:
1. a juntada da presente portaria aos autos em epígrafe, com a consequente autuação do procedimento na forma de inquérito civil
investigativo de improbidade administrativa, promovendo-se as alterações necessárias no sistema único;
2. a remessa desta Portaria para publicação em diário oficial, bem como a afixação no mural de publicações desta Procuradoria da
República.
3. a comunicação da instauração à Egrégia 5ª Câmara de Coordenação e Revisão, encaminhando-se via sistema único tão somente
cópia digitalizada desta Portaria (art. 6º, da Res. 87/2006, do CSMPF).
4. a expedição de ofício ao representante Eloir Luiz Padilha, enviando-se cópia da presente Portaria, para que tenha ciência das
providências tomadas pelo Ministério Público Federal.
Tomadas as providências acima, DETERMINO à assessoria, que desde já nomeio todos os assessores deste 2º Ofício
independentemente de confecção de termo de compromisso (art. 4º, V, da Res. 23/2007, do CNMP), o seguinte:
1. Expeça-se ofício ao Controlador Interno do município de Bom Jesus do Araguaia para que, em 20 dias, esclareça ao MPF o
seguinte: (i) há algum indício ou conhecimento acerca de funcionários do município de Bom Jesus do Araguaia que teriam executado as obras do convênio
754962 firmado para pavimentação da Avenida Marco Aurélio Fulin, a despeito de os valores do convenio terem sido pagos para a construtora Alfer; (ii)
há algum indício ou conhecimento acerca de máquinas do município de Bom Jesus do Araguaia que teriam executado as obras do convênio 754962
firmado para pavimentação da Avenida Marco Aurélio Fulin, a despeito de os valores do convenio terem sido pagos para a construtora Alfer; (iii) essa
controladoria possui algum conhecimento sobre algum indício de proximidade ou laços espúrios entre a Construtora Alfer e o núcleo político do município
de Bom Jesus do Araguaia a época da contratação (2011); (iv) as obras de pavimentação foram concluídas e entregues à população; (v) há algum
procedimento de auditoria em relação à aludida obra em trâmite nessa Controladoria Interna. Se sim, que encaminhe cópia ao MPF. Junto com ofício
encaminhe cópia da Portaria de instauração deste inquérito civil.
Cumpra-se.
GUILHERME FERNANDES FERREIRA TAVARES
Procurador da República
##ÚNICO: | EXTRA-MT - PRM-BDG-MT-00002191-2019|

DESPACHO Nº 91, DE 29 DE JANEIRO DE 2019
Referência: 1.20.004.000009/2019-51
Para para fins de operacionalização, face ao equívoco formal contido no teor Portaria nº PA/MPF/MT/BDG/EPAA n.º 2, 24 de janeiro
de 2019 (PRM-BDG-MT- 00000476/2019).
Documento assinado digitalmente conforme MP nº- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço
eletrônico http://www.transparencia.mpf.mp.br/diario-e-boletim/diario-eletronico-dmpf-e.
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Determino a supressão da parte da Portaria PA 2/2019 nos seguintes termos: "no Despacho nº 42/2019 (PRM-BDG-MT00000196/2019)" para substituí-la pelo seguinte: "no Despacho nº 81/2019 (PRM-BDG-MT-00000474/2019)."
Cumpra-se.
EVERTON PEREIRA AGUIAR ARAUJO
Procurador da Republica
1º Ofício
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
##ÚNICO: | EXTRA-MS - PRM-NVI-MS-00001539-2019|

RECOMENDAÇÃO Nº 15, DE 11 DE MARÇO DE 2019
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador(a) da República signatário(a), no uso das atribuições previstas nos arts. 127,
129, incs. I e III, da Constituição da República, arts. 1º, 5º, incs. I, alínea "h", III, alíneas "b" e "e", V, alínea "b", e VI, da Lei Complementar n. 75/93,
art. 15 da Resolução CNMP n. 23/07 e arts. 4º, inc. IV, 23 e 24 da Resolução CSMPF n. 87/06;
1. CONSIDERANDO que o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe
a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis (art. 127, caput, CF);
2. CONSIDERANDO que é função institucional do Ministério Público zelar pelo efetivo respeito dos poderes públicos e dos serviços
de relevância pública aos direitos assegurados na Constituição Federal, promovendo as medidas necessárias à sua garantia (art. 129, incido II, CF);
3. CONSIDERANDO que o disposto no art. 6º, inciso XX, da Lei Complementar n.º 75/93, e no art. 27, parágrafo único, inciso IV,
da Lei n.º 8.625/93, preveem, dentre as atribuições do Ministério Público, expedir recomendações visando à melhoria dos serviços públicos e de relevância
pública, bem como ao respeito, aos interesses, direitos e bens cuja defesa lhe cabe promover, fixando prazo razoável para a adoção das providências
cabíveis;
4. CONSIDERANDO que são princípios norteadores da Administração Pública e da atuação de seus respectivos gestores, a
legalidade, a impessoalidade, a moralidade, a publicidade e a eficiência (art. 37, caput, CF);
5. CONSIDERANDO que a Administração Pública deve, na aquisição de bens e serviços, observar e seguir os ditames da Lei nº
8.666/93, a fim de resguardar os princípios constitucionais supramencionados e o patrimônio público;
6. CONSIDERANDO que a garantia do direito à educação, a cargo do Estado Brasileiro, obedece ao princípio constitucional da
dignidade da pessoa humana, sob o qual todos os agentes públicos são obrigados, prioritariamente, a pautar as suas ações (art. 1º, caput, CF);
7. CONSIDERANDO que a Constituição Federal, nos artigos 205 e 206, consagra os objetivos e princípios que densificam o direito
à educação "visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho" (art. 205 da CF);
8. CONSIDERANDO que o Supremo Tribunal Federal possui farta jurisprudência no sentido de reconhecer o caráter fundamental e
indisponível do direito à educação, bem como "o dever do Estado propiciar meios que viabilizem o seu exercício" (AG.REG-RE-1.122.529, Relator Min.
Edson Fachin, Decisão Monocrática, julgado em 07/06/2018; ACO 648/BA, Relator Min. Marco Aurélio, Plenário, julgado em 09/03/2018; ACO 669/SE,
Relator Min. Marco Aurélio, Plenário, julgado em 09/03/2018; ACO 700/RN, Relator Min. Marco Aurélio, Plenário, julgado em 09/03/2018; RE 594018
AgR, Relator: Min. Eros Grau, Segunda Turma, julgado em 23/06/2009);
9. CONSIDERANDO que, em decorrência da Ação Civil Pública promovida pela Procuradoria da República do Estado de São Paulo
(processo nº 1999.61.00.050616-0), a União foi condenada a recompor o Fundo, surgindo, então, o direito de vários municípios brasileiros à
complementação dos valores pagos, à época, a menor pela União, atinentes ao FUNDEF, referentes ao período de 1998 a 2006;
10. CONSIDERANDO que, por meio de ação rescisória manejada pela União no âmbito do TRF da 3ª Região em face do decisum
referido no tópico anterior (autos nº 5006325- 85.2017.4.03.0000) foi deferida liminar, em setembro de 2017, que suspendeu no país todas as execuções
propostas por municípios contra a União as quais possuam lastro no título executivo formalizado na referida ação civil pública;
11. CONSIDERANDO que, em 06 de setembro de 2017, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar as Ações Cíveis
Originárias (ACOs) 648, 660, 669 e 700, ajuizadas, respectivamente, pelos Estados da Bahia, do Amazonas, de Sergipe e do Rio Grande do Norte,
condenou a União a pagar aos referidos entes a suplementação das verbas do FUNDEF entre os exercícios financeiros de 1998 a 2007, tendo, inclusive,
deliberado que "o adimplemento das referidas obrigações por parte da União e respectiva disponibilidade financeira aos Autores vinculam-se à finalidade
constitucional de promoção do direito à educação, única possibilidade de dispêndio dessas verbas públicas";
12. CONSIDERANDO, ainda, que vários desses Estados propuseram ações judiciais ou execuções com o propósito de receber o
pagamento dos valores devidos pela União a título e complementação do FUNDEF;
13. CONSIDERANDO que a questão chegou ao Superior Tribunal de Justiça e no julgamento do Resp 1.105.015/BA, decidiu pelo
rito dos Recursos repetitivos pelo dever da União de efetuar o cálculo do VMAA na forma determinada em lei, e repassar aos entes federados os valores
que deixaram de ser complementados quando dos repasses dos recursos do FUNDEF;
14. CONSIDERANDO que, em alguns estados, escritórios de advocacia estão fazendo contato com as prefeituras dos municípios,
com o objetivo de celebrar contrato de prestação de serviços advocatícios amparado em suposta "inexigibilidade de licitação", pela "singularidade dos
serviços prestados", visando ao recebimento dos valores decorrentes de diferenças do FUNDEF pela subestimação do valor mínimo anual por aluno
(VMAA), previsto na Lei do FUNDEF (Lei nº 9.424/96), e fixando como uma de suas cláusulas contratuais que o pagamento dos honorários aos referidos
escritórios será feito com os próprios recursos complementares do FUNDEF (normalmente no percentual de 20%);
15. CONSIDERANDO que as contratações com escritórios de advocacia para promover a execução enfocada podem envolver o
montante de milhões de reais, e, como pagamento pela prestação dos serviços, a título ad exitum, os honorários advocatícios poderão igualmente atingir
a cifra de milhões de reais, incorrendo assim nas seguintes ilegalidades e inconstitucionalidades: a primeira concernente à contratação de escritório de
advocacia por inexigibilidade de licitação, contrariando a regra de realização de concurso público para contratação de procurador do ente público
interessado, bem como a previsão de que a contratação por inexigibilidade é medida excepcionalíssima, que deve ocorrer quando configurada e
comprovada a necessidade de serviços de profissional de notória especialização, nos termos do art. 25, II, §1º, da Lei 8666/93); a segunda referente à
celebração de contrato de risco que não estabelece preço certo na contratação e que vincula a remuneração do contratado a um percentual sobre o crédito
a ser auferido, em desacordo com os arts. 5º, 6º, VIII e 55, III e V, da Lei n. 8.666/93; e, a terceira relacionada à previsão de pagamento do contratado
com recursos que possuem destinação vinculada e exclusiva à manutenção e desenvolvimento da educação de qualidade;
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16. CONSIDERANDO que já se encontra sedimentado na jurisprudência dos Tribunais de Contas ( Consulta nº 7458/2011-TCE/MA,
Decisão PL TCE nº 100/2012, e Prejulgado nº 1199 do TCE/SC) o entendimento de que somente é admissível o contrato de risco (ad exitum) na
Administração pública na hipótese em que o poder público não desembolse qualquer valor, devendo a remuneração do contratado abranger
exclusivamente honorários pela sucumbência devidos pela parte vencida, nos montantes determinados em juízo;
17. CONSIDERANDO que o FUNDEF, atualmente substituído pelo Fundo Manutenção e desenvolvimento da Educação Básica e
de Valorização dos profissionais da educação - FUNDEB, foi instituído pela Emenda Constitucional nº 14/96, que deu nova redação ao art. 60 do ADCT,
como um fundo de natureza contábil (§ 1º do art. 60), que assegurava aos Estados e Municípios o repasse automático de seus recursos, de acordo com os
coeficientes de distribuição previamente estabelecidos e publicados;
18. CONSIDERANDO que a Lei nº 9.424/96, que regulamento o art. 60 do ADCT e definiu mais ainda os contornos do FUNDEF,
determinou expressamente que seus recursos fossem obrigatoriamente aplicados na manutenção e no desenvolvimento do ensino fundamental público e
na valorização do magistério;
19. CONSIDERANDO o dispositivo no art. 8º, parágrafo único, da LC 101/2000, segundo o qual "os recursos legalmente vinculados
a finalidade específica serão utilizados exclusivamente para atender ao objeto de sua vinculação, ainda que em exercício diverso daquele em que ocorrer
o ingresso";
20. CONSIDERANDO que eventual contrato celebrado que permita o pagamento de honorários advocatícios com recurso do
FUNDEF é, além de ilegal e inconstitucional, lesivo ao patrimônio público e ao patrimônio educacional dos estudantes, por prever honorários contratuais
incompatíveis com o alto valor e a inexistente complexidade de causa, que trata de matéria exclusivamente de direito, já pacificada no âmbito dos
Tribunais superiores;
21. CONSIDERANDO, ainda, que não se reconhece no caso a "singularidade" da matéria, a carecer de serviços jurídicos
especializados que justifiquem a contratação via inexigibilidade de licitação, uma vez que vários escritórios de advocacia no país têm ajuizado sobreditas
ações, de idêntico conteúdo, sendo grande parte limitando-se ao cumprimento de sentença proferida na referida ação civil pública proposta pelo Ministério
Público Federal no Estado de São Paulo (ACP nº 1999.61.00.05.0616-0);
22. CONSIDERANDO, ademais, que os honorários advocatícios objeto desses contratos não podem ser remunerados com recursos
do FUNDEF/FUNDEB, por tratar-se de recurso de aplicação vinculada à melhoria da qualidade da educação, consoante exigência da Lei 9.424/96, bem
como do art. 60 do ADCT e do que restou decidido pelo pleno do STF nas Ações Cíveis Originárias (ACOs) 648, 660, 669 e 700;
23. CONSIDERANDO os seguintes entendimentos do Tribunal de Contas da União -TCU:
a) que os recursos federais provenientes da complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino
Fundamental e de Valorização do Magistério - Fundef e ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério
- Fundeb, ainda que oriundos de sentença judicial, devem ser recolhidos em conta bancária específica, aberta para esta finalidade, ou na conta bancária
do FUNDEB, a fim de garantir-lhes a finalidade e a rastreabilidade;
b) que sua utilização seja exclusiva na destinação previstas na lei e na Constituição;
c) que sua utilização fora da destinação legal implica na imediata necessidade de recomposição do erário, ensejando a responsabilidade
do gestor que deu causa ao desvio;
d) que a destinação desses valores para o pagamento de honorários advocatícios é ilegal e inconstitucional;
e) que a natureza extraordinária dos recursos advindos da complementação da União obtida pela via judicial afasta a subvinculação
estabelecida no art. 22, da Lei 11.494/2007;
f) que o disposto no referido art. 22, incide sobre recursos ordinários (anuais) para garantir despesas correntes do exercício com
numeração;
g) que os recursos dos precatórios do FUNDEF possuem natureza extraordinária (recursos não permanentes);
h) que a situação concreta dos precatórios do FUNDEF não se enquadra na previsão legal do dispositivo;
i) que a aplicação estrita do dispositivo (recursos extraordinários utilizados na remuneração), poderia gerar riscos sobre o impacto
orçamentário-financeiro para exercícios seguintes (manutenção de despesas continuadas, teto remuneratório, irredutibildiade salarial);
j) que a previsão legal expressa é a de que os recursos sejam utilizados para pagamento da "remuneração dos professores no
magistério", não havendo qualquer previsão para a concessão de abono ou de qualquer outro favorecimento pessoal momentâneo, e não valorização
abrangente e continuada da categoria;
k) que os entes municipais e estaduais beneficiários de precatórios provenientes da diferença no cálculo da complementação devida
pela União, no âmbito do FUNDEF, se abstenham de utilizar tais recursos no pagamento a profissionais do magistério ou a quaisquer outros servidores
públicos, a qualquer título, a exemplo de remuneração, salário, abono ou rateio, até que o TCU decida sobre o mérito das questões suscitadas no feito,
relatado pelo Ministro Walton Alencar, cuja cautelar foi concedida em 27/6/2018, no acórdão 1518/2018-TCU- Plenário.
24. CONSIDERANDO ainda que, recentemente, o Conselho Nacional de Procuradores Gerais - CNPG, por meio do Grupo Nacional
de Direitos Humanos/Comissão Permanente de Educação, emitiu a Nota Técnica CNPG/CNDH nº 25, de 20 de setembro de 2018, ratificando
posicionamentos anteriormente exarados pelo Tribunal de Contas da União -TCU e pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, em
consonância com o alinhamento ao planejamento estratégico nacional (CNMP), com foco na atuação preventiva e resolutiva do Ministério Público
brasileiro, na perspectiva de proteção do patrimônio público educacional, posicionou-se pela vinculação da utilização das verbas do FUNDEF unicamente
na Educação e na impossibilidade de pagamento de remuneração dos profissionais da educação (subvinculação), com recurso de caráter excepcional em
razão da ofensa a princípios constitucionais. Fortalecimento das redes de controle, mediante ação articulada.
25. CONSIDERANDO que, no tocante à subvinculação, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, nas Notas
Técnicas nº 12/2018 e 19/2018, se posicionou contrariamente à sua obrigatoriedade na aplicação dos recursos recebidos a título de complementação do
FUNDEF, nos seguintes termos:
a) o objetivo dos preceitos constitucionais que vinculam 60% dos recursos dos Fundos (Fundef e Fundeb) à remuneração dos
profissionais do magistério público da educação básica e, precipuamente, direcionar recursos que auxiliem na criação e implementação dos planos de
carreira e no cumprimento do piso salarial do magistério, visando garantir a esses profissionais uma melhor formação e condições de trabalho que
estimulem o ingresso e permanência na carreira.
b) tais políticas devem ser continuamente formuladas e implementadas, de forma que as medidas requeridas à efetiva concretização
sejam permanentemente revistas e atualizadas, sem provocar sobressaltos e perturbações desmedidas, que fujam à normalidade e à razoabilidade que
deve pautar o planejamento e a ação dos entes governamentais, o que não justifica, entrementes, a liberação pontual de significativa quantia de recursos,
no caso oriunda dos precatórios.
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c) o pagamento de significativa quantia remuneratória aos profissionais do magistério de uma só vez, por ocasião da liberação dos
recursos dos precatórios, não se inscreve e não atende às políticas de valorização do magistério público da educação básica, mas, de modo contrário,
representa momentâneo e desproporcional pagamento, em valores totalmente desconectados das reais possibilidades de garantia e permanência do nível
remuneratório que representam, rompendo, dessa forma, com os princípios da continuidade que deve nortear as políticas de valorização dos profissionais
do magistério e da irredutibilidade de salário, que se encontra esculpido no art. 70, da CF/88.
d) a subvinculação anual que incide sobre a totalidade dos recursos dos Fundos possui uma finalidade que não prevalece na hipótese
da liberação de uma quantia exorbitante a determinados profissionais, de uma única vez. Isto porque a subvinculação não objetiva favorecer pessoalmente
os profissionais do magistério, mas colaborar com a implementação e manutenção de uma política voltada à sua valorização. Assim, a aplicação dos
recursos dos precatórios em outras ações de manutenção e desenvolvimento do ensino inscreve-se de maneira muito mais pertinente com propósito que
se encontra presente no arcabouço legal que objetiva assegurar valorização a esses profissionais do magistério.
26. CONSIDERANDO, que se encontra em vigor o Plano Nacional de Educação - PNE, no qual foram previstas 20 metas desdobradas
em 254 estratégias para garantir acesso e qualidade à Educação e a seus profissionais, que encontra correspondência nos Estados e Municípios em seus
Planos decenais de Educação - PEE e PMEs, cujas ações para sua concretização devem ocupar a agenda de prioridades dos entes federativos.
27. CONSIDERANDO, por fim, que a 1ª Seção do STJ, em 10/10/2018, no julgamento do REsp 1703697/PE, decidiu que não pode
haver destaque para pagamento de honorários advocatícios nos precatórios do FUNDEF;
RECOMENDA à Excelentíssima Senhora Prefeita e demais gestores(as) dos recursos da educação do município de JUTI/MS que:
a) ABSTENHAM-SE de contratar escritório de advocacia para prestação de serviços visando ao recebimento dos valores decorrentes
de diferenças do FUNDEF pela subestimação do valor mínimo anual por aluno (VMAA), previsto na Lei do FUNDEF (Lei n.º 9.424/96), por
inexigibilidade de licitação, prevendo pagamento dos honorários contratuais com cláusula de risco ou vinculando o pagamento dos honorários contratuais
a qualquer percentual dos recursos a serem recebidos a esse título;
b) SUSPENDAM os pagamentos a escritório de advocacia caso tenha sido contratado para tal finalidade com a consequente anulação
da relação contratual e assunção, pela Procuradoria Municipal (ou por quem execute a função) da causa, englobando a atuação extrajudicial e /ou judicial;
c) ADOTEM as medidas judiciais cabíveis para reaver os valores eventualmente pagos indevidamente a tal título;
d) APLIQUEM os valores (recebidos ou a receber), de forma integral, em ações de educação, conforme Plano de Ação Estratégico
elaborado pelo Município e em consonância com as metas e estratégias previstas no seu Plano Municipal de Educação, a fim de garantir que os recursos
da educação, oriundos das diferenças do FUNDEF pela subestimação do valor mínimo anual por aluno (VMAA), sejam aplicados exclusivamente em
ações de manutenção e desenvolvimento do ensino para a educação básica pública;
e) ABSTENHAM-SE de praticar a subvinculação prevista no art. 22, da Lei nº 11.494/2007, na utilização dos recursos recebidos ou
a serem recebidos em decorrência de diferenças do FUNDEF.
Encaminhe-se a presente Recomendação à Prefeita do Município de Juti/MS, que deverá informar ao Ministério Público, no prazo de
15 (quinze) dias, as medidas adotadas ou a serem adotadas.
CAIO VAEZ DIAS
Procurador da Republica
##ÚNICO: | EXTRA-MS - PRM-NVI-MS-00001540-2019|

RECOMENDAÇÃO Nº 16, DE 11 DE MARÇO DE 2019
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador(a) da República signatário(a), no uso das atribuições previstas nos arts. 127,
129, incs. I e III, da Constituição da República, arts. 1º, 5º, incs. I, alínea "h", III, alíneas "b" e "e", V, alínea "b", e VI, da Lei Complementar n. 75/93,
art. 15 da Resolução CNMP n. 23/07 e arts. 4º, inc. IV, 23 e 24 da Resolução CSMPF n. 87/06;
1. CONSIDERANDO que o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe
a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis (art. 127, caput, CF);
2. CONSIDERANDO que é função institucional do Ministério Público zelar pelo efetivo respeito dos poderes públicos e dos serviços
de relevância pública aos direitos assegurados na Constituição Federal, promovendo as medidas necessárias à sua garantia (art. 129, incido II, CF);
3. CONSIDERANDO que o disposto no art. 6º, inciso XX, da Lei Complementar n.º 75/93, e no art. 27, parágrafo único, inciso IV,
da Lei n.º 8.625/93, preveem, dentre as atribuições do Ministério Público, expedir recomendações visando à melhoria dos serviços públicos e de relevância
pública, bem como ao respeito, aos interesses, direitos e bens cuja defesa lhe cabe promover, fixando prazo razoável para a adoção das providências
cabíveis;
4. CONSIDERANDO que são princípios norteadores da Administração Pública e da atuação de seus respectivos gestores, a
legalidade, a impessoalidade, a moralidade, a publicidade e a eficiência (art. 37, caput, CF);
5. CONSIDERANDO que a Administração Pública deve, na aquisição de bens e serviços, observar e seguir os ditames da Lei nº
8.666/93, a fim de resguardar os princípios constitucionais supramencionados e o patrimônio público;
6. CONSIDERANDO que a garantia do direito à educação, a cargo do Estado Brasileiro, obedece ao princípio constitucional da
dignidade da pessoa humana, sob o qual todos os agentes públicos são obrigados, prioritariamente, a pautar as suas ações (art. 1º, caput, CF);
7. CONSIDERANDO que a Constituição Federal, nos artigos 205 e 206, consagra os objetivos e princípios que densificam o direito
à educação "visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho" (art. 205 da CF);
8. CONSIDERANDO que o Supremo Tribunal Federal possui farta jurisprudência no sentido de reconhecer o caráter fundamental e
indisponível do direito à educação, bem como "o dever do Estado propiciar meios que viabilizem o seu exercício" (AG.REG-RE-1.122.529, Relator Min.
Edson Fachin, Decisão Monocrática, julgado em 07/06/2018; ACO 648/BA, Relator Min. Marco Aurélio, Plenário, julgado em 09/03/2018; ACO 669/SE,
Relator Min. Marco Aurélio, Plenário, julgado em 09/03/2018; ACO 700/RN, Relator Min. Marco Aurélio, Plenário, julgado em 09/03/2018; RE 594018
AgR, Relator: Min. Eros Grau, Segunda Turma, julgado em 23/06/2009);
9. CONSIDERANDO que, em decorrência da Ação Civil Pública promovida pela Procuradoria da República do Estado de São Paulo
(processo nº 1999.61.00.050616-0), a União foi condenada a recompor o Fundo, surgindo, então, o direito de vários municípios brasileiros à
complementação dos valores pagos, à época, a menor pela União, atinentes ao FUNDEF, referentes ao período de 1998 a 2006;
10. CONSIDERANDO que, por meio de ação rescisória manejada pela União no âmbito do TRF da 3ª Região em face do decisum
referido no tópico anterior (autos nº 5006325- 85.2017.4.03.0000) foi deferida liminar, em setembro de 2017, que suspendeu no país todas as execuções
propostas por municípios contra a União as quais possuam lastro no título executivo formalizado na referida ação civil pública;
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11. CONSIDERANDO que, em 06 de setembro de 2017, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar as Ações Cíveis
Originárias (ACOs) 648, 660, 669 e 700, ajuizadas, respectivamente, pelos Estados da Bahia, do Amazonas, de Sergipe e do Rio Grande do Norte,
condenou a União a pagar aos referidos entes a suplementação das verbas do FUNDEF entre os exercícios financeiros de 1998 a 2007, tendo, inclusive,
deliberado que "o adimplemento das referidas obrigações por parte da União e respectiva disponibilidade financeira aos Autores vinculam-se à finalidade
constitucional de promoção do direito à educação, única possibilidade de dispêndio dessas verbas públicas";
12. CONSIDERANDO, ainda, que vários desses Estados propuseram ações judiciais ou execuções com o propósito de receber o
pagamento dos valores devidos pela União a título e complementação do FUNDEF;
13. CONSIDERANDO que a questão chegou ao Superior Tribunal de Justiça e no julgamento do Resp 1.105.015/BA, decidiu pelo
rito dos Recursos repetitivos pelo dever da União de efetuar o cálculo do VMAA na forma determinada em lei, e repassar aos entes federados os valores
que deixaram de ser complementados quando dos repasses dos recursos do FUNDEF;
14. CONSIDERANDO que, em alguns estados, escritórios de advocacia estão fazendo contato com as prefeituras dos municípios,
com o objetivo de celebrar contrato de prestação de serviços advocatícios amparado em suposta "inexigibilidade de licitação", pela "singularidade dos
serviços prestados", visando ao recebimento dos valores decorrentes de diferenças do FUNDEF pela subestimação do valor mínimo anual por aluno
(VMAA), previsto na Lei do FUNDEF (Lei nº 9.424/96), e fixando como uma de suas cláusulas contratuais que o pagamento dos honorários aos referidos
escritórios será feito com os próprios recursos complementares do FUNDEF (normalmente no percentual de 20%);
15. CONSIDERANDO que as contratações com escritórios de advocacia para promover a execução enfocada podem envolver o
montante de milhões de reais, e, como pagamento pela prestação dos serviços, a título ad exitum, os honorários advocatícios poderão igualmente atingir
a cifra de milhões de reais, incorrendo assim nas seguintes ilegalidades e inconstitucionalidades: a primeira concernente à contratação de escritório de
advocacia por inexigibilidade de licitação, contrariando a regra de realização de concurso público para contratação de procurador do ente público
interessado, bem como a previsão de que a contratação por inexigibilidade é medida excepcionalíssima, que deve ocorrer quando configurada e
comprovada a necessidade de serviços de profissional de notória especialização, nos termos do art. 25, II, §1º, da Lei 8666/93); a segunda referente à
celebração de contrato de risco que não estabelece preço certo na contratação e que vincula a remuneração do contratado a um percentual sobre o crédito
a ser auferido, em desacordo com os arts. 5º, 6º, VIII e 55, III e V, da Lei n. 8.666/93; e, a terceira relacionada à previsão de pagamento do contratado
com recursos que possuem destinação vinculada e exclusiva à manutenção e desenvolvimento da educação de qualidade;
16. CONSIDERANDO que já se encontra sedimentado na jurisprudência dos Tribunais de Contas ( Consulta nº 7458/2011-TCE/MA,
Decisão PL TCE nº 100/2012, e Prejulgado nº 1199 do TCE/SC) o entendimento de que somente é admissível o contrato de risco (ad exitum) na
Administração pública na hipótese em que o poder público não desembolse qualquer valor, devendo a remuneração do contratado abranger
exclusivamente honorários pela sucumbência devidos pela parte vencida, nos montantes determinados em juízo;
17. CONSIDERANDO que o FUNDEF, atualmente substituído pelo Fundo Manutenção e desenvolvimento da Educação Básica e
de Valorização dos profissionais da educação - FUNDEB, foi instituído pela Emenda Constitucional nº 14/96, que deu nova redação ao art. 60 do ADCT,
como um fundo de natureza contábil (§ 1º do art. 60), que assegurava aos Estados e Municípios o repasse automático de seus recursos, de acordo com os
coeficientes de distribuição previamente estabelecidos e publicados;
18. CONSIDERANDO que a Lei nº 9.424/96, que regulamento o art. 60 do ADCT e definiu mais ainda os contornos do FUNDEF,
determinou expressamente que seus recursos fossem obrigatoriamente aplicados na manutenção e no desenvolvimento do ensino fundamental público e
na valorização do magistério;
19. CONSIDERANDO o dispositivo no art. 8º, parágrafo único, da LC 101/2000, segundo o qual "os recursos legalmente vinculados
a finalidade específica serão utilizados exclusivamente para atender ao objeto de sua vinculação, ainda que em exercício diverso daquele em que ocorrer
o ingresso";
20. CONSIDERANDO que eventual contrato celebrado que permita o pagamento de honorários advocatícios com recurso do
FUNDEF é, além de ilegal e inconstitucional, lesivo ao patrimônio público e ao patrimônio educacional dos estudantes, por prever honorários contratuais
incompatíveis com o alto valor e a inexistente complexidade de causa, que trata de matéria exclusivamente de direito, já pacificada no âmbito dos
Tribunais superiores;
21. CONSIDERANDO, ainda, que não se reconhece no caso a "singularidade" da matéria, a carecer de serviços jurídicos
especializados que justifiquem a contratação via inexigibilidade de licitação, uma vez que vários escritórios de advocacia no país têm ajuizado sobreditas
ações, de idêntico conteúdo, sendo grande parte limitando-se ao cumprimento de sentença proferida na referida ação civil pública proposta pelo Ministério
Público Federal no Estado de São Paulo (ACP nº 1999.61.00.05.0616-0);
22. CONSIDERANDO, ademais, que os honorários advocatícios objeto desses contratos não podem ser remunerados com recursos
do FUNDEF/FUNDEB, por tratar-se de recurso de aplicação vinculada à melhoria da qualidade da educação, consoante exigência da Lei 9.424/96, bem
como do art. 60 do ADCT e do que restou decidido pelo pleno do STF nas Ações Cíveis Originárias (ACOs) 648, 660, 669 e 700;
23. CONSIDERANDO os seguintes entendimentos do Tribunal de Contas da União -TCU:
a) que os recursos federais provenientes da complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino
Fundamental e de Valorização do Magistério - Fundef e ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério
- Fundeb, ainda que oriundos de sentença judicial, devem ser recolhidos em conta bancária específica, aberta para esta finalidade, ou na conta bancária
do FUNDEB, a fim de garantir-lhes a finalidade e a rastreabilidade;
b) que sua utilização seja exclusiva na destinação previstas na lei e na Constituição;
c) que sua utilização fora da destinação legal implica na imediata necessidade de recomposição do erário, ensejando a responsabilidade
do gestor que deu causa ao desvio;
d) que a destinação desses valores para o pagamento de honorários advocatícios é ilegal e inconstitucional;
e) que a natureza extraordinária dos recursos advindos da complementação da União obtida pela via judicial afasta a subvinculação
estabelecida no art. 22, da Lei 11.494/2007;
f) que o disposto no referido art. 22, incide sobre recursos ordinários (anuais) para garantir despesas correntes do exercício com
numeração;
g) que os recursos dos precatórios do FUNDEF possuem natureza extraordinária (recursos não permanentes);
h) que a situação concreta dos precatórios do FUNDEF não se enquadra na previsão legal do dispositivo;
i) que a aplicação estrita do dispositivo (recursos extraordinários utilizados na remuneração), poderia gerar riscos sobre o impacto
orçamentário-financeiro para exercícios seguintes (manutenção de despesas continuadas, teto remuneratório, irredutibildiade salarial);
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j) que a previsão legal expressa é a de que os recursos sejam utilizados para pagamento da "remuneração dos professores no
magistério", não havendo qualquer previsão para a concessão de abono ou de qualquer outro favorecimento pessoal momentâneo, e não valorização
abrangente e continuada da categoria;
k) que os entes municipais e estaduais beneficiários de precatórios provenientes da diferença no cálculo da complementação devida
pela União, no âmbito do FUNDEF, se abstenham de utilizar tais recursos no pagamento a profissionais do magistério ou a quaisquer outros servidores
públicos, a qualquer título, a exemplo de remuneração, salário, abono ou rateio, até que o TCU decida sobre o mérito das questões suscitadas no feito,
relatado pelo Ministro Walton Alencar, cuja cautelar foi concedida em 27/6/2018, no acórdão 1518/2018-TCU- Plenário.
24. CONSIDERANDO ainda que, recentemente, o Conselho Nacional de Procuradores Gerais - CNPG, por meio do Grupo Nacional
de Direitos Humanos/Comissão Permanente de Educação, emitiu a Nota Técnica CNPG/CNDH nº 25, de 20 de setembro de 2018, ratificando
posicionamentos anteriormente exarados pelo Tribunal de Contas da União -TCU e pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, em
consonância com o alinhamento ao planejamento estratégico nacional (CNMP), com foco na atuação preventiva e resolutiva do Ministério Público
brasileiro, na perspectiva de proteção do patrimônio público educacional, posicionou-se pela vinculação da utilização das verbas do FUNDEF unicamente
na Educação e na impossibilidade de pagamento de remuneração dos profissionais da educação (subvinculação), com recurso de caráter excepcional em
razão da ofensa a princípios constitucionais. Fortalecimento das redes de controle, mediante ação articulada.
25. CONSIDERANDO que, no tocante à subvinculação, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, nas Notas
Técnicas nº 12/2018 e 19/2018, se posicionou contrariamente à sua obrigatoriedade na aplicação dos recursos recebidos a título de complementação do
FUNDEF, nos seguintes termos:
a) o objetivo dos preceitos constitucionais que vinculam 60% dos recursos dos Fundos (Fundef e Fundeb) à remuneração dos
profissionais do magistério público da educação básica e, precipuamente, direcionar recursos que auxiliem na criação e implementação dos planos de
carreira e no cumprimento do piso salarial do magistério, visando garantir a esses profissionais uma melhor formação e condições de trabalho que
estimulem o ingresso e permanência na carreira.
b) tais políticas devem ser continuamente formuladas e implementadas, de forma que as medidas requeridas à efetiva concretização
sejam permanentemente revistas e atualizadas, sem provocar sobressaltos e perturbações desmedidas, que fujam à normalidade e à razoabilidade que
deve pautar o planejamento e a ação dos entes governamentais, o que não justifica, entrementes, a liberação pontual de significativa quantia de recursos,
no caso oriunda dos precatórios.
c) o pagamento de significativa quantia remuneratória aos profissionais do magistério de uma só vez, por ocasião da liberação dos
recursos dos precatórios, não se inscreve e não atende às políticas de valorização do magistério público da educação básica, mas, de modo contrário,
representa momentâneo e desproporcional pagamento, em valores totalmente desconectados das reais possibilidades de garantia e permanência do nível
remuneratório que representam, rompendo, dessa forma, com os princípios da continuidade que deve nortear as políticas de valorização dos profissionais
do magistério e da irredutibilidade de salário, que se encontra esculpido no art. 70, da CF/88.
d) a subvinculação anual que incide sobre a totalidade dos recursos dos Fundos possui uma finalidade que não prevalece na hipótese
da liberação de uma quantia exorbitante a determinados profissionais, de uma única vez. Isto porque a subvinculação não objetiva favorecer pessoalmente
os profissionais do magistério, mas colaborar com a implementação e manutenção de uma política voltada à sua valorização. Assim, a aplicação dos
recursos dos precatórios em outras ações de manutenção e desenvolvimento do ensino inscreve-se de maneira muito mais pertinente com propósito que
se encontra presente no arcabouço legal que objetiva assegurar valorização a esses profissionais do magistério.
26. CONSIDERANDO, que se encontra em vigor o Plano Nacional de Educação - PNE, no qual foram previstas 20 metas desdobradas
em 254 estratégias para garantir acesso e qualidade à Educação e a seus profissionais, que encontra correspondência nos Estados e Municípios em seus
Planos decenais de Educação - PEE e PMEs, cujas ações para sua concretização devem ocupar a agenda de prioridades dos entes federativos.
27. CONSIDERANDO, por fim, que a 1ª Seção do STJ, em 10/10/2018, no julgamento do REsp 1703697/PE, decidiu que não pode
haver destaque para pagamento de honorários advocatícios nos precatórios do FUNDEF;
RECOMENDA ao Excelentíssimo Senhor Prefeito e demais gestores dos recursos da educação do município de TACURU/MS que:
a) ABSTENHAM-SE de contratar escritório de advocacia para prestação de serviços visando ao recebimento dos valores decorrentes
de diferenças do FUNDEF pela subestimação do valor mínimo anual por aluno (VMAA), previsto na Lei do FUNDEF (Lei n.º 9.424/96), por
inexigibilidade de licitação, prevendo pagamento dos honorários contratuais com cláusula de risco ou vinculando o pagamento dos honorários contratuais
a qualquer percentual dos recursos a serem recebidos a esse título;
b) SUSPENDAM os pagamentos a escritório de advocacia caso tenha sido contratado para tal finalidade com a consequente anulação
da relação contratual e assunção, pela Procuradoria Municipal (ou por quem execute a função) da causa, englobando a atuação extrajudicial e /ou judicial;
c) ADOTEM as medidas judiciais cabíveis para reaver os valores eventualmente pagos indevidamente a tal título;
d) APLIQUEM os valores (recebidos ou a receber), de forma integral, em ações de educação, conforme Plano de Ação Estratégico
elaborado pelo Município e em consonância com as metas e estratégias previstas no seu Plano Municipal de Educação, a fim de garantir que os recursos
da educação, oriundos das diferenças do FUNDEF pela subestimação do valor mínimo anual por aluno (VMAA), sejam aplicados exclusivamente em
ações de manutenção e desenvolvimento do ensino para a educação básica pública;
e) ABSTENHAM-SE de praticar a subvinculação prevista no art. 22, da Lei nº 11.494/2007, na utilização dos recursos recebidos ou
a serem recebidos em decorrência de diferenças do FUNDEF.
Encaminhe-se a presente Recomendação ao Prefeito do Município de Tacuru/MS, que deverá informar ao Ministério Público, no
prazo de 15 (quinze) dias, as medidas adotadas ou a serem adotadas.
CAIO VAEZ DIAS
Procurador da Republica
##ÚNICO: | EXTRA-MS - PRM-NVI-MS-00001541-2019|

RECOMENDAÇÃO Nº 21, DE 11 DE MARÇO DE 2019
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador(a) da República signatário(a), no uso das atribuições previstas nos arts. 127,
129, incs. I e III, da Constituição da República, arts. 1º, 5º, incs. I, alínea "h", III, alíneas "b" e "e", V, alínea "b", e VI, da Lei Complementar n. 75/93,
art. 15 da Resolução CNMP n. 23/07 e arts. 4º, inc. IV, 23 e 24 da Resolução CSMPF n. 87/06;
1. CONSIDERANDO que o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe
a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis (art. 127, caput, CF);
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2. CONSIDERANDO que é função institucional do Ministério Público zelar pelo efetivo respeito dos poderes públicos e dos serviços
de relevância pública aos direitos assegurados na Constituição Federal, promovendo as medidas necessárias à sua garantia (art. 129, incido II, CF);
3. CONSIDERANDO que o disposto no art. 6º, inciso XX, da Lei Complementar n.º 75/93, e no art. 27, parágrafo único, inciso IV,
da Lei n.º 8.625/93, preveem, dentre as atribuições do Ministério Público, expedir recomendações visando à melhoria dos serviços públicos e de relevância
pública, bem como ao respeito, aos interesses, direitos e bens cuja defesa lhe cabe promover, fixando prazo razoável para a adoção das providências
cabíveis;
4. CONSIDERANDO que são princípios norteadores da Administração Pública e da atuação de seus respectivos gestores, a
legalidade, a impessoalidade, a moralidade, a publicidade e a eficiência (art. 37, caput, CF);
5. CONSIDERANDO que a Administração Pública deve, na aquisição de bens e serviços, observar e seguir os ditames da Lei nº
8.666/93, a fim de resguardar os princípios constitucionais supramencionados e o patrimônio público;
6. CONSIDERANDO que a garantia do direito à educação, a cargo do Estado Brasileiro, obedece ao princípio constitucional da
dignidade da pessoa humana, sob o qual todos os agentes públicos são obrigados, prioritariamente, a pautar as suas ações (art. 1º, caput, CF);
7. CONSIDERANDO que a Constituição Federal, nos artigos 205 e 206, consagra os objetivos e princípios que densificam o direito
à educação "visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho" (art. 205 da CF);
8. CONSIDERANDO que o Supremo Tribunal Federal possui farta jurisprudência no sentido de reconhecer o caráter fundamental e
indisponível do direito à educação, bem como "o dever do Estado propiciar meios que viabilizem o seu exercício" (AG.REG-RE-1.122.529, Relator Min.
Edson Fachin, Decisão Monocrática, julgado em 07/06/2018; ACO 648/BA, Relator Min. Marco Aurélio, Plenário, julgado em 09/03/2018; ACO 669/SE,
Relator Min. Marco Aurélio, Plenário, julgado em 09/03/2018; ACO 700/RN, Relator Min. Marco Aurélio, Plenário, julgado em 09/03/2018; RE 594018
AgR, Relator: Min. Eros Grau, Segunda Turma, julgado em 23/06/2009);
9. CONSIDERANDO que, em decorrência da Ação Civil Pública promovida pela Procuradoria da República do Estado de São Paulo
(processo nº 1999.61.00.050616-0), a União foi condenada a recompor o Fundo, surgindo, então, o direito de vários municípios brasileiros à
complementação dos valores pagos, à época, a menor pela União, atinentes ao FUNDEF, referentes ao período de 1998 a 2006;
10. CONSIDERANDO que, por meio de ação rescisória manejada pela União no âmbito do TRF da 3ª Região em face do decisum
referido no tópico anterior (autos nº 5006325- 85.2017.4.03.0000) foi deferida liminar, em setembro de 2017, que suspendeu no país todas as execuções
propostas por municípios contra a União as quais possuam lastro no título executivo formalizado na referida ação civil pública;
11. CONSIDERANDO que, em 06 de setembro de 2017, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar as Ações Cíveis
Originárias (ACOs) 648, 660, 669 e 700, ajuizadas, respectivamente, pelos Estados da Bahia, do Amazonas, de Sergipe e do Rio Grande do Norte,
condenou a União a pagar aos referidos entes a suplementação das verbas do FUNDEF entre os exercícios financeiros de 1998 a 2007, tendo, inclusive,
deliberado que "o adimplemento das referidas obrigações por parte da União e respectiva disponibilidade financeira aos Autores vinculam-se à finalidade
constitucional de promoção do direito à educação, única possibilidade de dispêndio dessas verbas públicas";
12. CONSIDERANDO, ainda, que vários desses Estados propuseram ações judiciais ou execuções com o propósito de receber o
pagamento dos valores devidos pela União a título e complementação do FUNDEF;
13. CONSIDERANDO que a questão chegou ao Superior Tribunal de Justiça e no julgamento do Resp 1.105.015/BA, decidiu pelo
rito dos Recursos repetitivos pelo dever da União de efetuar o cálculo do VMAA na forma determinada em lei, e repassar aos entes federados os valores
que deixaram de ser complementados quando dos repasses dos recursos do FUNDEF;
14. CONSIDERANDO que, em alguns estados, escritórios de advocacia estão fazendo contato com as prefeituras dos municípios,
com o objetivo de celebrar contrato de prestação de serviços advocatícios amparado em suposta "inexigibilidade de licitação", pela "singularidade dos
serviços prestados", visando ao recebimento dos valores decorrentes de diferenças do FUNDEF pela subestimação do valor mínimo anual por aluno
(VMAA), previsto na Lei do FUNDEF (Lei nº 9.424/96), e fixando como uma de suas cláusulas contratuais que o pagamento dos honorários aos referidos
escritórios será feito com os próprios recursos complementares do FUNDEF (normalmente no percentual de 20%);
15. CONSIDERANDO que as contratações com escritórios de advocacia para promover a execução enfocada podem envolver o
montante de milhões de reais, e, como pagamento pela prestação dos serviços, a título ad exitum, os honorários advocatícios poderão igualmente atingir
a cifra de milhões de reais, incorrendo assim nas seguintes ilegalidades e inconstitucionalidades: a primeira concernente à contratação de escritório de
advocacia por inexigibilidade de licitação, contrariando a regra de realização de concurso público para contratação de procurador do ente público
interessado, bem como a previsão de que a contratação por inexigibilidade é medida excepcionalíssima, que deve ocorrer quando configurada e
comprovada a necessidade de serviços de profissional de notória especialização, nos termos do art. 25, II, §1º, da Lei 8666/93); a segunda referente à
celebração de contrato de risco que não estabelece preço certo na contratação e que vincula a remuneração do contratado a um percentual sobre o crédito
a ser auferido, em desacordo com os arts. 5º, 6º, VIII e 55, III e V, da Lei n. 8.666/93; e, a terceira relacionada à previsão de pagamento do contratado
com recursos que possuem destinação vinculada e exclusiva à manutenção e desenvolvimento da educação de qualidade;
16. CONSIDERANDO que já se encontra sedimentado na jurisprudência dos Tribunais de Contas ( Consulta nº 7458/2011-TCE/MA,
Decisão PL TCE nº 100/2012, e Prejulgado nº 1199 do TCE/SC) o entendimento de que somente é admissível o contrato de risco (ad exitum) na
Administração pública na hipótese em que o poder público não desembolse qualquer valor, devendo a remuneração do contratado abranger
exclusivamente honorários pela sucumbência devidos pela parte vencida, nos montantes determinados em juízo;
17. CONSIDERANDO que o FUNDEF, atualmente substituído pelo Fundo Manutenção e desenvolvimento da Educação Básica e
de Valorização dos profissionais da educação - FUNDEB, foi instituído pela Emenda Constitucional nº 14/96, que deu nova redação ao art. 60 do ADCT,
como um fundo de natureza contábil (§ 1º do art. 60), que assegurava aos Estados e Municípios o repasse automático de seus recursos, de acordo com os
coeficientes de distribuição previamente estabelecidos e publicados;
18. CONSIDERANDO que a Lei nº 9.424/96, que regulamento o art. 60 do ADCT e definiu mais ainda os contornos do FUNDEF,
determinou expressamente que seus recursos fossem obrigatoriamente aplicados na manutenção e no desenvolvimento do ensino fundamental público e
na valorização do magistério;
19. CONSIDERANDO o dispositivo no art. 8º, parágrafo único, da LC 101/2000, segundo o qual "os recursos legalmente vinculados
a finalidade específica serão utilizados exclusivamente para atender ao objeto de sua vinculação, ainda que em exercício diverso daquele em que ocorrer
o ingresso";
20. CONSIDERANDO que eventual contrato celebrado que permita o pagamento de honorários advocatícios com recurso do
FUNDEF é, além de ilegal e inconstitucional, lesivo ao patrimônio público e ao patrimônio educacional dos estudantes, por prever honorários contratuais
incompatíveis com o alto valor e a inexistente complexidade de causa, que trata de matéria exclusivamente de direito, já pacificada no âmbito dos
Tribunais superiores;
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21. CONSIDERANDO, ainda, que não se reconhece no caso a "singularidade" da matéria, a carecer de serviços jurídicos
especializados que justifiquem a contratação via inexigibilidade de licitação, uma vez que vários escritórios de advocacia no país têm ajuizado sobreditas
ações, de idêntico conteúdo, sendo grande parte limitando-se ao cumprimento de sentença proferida na referida ação civil pública proposta pelo Ministério
Público Federal no Estado de São Paulo (ACP nº 1999.61.00.05.0616-0);
22. CONSIDERANDO, ademais, que os honorários advocatícios objeto desses contratos não podem ser remunerados com recursos
do FUNDEF/FUNDEB, por tratar-se de recurso de aplicação vinculada à melhoria da qualidade da educação, consoante exigência da Lei 9.424/96, bem
como do art. 60 do ADCT e do que restou decidido pelo pleno do STF nas Ações Cíveis Originárias (ACOs) 648, 660, 669 e 700;
23. CONSIDERANDO os seguintes entendimentos do Tribunal de Contas da União -TCU:
a) que os recursos federais provenientes da complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino
Fundamental e de Valorização do Magistério - Fundef e ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério
- Fundeb, ainda que oriundos de sentença judicial, devem ser recolhidos em conta bancária específica, aberta para esta finalidade, ou na conta bancária
do FUNDEB, a fim de garantir-lhes a finalidade e a rastreabilidade;
b) que sua utilização seja exclusiva na destinação previstas na lei e na Constituição;
c) que sua utilização fora da destinação legal implica na imediata necessidade de recomposição do erário, ensejando a responsabilidade
do gestor que deu causa ao desvio;
d) que a destinação desses valores para o pagamento de honorários advocatícios é ilegal e inconstitucional;
e) que a natureza extraordinária dos recursos advindos da complementação da União obtida pela via judicial afasta a subvinculação
estabelecida no art. 22, da Lei 11.494/2007;
f) que o disposto no referido art. 22, incide sobre recursos ordinários (anuais) para garantir despesas correntes do exercício com
numeração;
g) que os recursos dos precatórios do FUNDEF possuem natureza extraordinária (recursos não permanentes);
h) que a situação concreta dos precatórios do FUNDEF não se enquadra na previsão legal do dispositivo;
i) que a aplicação estrita do dispositivo (recursos extraordinários utilizados na remuneração), poderia gerar riscos sobre o impacto
orçamentário-financeiro para exercícios seguintes (manutenção de despesas continuadas, teto remuneratório, irredutibildiade salarial);
j) que a previsão legal expressa é a de que os recursos sejam utilizados para pagamento da "remuneração dos professores no
magistério", não havendo qualquer previsão para a concessão de abono ou de qualquer outro favorecimento pessoal momentâneo, e não valorização
abrangente e continuada da categoria;
k) que os entes municipais e estaduais beneficiários de precatórios provenientes da diferença no cálculo da complementação devida
pela União, no âmbito do FUNDEF, se abstenham de utilizar tais recursos no pagamento a profissionais do magistério ou a quaisquer outros servidores
públicos, a qualquer título, a exemplo de remuneração, salário, abono ou rateio, até que o TCU decida sobre o mérito das questões suscitadas no feito,
relatado pelo Ministro Walton Alencar, cuja cautelar foi concedida em 27/6/2018, no acórdão 1518/2018-TCU- Plenário.
24. CONSIDERANDO ainda que, recentemente, o Conselho Nacional de Procuradores Gerais - CNPG, por meio do Grupo Nacional
de Direitos Humanos/Comissão Permanente de Educação, emitiu a Nota Técnica CNPG/CNDH nº 25, de 20 de setembro de 2018, ratificando
posicionamentos anteriormente exarados pelo Tribunal de Contas da União -TCU e pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, em
consonância com o alinhamento ao planejamento estratégico nacional (CNMP), com foco na atuação preventiva e resolutiva do Ministério Público
brasileiro, na perspectiva de proteção do patrimônio público educacional, posicionou-se pela vinculação da utilização das verbas do FUNDEF unicamente
na Educação e na impossibilidade de pagamento de remuneração dos profissionais da educação (subvinculação), com recurso de caráter excepcional em
razão da ofensa a princípios constitucionais. Fortalecimento das redes de controle, mediante ação articulada.
25. CONSIDERANDO que, no tocante à subvinculação, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, nas Notas
Técnicas nº 12/2018 e 19/2018, se posicionou contrariamente à sua obrigatoriedade na aplicação dos recursos recebidos a título de complementação do
FUNDEF, nos seguintes termos:
a) o objetivo dos preceitos constitucionais que vinculam 60% dos recursos dos Fundos (Fundef e Fundeb) à remuneração dos
profissionais do magistério público da educação básica e, precipuamente, direcionar recursos que auxiliem na criação e implementação dos planos de
carreira e no cumprimento do piso salarial do magistério, visando garantir a esses profissionais uma melhor formação e condições de trabalho que
estimulem o ingresso e permanência na carreira.
b) tais políticas devem ser continuamente formuladas e implementadas, de forma que as medidas requeridas à efetiva concretização
sejam permanentemente revistas e atualizadas, sem provocar sobressaltos e perturbações desmedidas, que fujam à normalidade e à razoabilidade que
deve pautar o planejamento e a ação dos entes governamentais, o que não justifica, entrementes, a liberação pontual de significativa quantia de recursos,
no caso oriunda dos precatórios.
c) o pagamento de significativa quantia remuneratória aos profissionais do magistério de uma só vez, por ocasião da liberação dos
recursos dos precatórios, não se inscreve e não atende às políticas de valorização do magistério público da educação básica, mas, de modo contrário,
representa momentâneo e desproporcional pagamento, em valores totalmente desconectados das reais possibilidades de garantia e permanência do nível
remuneratório que representam, rompendo, dessa forma, com os princípios da continuidade que deve nortear as políticas de valorização dos profissionais
do magistério e da irredutibilidade de salário, que se encontra esculpido no art. 70, da CF/88.
d) a subvinculação anual que incide sobre a totalidade dos recursos dos Fundos possui uma finalidade que não prevalece na hipótese
da liberação de uma quantia exorbitante a determinados profissionais, de uma única vez. Isto porque a subvinculação não objetiva favorecer pessoalmente
os profissionais do magistério, mas colaborar com a implementação e manutenção de uma política voltada à sua valorização. Assim, a aplicação dos
recursos dos precatórios em outras ações de manutenção e desenvolvimento do ensino inscreve-se de maneira muito mais pertinente com propósito que
se encontra presente no arcabouço legal que objetiva assegurar valorização a esses profissionais do magistério.
26. CONSIDERANDO, que se encontra em vigor o Plano Nacional de Educação - PNE, no qual foram previstas 20 metas desdobradas
em 254 estratégias para garantir acesso e qualidade à Educação e a seus profissionais, que encontra correspondência nos Estados e Municípios em seus
Planos decenais de Educação - PEE e PMEs, cujas ações para sua concretização devem ocupar a agenda de prioridades dos entes federativos.
27. CONSIDERANDO, por fim, que a 1ª Seção do STJ, em 10/10/2018, no julgamento do REsp 1703697/PE, decidiu que não pode
haver destaque para pagamento de honorários advocatícios nos precatórios do FUNDEF;
RECOMENDA ao Excelentíssimo Senhor Prefeito e demais gestores(as) dos recursos da educação do município de SETE
QUEDAS/MS que:
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a) ABSTENHAM-SE de contratar escritório de advocacia para prestação de serviços visando ao recebimento dos valores decorrentes
de diferenças do FUNDEF pela subestimação do valor mínimo anual por aluno (VMAA), previsto na Lei do FUNDEF (Lei n.º 9.424/96), por
inexigibilidade de licitação, prevendo pagamento dos honorários contratuais com cláusula de risco ou vinculando o pagamento dos honorários contratuais
a qualquer percentual dos recursos a serem recebidos a esse título;
b) SUSPENDAM os pagamentos a escritório de advocacia caso tenha sido contratado para tal finalidade com a consequente anulação
da relação contratual e assunção, pela Procuradoria Municipal (ou por quem execute a função) da causa, englobando a atuação extrajudicial e /ou judicial;
c) ADOTEM as medidas judiciais cabíveis para reaver os valores eventualmente pagos indevidamente a tal título;
d) APLIQUEM os valores (recebidos ou a receber), de forma integral, em ações de educação, conforme Plano de Ação Estratégico
elaborado pelo Município e em consonância com as metas e estratégias previstas no seu Plano Municipal de Educação, a fim de garantir que os recursos
da educação, oriundos das diferenças do FUNDEF pela subestimação do valor mínimo anual por aluno (VMAA), sejam aplicados exclusivamente em
ações de manutenção e desenvolvimento do ensino para a educação básica pública;
e) ABSTENHAM-SE de praticar a subvinculação prevista no art. 22, da Lei nº 11.494/2007, na utilização dos recursos recebidos ou
a serem recebidos em decorrência de diferenças do FUNDEF.
Encaminhe-se a presente Recomendação ao Prefeito do Município de Sete Quedas/MS, que deverá informar ao Ministério Público,
no prazo de 15 (quinze) dias, as medidas adotadas ou a serem adotadas.
CAIO VAEZ DIAS
Procurador da Republica
##ÚNICO: | EXTRA-MS - PRM-NVI-MS-00001542-2019|

RECOMENDAÇÃO Nº 23, DE 11 DE MARÇO DE 2019
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador(a) da República signatário(a), no uso das atribuições previstas nos arts. 127,
129, incs. I e III, da Constituição da República, arts. 1º, 5º, incs. I, alínea "h", III, alíneas "b" e "e", V, alínea "b", e VI, da Lei Complementar n. 75/93,
art. 15 da Resolução CNMP n. 23/07 e arts. 4º, inc. IV, 23 e 24 da Resolução CSMPF n. 87/06;
1. CONSIDERANDO que o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe
a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis (art. 127, caput, CF);
2. CONSIDERANDO que é função institucional do Ministério Público zelar pelo efetivo respeito dos poderes públicos e dos serviços
de relevância pública aos direitos assegurados na Constituição Federal, promovendo as medidas necessárias à sua garantia (art. 129, incido II, CF);
3. CONSIDERANDO que o disposto no art. 6º, inciso XX, da Lei Complementar n.º 75/93, e no art. 27, parágrafo único, inciso IV,
da Lei n.º 8.625/93, preveem, dentre as atribuições do Ministério Público, expedir recomendações visando à melhoria dos serviços públicos e de relevância
pública, bem como ao respeito, aos interesses, direitos e bens cuja defesa lhe cabe promover, fixando prazo razoável para a adoção das providências
cabíveis;
4. CONSIDERANDO que são princípios norteadores da Administração Pública e da atuação de seus respectivos gestores, a
legalidade, a impessoalidade, a moralidade, a publicidade e a eficiência (art. 37, caput, CF);
5. CONSIDERANDO que a Administração Pública deve, na aquisição de bens e serviços, observar e seguir os ditames da Lei nº
8.666/93, a fim de resguardar os princípios constitucionais supramencionados e o patrimônio público;
6. CONSIDERANDO que a garantia do direito à educação, a cargo do Estado Brasileiro, obedece ao princípio constitucional da
dignidade da pessoa humana, sob o qual todos os agentes públicos são obrigados, prioritariamente, a pautar as suas ações (art. 1º, caput, CF);
7. CONSIDERANDO que a Constituição Federal, nos artigos 205 e 206, consagra os objetivos e princípios que densificam o direito
à educação "visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho" (art. 205 da CF);
8. CONSIDERANDO que o Supremo Tribunal Federal possui farta jurisprudência no sentido de reconhecer o caráter fundamental e
indisponível do direito à educação, bem como "o dever do Estado propiciar meios que viabilizem o seu exercício" (AG.REG-RE-1.122.529, Relator Min.
Edson Fachin, Decisão Monocrática, julgado em 07/06/2018; ACO 648/BA, Relator Min. Marco Aurélio, Plenário, julgado em 09/03/2018; ACO 669/SE,
Relator Min. Marco Aurélio, Plenário, julgado em 09/03/2018; ACO 700/RN, Relator Min. Marco Aurélio, Plenário, julgado em 09/03/2018; RE 594018
AgR, Relator: Min. Eros Grau, Segunda Turma, julgado em 23/06/2009);
9. CONSIDERANDO que, em decorrência da Ação Civil Pública promovida pela Procuradoria da República do Estado de São Paulo
(processo nº 1999.61.00.050616-0), a União foi condenada a recompor o Fundo, surgindo, então, o direito de vários municípios brasileiros à
complementação dos valores pagos, à época, a menor pela União, atinentes ao FUNDEF, referentes ao período de 1998 a 2006;
10. CONSIDERANDO que, por meio de ação rescisória manejada pela União no âmbito do TRF da 3ª Região em face do decisum
referido no tópico anterior (autos nº 5006325- 85.2017.4.03.0000) foi deferida liminar, em setembro de 2017, que suspendeu no país todas as execuções
propostas por municípios contra a União as quais possuam lastro no título executivo formalizado na referida ação civil pública;
11. CONSIDERANDO que, em 06 de setembro de 2017, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar as Ações Cíveis
Originárias (ACOs) 648, 660, 669 e 700, ajuizadas, respectivamente, pelos Estados da Bahia, do Amazonas, de Sergipe e do Rio Grande do Norte,
condenou a União a pagar aos referidos entes a suplementação das verbas do FUNDEF entre os exercícios financeiros de 1998 a 2007, tendo, inclusive,
deliberado que "o adimplemento das referidas obrigações por parte da União e respectiva disponibilidade financeira aos Autores vinculam-se à finalidade
constitucional de promoção do direito à educação, única possibilidade de dispêndio dessas verbas públicas";
12. CONSIDERANDO, ainda, que vários desses Estados propuseram ações judiciais ou execuções com o propósito de receber o
pagamento dos valores devidos pela União a título e complementação do FUNDEF;
13. CONSIDERANDO que a questão chegou ao Superior Tribunal de Justiça e no julgamento do Resp 1.105.015/BA, decidiu pelo
rito dos Recursos repetitivos pelo dever da União de efetuar o cálculo do VMAA na forma determinada em lei, e repassar aos entes federados os valores
que deixaram de ser complementados quando dos repasses dos recursos do FUNDEF;
14. CONSIDERANDO que, em alguns estados, escritórios de advocacia estão fazendo contato com as prefeituras dos municípios,
com o objetivo de celebrar contrato de prestação de serviços advocatícios amparado em suposta "inexigibilidade de licitação", pela "singularidade dos
serviços prestados", visando ao recebimento dos valores decorrentes de diferenças do FUNDEF pela subestimação do valor mínimo anual por aluno
(VMAA), previsto na Lei do FUNDEF (Lei nº 9.424/96), e fixando como uma de suas cláusulas contratuais que o pagamento dos honorários aos referidos
escritórios será feito com os próprios recursos complementares do FUNDEF (normalmente no percentual de 20%);
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15. CONSIDERANDO que as contratações com escritórios de advocacia para promover a execução enfocada podem envolver o
montante de milhões de reais, e, como pagamento pela prestação dos serviços, a título ad exitum, os honorários advocatícios poderão igualmente atingir
a cifra de milhões de reais, incorrendo assim nas seguintes ilegalidades e inconstitucionalidades: a primeira concernente à contratação de escritório de
advocacia por inexigibilidade de licitação, contrariando a regra de realização de concurso público para contratação de procurador do ente público
interessado, bem como a previsão de que a contratação por inexigibilidade é medida excepcionalíssima, que deve ocorrer quando configurada e
comprovada a necessidade de serviços de profissional de notória especialização, nos termos do art. 25, II, §1º, da Lei 8666/93); a segunda referente à
celebração de contrato de risco que não estabelece preço certo na contratação e que vincula a remuneração do contratado a um percentual sobre o crédito
a ser auferido, em desacordo com os arts. 5º, 6º, VIII e 55, III e V, da Lei n. 8.666/93; e, a terceira relacionada à previsão de pagamento do contratado
com recursos que possuem destinação vinculada e exclusiva à manutenção e desenvolvimento da educação de qualidade;
16. CONSIDERANDO que já se encontra sedimentado na jurisprudência dos Tribunais de Contas ( Consulta nº 7458/2011-TCE/MA,
Decisão PL TCE nº 100/2012, e Prejulgado nº 1199 do TCE/SC) o entendimento de que somente é admissível o contrato de risco (ad exitum) na
Administração pública na hipótese em que o poder público não desembolse qualquer valor, devendo a remuneração do contratado abranger
exclusivamente honorários pela sucumbência devidos pela parte vencida, nos montantes determinados em juízo;
17. CONSIDERANDO que o FUNDEF, atualmente substituído pelo Fundo Manutenção e desenvolvimento da Educação Básica e
de Valorização dos profissionais da educação - FUNDEB, foi instituído pela Emenda Constitucional nº 14/96, que deu nova redação ao art. 60 do ADCT,
como um fundo de natureza contábil (§ 1º do art. 60), que assegurava aos Estados e Municípios o repasse automático de seus recursos, de acordo com os
coeficientes de distribuição previamente estabelecidos e publicados;
18. CONSIDERANDO que a Lei nº 9.424/96, que regulamento o art. 60 do ADCT e definiu mais ainda os contornos do FUNDEF,
determinou expressamente que seus recursos fossem obrigatoriamente aplicados na manutenção e no desenvolvimento do ensino fundamental público e
na valorização do magistério;
19. CONSIDERANDO o dispositivo no art. 8º, parágrafo único, da LC 101/2000, segundo o qual "os recursos legalmente vinculados
a finalidade específica serão utilizados exclusivamente para atender ao objeto de sua vinculação, ainda que em exercício diverso daquele em que ocorrer
o ingresso";
20. CONSIDERANDO que eventual contrato celebrado que permita o pagamento de honorários advocatícios com recurso do
FUNDEF é, além de ilegal e inconstitucional, lesivo ao patrimônio público e ao patrimônio educacional dos estudantes, por prever honorários contratuais
incompatíveis com o alto valor e a inexistente complexidade de causa, que trata de matéria exclusivamente de direito, já pacificada no âmbito dos
Tribunais superiores;
21. CONSIDERANDO, ainda, que não se reconhece no caso a "singularidade" da matéria, a carecer de serviços jurídicos
especializados que justifiquem a contratação via inexigibilidade de licitação, uma vez que vários escritórios de advocacia no país têm ajuizado sobreditas
ações, de idêntico conteúdo, sendo grande parte limitando-se ao cumprimento de sentença proferida na referida ação civil pública proposta pelo Ministério
Público Federal no Estado de São Paulo (ACP nº 1999.61.00.05.0616-0);
22. CONSIDERANDO, ademais, que os honorários advocatícios objeto desses contratos não podem ser remunerados com recursos
do FUNDEF/FUNDEB, por tratar-se de recurso de aplicação vinculada à melhoria da qualidade da educação, consoante exigência da Lei 9.424/96, bem
como do art. 60 do ADCT e do que restou decidido pelo pleno do STF nas Ações Cíveis Originárias (ACOs) 648, 660, 669 e 700;
23. CONSIDERANDO os seguintes entendimentos do Tribunal de Contas da União -TCU:
a) que os recursos federais provenientes da complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino
Fundamental e de Valorização do Magistério - Fundef e ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério
- Fundeb, ainda que oriundos de sentença judicial, devem ser recolhidos em conta bancária específica, aberta para esta finalidade, ou na conta bancária
do FUNDEB, a fim de garantir-lhes a finalidade e a rastreabilidade;
b) que sua utilização seja exclusiva na destinação previstas na lei e na Constituição;
c) que sua utilização fora da destinação legal implica na imediata necessidade de recomposição do erário, ensejando a responsabilidade
do gestor que deu causa ao desvio;
d) que a destinação desses valores para o pagamento de honorários advocatícios é ilegal e inconstitucional;
e) que a natureza extraordinária dos recursos advindos da complementação da União obtida pela via judicial afasta a subvinculação
estabelecida no art. 22, da Lei 11.494/2007;
f) que o disposto no referido art. 22, incide sobre recursos ordinários (anuais) para garantir despesas correntes do exercício com
numeração;
g) que os recursos dos precatórios do FUNDEF possuem natureza extraordinária (recursos não permanentes);
h) que a situação concreta dos precatórios do FUNDEF não se enquadra na previsão legal do dispositivo;
i) que a aplicação estrita do dispositivo (recursos extraordinários utilizados na remuneração), poderia gerar riscos sobre o impacto
orçamentário-financeiro para exercícios seguintes (manutenção de despesas continuadas, teto remuneratório, irredutibildiade salarial);
j) que a previsão legal expressa é a de que os recursos sejam utilizados para pagamento da "remuneração dos professores no
magistério", não havendo qualquer previsão para a concessão de abono ou de qualquer outro favorecimento pessoal momentâneo, e não valorização
abrangente e continuada da categoria;
k) que os entes municipais e estaduais beneficiários de precatórios provenientes da diferença no cálculo da complementação devida
pela União, no âmbito do FUNDEF, se abstenham de utilizar tais recursos no pagamento a profissionais do magistério ou a quaisquer outros servidores
públicos, a qualquer título, a exemplo de remuneração, salário, abono ou rateio, até que o TCU decida sobre o mérito das questões suscitadas no feito,
relatado pelo Ministro Walton Alencar, cuja cautelar foi concedida em 27/6/2018, no acórdão 1518/2018-TCU- Plenário.
24. CONSIDERANDO ainda que, recentemente, o Conselho Nacional de Procuradores Gerais - CNPG, por meio do Grupo Nacional
de Direitos Humanos/Comissão Permanente de Educação, emitiu a Nota Técnica CNPG/CNDH nº 25, de 20 de setembro de 2018, ratificando
posicionamentos anteriormente exarados pelo Tribunal de Contas da União -TCU e pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, em
consonância com o alinhamento ao planejamento estratégico nacional (CNMP), com foco na atuação preventiva e resolutiva do Ministério Público
brasileiro, na perspectiva de proteção do patrimônio público educacional, posicionou-se pela vinculação da utilização das verbas do FUNDEF unicamente
na Educação e na impossibilidade de pagamento de remuneração dos profissionais da educação (subvinculação), com recurso de caráter excepcional em
razão da ofensa a princípios constitucionais. Fortalecimento das redes de controle, mediante ação articulada.
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25. CONSIDERANDO que, no tocante à subvinculação, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, nas Notas
Técnicas nº 12/2018 e 19/2018, se posicionou contrariamente à sua obrigatoriedade na aplicação dos recursos recebidos a título de complementação do
FUNDEF, nos seguintes termos:
a) o objetivo dos preceitos constitucionais que vinculam 60% dos recursos dos Fundos (Fundef e Fundeb) à remuneração dos
profissionais do magistério público da educação básica e, precipuamente, direcionar recursos que auxiliem na criação e implementação dos planos de
carreira e no cumprimento do piso salarial do magistério, visando garantir a esses profissionais uma melhor formação e condições de trabalho que
estimulem o ingresso e permanência na carreira.
b) tais políticas devem ser continuamente formuladas e implementadas, de forma que as medidas requeridas à efetiva concretização
sejam permanentemente revistas e atualizadas, sem provocar sobressaltos e perturbações desmedidas, que fujam à normalidade e à razoabilidade que
deve pautar o planejamento e a ação dos entes governamentais, o que não justifica, entrementes, a liberação pontual de significativa quantia de recursos,
no caso oriunda dos precatórios.
c) o pagamento de significativa quantia remuneratória aos profissionais do magistério de uma só vez, por ocasião da liberação dos
recursos dos precatórios, não se inscreve e não atende às políticas de valorização do magistério público da educação básica, mas, de modo contrário,
representa momentâneo e desproporcional pagamento, em valores totalmente desconectados das reais possibilidades de garantia e permanência do nível
remuneratório que representam, rompendo, dessa forma, com os princípios da continuidade que deve nortear as políticas de valorização dos profissionais
do magistério e da irredutibilidade de salário, que se encontra esculpido no art. 70, da CF/88.
d) a subvinculação anual que incide sobre a totalidade dos recursos dos Fundos possui uma finalidade que não prevalece na hipótese
da liberação de uma quantia exorbitante a determinados profissionais, de uma única vez. Isto porque a subvinculação não objetiva favorecer pessoalmente
os profissionais do magistério, mas colaborar com a implementação e manutenção de uma política voltada à sua valorização. Assim, a aplicação dos
recursos dos precatórios em outras ações de manutenção e desenvolvimento do ensino inscreve-se de maneira muito mais pertinente com propósito que
se encontra presente no arcabouço legal que objetiva assegurar valorização a esses profissionais do magistério.
26. CONSIDERANDO, que se encontra em vigor o Plano Nacional de Educação - PNE, no qual foram previstas 20 metas desdobradas
em 254 estratégias para garantir acesso e qualidade à Educação e a seus profissionais, que encontra correspondência nos Estados e Municípios em seus
Planos decenais de Educação - PEE e PMEs, cujas ações para sua concretização devem ocupar a agenda de prioridades dos entes federativos.
27. CONSIDERANDO, por fim, que a 1ª Seção do STJ, em 10/10/2018, no julgamento do REsp 1703697/PE, decidiu que não pode
haver destaque para pagamento de honorários advocatícios nos precatórios do FUNDEF;
RECOMENDA ao Excelentíssimo Senhor Prefeito e demais gestores(as) dos recursos da educação do município de JATEÍ/MS que:
a) ABSTENHAM-SE de contratar escritório de advocacia para prestação de serviços visando ao recebimento dos valores decorrentes
de diferenças do FUNDEF pela subestimação do valor mínimo anual por aluno (VMAA), previsto na Lei do FUNDEF (Lei n.º 9.424/96), por
inexigibilidade de licitação, prevendo pagamento dos honorários contratuais com cláusula de risco ou vinculando o pagamento dos honorários contratuais
a qualquer percentual dos recursos a serem recebidos a esse título;
b) SUSPENDAM os pagamentos a escritório de advocacia caso tenha sido contratado para tal finalidade com a consequente anulação
da relação contratual e assunção, pela Procuradoria Municipal (ou por quem execute a função) da causa, englobando a atuação extrajudicial e /ou judicial;
c) ADOTEM as medidas judiciais cabíveis para reaver os valores eventualmente pagos indevidamente a tal título;
d) APLIQUEM os valores (recebidos ou a receber), de forma integral, em ações de educação, conforme Plano de Ação Estratégico
elaborado pelo Município e em consonância com as metas e estratégias previstas no seu Plano Municipal de Educação, a fim de garantir que os recursos
da educação, oriundos das diferenças do FUNDEF pela subestimação do valor mínimo anual por aluno (VMAA), sejam aplicados exclusivamente em
ações de manutenção e desenvolvimento do ensino para a educação básica pública;
e) ABSTENHAM-SE de praticar a subvinculação prevista no art. 22, da Lei nº 11.494/2007, na utilização dos recursos recebidos ou
a serem recebidos em decorrência de diferenças do FUNDEF.
Encaminhe-se a presente Recomendação ao Prefeito do Município de Jateí/MS, que deverá informar ao Ministério Público, no prazo
de 15 (quinze) dias, as medidas adotadas ou a serem adotadas.
CAIO VAEZ DIAS
Procurador da Republica
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE MINAS GERAIS
##ÚNICO: | EXTRA-MG - PRM-TOT-MG-00003122-2019|

PORTARIA Nº 18, DE 26 DE OUTUBRO DE 2018
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por intermédio do Procurador da República signatário, com fundamento nos arts. 127 e 129,
III, da Constituição Federal, no arts. 5º, II, “d”, III, “d” e 6º, VII, “b”, da Lei Complementar nº 75/93, no art. 8º, § 1º, da Lei 7.347/85, e nos termos do
artigo 2º, inciso II, da Resolução nº 87/06-CSMPF e do artigo 2º, inciso II da Resolução nº 23/07 do CNMP:
CONSIDERANDO o teor da Notícia de Fato nº 1.22.023.000118/2018-94, que versa sobre eventuais danos ambientais causados por
empreendimentos paralisados e ou abandonados constantes do Relatório do I Cadastro de Minas Paralisadas e Abandonadas no Estado de Minas Gerais;
CONSIDERANDO que estão entre as funções institucionais do Ministério Público Federal zelar pela observância dos princípios
constitucionais relativos ao meio ambiente, bem como promover o inquérito civil e, se necessário a ação civil pública, para proteção do patrimônio
público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos, nos termos dos arts. arts. 5º, II, “d”, III, “d” e 6º, VII, “b” e “d”, da Lei
Complementar nº 75/93;
CONSIDERANDO que os elementos carreados à Notícia de Fato nº 1.22.023.000118/2018-94 suscitam a necessidade de maior
aprofundamento das investigações para possível adoção de medidas pertinentes;
RESOLVE:
Converter a Notícia de Fato nº 1.22.023.000118/2018-94 em Inquérito Civil, tendo por objeto “providências em relação a
empreendimentos paralisados/abandonados constantes do Relatório (FEAM) do I Cadastro de Minas Paralisadas e Abandonadas no Estado de Minas
Gerais, localizadas nos municípios de Teófilo Otoni, Campanário, Pavão, Nova Módica e Franciscópolis”.
Ficam designados, como secretários deste feito, os servidores Nielsen Inácio da Silva e Henrique Batista Miranda, conforme art. 4º,
V, da Resolução CNMP nº 23/07, aos quais se determina providenciarem o registro e a autuação desta portaria, bem como sua comunicação à Egrégia 5ª
Documento assinado digitalmente conforme MP nº- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço
eletrônico http://www.transparencia.mpf.mp.br/diario-e-boletim/diario-eletronico-dmpf-e.

DMPF-e Nº 49/2019- EXTRAJUDICIAL

Divulgação: quarta-feira, 13 de março de 2019

Publicação: quinta-feira, 14 de março de 2019

207

CCR/MPF e publicação no portal do Ministério Pública Federal, nos termos dos arts. 4º, VI e 7º, §2º, I e II, da Resolução CNMP nº 23/07 e 16 da
Resolução CSMPF nº 87/06.
Expedientes necessários.
FRANCISCO DE PAULA VITOR SANTOS PEREIRA
Procurador da República
##ÚNICO: | EXTRA-MG - PR-MG-00015390-2019|

PORTARIA Nº 66, DE 7 DE MARÇO DE 2019
O Dr. Álvaro Ricardo de Souza Cruz, Procurador da República, lotado na Procuradoria da República no Estado de Minas Gerais, 17º
Ofício Cível, no uso de suas atribuições e
CONSIDERANDO ser função institucional do Ministério Público Federal promover a ação civil pública e o inquérito civil público,
para proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos (art. 129, III da CF);
CONSIDERANDO a tramitação, nesta PRMG, do procedimento administrativo nº 1.22.000.002303/2018-81, que visa a apurar
suposta irregularidade na prestação de serviços por parte da Seguradora Tokio Marine e ausência de diligência da SUSEP no sentido de apresentar
respostas acerca do fato.
CONSIDERANDO a necessidade de se dar continuidade à presente investigação;
RESOLVE, em cumprimento às Resoluções de nº 87/2006 e nº 23/2007, respectivamente, do CSMPF e CNMP, converter o PP em
epígrafe em Inquérito Civil Público;
Comunique-se, pois, à 1ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, em atenção ao disposto nos artigos 4º,
inciso VI, da Res. 23/2007 do CNMP e 6º da Res. 87/2006 do CSMPF.
Cumpram-se as Resoluções acima especificadas.
ÁLVARO RICARDO DE SOUZA CRUZ
Procurador da República em Minas Gerais
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO PARÁ
##ÚNICO: | EXTRA-PA - PRM-TUU-PA-00001057-2019|

PORTARIA Nº 2, DE 7 DE MARÇO DE 2019
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República que esta subscreve, no uso de suas atribuições legais, com
base no art. 129 da Constituição Federal,
CONSIDERANDO que, ao longo da instrução do processo nº 3640-37.2015.4.01.3907, ação cautelar de indisponibilidade de bens
proposta contra IZALDINO ALTOE, MARCOS ANTONIO ELEUTERIO FILHO e MARCOS ANTONIO ELEUTERIO NETO em virtude da prática
de atos de improbidade administrativa no município de Jacundá/PA que geraram prejuízo ao Erário no montante de R$ 3.063.378,55 (três milhões,
sessenta e três mil reais, trezentos e setenta e oito reais e cinquenta e cinco centavos), constatou-se grande dificuldade em identificar bens em nome dos
alvos, esbarrando em movimentação financeira suspeita, indicativa da ocultação dolosa de ativos;
CONSIDERANDO que, apesar de intensa busca, logrou-se efetuar a indisponibilidade/bloqueio sobre bens e ativos em montante
muito inferior ao prejuízo sofrido pelos cofres públicos e ao estimado proveito econômico decorrente dos atos de improbidade ora apurados;
CONSIDERANDO que, causa estranheza a escassez de bens e ativos financeiros em nome de IZALDINO ALTOE, MARCOS
ANTONIO ELEUTERIO FILHO e MARCOS ANTONIO ELEUTERIO NETO, já que o primeiro foi prefeito de Jacundá entre 2009 e 2016 e em seu
nome fora identificada movimentação financeira suspeita, tendo transferido diversos bens a terceiros sem que fosse detectada a entrada de recursos como
contrapartida, ao passo que o último é titular do HOSPITAL SAMARITANO DE JACUNDÁ LTDA, empresa que recebeu R$ 3.063.378,55 (três milhões,
sessenta e três mil reais, trezentos e setenta e oito reais e cinquenta e cinco centavos) da Prefeitura de Jacundá/PA nos anos de 2013 e 2014;
CONSIDERANDO, portanto, a necessidade de ampliar a investigçaão patrimonial a respeito desses réus;
DETERMINO a instauração de PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO para identificar direitos,
valores e bens, móveis e imóveis, presentes e passados, em nome deIZALDINO ALTOE, MARCOS ANTONIO ELEUTERIO FILHO e MARCOS
ANTONIO ELEUTERIO NETO que possam ter sido adquiridos com o produto dos atos de improbidade administrativa objeto do Processo nº 363952.2015.4.01.3907 ou que possam ressarcir o prejuízo causado ao erário.
A instauração do PA de Acompanhamento ora referido deverá observar as seguintes balizas:
(i) ser instaurado sob grau de sigilo reservado, medida voltada a preservar a intimidade dos réus;
(ii) ser distribuído ao 1º Ofício da PRM-TUU, ofício que titulariza os Processos nº 3640-37.2015.4.01.3907 e 363952.2015.4.01.3907, conexos ao feito a ser instaurado;
(iii) ser vinculado à 5º Câmara de Coordenação e Revisão;
(iv) ser referenciado, no Sistema ÚNICO, aos Processos nº 3640-37.2015.4.01.3907 e 3639-52.2015.4.01.3907.
Como diligências iniciais, determino que:
a) sejam juntados ao PA de Acompanhamento os dossiês integrados encaminhados pela Receita Federal em nome dos réus, salvos na
aba “Informações Complementares” deste expediente no Sistema UNICO;
b) seja solicitada pesquisa completa à ASSPAD/PR-PA a respeito de IZALDINO ALTOE, MARCOS ANTONIO ELEUTERIO
FILHO e MARCOS ANTONIO ELEUTERIO NETO, devendo ser requerida, de forma expressa, pesquisa/rastreamento patrimonial em nome desses
alvos;
Juntados os relatórios de pesquisa aos presentes autos, determino sejam encaminhados à Assessoria para análise.
Autue-se e cumpra-se.
ELIABE SOARES DA SILVA
Procurador da Republica
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##ÚNICO: | EXTRA-PA - PRM-TUU-PA-00001055-2019|

PORTARIA Nº 4, DE 7 DE MARÇO DE 2019
Ref. Procedimento nº 1.23.007.000145/2018-28
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República que esta subscreve, no uso de suas atribuições legais, com
base no art. 129 da Constituição Federal, na Lei Complementar n.º 75/1993 e na Resolução CNMP nº 174/2017; e
CONSIDERANDO que, em 22 de fevereiro de 2018, reuniram-se na Procuradoria da República em Tucuruí o membro então titular
do 1º Ofício e representantes da Comunidade Indígena Assurini Srs. Cajuwangawa Assurini, Porake Assurini, Pirá Assurini e Waremoa Assurini e o
pesquisador Juliano Almeida;
CONSIDERANDO que, no decorrer desta reunião, os representantes da Aldeia Assurini buscaram informações sobre o processo nº
914940.2010.4.013901, o qual fora ajuízado pelo MPF a fim de que a Eletronorte realizasse medidas que mitigassem o impactos da UHE de tucuruí na
Comunidade e revelaram o descumprimento das obrigações contraídas pela ELETRONORTE;
CONSIDERANDO que, diante de tais informações, o membro do MPF decidiu instaurar procedimento de Acompanhamento para
acompanhar o andamento do referido processo judicial e das medidas de mitigação por parte da ELETRONORTE;
DETERMINO a instauração, no âmbito da 6ª Câmara de Coordenação e Revisão, de PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE
ACOMPANHAMENTO, com base no art. 8º, III e IV, da Resolução CNMP nº 174, de 4 de julho de 2017, com vistas a “acompanhar o andamento do
processo nº 914940.2010.4.013901 e as medidas de mitigação por parte da Eletronorte”.
Como diligências iniciais, determino que:
a) seja juntado aos autos extrato de andamento da referida ação judicial, devendo o setor competente carrear ao feito cópia da inicial
da ação movida pelo MPF e das decisões judiciais proferidas até o momento;
b) oficie-se à ELETRONORTE para que se manifeste, no prazo de 30 dias, acerca da narrativa apresentada pelos indígenas,
informando, no mesmo prazo, as medidas que foram efetivadas até o momento voltadas à mitigação dos efeitos da implantação do empreendimento sobre
a comunidade;
c) oficie-se à CELPA para que se manifeste, no prazo de 30 dias, acerca da narrativa apresentada pelos indígenas, informando, no
mesmo prazo, as medidas que foram efetivadas até o momento voltadas à regularização do fornecimento de energia elétrica às famílias da Aldeia Assuriní.
Autue-se e comunique-se à 6ª CCR.
ELIABE SOARES DA SILVA
Procurador da República
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO PARAÍBA
##ÚNICO: | EXTRA-PB - PRM-MO-PB-00000906-2019|

PORTARIA Nº 30, DE 12 DE MARÇO DE 2019
A DRA. JANAINA ANDRADE DE SOUSA, PROCURADORA DA REPÚBLICA EM ATUAÇÃO NA PRM/MONTEIRO-PB, no
uso de suas atribuições legais, com fulcro na Resolução nº 87, de 03 de agosto de 2006, com as modificações introduzidas pela Resolução nº 106, de 06
de abril de 2010, ambas do Conselho Superior do Ministério Público Federal,
RESOLVE
CONVERTER, com fulcro no art. 129, III, da Constituição Federal e arts. 6º, VII, b, e 38, I, da Lei Complementar n. 75/93, a Notícia
de Fato nº 1.24.004.000140/2018-98, em INQUÉRITO CIVIL, cujo objeto consiste em: "Apurar representação dando conta de que a região de Monteiro
possui o segundo maior preço médio do combustível no Estado."
DETERMINAR, de imediato, as seguintes providências:
I. Comunique-se, por meio eletrônico, à respectiva Câmara de Coordenação e Revisão (3ª Câmara), conforme o caso, em observância
ao art. 6º da resolução n. 87/2006, remetendo-lhe cópia desta portaria, a fim de que lhe seja dada a devida publicidade, nos termos do art. 16 da Resolução
nº 87/2006;
II. Efetuem-se os devidos registros no Sistema Único, para fins de controle de prazo de tramitação deste procedimento.
JANAINA ANDRADE DE SOUSA
Procuradora da República
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO PARANÁ
##ÚNICO: | EXTRA-PR - PRM-PAR-PR-00001684-2019|

PORTARIA Nº 3, DE 12 DE MARÇO DE 2019
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República signatário, com fundamento nas disposições constitucionais
e legais;
Considerando que o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa
da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, nos termos do art. 127 da Constituição Federal;
Considerando que, nos termos do art. 129, III, da Constituição Federal, é função institucional do Ministério Público promover o
inquérito civil e a ação civil pública, para proteção do patrimônio público e social e de outros interesses difusos e coletivos;
Considerando que, nos termos do art. 7º, I, da Lei Complementar nº 75, de 20 de maio de 1993, incumbe ao Ministério Público da
União, sempre que necessário ao exercício de suas funções institucionais, instaurar inquérito civil e outros procedimentos administrativos correlatos;
Considerando o trâmite, nesta Procuradoria da República, do Procedimento Preparatório nº 1.25.007.000133/2018-29, instaurado
para apurar suposto desrespeito ao Estatuto da Pessoa com Deficiência por parte da UFPR Litoral, tendo em vista a ausência de ônibus acessível a pessoas
portadoras de deficiência no referido campus.
Documento assinado digitalmente conforme MP nº- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço
eletrônico http://www.transparencia.mpf.mp.br/diario-e-boletim/diario-eletronico-dmpf-e.

DMPF-e Nº 49/2019- EXTRAJUDICIAL

Divulgação: quarta-feira, 13 de março de 2019

Publicação: quinta-feira, 14 de março de 2019

209

Considerando que o código de assunto objeto de investigação enquadra-se no “900158 – Acessibilidade”, conforme Tabelas
Unificadas do Conselho Nacional do Ministério Público;
DETERMINA:
I) a instauração de Inquérito Civil, a partir do Procedimento Preparatório nº 1.25.007.000133/2018-29, nos termos do art. 5º da
Resolução nº 87, de 6 de abril de 2010, do Conselho Superior do Ministério Público Federal;
II) a publicação desta Portaria, nos termos do art. 16, § 1º, I da Resolução CSMPF nº 87/2010 e art. 7º, §2º, II da Resolução nº 23, de
17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público Federal;
III) a comunicação à PFDC da instauração do inquérito civil, para os fins do art. 6º da Resolução CSMPF nº 87/2010;
IV) a autuação e o registro desta Portaria.
SÉRGIO VALLADÃO FERRAZ
Procurador da República
##ÚNICO: | EXTRA-PR - PRM-GPB-PR-00001133-2019|

PORTARIA Nº 28, DE 12 DE MARÇO DE 2019
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República signatário, com base nas atribuições previstas nos arts. 127 e
129 da Constituição Federal, na Lei Complementar nº 75/1993 e na Resolução nº 174/2017 do Conselho Nacional do Ministério Público, sem prejuízo
de outras normas pertinentes, e:
CONSIDERANDO que cabe ao Ministério Público promover a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses
sociais e individuais indisponíveis, e, ainda, a proteção do patrimônio público e social e de outros interesses difusos e coletivos, utilizando-se de
instrumentos judiciais e extrajudiciais previstos em lei,
RESOLVE instaurar PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO, pelo prazo inicial de 01 (um) ano, tendo como objeto:
Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações concernentes às Recomendações nº 03/2014; nº 04/2014 e nº 05/2014.
Desmembrado do PA 1.25.004.000252/2016-40. Município Rio Branco do Ivaí.
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.
HENRIQUE HAHN MARTINS DE MENEZES
Procurador da Republica
##ÚNICO: | EXTRA-PR - PR-PR-00016106-2019|

PORTARIA Nº 88, DE 7 DE MARÇO DE 2019
A PROCURADORA REGIONAL ELEITORAL NO ESTADO DO PARANÁ, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo
art. 79 da Lei Complementar nº 75/93, bem como o contido no Ofício nº 220/2019-GAB/PGJ, resolve
DESIGNAR
os Promotores de Justiça abaixo relacionados, a fim de serem designados Promotores Eleitorais pelo prazo máximo de dois anos,
ininterruptos, em razão de movimentação na carreira (art. 10, VI, cc. Arts. 61 a 63 da Lei 8.625/93), conforme Sessão do Conselho Superior do Ministério
Público, nos termos da Lei Complementar 75/93 e Lei Federal 8625/93, os quais não se encontram nas situações previstas no §1º, art. 2º, da Resolução
Conjunta nº 01/2012-PRE/PGJ e informaram não manter filiação a partido político, nos termos do art. 4º, da Resolução 30/08-CNMP:
ATO
CSMP
029/19
030/19

PROMOTORES DE JUSTIÇA

COMARCAS

Z.E.

A PARTIR DE

RAFAEL FABRIS
LARISSA BATISTA VASCONCELOS

ORTIGUEIRA
BARRACÃO

167ª
131ª

18/02/19
18/02/19
ELOISA HELENA MACHADO
Procuradora Regional Eleitoral

##ÚNICO: | EXTRA-PR - PR-PR-00016109-2019|

PORTARIA Nº 89, DE 7 DE MARÇO DE 2019
A PROCURADORA REGIONAL ELEITORAL NO ESTADO DO PARANÁ, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo
art. 79 da Lei Complementar nº 75/93, bem como o contido no Ofício nº 219/2019/PGJ/PR, resolve
DESIGNAR
os Membros do Ministério Público abaixo relacionados como Promotores Eleitorais Substitutos para atenderem, nos períodos
discriminados, os serviços das Zonas Eleitorais mencionadas, em virtude de férias, licenças e outros afastamentos dos Promotores de Justiça Titulares,
nos termos da Lei Complementar nº 75/93 e Lei Federal nº 8625/93 e considerando que os respectivos Promotores de Justiça indicados não se encontram
nas situações arroladas no §1º, art. 2º, da Resolução Conjunta nº 01/2012-PRE/PGJ, de 29/05/12:
NOME / TITULARIDADE
ALEXANDRE RIBAS PAIVA
Promotor de Justiça Substituto da Seção Judiciária de PARANAGUÁ
(Conforme Quadro de Antiguidade Eleitoral)
CLARA DE CAMPOS MARTINS RODRIGUES
Promotora Substituta da 71ª Seção Judiciária de PINHÃO
GISELE SILVÉRIO DA SILVA
Promotora de Justiça da 02ª PJ de RIO NEGRO

ZONA ELEITORAL

MOTIVO /
PERÍODO

RES.
PGJ

005ª z.e. de
PARANAGUÁ

Férias
06/03/19

1006/19

011ª z.e. de
RIO NEGRO
011ª z.e. de
RIO NEGRO

Afastamento
28/02 e 01/03/19
Licença para
Tratamento de Saúde

0803/19
1144/19
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(Conforme Quadro de Antiguidade Eleitoral)
EDUARDO MARIANO VALEZIN DE TOLEDO
Promotor Substituto da 48ª Seção Judiciária de TELÊMACO BORBA

017ª z.e. de
TIBAGI

EDUARDO MARIANO VALEZIN DE TOLEDO
Promotor Substituto da 48ª Seção Judiciária de TELÊMACO BORBA

017ª z.e. de
TIBAGI

MARCOS ANTONIO LOPES STAMM
Promotor de Justiça da 02ª PJ de JAGUARIAÍVA
(Conforme Quadro de Antiguidade Eleitoral)
MARISTELA APARECIDA CANHOTO CARULA
Promotora de Justiça da 02ª PJ de JACAREZINHO
(Conforme Quadro de Antiguidade Eleitoral)
MARIA LUIZA CORREA DE MELLO
Promotora de Justiça da 02ª PJ de IRATI
(Conforme Quadro de Antiguidade Eleitoral)
RENATO TEATINI DE CARVALHO
Promotor Substituto da 29ª Seção Judiciária de GOIOERÊ
LUIZ CARLOS HALVASS FILHO
Promotor de Justiça da 03ª PJ de GUARAPUAVA
(Conforme Quadro de Antiguidade Eleitoral)
LUIZ CARLOS HALVASS FILHO
Promotor de Justiça da 03ª PJ de GUARAPUAVA
(Conforme Quadro de Antiguidade Eleitoral)
PEDRO SCALCO
Promotor de Justiça da 01ª PJ de LARANJEIRAS DO SUL
(Conforme Quadro de Antiguidade Eleitoral)
ANDRÉ GUSTAVO DE CASTRO RIBEIRO
Promotor de Justiça da 04ª PJ de FOZ DO IGUAÇU
(Conforme Quadro de Antiguidade Eleitoral)
FRANCISCO DAVI FERNANDES PEIXOTO
Promotor Substituto da 40ª Seção Judiciária de PALMAS
DIEGO RINALDI CORDOVA
Promotor Substituto da 57ª Seção judiciária de BOCAIÚVA DO SUL
JOÃO CARLOS NEGRÃO
Promotor de Justiça da 05ª PJ de ARAUCÁRIA
(Conforme Quadro de Antiguidade Eleitoral)
(Alterando em parte a Portaria nº 08/19-PRE)
BERNARDO MARINO CARVALHO
Promotor Substituto da 54ª Seção Judiciária de ANDIRÁ
VIRGÍNIA GRACIA PRADO DOMINGUES
Promotora de Justiça da 01ª PJ de BANDEIRANTES
(Conforme Quadro de Antiguidade Eleitoral)
FERNANDO AUGUSTO SORMANI BARBUGIANI
Promotor de Justiça da 04ª PJ de ARAPONGAS
(Conforme Quadro de Antiguidade Eleitoral)
LUCÍLIO DE HELD JUNIOR
Promotor de Justiça da 01ª PJ de ASTORGA
(Conforme Quadro de Antiguidade Eleitoral)
LUCÍLIO DE HELD JUNIOR
Promotor de Justiça da 01ª PJ de ASTORGA
(Conforme Quadro de Antiguidade Eleitoral)
FERNANDA LACERDA TREVISAN SILVÉRIO
Promotora de Justiça da 01ª PJ de JANDAIA DO SUL
(Conforme Quadro de Antiguidade Eleitoral)
MARCIA FELIZARDO ROCHA DE PAULI
Promotora de Justiça da 05ª PJ de PARANAVAÍ
(Conforme Quadro de Antiguidade Eleitoral)
CRISTINE ELISABETH LANGHAMMER BONAMIGO
Promotora de Justiça da 02ª PJ de PATO BRANCO
(Conforme Quadro de Antiguidade Eleitoral)
SANDRES SPONHOLZ
Promotor de Justiça da 04ª PJ de TOLEDO
(Conforme Quadro de Antiguidade Eleitoral)
RICARDO AUGUSTO FARIAS MONTEIRO
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19/03/19
Férias
28/02 a 04/03/19
Licença para
Tratamento de Saúde
22/02/19
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0675/19
1157/19

018ª z.e. de
JAGUARIAÍVA

Férias
11/03 a 09/04/19

1003/19

024ª z.e. de
JACAREZINHO

Licença para
Tratamento de Saúde
18/02/19

1012/19

034ª z.e. de
IRATI

Afastamento
06 a 08/03/19

1047/19

035ª z.e. de
ASSAÍ

Afastamento
06/03/19

1197/19

043ª z.e. de
GUARAPUAVA

Férias
18/03 a 01/04/19

6655/18

043ª z.e. de
GUARAPUAVA

Licença para
Tratamento de Saúde
15/02/19

1034/19

045ª z.e. de
LARANJEIRAS DO SUL

Afastamento
11 a 25/03/19

1154/19

046ª z.e. de FOZ DO
IGUAÇU

Afastamento
06 a 08/03/19

1199/19

047ª z.e. de
CLEVELÂNDIA
048ª z.e. de
BOCAIÚVA DO SUL

Férias
18/03 a 01/04/19
Férias
01 a 15/03/19

050ª z.e. de
ARAUCÁRIA

Férias
12/02/19

0436/19 e
0981/19

057ª z.e. de
ANDIRÁ

Férias
07 a 21/03/19

1003/19

058ª z.e. de
BANDEIRANTES

Férias
06 a 20/03/19

1003/19

061ª z.e. de
ARAPONGAS

Férias
06/03 a 04/04/19

1003/19

067ª z.e. de
ASTORGA

Férias
25 a 27/02/19

1073/19

067ª z.e. de
ASTORGA

Licença para
Tratamento de Saúde
28/02/19

1073/19

070ª z.e. de
JANDAIA DO SUL

Férias
06 a 20/03/19

6655/18

072ª z.e. de
PARANAVAÍ

Licença para
Tratamento de Saúde
13/02/19

0962/19

073ª z.e. de
PATO BRANCO

Afastamento
21 e 22/02/19

0978/19

075ª z.e. de
TOLEDO

Férias
06/03 a 04/04/19

1003/19

077ª z.e. de
BELA VISTA DO PARAÍSO

Licença para
Tratamento de Saúde

1138/19

1003/19
6655/18
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Promotor Substituto da 32ª Seção Judiciária de BELA VISTA DO
PARAÍSO
THIAGO GEVAERD CAVA
Promotor de Justiça da 03ª PJ de IBIPORÃ
(Conforme Quadro de Antiguidade Eleitoral)
THIAGO GEVAERD CAVA
Promotor de Justiça da 03ª PJ de IBIPORÃ
(Conforme Quadro de Antiguidade Eleitoral)
MARIA SONIA FREIRE GARCIA
Promotora de Justiça da 02ª PJ de MARIALVA
ALEXANDRE MISAEL DE SOUZA
Promotor de Justiça da 06ª Seção Judiciária de MARINGÁ
ADRIANO MIYOSHI
Promotor de Justiça da 02ª PJ de LOANDA
(Conforme Quadro de Antiguidade Eleitoral)
ELAINE LOPO RODRIGUES
Promotora de Justiça da 02ª PJ de CIANORTE
(Conforme quadro de Antiguidade Eleitoral)
ELAINE LOPO RODRIGUES
Promotora de Justiça da 02ª PJ de CIANORTE
(Conforme Quadro de Antiguidade Eleitoral)
SÉRGIO SOUZA MEYER
Promotor de Justiça da 02ª PJ de GUAÍRA
(Conforme Quadro de Antiguidade Eleitoral)
THARIK DIOGO
Promotor Substituto da 26ª Seção Judiciária de CORNÉLIO
PROCÓPIO
VIVIAN CHRISTIANE SANTOS KLOCK
Promotora de Justiça da 02ª PJ de GOIOERÊ
(Conforme Quadro de Antiguidade Eleitoral)
RICARDO AUGUSTO FARIAS MONTEIRO
Promotor Substituto da 32ª Seção Judiciária de BELA VISTA DO
PARAÍSO
THAYNÁ REGINA NAVARROS COSME
Promotora Substituta da 26ª Seção Judiciária de CORNÉLIO
PROCÓPIO
RAFAEL GUERRA ACOSTA
Promotor Substituto da 21ª Seção Judiciária de BANDEIRANTES
HELOISA MISSAU RUVIARO
Promotora de Justiça da 01ª PJ de TELÊMACO BORBA
(Conforme Quadro de Antiguidade Eleitoral)
MATEUS AVILA ANDRADE DE AZEVEDO
Promotor de Justiça da 03ª PJ de TELÊMACO BORBA
(Conforme Quadro de Antiguidade Eleitoral)
MATEUS AVILA ANDRADE DE AZEVEDO
Promotor de Justiça da 03ª PJ de TELÊMACO BORBA
(Conforme Quadro de Antiguidade Eleitoral)
ERIC PRETE VASCONCELOS
Promotor Substituto da 31ª Seção Judiciária de IBAITI
AMANDA RIBEIRO DOS SANTOS
Promotora Substituta da 30ª Seção Judiciária de GUAÍRA
AMANDA RIBEIRO DOS SANTOS
Promotora Substituta da 30ª Seção Judiciária de GUAÍRA
KARINA FREIRE GONÇALVES DE ALMEIDA
Promotora Substituta da 20ª PJ de ASSIS CHATEAUBRIAND
JULYETH ALAMINI DOS SANTOS
Promotora Substituta da 56ª Seção Judiciária de REALEZA
MARCELO AUGUSTO RIBEIRO
Promotor de Justiça da 16ª PJ de PONTA GROSSA
(Conforme Quadro de Antiguidade Eleitoral)
JARLENE APARECIDA BANDOLI MONTEIRO
Promotora Substituta da 24ª Seção Judiciária de CASTRO
JARLENE APARECIDA BANDOLI MONTEIRO
Promotora Substituta da 24ª Seção Judiciária de CASTRO
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19/02/19
080ª z.e. de
IBIPORÃ

Férias
01 a 15/04/19

6655/18 e
1155/19

080ª z.e. de
IBIPORÃ

Férias
06 a 08/03/19

1097/19

081ª z.e. de
MARIALVA
081ª z.e. de
MARIALVA

Afastamento
01/03/19
Afastamento
28/02/19
Licença para
Tratamento de Saúde
27/02 a 01/03/19

085ª z.e. de
LOANDA

1208/19
1208/19
1109/19

088ª z.e. de
CIANORTE

Afastamento
15/02/19

0907/19

088ª z.e. de
CIANORTE

Licença para
Tratamento de Saúde
21 e 22/02/19

1143/19

090ª z.e. de
GUAÍRA

Afastamento
06 a 15/03/19

0911/19

091ª z.e. de
PARANACITY

Férias
21 e 22/02/19

0929/19

092ª z.e. de
GOIOERÊ

Licença para
Tratamento de Saúde
08/03/19

0974/19

104ª z.e. de PRIMEIRO DE
MAIO

Férias
06/03 a 04/04/19

1003/19

108ª z.e. de
NOVA FÁTIMA

Férias
06 a 20/03/19

1003/19

109ª z.e. de
SANTA MARIANA

Licença para
Tratamento de Saúde
01/03/19

1206/19

111ª z.e. de
TELÊMACO BORBA

Férias
06/03/19

1003/19

111ª z.e. de
TELÊMACO BORBA

Férias
07/03 a 04/04/19

1003/19

119ª z.e. de
CURIÚVA
123ª z.e. de
ALTÔNIA
125ª z.e. de
TERRA ROXA
128ª z.e. de
ALTO PIQUIRI
130ª z.e. de
REALEZA

Licença para
Tratamento de Saúde
28/02/19
Férias
06/03/19
Afastamento
25/02/19
Afastamento
06 a 08/03/19
Afastamento
07 e 08/03/19
Férias
05 a 19/03/19

139ª z.e. de
PONTA GROSSA

Afastamento
06 a 08/03/19

141ª z.e. de
IRETAMA
141ª z.e. de
IRETAMA

Férias
04 a 07/04/19
Férias
05/03 a 03/04/19

111ª z.e. de
TELÊMACO BORBA

1171/19
1156/19
0983/19
0982/19
1050/19
1003/19
0912/19
1148/19
1003/19
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JOÃO BATISTA DE ALMEIDA
Promotor de Justiça da 03ª PJ de UMUARAMA
(Conforme Quadro de Antiguidade Eleitoral)
SILVIA TESSARI FREIRE
Promotora de Justiça da 13ª PJ de CASCAVEL
(Conforme Quadro de Antiguidade Eleitoral)
ADOLFO VAZ DA SILVA
Promotor de Justiça da 04ª PJ de FAZENDA RIO GRANDE
(Conforme Quadro de Antiguidade Eleitoral)
EDVALDO JOSÉ DE LIMA
Promotor de Justiça da 05ª PJ de LONDRINA
(Conforme Quadro de Antiguidade Eleitoral)
ELAINE LOPO RODRIGUES
Promotora de Justiça da 02ª PJ de CIANORTE
(Conforme Quadro de Antiguidade Eleitoral)
LUCAS LOSCH ABAID
Promotor Substituto da 65ª Seção Judiciária de CORONEL VIVIDA
(Alterando em parte a Portaria nº 43/19-PRE)
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142ª z.e. de
UMUARAMA

Licença Especial
26/02/19

1099/19

143ª z.e. de
CASCAVEL

Férias
07 e 08/03/19

1174/19

144ª z.e. de
FAZENDA RIO GRANDE

Férias
07 a 21/03/19

6655/18

146ª z.e. de
LONDRINA

Licença para
Tratamento de Saúde
19 a 23/02/19

1112/19

149ª z.e. de
CIANORTE

Férias
01 a 30/03/19

1003/19

151ª z.e. de
SÃO JOÃO

Férias
25 a 27/02/19

0330/19

LUCAS LOSCH ABAID
Promotor Substituto da 65ª Seção Judiciária de CORONEL VIVIDA

151ª z.e. de
SÃO JOÃO

LUCAS LOSCH ABAID
Promotor Substituto da 65ª Seção Judiciária de CORONEL VIVIDA
ESDRAS SOARES VILAS BOAS RIBEIRO
Promotor de Justiça da PJ de AMPERE
(Alterando em parte a Portaria nº 65/19-PRE)
JOÃO LUIZ MARQUES FILHO
Promotor de Justiça da 02ª PJ de QUEDAS DO IGUAÇU
(Conforme Quadro de Antiguidade Eleitoral)

151ª z.e. de
SÃO JOÃO

Licença para
Tratamento de Saúde
01/03/19
Afastamento
28/02/19

162ª z.e. de
SALTO DO LONTRA

Afastamento
25/02/19

0717/19 e
1015/19

163ª z.e. de
QUEDAS DO IGUAÇU

Afastamento
06 a 08/03/19

1094/19

Férias
25/03 a 23/04/19

1003/19

JULYETH ALAMINI DOS SANTOS
Promotora Substituta da 56ª Seção Judiciária de REALEZA
LUCAS LOSCH ABAID
Promotor Substituto da 65ª Seção Judiciária de CORONEL VIVIDA
RENAN GUILHERME GÓES DE LIMA
Promotor Substituto da 68ª Seção Judiciária de IPORÃ

165ª z.e. de
CAPITÃO LEÔNIDAS
MARQUES
168ª z.e. de
MANGUEIRINHA
172ª z.e. de
ICARAÍMA

Férias
01 a 30/03/19
Férias
28/02 a 01/03/19
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1181/19
1204/19

1003/19
1010/19

DENISON SOARES DE ALMEIDA
Promotor de Justiça da 04ª Seção Judiciária de CURITIBA
(Conforme Quadro de Antiguidade Eleitoral)

174ª z.e. de CURITIBA

Férias
06/03 a 04/04/19

1003/19

GUILHERME DE BARROS PERINI
Promotor de Justiça da 05ª PJ de CAMPO LARGO
(Conforme Quadro de Antiguidade Eleitoral)

182ª z.e. de
CAMPO LARGO

Licença para
Tratamento de Saúde
22/02/19

1074/19

ALAN ROGÉRIO VENDRAME DE SOUZA
Promotor de Justiça da 03ª PJ de PINHAIS
(Conforme Quadro de Antiguidade Eleitoral)

188ª z.e. de
PINHAIS

Férias
18/02/19

1084/19

RICARDO MALEK FREDEGOTTO
Promotor de Justiça da 03ª PJ de MARINGÁ
(Conforme Quadro de Antiguidade Eleitoral)

192ª z.e. de
MARINGÁ

Férias
11 a 17/03 e de 19 a
20/03/19

1003/19

JULIO CESAR DA SILVA
Promotor de Justiça da 23ª PJ de MARINGÁ
(Conforme Quadro de Antiguidade Eleitoral)

192ª z.e. de
MARINGÁ

Férias
18/03/19

1003/19

CRISTIANE ROSSI
Promotora de Justiça da 10ª PJ de MARINGÁ
(Conforme Quadro de Antiguidade Eleitoral)

192ª z.e. de
MARINGÁ

Férias
21 a 25/03/19

1003/19

CAROLINA DIAS AIDAR DE OLIVEIRA
Promotora de Justiça da 02ª PJ de MATINHOS
(Conforme Quadro de Antiguidade Eleitoral)

194ª z.e. de
MATINHOS

Afastamento
11 a 22/03/19

1209/19

ELOISA HELENA MACHADO
Procuradora Regional Eleitoral
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PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE PERNAMBUCO
##ÚNICO: | EXTRA-PE - PRM-PET-PE-00002956-2019|

PORTARIA Nº 6, DE 11 DE MARÇO DE 2019
Ref.: Procedimento Preparatório Nº 1.26.001.000121/2018-17
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República signatário, no exercício das atribuições constitucionais
conferidas pelo art. 129 da Constituição da República,
CONSIDERANDO o rol de atribuições elencadas nos arts. 127 e 129 da Constituição Federal;
CONSIDERANDO ser função institucional do Ministério Público Federal promover o inquérito civil e a ação civil pública na tutela
do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos (art. 129, inc. III, da CF/88);
CONSIDERANDO ser função do Ministério Público zelar pela observância dos princípios constitucionais e pelo respeito do Poder
Público e serviços de relevância pública aos direitos assegurados na Constituição da República (art. 129, inc. II, da CF/88);
CONSIDERANDO que o presente procedimento foi instaurado para apurar o contido no Termo de Declaração colhido nesta PRM,
em que narram a dificuldade de manterem o tratamento necessário para seus filhos, portadores de pés tortos, concernente à morosidade em agendar
consultas com o especialista em traumato ortopedia do Hospital de Urgências e Traumas em Petrolina/PE, Dr. HAROLDO CÉZAR DE FARIAS
PEREIRA.
CONSIDERANDO o disposto na Resolução nº 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público e na
Resolução nº 87, de 03 de agosto de 2006, do Conselho Superior do Ministério Público Federal, alterados pela Resolução CSMPF n.º 106 de 06 de abril
de 2010;
RESOLVE CONVERTER, nos termos do art. 2º, § 6º, da Resolução nº 23/2007 do CNMP, o presente procedimento preparatório em
INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO.
Em cumprimento à Resolução nº 87/2006 do CSMPF, com as alterações promovidas pela Resolução nº 106/2010 do mesmo Conselho
Superior:
a) Autue-se a presente Portaria, acompanhada do presente procedimento administrativo;
b) Comunique-se à Procuradoria Federal do Direito dos Cidadãos, por meio eletrônico, informando da sua instauração, em
observância ao art. 6º da Resolução n.º 87/2006, enviando cópia desta portaria, a fim de que lhe seja dada a devida publicidade, nos termos do art. 16 da
Resolução nº 87/2006; e
c) Obedeça-se, para a conclusão deste Inquérito Civil, o prazo de 01 (um) ano, consoante estabelecido no art. 9º da Resolução n.º
23/2007 do CNMP e no art. 15 da Resolução n.º 87/2006 do CSMPF, devendo a Secretaria realizar o acompanhamento do prazo, mediante certidão nos
autos após o seu transcurso.
ELTON LUIZ FREITAS MOREIRA
Procurador da República
##ÚNICO: | EXTRA-PE - PRM-PET-PE-00002987-2019|

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA DE 12 DE MARÇO DE 2019
A Procuradoria da República no Município de Petrolina, no uso de suas atribuições legais e institucionais e nos termos do art. 129,
II, c/c art. 37, caput, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, nos arts. 2º e 5º, V, “a”, da Lei Complementar nº 75/93 e na Resolução
nº 82, de 29 de fevereiro de 2012, alterada pela Resolução nº 159, de 14 de fevereiro de 2017, ambas do Conselho Nacional do Ministério Público, com
o objetivo de debater e refletir sobre a efetividade da Rede Interestadual de Atenção à Saúde do Vale do Médio São Francisco – Rede PEBA, como
instrumento de promoção da saúde, CONVIDA representantes dos setores público, privado, da sociedade civil organizada e da comunidade para participar
de AUDIÊNCIA PÚBLICA, a ser realizada no dia 05 de abril de 2019, de 09:00 às 13:00 horas, no auditório Josepha de Souza Coelho, nas dependências
da Subseção Judiciária de Petrolina, na Praça Santos Dumont, 101 – Centro – Petrolina.
A audiência, realizada na forma de exposições e manifestações verbais, por convidados e participantes, será conduzida pela
Procuradora da República Ticiana Sales Nogueira. A participação é garantida a todo cidadão e autoridades interessadas. As inscrições para fazer uso da
palavra poderão ser realizadas durante a audiência, em formulário próprio a ser distribuído aos participantes.
TICIANA SALES NOGUEIRA
Procuradora da República Polo Petrolina/Juazeiro
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
##ÚNICO: | EXTRA-RJ - PRM-NFR-RJ-00001727-2019|

PORTARIA Nº 2, DE 12 DE MARÇO DE 2019
A Excelentíssima Senhora TATIANA DE NORONHA VERSIANI RIBEIRO, Procuradora da República no Município de GuajaráMirim/Rondônia, no uso de suas atribuições conferidas pelo artigo 129, incisos III e V, da Constituição da República; artigo 5o, incisos I, III “e”, V “a”,
artigo 6º, inciso VII, “a” e “c”, e inciso XX, e art. 8º, II, IV, V e VII da Lei Complementar no 75/1993;
CONSIDERANDO que o Ministério Público Federal é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado,
incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis nos termos do art. 127 da
Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 (CF/88);
CONSIDERANDO que cumpre ao Ministério Público Federal zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de
relevância pública aos direitos assegurados nesta Constituição, promovendo as medidas necessárias à sua garantia, na forma do art. 129, inciso II;
CONSIDERANDO que é função institucional do Ministério Público Federal promover o inquérito civil e a ação civil pública para a
proteção de interesses difusos e coletivos;
CONSIDERANDO que é função institucional do Ministério Público da União zelar pela observância dos princípios constitucionais
relativos à educação, consoante o disposto no art. 5º, inciso II, alínea “d”, da Lei Complementar nº 75/1993;
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CONSIDERANDO que, dentre as funções acima mencionadas, compreende-se a defesa dos direitos e interesses coletivos,
especialmente das comunidades indígenas, da família, da criança, do adolescente e do idoso; (art. 5º, inc. III, “e” da LC 75/93);
CONSIDERANDO que os povos indígenas e tribais deverão gozar plenamente dos direitos humanos e liberdades fundamentais, sem
obstáculos nem discriminação (art. 3º da Convenção 169 da OIT).
CONSIDERANDO que tramita nesta procuradoria a Notícia de Fasto nº 1.31.000.000128/2018-69, autuada para apurar denúncia
formulada pelos povos indígenas em relação à falta de transparência quanto a seleção de candidatos indígenas que participaram do Vestibular Intercultural,
obtendo notas consideradas acessíveis ao respectivo curso e não sendo selecionados para tanto;
CONSIDERANDO que encontra-se esgotado o prazo de vencimento do citado Procedimento;
RESOLVE
CONVERTER a Notícia de Fato 1.31.000.000128/2018-69 em Inquérito Civil com a finalidade de apurar denúncia formulada pelos
povos indígenas, em relação à suposta falta de transparência quanto a seleção de candidatos indígenas que participaram do Vestibular Intercultural,
obtendo notas consideradas acessíveis ao respectivo curso, mas que não foram selecionados para tanto.
DETERMINAR como diligências preliminares as seguintes:
a) Registre-se e autuem-se os documentos como INQUÉRITO CIVIL, devendo o feito ser iniciado por meio desta Portaria. Havendo
novos documentos pertinentes, deverão ser juntados ou apensados.
b) Apor na identificação do IC o seguinte resumo: apurar denúncia formulada pelos povos indígenas, em relação à suposta falta de
transparência quanto a seleção de candidatos indígenas que participaram do Vestibular Intercultural, obtendo notas consideradas acessíveis ao respectivo
curso, mas que não foram selecionados para tanto;
c) Reitere-se o ofício n. 319/2018, considerando que até o presente momento ainda não foram encaminhadas as informações
complementares solicitadas;
d) Cientifique-se a 6ºCCR, encaminhando-lhe cópia desta portaria, solicitando a devida publicação na Imprensa Oficial.
TATIANA DE NORONHA VERSIANI RIBEIRO
Procuradora da República
##ÚNICO: | EXTRA-RJ - PR-RJ-00023572-2019|

PORTARIA Nº 88, DE 12 DE MARÇO DE 2019
EMENTA: “EXTINTO GABINETE DE INTERVENÇÃO FEDERAL.
SUPOSTO FAVORECIMENTO DA EMPRESA GLOCK. CONTRATAÇÃO
DIRETA POR DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 26/2018 PARA AQUISIÇÃO
DE PISTOLAS PARA ÓRGÃOS DE SEGURANÇA DO ESTADO –
DESCUMPRIMENTO DO ACÓRDÃO Nº 1358/2018 – TCU”
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por intermédio do Procurador da República subscritor, com lastro nos arts. 127 e 129 da
Constituição da República de 1988, bem como art. 6º, incisos V e XIV, 7º, inciso III e art. 8º da Lei Complementar n° 75/93, na Resolução nº 23, de 17
de setembro de 2007, do CNMP e na Resolução nº 87, de 06 de abril de 2010, especialmente os artigos 1º, 2º, inciso I e 5º, do CSMPF;
CONSIDERANDO a atribuição do Ministério Público Federal para a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses
sociais e individuais indisponíveis, atuando na defesa dos direitos difusos e coletivos, nos termos do art. 5º, III, alíneas “c” e “e”, art. 6º, VII, “a”, XIV
da Lei Complementar n 75/93;
CONSIDERANDO que compete ao Ministério Público Federal promover o Inquérito Civil e a Ação Civil Pública para a proteção do
patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos, bem como promover ações necessárias ao exercício de suas
funções institucionais, em defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses individuais indisponíveis;
CONSIDERANDO que o inquérito civil pode ser instaurado quanto a fatos que digam respeito ou acarretem danos efetivos ou
potenciais;
CONSIDERANDO que estão sujeitos ao Controle Externo da Atividade Policial, na forma do art. 129, inciso VII da Constituição da
República, não apenas os organismos policiais em sentido estrito e orgânico, mas qualquer outro órgão ou instituição civil ou militar, à qual seja atribuída
parcela do poder de polícia relacionada com a segurança pública e persecução criminal, conforme dispõe o artigo da Resolução nº 20 de 28 de maio de
2007, do CNMP;
CONSIDERANDO que ao aludir a parcela do poder de polícia relacionada com a segurança pública e a persecução criminal, colocouse no âmbito do controle externo tanto as atividades de polícia administrativa quanto as de polícia judiciária;1
CONSIDERANDO que pelo critério formal objetivo as funções do Estado caracterizam-se pelo regime jurídico ao qual estão
submetidas, não influenciando na categorização a qualidade do agente público;
CONSIDERANDO as atribuições do 52º Ofício Exclusivo Controle Externo da Atividade Policial sobre os procedimentos relativos
a atividade policial, consoante aplicação do art. 57 da Portaria nº 578/2014, acrescentado pela Portaria PR-RJ nº 1494/20161.
CONSIDERANDO que o Controle Externo da Atividade Policial não se restringe a aspectos criminais, incluindo eventuais atos de
improbidade, além da legalidade e eficiência dos atos administrativos e operacionais praticados no curso da atividade policial, incluídos os níveis
estratégicos, operacionais e táticos;
CONSIDERANDO os termos da Resolução 87, de 6 de abril de 2010 do CSMPF ao dispor que se, no decurso do inquérito civil,
novos fatos indicarem necessidade de investigação de objeto diverso do que estiver sendo investigado, o membro do Ministério Público poderá aditar a
portaria inicial ou determinar a extração de peças para instauração de outro inquérito civil, respeitadas as normas relativas à divisão de atribuições
(Resolução 87, de 6 de abril de 2010, art. 5º, parágrafo único;
CONSIDERANDO que se revela discutível a opção do GIFRJ pela Contratação Direta, por Dispensa de Licitação, bem como por
não restarem atendidos os requisitos determinados pelo Acórdão nº 1358/2018 – TCU;
CONSIDERANDO possíveis irregularidades no âmbito da dispensa de licitação 26/2018, do extinto Gabinete de Intervenção Federal
na Área de Segurança Pública no Estado do Rio de Janeiro, voltada à aquisição de pistolas para a Polícia Civil, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros
Militar e Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Estado do Rio de Janeiro;
CONSIDERANDO as alterações do edital, sem quaisquer justificativas, que favoreceram a empresa GLOCK AMERICA SA;
Documento assinado digitalmente conforme MP nº- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço
eletrônico http://www.transparencia.mpf.mp.br/diario-e-boletim/diario-eletronico-dmpf-e.

DMPF-e Nº 49/2019- EXTRAJUDICIAL

Divulgação: quarta-feira, 13 de março de 2019

Publicação: quinta-feira, 14 de março de 2019

215

CONSIDERANDO possível papel de intermediação da GLOCK AMERICA SA ao comprar as pistolas da fabricante GLOCK
GES.M.B.H, restando a esta a função de subcontratada, e posteriormente revendê-las, o que configuraria a desclassificação no processo licitatório;
CONSIDERANDO o descumprimento da norma editalícia pela empresa GLOCK AMERICA SA, o que exigiria a sua
INABILITAÇÃO, por clara ofensa ao item 18.4.7 do TEO;
CONSIDERANDO que aparentemente nenhuma arma de fogo atendia ao Termo de Especificação do Objeto original, mas que após
alterações, somente a pistola Glock G22 Gen4 atendia as especificações de forma exclusiva;
CONSIDERANDO que as solicitações do Ofício MPF/PRRJ/GAB/DSA nº 1607/2019 NÃO foram atendidas;
CONSIDERANDO a necessidade de continuidade das investigações e diligências;
RESOLVE:
1º) Instaurar INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO2, vinculado ao Procedimento Preparatório Nº 1.30.001.000317/2019-60 com a seguinte
ementa: “EXTINTO GABINETE DE INTERVENÇÃO FEDERAL. SUPOSTO FAVORECIMENTO DA EMPRESA GLOCK. CONTRATAÇÃO
DIRETA POR DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 26/2018 PARA AQUISIÇÃO DE PISTOLAS PARA ÓRGÃOS DE SEGURANÇA DO ESTADO –
DESCUMPRIMENTO DO ACÓRDÃO Nº 1358/2018 – TCU”
2º) Expedição de Ofício ao Secretário de Estado da Casa Civil e Governança, reiterando o Ofício MPF/PRRJ/GAB/DSA nº 1607/2019
cujas solicitações não foram atendidas.
3º) Publique-se.
ANA PADILHA LUCIANO DE OLIVEIRA
Procuradora da República
(Em substituição)
##ÚNICO: | EXTRA-RJ - PR-RJ-00023568-2019|

PORTARIA Nº 89, DE 12 DE MARÇO DE 2019
EMENTA: “DELEMIG – CARÊNCIA DE SERVIDORES NO
ATENDIMENTO DE REFUGIADOS E MIGRANTES NO NÚCLEO DE
REGISTRO DE ESTRANGEIRO”
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por intermédio do Procurador da República subscritor, com lastro nos arts. 127 e 129 da
Constituição da República de 1988, bem como art. 6º, incisos V e XIV, 7º, inciso III e art. 8º da Lei Complementar n° 75/93, na Resolução nº 23, de 17
de setembro de 2007, do CNMP e na Resolução nº 87, de 06 de abril de 2010, especialmente os artigos 1º, 2º, inciso I e 5º, do CSMPF;
CONSIDERANDO a atribuição do Ministério Público Federal para a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses
sociais e individuais indisponíveis, atuando na defesa dos direitos difusos e coletivos, nos termos do art. 5º, III, alíneas “c” e “e”, art. 6º, VII, “a”, XIV
da Lei Complementar n 75/93;
CONSIDERANDO que compete ao Ministério Público Federal promover o Inquérito Civil e a Ação Civil Pública para a proteção do
patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos, bem como promover ações necessárias ao exercício de suas
funções institucionais, em defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses individuais indisponíveis;
CONSIDERANDO que o inquérito civil pode ser instaurado quanto a fatos que digam respeito ou acarretem danos efetivos ou
potenciais;
CONSIDERANDO que estão sujeitos ao Controle Externo da Atividade Policial, na forma do art. 129, inciso VII da Constituição da
República, não apenas os organismos policiais em sentido estrito e orgânico, mas qualquer outro órgão ou instituição civil ou militar, à qual seja atribuída
parcela do poder de polícia relacionada com a segurança pública e persecução criminal, conforme dispõe o artigo da Resolução nº 20 de 28 de maio de
2007, do CNMP;
CONSIDERANDO que ao aludir a parcela do poder de polícia relacionada com a segurança pública e a persecução criminal, colocouse no âmbito do controle externo tanto as atividades de polícia administrativa quanto as de polícia judiciária;
CONSIDERANDO que pelo critério formal objetivo as funções do Estado caracterizam-se pelo regime jurídico ao qual estão
submetidas, não influenciando na categorização a qualidade do agente público;
CONSIDERANDO as atribuições do 52º Ofício Exclusivo Controle Externo da Atividade Policial sobre os procedimentos relativos
a atividade policial, consoante aplicação do art. 57 da Portaria nº 578/2014, acrescentado pela Portaria PR-RJ nº 1494/2016.
CONSIDERANDO que o Controle Externo da Atividade Policial não se restringe a aspectos criminais, incluindo eventuais atos de
improbidade, além da legalidade e eficiência dos atos administrativos e operacionais praticados no curso da atividade policial, incluídos os níveis
estratégicos, operacionais e táticos;
CONSIDERANDO os termos da Resolução 87, de 6 de abril de 2010 do CSMPF ao dispor que se, no decurso do inquérito civil,
novos fatos indicarem necessidade de investigação de objeto diverso do que estiver sendo investigado, o membro do Ministério Público poderá aditar a
portaria inicial ou determinar a extração de peças para instauração de outro inquérito civil, respeitadas as normas relativas à divisão de atribuições
(Resolução 87, de 6 de abril de 2010, art. 5º, parágrafo único;
CONSIDERANDO a significativa diminuição do quantitativo de servidores para realização de renovação de protocolos na cidade do
Rio de Janeiro e, por conseguinte, da renovação de protocolo dos refugiados;
CONSIDERANDO que a solicitação do Ofício nº 1009/2019/GAB/ESOB ainda não foi atendida;
CONSIDERANDO a necessidade de continuidade das investigações e diligências;
RESOLVE:
1º) Instaurar INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO, vinculado ao Procedimento Preparatório Nº 1.30.001.001752/2018-21 com a seguinte
ementa: “DELEMIG – CARÊNCIA DE SERVIDORES NO ATENDIMENTO DE REFUGIADOS E MIGRANTES NO NÚCLEO DE REGISTRO DE
ESTRANGEIRO”
Documento assinado digitalmente conforme MP nº- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço
eletrônico http://www.transparencia.mpf.mp.br/diario-e-boletim/diario-eletronico-dmpf-e.
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2º) Expedição de Ofício ao Diretor-Geral da Polícia Federal, reiterando o Ofício nº 1009/2019/GAB/ESOB cujas solicitações não
foram atendidas.
3º) Publique-se.
ANA PADILHA LUCIANO DE OLIVEIRA
Procuradora da República
(Em substituição)
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
##ÚNICO: | EXTRA-RN - PR-RN-00009496-2019|

PORTARIA N° 2, DE 10 DE MARÇO DE 2019
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pela Procuradora da República signatária, no exercício das atribuições constitucionais
conferidas pelo art. 129 da Constituição da República, e:
a) considerando o rol de atribuições elencadas nos arts. 127 e 129 da Constituição Federal;
b) considerando a incumbência prevista no art. 6º, VII, b, e art. 7º, inciso I, da mesma Lei Complementar;
c) considerando que o objeto do presente procedimento administrativo se insere no rol de atribuições do Ministério Público Federal;
d) considerando o disposto na Resolução n. 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público;
e) considerando a necessidade de realização de novas diligências;
Converte o Procedimento Preparatório autuado sob o n. 1.28.000.001159/2018-42, em Inquérito Civil de igual numeração, tendo por
objeto, em atendimento ao contido no art. 4º, da Resolução CNMP n. 23/2007, a apuração dos fatos abaixo especificados:
DESCRIÇÃO RESUMIDA DOS FATOS INVESTIGADOS:
Irregularidades em licitação no âmbito da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos/SEMARH. Licitação nº
03/2017, objetivando a contratação de empresa de consultoria especializada para a realização dos estudos de revisão e atualização do plano estadual de
recursos hídricos do Estado do Rio Grande do Norte. Verbas da União. Denúncia de ausência de isonomia no processo licitatório e possível favorecimento
de algumas empresas.
Representante: RHA Engenharia e Consultoria S/S Ltda – EPP
Representado: Secretaria de Estado do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do RN
Determina que seja comunicada a Egrégia 5ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal a respeito do presente
ato, para conhecimento e publicação, nos termos dos arts. 4º, VI, e 7º, § 2º, I e II, da Resolução CNMP nº 23/2007.
Requer, por fim, que sejam realizados os registros de estilo junto ao sistema de cadastramento informático.
FERNANDO ROCHA DE ANDRADE
Procurador da República
##ÚNICO: | EXTRA-RN - PR-RN-00009495-2019|

PORTARIA Nº 3, DE 10 DE MARÇO DE 2019
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pela Procuradora da República signatária, no exercício das atribuições constitucionais
conferidas pelo art. 129 da Constituição da República, e:
a) considerando o rol de atribuições elencadas nos arts. 127 e 129 da Constituição Federal;
b) considerando a incumbência prevista no art. 6º, VII, b, e art. 7º, inciso I, da mesma Lei Complementar;
c) considerando que o objeto do presente procedimento administrativo se insere no rol de atribuições do Ministério Público Federal;
d) considerando o disposto na Resolução n. 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público;
e) considerando a necessidade de realização de novas diligências;
Converte o Procedimento Preparatório autuado sob o n. 1.28.000.001191/2018-28, em Inquérito Civil de igual numeração, tendo por
objeto, em atendimento ao contido no art. 4º, da Resolução CNMP n. 23/2007, a apuração dos fatos abaixo especificados:
DESCRIÇÃO RESUMIDA DOS FATOS INVESTIGADOS:
Apuração de responsabilidade funcional de militares do Exército. Denúncia de abuso de poder; manipulação de junta médica
pertinente; ofensa à honra e à dignidade e outras irregularidades. Fatos ocorridos em meados de 2013, no âmbito do 7º Batalhão de Engenharia de
Combate (7º BE CMB), organização militar do Exército Brasileiro, sediada nesta Capital, em detrimento do Cabo Clayton Antas Valcácio, militar da
respectiva força, servindo no aludido batalhão. Ilicitudes praticadas pelo comandante da mencionada unidade militar, conforme manifestação da esposa
e curadora do referido Cabo.
Representante: Patricia Karina de Azevedo Gonçalves
Representado: Jailson Lima e outros
Determina que seja comunicada a Egrégia 5ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal a respeito do presente
ato, para conhecimento e publicação, nos termos dos arts. 4º, VI, e 7º, § 2º, I e II, da Resolução CNMP nº 23/2007.
Requer, por fim, que sejam realizados os registros de estilo junto ao sistema de cadastramento informático.
FERNANDO ROCHA DE ANDRADE
Procurador da República
Documento assinado digitalmente conforme MP nº- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço
eletrônico http://www.transparencia.mpf.mp.br/diario-e-boletim/diario-eletronico-dmpf-e.
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PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
##ÚNICO: | EXTRA-RS - PRM-BAG-RS-00000709-2019|

PORTARIA Nº 6, DE 12 DE MARÇO DE 2019
TUTELA COLETIVA. Objeto: Apurar irregularidades na construção da EMEF
Nossa Senhora das Graças, no município de Bagé/RS, obra executada pela
empresa Messias e Quintana Engenharia Ltda. Tema: Improbidade Administrativa
– 5ª CCR
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pela Procuradora da República signatária, no exercício das atribuições constitucionais
conferidas pelo art. 129 da Constituição da República, e
CONSIDERANDO que incumbe ao Ministério Público, como instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, a
defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis (art. 127, caput, da CRFB/88; art. 1º da Lei
Complementar nº 75/93);
CONSIDERANDO que é função institucional do Ministério Público Federal zelar pelo efetivo respeito dos poderes públicos e dos
serviços de relevância pública aos direitos assegurados na Constituição Federal, promovendo as medidas necessárias à sua garantia, bem como promover
o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção do patrimônio público e social e de outros interesses difusos e coletivos (art. 129, incisos II e III,
da CRFB/88; art. 8°, § 1°, da Lei n° 7.347/85 c/c art. 1º da Resolução n° 87/2006, do CSMPF);
CONSIDERANDO que esgotado o prazo de tramitação do respectivo procedimento preparatório ainda há diligências em curso que
são indispensáveis aos esclarecimento dos fatos investigados.
Resolve INSTAURAR INQUÉRITO CIVIL, vinculado à 5ª CCR do MPF, de acordo com o objeto em epígrafe.
AUTUE-SE e REGISTRE-SE esta Portaria com os documentos pertinentes; PUBLIQUE-SE o ato, na forma do art. 5º, VI, da Res.
87/2006, do CSMPF, e do art. 7º, § 2º, I, da Res. 23/2007, do CNMP.
Com a resposta do ofício PRM-BAG-RS-00000234/2019, venham conclusos ao gabinete para análise e deliberações.
AMANDA GUALTIERI VARELA
Procuradora da República
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RONDÔNIA
##ÚNICO: | EXTRA-RO - PRM-GMI-RO-00000695-2019|

PORTARIA Nº 2, DE 12 DE MARÇO DE 2019
A Excelentíssima Senhora TATIANA DE NORONHA VERSIANI RIBEIRO, Procuradora da República no Município de GuajaráMirim/Rondônia, no uso de suas atribuições conferidas pelo artigo 129, incisos III e V, da Constituição da República; artigo 5º, incisos I, III “e”, V “a”,
artigo 6º, inciso VII, “a” e “c”, e inciso XX, e art. 8º, II, IV, V e VII da Lei Complementar no 75/1993;
CONSIDERANDO que o Ministério Público Federal é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado,
incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis nos termos do art. 127 da
Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 (CF/88);
CONSIDERANDO que cumpre ao Ministério Público Federal zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de
relevância pública aos direitos assegurados nesta Constituição, promovendo as medidas necessárias à sua garantia, na forma do art. 129, inciso II;
CONSIDERANDO que é função institucional do Ministério Público Federal promover o inquérito civil e a ação civil pública para a
proteção de interesses difusos e coletivos;
CONSIDERANDO que é função institucional do Ministério Público da União zelar pela observância dos princípios constitucionais
relativos à educação, consoante o disposto no art. 5º, inciso II, alínea “d”, da Lei Complementar nº 75/1993;
CONSIDERANDO que, dentre as funções acima mencionadas, compreende-se a defesa dos direitos e interesses coletivos,
especialmente das comunidades indígenas, da família, da criança, do adolescente e do idoso; (art. 5º, inc. III, “e” da LC 75/93);
CONSIDERANDO que os povos indígenas e tribais deverão gozar plenamente dos direitos humanos e liberdades fundamentais, sem
obstáculos nem discriminação (art. 3º da Convenção 169 da OIT).
CONSIDERANDO que tramita nesta procuradoria a Notícia de Fasto nº 1.31.000.000128/2018-69, autuada para apurar denúncia
formulada pelos povos indígenas em relação à falta de transparência quanto a seleção de candidatos indígenas que participaram do Vestibular Intercultural,
obtendo notas consideradas acessíveis ao respectivo curso e não sendo selecionados para tanto;
CONSIDERANDO que encontra-se esgotado o prazo de vencimento do citado Procedimento;
RESOLVE
CONVERTER a Notícia de Fato 1.31.000.000128/2018-69 em Inquérito Civil com a finalidade de apurar denúncia formulada pelos
povos indígenas, em relação à suposta falta de transparência quanto a seleção de candidatos indígenas que participaram do Vestibular Intercultural,
obtendo notas consideradas acessíveis ao respectivo curso, mas que não foram selecionados para tanto.
DETERMINAR como diligências preliminares as seguintes:
a) Registre-se e autuem-se os documentos como INQUÉRITO CIVIL, devendo o feito ser iniciado por meio desta Portaria. Havendo
novos documentos pertinentes, deverão ser juntados ou apensados.
b) Apor na identificação do IC o seguinte resumo: apurar denúncia formulada pelos povos indígenas, em relação à suposta falta de
transparência quanto a seleção de candidatos indígenas que participaram do Vestibular Intercultural, obtendo notas consideradas acessíveis ao respectivo
curso, mas que não foram selecionados para tanto;
c) Reitere-se o ofício n. 319/2018, considerando que até o presente momento ainda não foram encaminhadas as informações
complementares solicitadas;
d) Cientifique-se a 6ºCCR, encaminhando-lhe cópia desta portaria, solicitando a devida publicação na Imprensa Oficial.
TATIANA DE NORONHA VERSIANI RIBEIRO
Procuradora da República
Documento assinado digitalmente conforme MP nº- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço
eletrônico http://www.transparencia.mpf.mp.br/diario-e-boletim/diario-eletronico-dmpf-e.
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##ÚNICO: | EXTRA-RO - PR-RO-00008043-2019|

PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO DE 1º DE MARÇO DE 2019
Inquérito Civil n° 1.30.001.000160/2015-05
Trata-se de Inquérito Civil remetido com declínio de atribuição pela Procuradoria da República no Rio de Janeiro – PR/RJ, com cópia
do Acórdão nº 12800/2016, da 2ª Câmara do Tribunal de Contas da União, que julgou irregulares as prestações de contas da Sra. REJANE MARQUES
CORREA, relativas a recursos recebidos do CNPq - Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico.
A Sra. REJANE era professora vinculada à Fundação Universidade Federal de Rondônia – UNIR e recebeu recursos do CNPq para
a execução de dois projetos no Estado de Rondônia, por intermédio do Edital MCT/CNPq/CT Amazônia nº 055/2008, no valor de R$ 354.320,01, com
vigência do Termo de Apoio entre 12/12/2008 a 11/12/2011, e Edital MCT/CNPq nº 14/2009 - Universal, no valor de R$ 120.426,00 e vigente entre
25/11/2009 a 24/11/2011.
O TCU identificou diversas irregularidades na prestação de contas e anotou indicativos de ausência de boa-fé da contemplada na
administração dos recursos de origem pública (como exemplo, veja-se o item 4.3 do voto - fl. 20).
Todavia, em razão da ausência de informações acerca da data de ciência das irregularidades, fato necessário para o cálculo
prescricional, oficiou-se ao TCU para obter referida informação e identificar se houve o ressarcimento ao erário.
Ofício nº 0637/2018 do TCU/RJ (fls. 37/38) com cópia dos TC nº 012.284/2014-9, encerrado, e dos processos de cobrança executiva,
TC nº 001.272/2017-9 e 001.273/217-5, cujos documentos foram encaminhados para ajuizamento de ações de cobrança à Procuradoria Geral da União.
É o relatório.
Tendo em vista tratar-se de servidora pública federal no exercício de cargo efetivo, tem-se que a contagem do prazo prescricional
deve observar os ditames do art. 23, inc. II da Lei nº 8.429/92, c/c art. 142, § 1º da Lei nº 8.112/90, sendo de cinco anos, a contar da data em que o fato
irregular tornou-se conhecido.
No caso em questão, verifico que as irregularidades identificadas pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e
Tecnológico – CNPq ocorreram há mais de cinco anos, como se observa do Relatório do Tomador de Contas Especial nº 001/2014, em anexo.
As concessões de recursos ocorreram de dezembro de 2008 a dezembro de 2001. Houve cobranças administrativas entre 2010 e 2012.
As tomadas de contas, por sua vez, foram autuadas em 2011 e 2012. Ou seja, há mais de seis anos já se conheciam as irregularidades.
Também observo que as providências acerca da cobrança dos recursos a serem devolvidos, e respectivas multas, já foram adotadas
pelo TCU, o que dispensa este órgão ministerial da tomada de medidas, consoante o Enunciado nº 8 da 5ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério
Público Federal – 5ª CCR/MPF1.
Ante o exposto, promovo o ARQUIVAMENTO do presente Inquérito Civil.
O encaminhamento à 5ª CCR, para exercício de seu poder revisional, deve se dar apenas na forma eletrônica, por força da orientação
fixada na Sessão Ordinária nº 951, de 20 de abril de 2017, no sentido de que os processos arquivados por motivo de prescrição devem ser movimentados
à 5ª CCR apenas no sistema Único.
Dispensada a ciência ao representante (TCU/RJ) por se tratar de dever de ofício.
Assim sendo, determino à Secretaria que:
a) Junte aos autos o Relatório do Tomador de Contas Especial nº 001/2014, acostado na contracapa.
b) Publique na forma do art. 16, § 1º, I, da Resolução CSMPF nº 87/2006;
c) Após, expeça ofício de encaminhamento e movimente os autos apenas no sistema Único para homologação do arquivamento pela
5ª CCR, mantendo-se os autos físicos nesta unidade.
Cumpra-se.
REGINALDO PEREIRA DA TRINDADE
Procurador da República
Em substituição no 7º Ofício
##ÚNICO: | EXTRA-RO - PR-RO-00007986-2019|

PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO DE 7 DE MARÇO DE 2019
Procedimento Preparatório n° 1.31.000.000315/2018-62
O procedimento preparatório em epígrafe foi autuado por força da representação de 14/06/2017, na qual se relata que a servidora da
Fundação Universidade Federal de Rondônia – UNIR, Sra. ANA LUCIA CARVALHO DE SOUZA, matrícula SIAPE nº 2104777, CPF nº 201.624.56204, foi designada pela Portaria 563/2017 para atuar como Secretária da Diretoria Administrativa do campus de Porto Velho, somente para receber a
gratificação da função.
Na representação relatou-se que a Sra. ANA LÚCIA atuava como Gerente da Divisão de Protocolo Administrativo (que possui
gratificação bem inferior ao de Secretária) e não teria relação com a unidade para a qual fora designada.
É o relatório.
Os atos ora versados indicam, a princípio, um desvio de finalidade inerente à função gratificada designada à servidora da
Universidade.
O desvio de finalidade é ato notadamente ilegal, em oposição, no tocante aos servidores públicos federais em geral, ao disposto na
Lei nº 8.112/90, que demanda o efetivo desempenho das atribuições da função de confiança para o exercício da função (arts. 15, 62).
No entanto, os atos de improbidade administrativa demandam grave dano à administração pública, situação que não se verifica, a
princípio, na representação. A razoabilidade e a proporcionalidade devem balizar as sanções, haja vista que os efeitos deletérios são incontornáveis.
Nada obstante, os fatos relatados devem ser apurados administrativamente e, caso confirmado o desvio de finalidade da função
gratificada recebida, deve ser encaminhada cópia do processo apuratório a este órgão ministerial.
Destarte, promovo o ARQUIVAMENTO do presente Procedimento Preparatório, com fulcro no art. 17, caput1, da Resolução nº 87,
de 6 de abril de 2010, do Conselho Superior do Ministério Público Federal - CSMPF.
Determino à Secretaria que:
Documento assinado digitalmente conforme MP nº- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço
eletrônico http://www.transparencia.mpf.mp.br/diario-e-boletim/diario-eletronico-dmpf-e.
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a) Publique esta promoção de arquivamento, na forma do art. 16, § 1º, I, da Resolução CSMPF nº 87/2010;
b) Notifique a representante;
c) Encaminhe cópia integral dos autos, em mídia digital, à Reitoria da UNIR, para que tome as providências acerca de apuração de
responsabilidade quanto aos fatos relatados, encaminhando-se cópia dos atos conclusivos a este MPF, se for confirmado eventual ato de improbidade
administrativa;
d) Após, encaminhe os autos à 5ª CCR, no prazo de 3 (três) dias, conforme art. 17, § 2º da multicitada Resolução.
REGINALDO PEREIRA DA TRINDADE
Procurador da República
Em substituição no 7º Ofício
##ÚNICO: | EXTRA-RO - PR-RO-00007836-2019|

PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO DE 7 DE MARÇO DE 2019
Inquérito Civil n° 1.31.000.000726/2017-77
O Inquérito Civil em epígrafe foi autuado perante o 2º Ofício desta Procuradoria por força da representação de 08/04/2017 do docente
da FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA - UNIR, Sr. JÚLIO CÉSAR BARRETO ROCHA, na qual relata inadequações em
procedimentos administrativos da Universidade.
O representante postulou ao MPF ajuda para a volta à normalidade administrativa da UNIR, ofendida por atos do Reitor, Sr. ARI
MIGUEL TEIXEIRA ORT, o Chefe de Gabinete, Sr. ADILSON SIQUEIRA DE ANDRADE, e o Chefe de Departamento, Sr. LUIS FERNANDO
NOVOA GARZON, requer acolhimento de pedido de férias do representante, de pedido de entregar de documento comprobatório de revalidação de
título doutoral da professora Berenice Tourinho, apuração de servidores em exercício com condenações criminais e solicita, por fim, proteção judicial a
ele e sua esposa.
Solicitou-se à UNIR cópia dos processos administrativos disciplinares - PAD’s instaurados em face do representante (fl. 48), o que
foi respondido (fls. 51/52).
No Despacho de fls. 55/56 promoveu-se a análise dos PAD’s encaminhados e de outras temáticas, bem como solicitou-se
agendamento de reunião com o representante. Contudo, a titular do 2º Ofício declarou-se posteriormente suspeita para atuar no feito (fl. 57), vindo os
autos redistribuídos ao 7º Ofício.
É o relatório.
A representação que encetou o presente feito demonstra um quadro de inadequação administrativa da Universidade Federal de
Rondônia. Todavia, algumas ponderações devem ser efetuadas.
Quanto à menção de abertura de procedimentos disciplinares desarrazoados pela Reitoria, verificou-se que já há procedimento em
trâmite, IC nº 1.31.000.001031/2016-21, apurando a referida questão. Houve, inclusive, expedição da Recomendação nº 19/2016 (cópia às fls. 15/19) no
bojo daqueles autos.
Ademais, compartilho do posicionamento da Procuradora previamente oficiante no tocante a certas demandas (fls. 55/56). Transcrevo:
“De outro passo, verifico que alguns dos requerimentos formulados fogem à alçada desta Procuradoria da República, haja vista a
impossibilidade de atuação em questões internas à Universidade Federal de Rondônia, como a discricionariedade da Administração Pública na autorização
do período de gozo de férias por servidor, por exemplo. Ademais, incabível o pedido de proteção judicial à família do denunciante.” (Grifei)
De igual modo, não incumbe ao MPF o pedido de obtenção de documentos de interesse particular, a exemplo do título de doutorado
da Professora Berenice Tourinho. Ao postulante são admitidos meios administrativos e judiciais aptos a atender sua pretensão, porém sem a intervenção
deste Parquet.
Entende-se prejudicada a análise dos PAD’s instaurados, uma vez que ensejaria sobreposição da atuação do Procurador da República
titular do Inquérito Civil nº 1.31.000.001031/2016-21, vinculado ao 5º Ofício da Procuradoria.
Por derradeiro, em relação ao relato de exercício de cargo público por pessoa condenada criminalmente, embora não se tenha
mencionado a ação penal, bem como tenha restado infrutífera a busca por processos criminais em face do Sr. ADILSON SIQUEIRA DE ANDRADE no
âmbito da Seção Judiciária de Rondônia e da Comarca de Porto Velho do Tribunal de Justiça de Rondônia, verifica-se que, na representação (fl. 08), há
menção de que a pena de detenção fora substituída por uma de serviços à comunidade.
Contudo, o Código Penal impõe a perda do cargo ou função pública em casos bastante específicos. Senão, vejamos:
Art. 92 - São também efeitos da condenação: (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
I - a perda de cargo, função pública ou mandato eletivo: (Redação dada pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)
a) quando aplicada pena privativa de liberdade por tempo igual ou superior a um ano, nos crimes praticados com abuso de poder ou
violação de dever para com a Administração Pública; (Incluído pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)
b) quando for aplicada pena privativa de liberdade por tempo superior a 4 (quatro) anos nos demais casos. (Incluído pela Lei nº 9.268,
de 1º.4.1996)
(...)
Ademais, as penas restritivas de direitos são cominadas em substituição à pena privativa de liberdade fixada em quantidade inferior
a um ano, ou nos crimes culposos, a teor do art. 54 do Código Penal - CP. Destarte, ainda que tenha havido condenação por crime praticado com abuso
de poder ou violação de dever com a Administração Pública, esta foi inferior a um ano, fato que não possibilita a perda do cargo ou função pública.
Do exposto, não se vislumbra irregularidade no exercício da função pelo servidor supostamente condenado, bem como tenho por
encerrada a análise do pleito.
Inexistindo outras questões na representação aptas à investigação por este órgão ministerial, promovo o ARQUIVAMENTO do
presente Inquérito Civil, com fulcro no art. 17, caput1, da Resolução nº 87, de 6 de abril de 2010, do Conselho Superior do Ministério Público Federal CSMPF.
Documento assinado digitalmente conforme MP nº- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço
eletrônico http://www.transparencia.mpf.mp.br/diario-e-boletim/diario-eletronico-dmpf-e.
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Determino à Secretaria que:
a) Publique esta promoção de arquivamento, na forma do art. 16, § 1º, I, da Resolução CSMPF nº 87/2010;
b) Notifique o representante, com cópia da promoção de arquivamento;
c) Após, encaminhe os autos à 5ª CCR, no prazo de 3 (três) dias, conforme art. 17, § 2º da multicitada Resolução.
REGINALDO PEREIRA DA TRINDADE
Procurador da República
Em substituição no 7º Ofício
##ÚNICO: | EXTRA-RO - PR-RO-00007889-2019|

PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO DE 7 DE MARÇO DE 2019
Inquérito Civil n° 1.31.000.000898/2012-36
Trata-se de Inquérito Civil – IC instaurado, inicialmente, com o objetivo de apurar irregularidades cometidas por empregada de
empresa terceirizada da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT, Sra. DENISA XAVIER DE OLIVEIRA (fl. 08).
O procedimento administrativo foi juntado às fls. 11/50, concluindo por falta grave da empregada, a qual se desfez de
correspondências em um matagal no dia 28/01/2011, sendo sugerido seu afastamento dos quadros da empresa prestadora de serviços, a Worktime
Assessoria Empresarial Ltda.
Em agosto de 2013 foi juntado novo ofício da ECT, desta vez comunicando a falta funcional do Sr. FRANCISCO FILHO
RODRIGUES DE FREITAS, carteiro que se desvencilhou de correspondências em terreno baldio nos dias 13 e 15/03/2013 (fls. 54/104).
Relatório de Pesquisas da ASSPA/MPF às fls. 106/113.
A ECT encaminhou cópia da pasta funcional de FRANCISCO (fls. 115/250).
É o relatório.
Relativamente à empregada DENISA XAVIER DE OLIVEIRA, o MPF manifestou-se no bojo do Inquérito Policial nº 0085/2014 –
SR/DPF/RO (Autos nº 12493-72.2014.4.01.4100) pelo arquivamento do feito, uma vez que a conduta, tipificada no art. 151, § 1º, inc. I, teria alcançado
a prescrição em 27/01/2014. O juízo acatou o parecer ministerial e os autos foram arquivados em 02/12/2014.
Desta feita, considerando que o prazo prescricional da ação civil pública por ato de improbidade administrativa acompanha o prazo
penal (art. 23, II, da Lei 8.429/93, c/c art. 142, § 2º, da Lei nº 8.112/90), a conduta civil de DENISA está fulminada pela prescrição.
Quanto ao carteiro FRANCISCO FILHO RODRIGUES DE FREITAS, autuou-se o Inquérito Policial nº 0644/2013-SR/DPF/RO,
com denúncia ofertada pelo MPF em fevereiro de 2015 pela prática da conduta típica do art. 151, § 1º, inc. I, c/c § 3º, do Código Penal, consoante ação
penal nº 5840-20.2015.4.01.4100.
A pena do referido dispositivo corresponde à detenção de um a três anos, com prazo prescricional de oito anos, conforme art. 109,
inc. IV do CP, c/c art. 23, II, da Lei 8.429/93, fulminando-se apenas em 12/03/2021.
Todavia, nota-se que a conduta do servidor já foi penalizada no âmbito penal, ultima ratio sancionadora, tendo o Sr. FRANCISCO
cumprido os requisitos impostos na suspensão condicional do processo, que transitou em julgado em 13/08/2018 (histórico em anexo).
Além da persecução no âmbito penal, tem-se que o prejuízo ocasionado por sua conduta sequer foi quantificado pelos Correios (fl.
60), entretanto correspondia a quantia de baixo valor, pois tratavam-se apenas de correspondências postais descartadas.
Nesse sentido, a Orientação nº 3 da 5ª Câmara de Coordenação e Revisão – 5ª CCR do MPF, recomenda que se privilegie os casos
em que o prejuízo ao erário seja superior a R$ 20.000,00, devendo se observar os princípios da proporcionalidade, eficiência e utilidade. In verbis:
Orientação nº 3
O combate à corrupção privilegiará os casos em que o prejuízo ao erário ou o enriquecimento ilícito, atualizado monetariamente, seja
superior a vinte mil reais, tendo em vista os princípios da proporcionalidade, da eficiência e da utilidade. Nos casos em que o prejuízo for inferior, é
admissível a promoção de arquivamento sujeita à homologação da 5ª Câmara, ressalvadas também as situações em que, a despeito da baixa repercussão
patrimonial, verifique-se a ofensa significativa a princípios ou a bens de natureza imaterial merecedores de providências sancionatórias, no campo penal
e/ou da improbidade administrativa
Em razão do exposto, promovo o ARQUIVAMENTO do Inquérito Civil em apreço, consoante o art. 17, caput, da Resolução nº 87,
de 6 de abril de 2010, do Conselho Superior do Ministério Público Federal – CSMPF.
Diante do exposto, determino à Secretaria que:
a) junte aos autos a cópia da promoção de arquivamento do IPL nº 0085/2014-SR/DPF/RO, da denúncia do IPL nº 644/2013SR/DPF/RO, e o histórico processual da ação penal 5840-20.2015.4.01.4100, todos acostados na contracapa;
b) publique esta promoção de arquivamento, na forma do art. 16, § 1º, I, da Resolução CSMPF nº 87/2010;
c) após, encaminhe os autos à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão – 5ª CCR, no prazo de 3 dias, conforme art. 17, § 2º, da multicitada
Resolução.
Cumpra-se.
REGINALDO PEREIRA DA TRINDADE
Procurador da República
Em substituição no 7º Ofício
##ÚNICO: | EXTRA-RO - PR-RO-00007904-2019|

PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO DE 7 DE MARÇO DE 2019
Inquérito Civil n° 1.31.000.001142/2012-12
O presente Inquérito Civil foi instaurado para apurar supostas irregularidades em licitações na Residência de Porto Velho da
Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais – CPRM, além de contratações sem o devido procedimento licitatório, consoante termo de declarações
anônimas de 27/07/2012 (fls. 06//07).
Documento assinado digitalmente conforme MP nº- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço
eletrônico http://www.transparencia.mpf.mp.br/diario-e-boletim/diario-eletronico-dmpf-e.
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Relatou-se que a Diretora Chefe. Sra. HELENA DA COSTA BEZERRA, teria favorecido uma empregada particular, a Sra. MARIA
DAS GRAÇAS DE PAULA, para ministrar curso contratado sem licitação no valor de R$ 4.000,00 (processo 0212/REPO/2011), bem como se utilizaria
de servidores do CPRM para prestarem serviços em ONG de sua presidência, a FEROM – Federação das Mulheres de Rondônia. Relatou-se, ademais,
favorecimento da empresa MECÂNICA NACIONAL por parte do Sr. ARDILES HENRIQUE, responsável pelas licitações na CPRM.
Requisitou-se ao CPRM cópia do processo 0212/REPO/2011 e dos processos para serviços de manutenção de viaturas da Companhia
(fl. 15). O CPRM alegou que a solicitação deveria ser dirigida à Consultoria Jurídica, localizada no Rio de Janeiro (fl. 16).
As pessoas indicadas na representação foram notificadas para prestar esclarecimentos (fls. 17/22 e 24/40), ocasião em que
confirmaram os fatos denunciados.
O CPRM no Rio de Janeiro encaminhou resposta, com cópia dos procedimentos, e informou que as contratações de serviços
mecânicos passaram a ser efetuadas em âmbito nacional, a partir do Contrato nº 064/PR/12, firmado com a empresa Ticket Serviços Ltda em 05 de
novembro de 2012 (fls. 64/126).
Novas representações relatam o vínculo de HELENA com MARIA, que seria sua empregada doméstica, e uso de bens do órgão para
fins particulares (fl. 56/59). Às fls. 130/143 e 146/147 foram juntadas outras representações, de dezembro de 2013 a abril de 2014, relatando favorecimento
pessoal não apenas por parte da Diretora Chefe HELENA, mas de outras pessoas, como ALEX DOS SANTOS SILVA, Assistente de Administração e
Finanças e RONI ADRIANO SILVA COSTA, servidor responsável pelos empenhos e pagamentos. À fl. 150 relata-se o recebimento de diárias e gozo
de folgas indevidas por HELENA. Novas denúncias, de março de 2013, às fls. 162 e 163.
O CPRM encaminhou a lista de colaboradores às fls. 154/160.
Após criação do Núcleo de Combate à Corrupção e Outros Ilícitos em 2014, o feito veio redistribuído a este 7º Ofício, tendo sido
apenas prorrogado até a presente data, haja vista o acúmulo excessivo de feitos judiciais, extrajudiciais e demais atribuições do membro oficiante.
É o relatório.
Os fatos relatados nos autos retratam situações que, em tese, podem configurar atos de improbidade administrativa.
No tocante ao suposto favorecimento da empresa MECÂNICA NACIONAL, em contratos com dispensa de licitação pelo CPRM,
tem-se que os fatos ocorreram nos idos de 2011 e 2012, sendo que a direção nacional do órgão encampou licitação, com contrato em vigor a partir de
novembro de 2012 (fls. 80/92), o que encerrou as contratações locais.
Destarte, ainda que se identificasse um favorecimento indevido da MECÂNICA NACIONAL, o decurso de mais de seis anos
impossibilita a continuidade das investigações, em razão da ocorrência da prescriçãO, de acordo com o art. 23, inc. II, da Lei nº 8.429/92, c/c art. 142, I,
da Lei nº 8.112/90, por tratar-se de prática imputada a servidor, Sr. ARDILES HENRIQUE, consoante dados às fls. 06 e 155.
Ainda que se cogitasse a ocorrência do crime de frustração do caráter competitivo do procedimento licitatório, art. 90 da Lei nº
8.666/93, o que ainda exigiria apuração, a pena máxima prevista de quatro anos de detenção enseja prazo prescricional de oito anos (art. 109, IV, do
Código Penal), cuja ultimação, se ainda não ocorrida, encontra-se próxima, o que demonstra a ausência de razoabilidade na continuidade das
investigações.
Quanto aos fatos imputados à Sra. HELENA DA COSTA BEZERRA, analisa-se.
Relativamente à contratação da empresa de MARIA DAS GRAÇAS DE PAULA, “MARIA BONITA – ASSESSORIA E
TREINAMENTO”, que teria sido favorecida por HELENA, nota-se que o curso foi efetivamente realizado, como se depreende dos documentos às fls.
72/78. Em adendo, a dispensa de licitação para contratações abaixo do valor de R$ 8.000,00 era possibilitada pelo art. 24, inc. II, c/c art. 23, inc. II, “a”,
da Lei nº 8.666/93, vigente à época dos fatos em sua redação original.
Embora haja diversas declarações no sentido de vínculo trabalhista entre as envolvidas, o Relatório de Pesquisa da ASSPA (em anexo)
não retornou registros empregatícios da Sra. MARIA com a Sra. HELENA.
Nada obstante, ainda que se cogitasse um efetivo favorecimento da ministrante, os fatos ocorreram há quase sete anos, demonstrandose que o prosseguimento da investigação esbarraria na prescrição já consumada, a teor do art. 23 da Lei nº 8.429/92.
Em adendo, a 5ª Câmara de Coordenação e Revisão – 5ª CCR possui as seguintes orientações em vigor:
Orientação nº 3
O combate à corrupção privilegiará os casos em que o prejuízo ao erário ou o enriquecimento ilícito, atualizado monetariamente, seja
superior a vinte mil reais, tendo em vista os princípios da proporcionalidade, da eficiência e da utilidade. Nos casos em que o prejuízo for inferior, é
admissível a promoção de arquivamento sujeita à homologação da 5ª Câmara, ressalvadas também as situações em que, a despeito da baixa repercussão
patrimonial, verifique-se a ofensa significativa a princípios ou a bens de natureza imaterial merecedores de providências sancionatórias, no campo penal
e/ou da improbidade administrativa
Orientação nº 4
A antiguidade do fato investigado, o esgotamento das diligências investigatórias razoavelmente exigíveis ou a inexistência de linha
investigatória potencialmente idônea, adequadamente sopesados no caso concreto, justificam o arquivamento da investigação, sem prejuízo de sua
reabertura diante de novos elementos
Nesse diapasão, considerando a prescrição ocorrida, a ausência de indícios suficientes de irregularidade, os baixos valores e a
antiguidade do fato investigado, promovo o ARQUIVAMENTO do IC, com base no art. 17 da Resolução nº 87, de 6 de abril de 2010, do Conselho
Superior do Ministério Público Federal – CSMPF1, e nas Orientações da 5ª CCR supracitadas.
Determino à Secretaria que:
a) publique, na forma do art. 16, § 1º, I, da Resolução CSMPF nº 87/2010;
b) após, encaminhe os autos à 5ª CCR, no prazo de 3 dias, conforme art. 17, § 2º, da multicitada Resolução.
Cumpra-se.
REGINALDO PEREIRA DA TRINDADE
Procurador da República
Em substituição no 7º Ofício
Documento assinado digitalmente conforme MP nº- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço
eletrônico http://www.transparencia.mpf.mp.br/diario-e-boletim/diario-eletronico-dmpf-e.
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##ÚNICO: | EXTRA-RO - PR-RO-00007915-2019|

PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO DE 7 DE MARÇO DE 2019
Inquérito Civil n° 1.31.000.001144/2012-01
O Inquérito Civil - IC epigrafado foi instaurado para apurar suposta prática de improbidade administrativa por servidores públicos
federais do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis – IBAMA e do Ministério da Pesca e Aquicultura – MPA, por
exercerem atividade empresarial na mesma área que exercem seus cargos.
Na representação se informou que os servidores JÁCOMO ANTÔNIO MEDIOTE, do IBAMA, e JENNER TAVARES BEZERRA
DE MENEZES, Superintendente Regional em Rondõnia do MPA eram sócios da empresa BIOFISH AGRICULTURA LTDA., com atividade empresarial
na mesma área em que atuavam como servidores (fls. 10/39).
Em resposta aos ofícios expedidos, o IBAMA encaminhou os dados funcionais do servidor JÁCOMO às fls. 61/117, a Junta Comercial
de Rondônia enviou o contrato social da BIOFISH e suas alterações (fls. 118/144) e o MPA remeteu os dados funcionais do servidor JENNER (fls.
146/176).
No despacho circunstanciado de fls. 178/180-v promoveu-se uma análise dos ilícitos cometidos, dos prazos prescricionais e
vislumbrou-se a hipótese de ocorrência de outros ilícitos penais mais graves, que ensejariam prazo prescricional mais extenso. Com aporte nos dados
obtidos, encaminhou-se cópia do feito à Polícia Federal em Rondônia (fl. 187) e foi expedido ofício à Secretaria Especial de Aquicultura e Pesca - SEAP,
com o intuito de obter acesso a documentos do antigo Ministério.
Com a resposta da SEAP acerca da guarda dos documentos (fl. 189), solicitou-se cópia dos atos praticados pelo MPA com a BIOFISH
(fl. 191). A resposta foi juntada nos autos às fls. 196/245, com cópia do processo de aquicultor nº 00371.000194/2004-67.
Por fim, a Corregedoria Regional da DPF encaminhou o Ofício nº 279/208, com sugestão de arquivamento do feito.
É o relatório.
Do compulsar dos autos, vislumbra-se a necessidade de arquivamento do Inquérito Civil em epígrafe.
Como se depreende do despacho circunstanciado de fls. 178/180-v, as condutas ímprobas identificadas já estavam fulminadas pela
prescrição, tendo o último prazo prescricional se ultimado em agosto de 2018. Todavia, o conjunto probatório dos autos dava indícios de ocorrência de
crimes mais graves, haja vista a existência de indícios de favorecimento da BIOFISH por parte do Ministério de Aquicultura e Pesca, cuja
Superintendência Regional era chefiada pelo próprio sócio da empresa. Destarte, intentou-se obter mais informações junto ao antigo Ministério, bem
como sugeriu-se a instauração de Inquérito Policial.
Entretanto, a Secretaria de Aquicultura e Pesca, que substituiu o MPA, apenas localizou o processo relativo à obtenção do registro de
aquicultor da BIOFISH.
Ademais, a Polícia Federal sugeriu o arquivamento do feito, haja vista a antiguidade dos fatos narrados, a inexistência de dados
precisos acerca de eventual infração penal e de elementos de informação aptos a dar início às investigações.
Desta forma, não há como prosseguir no presente apuratório, em especial diante do fato de que a pretensão punitiva se encontra
fulminada pela prescrição desde 2018.
Ademais, o caso enquadra-se na situação fática da Orientação nº 4 da 5ª Câmara de Coordenação e Revisão – 5ª CCR:
Orientação nº 4
A antiguidade do fato investigado, o esgotamento das diligências investigatórias razoavelmente exigíveis ou a inexistência de linha
investigatória potencialmente idônea, adequadamente sopesados no caso concreto, justificam o arquivamento da investigação, sem prejuízo de sua
reabertura diante de novos elementos.
Por consequência, promovo o ARQUIVAMENTO do presente Inquérito Civil.
O encaminhamento à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão – 5ª CCR para exercício de seu poder revisional deve se dar apenas de
forma eletrônica, por força da orientação fixada na Sessão Ordinária nº 951, de 20 de abril de 2017, no sentido de que os processos arquivados por motivo
de prescrição devem ser movimentados apenas no Único.
Assim sendo, determino à Secretaria que:
a) publique, na forma do art. 16, § 1º, I, da Resolução CSMPF nº 87/2010;
b) após, expeça ofício de encaminhamento e movimente de forma eletrônica os autos no sistema Único para homologação do
arquivamento pela 5ª CCR, mantendo-se os autos físicos nesta unidade.
REGINALDO PEREIRA DA TRINDADE
Procurador da República
Em substituição no 7º Ofício
##ÚNICO: | EXTRA-RO - PR-RO-00007879-2019|

PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO DE 1º DE MARÇO DE 2019
Inquérito Civil nº 1.31.000.001234/2014-56.
Trata-se de inquérito civil instaurado de ofício para apurar irregularidades na suposta transferência de bens da Companhia de Água e
Esgotos de Rondônia – CAERD (Sociedade de Economia Mista) para a prefeitura de Ariquemes/RO, envolvendo recursos federais.
Matéria jornalística (fls. 04/06) narrou que ex-prefeitos do município teriam firmado compromisso com a CAERD, por intermédio
da dirigente, a Sra. Iacira Terezinha Azamor, para repassar o patrimônio da estatal ao município de Ariquemes, cedendo os direitos de exploração dos
serviços de água e esgoto, em troca do recebimento de investimentos do Programa de Aceleração do Crescimento – PAC, do Governo Federal.
Requisitou-se informação da CAERD e da Prefeitura Municipal de Ariquemes acerca dos fatos narrados, bem como sobre a existência
de possível contrato ou convênio de repasse de verbas públicas federais.
Em resposta, a Prefeitura esclareceu que buscava a retomada dos serviços de abastecimento cedidos à CAERD, ocorrida em cessão
de caráter precário vencida em 31/12/2010, afirmando existir apenas o contrato de repasse nº 237.825-74/2007, para ampliação do abastecimento do
município, bem como alegou a inveracidade da notícia (fls. 13/17). A CAERD apresentou documentos relativos a irregularidades administrativas diversas
daquelas investigadas nos autos, bem como alegou ser inverídica a notícia, por não possuir patrimônio, além de não gerir os recursos oriundos do PAC
(fls. 18/134).
Documento assinado digitalmente conforme MP nº- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço
eletrônico http://www.transparencia.mpf.mp.br/diario-e-boletim/diario-eletronico-dmpf-e.
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Em despacho (fls. 139/140), identificou-se a judicialização da questão da transferência dos serviços de abastecimento, sem uso
aparente de recursos federais, razão pela qual determinou-se a obtenção de informações relativas ao contrato de repasse à Caixa, Governo de Rondônia,
TCU, CGU e Tribunal de Contas do Estado de Rondônia - TCE-RO.
A CGU não realizou ações de controle (fl. 157), a Caixa informou os contratos de repasse para ampliação do serviço de abastecimento
de água em Ariquemes, sem constatação de irregularidades (fls. 158/169), o Ministério das Cidades fez menção aos dados repassados pela Caixa (fl.
170). O TCU, por sua vez, não localizou processos correlatos (fl. 171), tal como o TCE-RO (fl. 207/208). O Governo de Rondônia solicitou prazo e não
encaminhou resposta acerca do contrato de repasse firmado com a Caixa (fls. 209/213).
É o relatório.
Da análise dos autos, não foi possível identificar fatos que ensejem a atuação deste órgão ministerial.
Os recursos do PAC envolvidos no Contrato de Repasse nº 237.825-74, firmado entre a União e o Governo do Estado de Rondônia
em 13/12/2007 (fl. 141), dizem respeito a obras de ampliação da rede de abastecimento de água em Ariquemes.
Ocorre que a notícia originária (fl. 04/06) informa que tal repasse que favorecera o município, teria se dado em troca de uma suposta
cessão gratuita do patrimônio da estatal CAERD, estimado em R$ 33 milhões, à Prefeitura.
Fato é que o município de Ariquemes buscou a retomada do sistema de abastecimento de água e esgoto, outrora outorgado à CAERD,
por intermédio do Processo nº 4580-98.2011.8.22.0002, distribuído para a 4º Vara Cível da Comarca de Ariquemes. Todavia, como previamente anotado,
tal situação não envolve questões de competência federal.
Por fim, intentou-se averiguar irregularidades atinentes ao contrato de repasse nº 237.825-74/2007, gerido pela Caixa Econômica
Federal, de modo a verificar-se a necessidade de atuação desse órgão ministerial.
Evidenciou-se, com as respostas, em especial a da Caixa Econômica (fl. 157 e ss.), que demonstrou a aprovação da Prestação de
Contas Final do contrato de repasse, a ausência de irregularidades ou atos de improbidade administrativa.
Deste modo, não constatados indícios de atos de improbidade administrativa, promovo o ARQUIVAMENTO do IC em apreço, com
lastro no art. 17, caput,1 da Resolução nº 87, de 6 de abril de 2010, do Conselho Superior do Ministério Público Federal – CSMPF.
Diante do exposto, determino à Secretaria que:
a) desentranhe o Ofício FGV Projetos – CE nº 553/18 (fls. 172/206), visto que não possui correlação com o presente feito.
Confeccione-se certidão a ser aposta em seu lugar, indicando-se as páginas desentranhadas e a presente determinação. O Ofício advém do Inquérito Civil
nº 1.31.000.001166/2010-00, deste 7º Ofício, que teve promoção de arquivamento efetivada em 18/10/2018, atualmente na 5ª CCR para revisão. Deste
modo, aguarde-se o retorno daqueles autos para a efetivação de sua juntada;
b) publique esta promoção de arquivamento, na forma do art. 16, § 1º, I, da Resolução CSMPF nº 87/2010; e
c) após, encaminhe os autos à 5ª CCR, no prazo de 3 dias, conforme o art. 17, § 2º, da Resolução supracitada, para exercício do seu
poder revisional.
REGINALDO PEREIRA DA TRINDADE
Procurador da República
Em substituição no 7º Ofício
##ÚNICO: | EXTRA-RO - PR-RO-00008037-2019|

PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO DE 1º DE MARÇO DE 2019
Inquérito Civil n° 1.31.000.001261/2014-29
O presente Inquérito Civil – IC foi instaurado para apurar suposto desvio de verbas da Coordenadoria de Atendimento ao Adolescente
em Conflito com a Lei - CONEDCA.
A representação às fls. 11/12, subscrita pelo Juiz de Direito Marcelo Tramonini, do Juizado da Infância e Juventude de Porto Velho,
de 24 de outubro de 2013, relata o recebimento de notícias de desvio das verbas do CONEDCA para o sistema prisional. Na notícia à fl. 37, veiculada
em 23/10/2013 no site tudorondonia.com.br, há relato de que os recursos do Fundo Estadual de Direito da Criança e do Adolescente – FUNEDCA,
estariam sendo desviados.
Com o intuito de identificar a existência de verbas federais, oficiou-se à Secretaria de Direitos Humanos – SDH da Presidência da
República (fl. 40), que encaminhou uma lista de convênios relativos ao sistema socioeducativo de Rondônia, estando com prestação de contas em análise
e três em execução (fls. 54/55). Outras Secretarias encaminharam mais informações (fls. 61/63, 64/76).
A Secretaria do Estado de Justiça reportou a existência de um Convênio firmado entre a União e a SEJUS, para construção de centro
socioeducativo em Ji-Paraná, bem como outro firmado entre CONEDCA, Petrobrás S/A e o Estado de Rondônia (fl. 82).
No despacho às fls. 85/86-v foram relatados os convênios com possível correlação com o caso dos autos, e solicitou-se informações
à Secretaria de Justiça de Rondônia, ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia – IFRO, à SDH e à Secretaria do Estado da
Assistência Social.
Aportaram respostas da SHD (fls. 91/111) e do IFRO (fl. 112)
É o relatório.
Partindo-se dos dados já obtidos na investigação, passo à análise dos convênios federais identificados que podem envolver recursos
do FUNDECA e do CONEDCA.
O Convênio nº 705149 (fls. 45/47) teve prestação de contas aprovada, consoante pesquisa no SICONV do Governo Federal, entretanto
não houve uso de recursos do FUNECDA ou do CONEDCA, mas sim da Secretaria do Estado de Segurança, Defesa e Cidadania, consoante cláusula
sexta do convênio SENASP/MJ Nº 024/2009 (em anexo).
O Convênio nº 10/2002 (SIAFI 470878), que teve prestação de contas aprovada, foi executado pela Fundação de Assistência Social
do Estado de Rondônia – FASER, a despeito da participação do CONEDCA no projeto (fls. 95/111).
O Convênio nº 736731/2010, executado pelo CONEDCA, teve prestação de contas enviada para análise (fl. 91-v) e sua execução
ocorreu a contento, consoante Relatório Circunstanciado do Cumprimento do Objeto, em anexo, retirado do site do SICONV.
Por sua vez, o Convênio nº 777104/2012, executado pelo CONEDCA, foi concluído com prestação de contas aprovada (fls. 93/94).
Documento assinado digitalmente conforme MP nº- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço
eletrônico http://www.transparencia.mpf.mp.br/diario-e-boletim/diario-eletronico-dmpf-e.
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Alfim, o IFRO respondeu em 24/07/2017 que o Termo de Cooperação nº 007/2012 se trata de um projeto de formação continuada e
que possui a participação de diversos órgãos, além do CONEDCA (fl. 112). Da análise dos documentos encaminhados, observa-se que o Termo foi
firmado com o IFRO, não existindo recursos direcionados ao CONEDCA ou FUNEDCA.
Deste modo, considerando-se que o suposto desvio orçamentário, ao menos com o envolvimento de verbas federais de convênios e
outros termos, não foi confirmado por este órgão, promovo o ARQUIVAMENTO do presente Inquérito Civil, com base no art. 17 da Resolução nº 87,
de 6 de abril de 2010, do Conselho Superior do Ministério Público Federal – CSMPF1 e nas Orientações supracitadas.
Determino à Secretaria que:
a) junte aos autos os documentos acostados na contracapa;
b) publique, na forma do art. 16, § 1º, I, da Resolução CSMPF nº 87/2010;
c) após, encaminhe os autos à 5ª CCR, no prazo de 3 dias, conforme art. 17, § 2º, da multicitada Resolução.
Cumpra-se.
REGINALDO PEREIRA DA TRINDADE
Procurador da República
Em substituição no 7º Ofício
##ÚNICO: | EXTRA-RO - PR-RO-00007981-2019|

PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO DE 7 DE MARÇO DE 2019
Inquérito Civil nº 1.31.000.001724/2015-33
Trata-se de feito instaurado a partir do procedimento 2014001010021018 (em anexo), encaminhado pelo Ministério Público do Estado
de Rondônia – MP/RO, com o escopo de apurar irregularidades envolvendo a transferência de recursos do Fundo Nacional de Saúde para atender o
Programa da Atenção Básica Fixo e Variável no município de Buritis/RO.
Os autos do MP/RO originaram-se do Ofício nº 138/SEAUD/DENASUS/MS/RO (fl. 02 do Anexo I), encaminhado ao MP/RO pelo
Departamento Nacional de Auditoria do SUS, com cópia do Relatório de Auditoria nº 13740 (fls. 03/40 do Anexo I).
Na manifestação do MP/RO acostada às fls. 146/149 do Anexo I, houve o declínio de atribuições a este Ministério Público Federal,
dada a existência de “indícios de afronta a bens, serviços ou interesses da União”.
Distribuídos os autos a este 7º Ofício, no despacho à fl. 8 registrou-se o possível interesse da União pois, conforme se extraiu das
informações das fls. 144/145 do Anexo I, o DENASUS encaminhou cópia do Relatório da Auditoria nº 13.397/2013 ao FNS para adoção de medidas
voltadas à devolução dos valores indicados no módulo “proposição de ressarcimento” do mencionado relatório e, se fosse o caso, a instauração de Tomada
de Contas Especial. Expediu-se ofício à Diretoria Executiva do Fundo Nacional de Saúde – FNS, para que informasse as medidas adotadas para a cobrança
dos valores indicados no Relatório da Auditoria n. 13.397/2013 e acerca da eventual deflagração de TCE.
O FNS encaminhou o Ofício nº 564-SEI/2017/DIAN/FNS/SE/MS, acostado à fl. 10, e o DENASUS, por intermédio do Ofício nº
107-SEI/2017/CGAUD/DENASUS/SGEP/MS (fl. 12), enviou documentos acerca dos desdobramentos ocorridos na auditoria e consequente extinção do
débito.
Ademais, o FNS remeteu o Ofício nº 820-SEI/2017/DIAN/FNS/SE/MS (fl. 22), informando que os autos referentes à auditoria teriam
retornado ao órgão, contendo o Parecer nº 742 do DENASUS, concluindo pela extinção do débito.
É o relatório.
Conforme se verifica, as irregularidades inicialmente entabuladas no Relatório de Auditoria nº 13740, relativas ao exercício de 2012,
foram regularizadas pelo município de Buritis/RO.
O Parecer nº 742-SEI/2017-COPLAO/CGAUD/DENASUS/SGEP/MS (fl.13) expõe que na auditoria realizada na Secretaria
Municipal de Saúde de Buritis/RO constataram-se irregularidades que alcançaram a cifra de R$ 294.000,00.
Todavia, desse valor, o montante de R$ 120.000,00, relacionado a desvio de finalidade, deu ensejo à celebração do Termo de Ajuste
Sanitário – TAS nº 337/2015, com valor corrigido monetariamente. Ademais, o Relatório de Verificação do TAS – VTAS nº 404/2016 (fls. 18/21) atestou
que a Secretaria Municipal cumpriu integralmente a recomposição de recursos pactuado no termo dito anteriormente.
Quanto ao restante do valor, R$ 174.000,00, as justificativas dos ex-gestores da aludida Secretaria foram analisadas e acolhidas,
concluindo-se pela extinção da proposição de devolução. Os ex-Secretários apresentaram documentos comprobatórios dos pagamentos das despesas
atinentes à restituições compreendidas na Constatação nº 283918, conforme apontado no Relatório Complementar – RC de auditoria.
Diante do exposto, considerando que as irregularidades apontadas nos autos foram devidamente regularizadas, impõe-se o
ARQUIVAMENTO do presente feito, com fulcro no art. 17, caput da Resolução nº 87, de 6 de abril de 2010, do Conselho Superior do Ministério Público
Federal – CSMPF.
Destarte, determino à Secretaria que:
a) publique, na forma do art. 16, § 1º, I, da Resolução CSMPF nº 87/2010; e
b) após, encaminhe os autos à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão - 5ª CCR no prazo de 03 dias, conforme o art. 17, § 2º, da
multicitada resolução.
REGINALDO PEREIRA DA TRINDADE
Procurador da República
Em substituição no 7º Ofício
##ÚNICO: | EXTRA-RO - PR-RO-00007955-2019|

PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO DE 7 DE MARÇO DE 2019
Inquérito Civil n° 1.31.000.002276/2014-12
O presente Inquérito Civil – IC foi instaurado para apurar a suposta destinação irregular, ao Estado de Rondônia, de bens cujo
perdimento foi decretado por serem relacionados a crimes previstos na Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006 – Lei de Drogas.
Documento assinado digitalmente conforme MP nº- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço
eletrônico http://www.transparencia.mpf.mp.br/diario-e-boletim/diario-eletronico-dmpf-e.
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Na representação de fl. 06 relata-se que tais bens deveriam ser perdidos em favor da União e em seguida integrados ao Fundo Nacional
Antidrogas – FUNAD, segundo preceituam a Lei nº 7.560/86, e o art. 63 da Lei de Drogas, dependendo seu repasse da prévia celebração de convênio
com o ente federal, por meio da Secretaria Nacional Antidrogas – SENAD, a teor do art. 64 da mesma Lei nº 11.343/2006.
O Conselho Estadual de Políticas Públicas – CONEN apresentou informações às fls. 15/44. A SENAD, às fls. 47/48.
No despacho de fls. 52/53 identificou-se o posicionamento contraditório das entidades, e solicitou-se a expedição de diversos ofícios.
Respostas da SENAD às fls. 60/126, da 2ª CCR/MPF à fl. 127, e do Tribunal de Justiça de Rondônia à fl. 128.
É o relatório.
Como se nota, havia uma divergência interpretativa entre os órgãos gestores nacional e estadual do sistema de perdimento dos bens
relacionados ao tráfico de drogas em prol da União ou não. O CONEN/RO entendia ser lícita a decretação do perdimento em favor do Estado de Rondônia,
divergindo da SENAD.
Com a resposta da SENAD à fl 60 e ss., nota-se que a Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas tomou providências em relação
ao entendimento divergente (e único no país, aparentemente) tomado pelo CONEN, solicitando esclarecimentos. O órgão pontuou que não houve
comprovação de eventuais desvios de finalidade no que concerne à destinação de ativos do FUNAD no Estado de Rondônia (fls. 60/60-v).
Mais importante que isso, demonstrou-se que houve celebração do Acordo nº 03/2017/FUNAD/SENAD/MJSP entre o Estado de
Rondônia e a SENAD, de modo a capitalizar o Fundo Nacional Antidrogas, cuja íntegra foi juntada às fls. 72/74.
Por sua vez, o Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia informou que as disposições da Lei nº 11.343/06 concernentes à destinação
de bens apreendidos em caso de tráfico de drogas estavam sendo devidamente cumpridas.
Deste modo, considerando-se a não confirmação da ilegalidade aduzida, bem como a confirmação pelos órgãos envolvidos do
cumprimento das disposições legais vigentes, promovo o ARQUIVAMENTO do presente Inquérito Civil, com base no art. 17 da Resolução nº 87, de 6
de abril de 2010, do Conselho Superior do Ministério Público Federal – CSMPF1 e nas Orientações supracitadas.
Determino à Secretaria que:
a) publique, na forma do art. 16, § 1º, I, da Resolução CSMPF nº 87/2010;
b) após, encaminhe os autos à 5ª CCR, no prazo de 3 dias, conforme art. 17, § 2º, da multicitada Resolução.
REGINALDO PEREIRA DA TRINDADE
Procurador da República
Em substituição no 7º Ofício
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE SANTA CATARINA
##ÚNICO: | EXTRA-SC - PRM-CCD-SC-00000928-2019|

PORTARIA Nº 7, DE 11 DE MARÇO DE 2019
PP 1.33.012.000018/2018-11
O Procurador da República signatário, no uso de suas atribuições institucionais, com fundamento normativo na Constituição Federal,
na Lei Complementar 75/93, na Resolução 23/2007 do CNMP, Resolução n. 87/2010 do CSMPF e com base fática concreta no procedimento em epígrafe,
instaura Inquérito Civil com o seguinte objeto:
Verificar a correta execução do Termo de Compromisso PAR nº 32326/2014, firmado entre o Ministério da Educação e o Município
de Dionísio Cerqueira/SC, para execução do Projeto Padrão do FNDE "Escola 12 Salas de Aula".
Vincule-se à 5ª CCR.
Registre-se. Publique-se.
LUCAS AGUILAR SETTE
Procurador da Republica
##ÚNICO: | EXTRA-SC - PRM-BNU-SC-00001576-2019|

PORTARIA Nº 11, DE 12 DE MARÇO DE 2019
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pela Procuradora da República signatária, no exercício das atribuições constitucionais
conferidas pelos artigos 127 e 129 da Constituição Federal, tendo em vista a incumbência prevista nos artigos 6º, inciso VII e 7º, inciso I, ambos da Lei
Complementar n. 75/93; além do disposto nas Resoluções CSMPF n. 87/2006 e CNMP n. 23/2007;
CONSIDERANDO a notícia de que cidadã estaria sendo impossibilitada de exercer a profissão de técnica em Enfermagem do
Trabalho em razão do curso por ela frequentado, embora ofertado por instituição ligada ao Ministério da Saúde, não possuir registro junto ao Ministério
da Educação (MEC), situação que certamente pode estar atingindo uma coletividade de estudantes;
RESOLVE:
Instaurar INQUÉRITO CIVIL a partir dos autos nº 1.33.001.000560/2018-95 para promover ampla apuração dos fatos, determinando,
de início, as seguintes providências:
Autue-se esta portaria e o procedimento que a acompanha; registre-se; afixe-se cópia desta portaria no mural acessível ao público e
solicite-se, via Sistema Único, publicação no órgão oficial.
LUCYANA MARINA PEPE AFFONSO
Procuradora da República
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PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE SÃO PAULO
##ÚNICO: | EXTRA-SP - PRM-JAU-SP-00000858-2019|

PORTARIA Nº 3, DE 13 DE MARÇO DE 2019
Instaura inquérito civil visando apurar eventual malversação de recursos públicos
destinados à saúde no Município de Jaú/SP.
1.O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República signatário, no uso de suas atribuições constitucionais e
legais; e
2.CONSIDERANDO a sua atribuição da defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais
indisponíveis, atuando na defesa dos direitos difusos e coletivos (artigos 127 e 129, inciso III, da Constituição Federal);
3.CONSIDERANDO que é sua função institucional zelar pelo efetivo respeito dos poderes públicos e dos serviços de relevância
pública aos direitos assegurados na Constituição da República, bem como promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção do patrimônio
público e social e de outros interesses difusos e coletivos (artigo 129, incisos II e III, da Constituição da República, e artigo 5º, inciso V, alínea a, da Lei
Complementar n.º 75/93);
4.CONSIDERANDO as informações constantes no Procedimento Administrativo n.º 1.34.022.000190/2017-201, notadamente no
Relatório Circunstanciado de Diligência Externa n.º 13/2019, de 12/03/2019, acerca da ausência de controle eficaz, e respectiva fiscalização, da jornada
de trabalho de servidores/terceirizados vinculados ao SUS; bem como do descumprimento da jornada de trabalho;
5.CONSIDERANDO que a implantação de controle eficaz de frequência já fora objeto de autuação ministerial, a saber:
Recomendação n.º 1/2013, de 19/03/2013 (Inquérito Civil n.º 1.34.022.000115/2012-54), Recomendação n.º 1/2015, de 14/08/2015, e Termo de
Compromisso de Ajustamento de Conduta n.º 8/2017, de 29/09/2017 (Inquérito Civil n.º 1.34.022.000066/2014-11);
6.CONSIDERANDO que o pagamento de vencimentos integrais sem que os servidores e/ou prestadores de serviços no âmbito do
SUS (médicos terceirizados) cumpram adequadamente a jornada de trabalho estabelecida pode caracterizar malversação de recursos públicos e,
eventualmente, improbidade administrativa, inclusive por parte de servidor ou prestador de serviço faltoso;
7.CONSIDERANDO que o descumprimento da jornada de trabalho sem o devido registro e o desconto salarial pode configurar, em
tese, crime de peculato, ante o recebimento dos vencimentos integrais;
8.CONSIDERANDO, ainda, as divergências constatadas nos dados expostos no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde
(CNES), relativos à lotação, cargo, vínculo, carga horária e equipe de Saúde da Família – que podem gerar repasses indevidos de recursos públicos, e
camuflar eventuais acúmulos de cargos públicos e incompatibilidades de horários;
9.RESOLVE instaurar INQUÉRITO CIVIL, a partir do desmembramento do Procedimento Administrativo n.º
1.34.022.000190/2017-20, vinculado à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão (Combate à Corrupção) – Violação aos Princípios Administrativos / Dano
ao Erário / Enriquecimento Ilícito (Improbidade Administrativa) e Peculato, destinado a apurar eventual improbidade administrativa e peculato, em
virtude de possível malversação de recursos públicos destinados à saúde no Município de Jaú/SP.
10.FICA DETERMINADO ainda:
a) sejam providenciadas as anotações e registros pertinentes, sobretudo no Sistema Único, em razão do quanto deliberado na presente
portaria;
b) seja dada a publicidade prevista no artigo 4º, inciso VI, da Resolução CNMP n.º 23/2007, e no artigo 16, § 1º, inciso I, da Resolução
CSMPF n.º 87/2006, a partir da afixação de cópia deste expediente no átrio desta Procuradoria da República, e da solicitação de publicação no Sistema
Único;
c) a inserção da ementa “Combate à Corrupção. Improbidade Administrativa e Peculato. Apurar eventual malversação de recursos
públicos destinados à saúde no Município de Jaú/SP”;
d) a juntada de cópia da Recomendação n.º 1/2013, de 19/03/2013 (fls. 229/233 do Inquérito Civil n.º 1.34.022.000115/2012-54);
e) como diligência inicial, seja notificada a Secretária Municipal de Saúde, MÁRCIA APARECIDA NASSIF, para prestar
esclarecimentos nesta unidade;
f) a designação dos servidores Andreia Ortigosa, André Luís Mendes, Elthon Fernando de Jesus Inácio, Rafael Polonio Lima e Daniel
Colombo Pereira dos Santos, para fins de auxiliar na instrução destes autos, através do presente ato.
MARCOS SALATI
Procurador da República
##ÚNICO: | EXTRA-SP - PRM-OSC-SP-00001416-2019|

PORTARIA Nº 4, DE 27 DE FEVEREIRO DE 2019
5ª CÂMARA DE COORDENAÇÃO E REVISÃO
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República que subscreve a presente, no uso de suas atribuições
constitucionais e legais, com especial fundamento no artigos 127 e 129, da Constituição Federal; artigos 6°, 7º e 8º, da Lei Complementar 75/93; e artigo
4° da Resolução 87 do Egrégio Conselho Superior do Ministério Público Federal; e:
Considerando que, nos termos da Constituição Federal, incumbe ao Ministério Público a proteção dos interesses individuais
indisponíveis, difusos e coletivos, podendo para tanto promover as medidas judiciais e extrajudiciais necessárias à sua garantia;
Considerando, outrossim, que é função institucional do Ministério Público Federal promover o inquérito civil e a ação civil pública,
para a proteção dos direitos constitucionais; do patrimônio público e social, do meio ambiente; dos bens e direitos de valor artístico, estético, histórico,
turístico e paisagístico; bem como dos interesses individuais indisponíveis, difusos e coletivos, de acordo com o artigo 129, inciso III, da Carta Magna e
com o artigo 6º, inciso VII, alíneas “a”, “b”, “c” e “d” da Lei Complementar 75/93;
Considerando que o procedimento em epígrafe foi instaurado a partir de documentação encaminhada pelo Ministério da Saúde,
noticiando a ocorrência de eventual dano ao erário, apurado nos autos do Processo Administrativo Disciplinar nº 25004.00216/2015-23, instaurado no
âmbito da Corregedoria-Geral do Ministério da Saúde.
Documento assinado digitalmente conforme MP nº- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço
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Considerando, por fim, que se faz necessária a realização de maiores investigações de modo a comprovar a efetiva ocorrência dos
fatos em questão e que para a verificação destes deverão ser adotadas as mais diligentes medidas possíveis, de modo a apurar, com a segurança necessária,
as circunstâncias do caso;
Resolve, com fundamento na Resolução 87/2006, artigo 5º, com redação dada pelas Resoluções 106/2010 e 108/2010, todas do
Egrégio Conselho Superior do Ministério Público Federal, no artigo 129, III da Constituição Federal e artigos 6º, inciso VII, alínea “b” e 7º, inciso I,
ambos da Lei Complementar 75/93, converter o expediente referenciado em INQUÉRITO CIVIL.
Desta forma, dando continuidade às investigações, determina:
a) Registre-se e autue-se a presente Portaria, assim como o Inquérito Civil nº 1.34.043.000257/2017-88, procedendo-se às anotações
de praxe;
b) Comunique-se à respectiva Câmara de Coordenação e Revisão ou à Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, nos termos do
artigo 6º da Resolução 87, de 03 de agosto de 2006, do Egrégio Conselho Superior do Ministério Público Federal.
SVAMER ADRIANO CORDEIRO
Procurador da República
##ÚNICO: | EXTRA-SP - PRM-CPQ-SP-00001850-2019|

PORTARIA N° 6, DE 22 DE JANEIRO DE 2019
Autos nº 1.34.004.001232/2018-49
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL em Campinas e Região, no exercício das atribuições e nos termos do art. 129 caput, III, da
Constituição da República, art. 6º, inciso VII, da Lei Complementar nº 75/93, Lei 8625/93, Lei 7347/85, Lei 8078/90, Resolução nº 23/2007, do Conselho
Nacional do Ministério Público - CNMP - e Resolução nº 87/2010 do Conselho Superior do Ministério Público Federal - CSMPF,
RESOLVE, com base no art. 6º, inciso VII, alínea "b", da Lei Complementar nº 75/93, e diante do que preceituam os artigos 4º e 12,
da Resolução nº 23/2207 e art. 5º e 19, da Resolução nº 87/2010, INSTAURAR INQUÉRITO CIVIL, tendo como objeto averiguar possível violação da
probidade administrativa de lealdade às instituições e acúmulo de atividades nas quais incidem conflito de interesse, vislumbrados como atos de
corrupção.
Os fatos de caráter pessoal, que possuem natureza individual e disponível, devem obter tutela por meio da advocacia, faltando ao
MPF legitimidade para atuar na defesa desse direito em vista de sua natureza privada.
FICA DETERMINADO, ainda:
a) Vinculação do inquérito à 5ª CCR/PFDC e comunicação desta instauração nos termos dos artigos 6º e 16, parágrafo 1º, inciso I, da
Resolução CSMPF nº 87/2010;
b.1) Declaro o sigilo Geral, conforme Art. 7º da Resolução nº 23/2007 CNMP.
c) Defino a prioridade atual do caso em: PRIO2
d) Determino providências: análise das informações juntadas e da legislação aplicável; distribuição de cópia da denúncia ao âmbito
criminal do Ministério Público Federal.
Por fim, sejam providenciadas as devidas alterações na etiqueta de autuação e no Sistema Único quanto ao objeto do presente, feitas
as anotações necessárias quanto aos autos em epígrafe, cujos atos ficam ratificados e incorporados. Ademais, publique-se a presente na forma do que
preceitua o artigo 4º, inciso VI e artigo 7º, § 2º, incisos I e II, da Resolução nº 23/2007 e registre-se.
EDILSON VITORELLI DINIZ LIMA
Procurador da República
##ÚNICO: | EXTRA-SP - PR-SP-00026807-2019|

PORTARIA Nº 82, DE 12 DE MARÇO DE 2019.
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pela Procuradora da República signatária, no exercício das atribuições constitucionais
conferidas pelo art. 129 da Constituição da República, e:
CONSIDERANDO que incumbe ao Ministério Público a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e
individuais indisponíveis, na forma do artigo 127 da Constituição Federal;
CONSIDERANDO que é função institucional do Ministério Público Federal promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a
proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos, de acordo com o disposto no artigo 129, inciso III,
da Carta Magna;
CONSIDERANDO que, nos termos do artigo 7º, inciso I, da Lei Complementar nº 75/93, incumbe ao Ministério Público da União,
sempre que necessário ao exercício de suas funções institucionais, instaurar inquérito civil e outros procedimentos administrativos correlatos;
CONSIDERANDO o art. 170 da Constituição Federal, que dispõe que a ordem econômica, fundada na valorização do trabalho
humano e na livre iniciativa, tem, por fim, assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados, dentre outros princípios,
a defesa do consumidor;
CONSIDERANDO que, nos termos dos arts. 81 e 82 do Código de Defesa do Consumidor, o Ministério Público é legitimado para a
defesa coletiva em juízo dos interesses e direitos dos consumidores e das vítimas;
CONSIDERANDO os elementos constantes do procedimento preparatório nº 1.34.001.007303/2018-47, instaurado a partir do
recebimento do Ofício nº 3918/2018/CADE, por meio do qual o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE) encaminhou, para ciência e
eventual propositura de ação para ressarcimento de danos à coletividade, cópia do Voto do Conselheiro Relator, Voto Vista e Certidão de Trânsito em
Julgado relativos ao Processo Administrativo nº 08012.001518/2006-37;
CONSIDERANDO que no Processo Administrativo CADE nº 08012.001518/2006-37, movido em face da Rodrimar S.A.
Transportes, Equipamentos Industriais e Armazéns Gerais para apurar abuso de posição dominante consistente na cobrança de valor a título de
ressarcimento das despesas administrativas e operacionais na segregação de cargas destinadas aos recinto alfandegados localizados na área de influência
do Porto de Santos, no Estado de São Paulo, sob pena de retenção de contêineres, houve a condenação da empresa representada;
Documento assinado digitalmente conforme MP nº- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço
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CONSIDERANDO a proximidade do prazo para encerramento do procedimento preparatório nº 1.34.001.007303/2018-47 e que a
análise do feito não está concluída;
RESOLVE, com fundamento no artigo 129, III da Constituição Federal, bem como arts. 6º, inciso VII, alínea “c” e 7º, inciso I, ambos
da Lei Complementar nº 75/93, instaurar INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO, com a finalidade de apurar a eventual necessidade de ajuizamento de ação
para ressarcimento de danos à coletividade em razão da decisão proferida pelo CADE no Processo Administrativo nº 08012.001518/2006-37, movido
em face de Rodrimar S.A. Transportes, Equipamentos Industriais e Armazéns Gerais. Altere-se a capa dos autos nos seguintes termos:
“EMENTA: ORDEM ECONÔMICA. CADE. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 08012.001518/2006-37. RODRIMAR.
APURAÇÃO DA NECESSIDADE DE RESSARCIMENTO DE DANOS À COLETIVIDADE.”
Determino:
a) Registre-se e autue-se a presente Portaria, procedendo-se às anotações no Sistema Único, inclusive para fins de publicação e
alteração da ementa;
b) Registre-se a designação do Assessor lotado neste Gabinete da Procuradoria da República em São Paulo para secretariar este
inquérito civil;
c) Controle-se o prazo do presente inquérito civil público (art. 9º da resolução nº 23/07 do Conselho Nacional do Ministério Público).
ADRIANA DA SILVA FERNANDES
Procuradora da República
##ÚNICO: | EXTRA-SP - PRM-SBC-SP-00001922-2019|

DESPACHO Nº 484, DE 13 DE MARÇO DE 2019
Ref.: Notícia de Fato Cível – NF eletrônico nº 1.34.001.000052/2019-31
1. JUNTEM-SE aos presentes autos os documentos recebidos do Controladoria Geral da União em resposta ao Ofício PRM/São
Bernardo do Campo/2º Ofício/FRSB nº 205/2019, de 27/02/2019.
2. PRORROGUE-SE por mais 90 (noventa) dias, nos termos do art. 3º, caput, da Resolução nº 174/2017 do Conselho Nacional do
Ministério Público, o andamento da presente notícia de fato para análise dos documentos juntados e apreciação e/ou colheita de informações preliminares.
2. LANCEM-SE os registros cabíveis junto ao Sistema Único;
FABIANA RODRIGUES DE SOUSA BORTZ
Procuradora da República
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