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PROCURADORIA FEDERAL DOS DIREITOS DO CIDADÃO 
 

##ÚNICO: | EXTRA-PFDC - PGR-00303230-2019| 

DECISÃO Nº 389, DE 25 DE JUNHO DE 2019 

 

Referência: e- IC MPF/PRM – Altamira/PA 1.23.003.000385/2017-81 

 

1. Ciente da decisão do NAOP da 1ª Região, que não conheceu da promoção de arquivamento. 

2. Considerando que a questão exposta nos autos diz respeito a controle de atos da Administração, a análise da promoção de 

arquivamento cabe à 1ª Câmara de Coordenação e Revisão do MPF, sendo necessária a redistribuição do feito. 

3. Remetam-se os autos à 1ª CCR. 

4. À Assessoria de Administração da PFDC, para cumprimento. 

 

DEBORAH DUPRAT 

Procuradora Federal dos Direitos do Cidadão  

 

2ª CÂMARA DE COORDENAÇÃO E REVISÃO 
 

##ÚNICO: | EXTRA-CCR2 - PGR-00303267-2019| 

ATA DA SEPTINGENTÉSIMA QUADRAGÉSIMA SEGUNDA SESSÃO ORDINÁRIA DE MAIO DE 2019 

 

Aos vinte e sete dias do mês de maio do ano dois mil e dezenove, às treze horas e trinta 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. Rogério José Bento Soares do Nascimento, Dr. Cláudio 

Dutra Fontella e a Dra. Márcia Noll Barbosa. Ausente, justificadamente, o membro Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho. Na ocasião, foram 

deliberados os seguintes procedimentos: 

Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN 

ORIGEM JUDICIAL 

NÃO PADRÃO 

001. Processo: JF/MG-0000422-

89.2019.4.01.3800-INQ 

Voto: 3151/2019 Origem: JUSTIÇA 

FEDERAL - SEÇÃO 

JUDICIÁRIA DO ESTADO 

DE MINAS GERAIS  
Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. POSSÍVEL CRIME DE ESTELIONATO (CP, ART. 171, 

§3°). SUPOSTA FRAUDE CONTRA CLIENTE DA CEF. PROMOÇÃO DE 
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DECLÍNIO AO MPE. DISCORDÂNCIA DO JUÍZO FEDERAL. APLICAÇÃO 

ANALÓGICA DO ART. 28 DO CPP. POSSIBILIDADE DE OFENSA A BENS, 

SERVIÇOS OU INTERESSES DA UNIÃO OU DE SUAS ENTIDADES 

AUTÁRQUICAS OU EMPRESAS PÚBLICAS. ATRIBUIÇÃO DO MPF. 1. Inquérito 

Policial instaurado para apurar a suposta prática do crime previsto no art. 171, § 3°, do 

CP, em detrimento da CEF, por indivíduos desconhecidos, que se apropriaram de cartões 

bancários e dados sigilosos de cliente do banco. 2. O Procurador da República oficiante 

promoveu o declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual, por entender que 

eventuais prejuízos sofridos pela CEF decorrentes da fraude são de ordem indireta, 

relacionados ao risco da atividade e não ao estelionato. 3. O Juiz Federal discordou do 

declínio, por considerar que restou patente que a CEF ressarciu a prejudicada por parte 

dos danos havidos, sendo que inegavelmente ela também suportou diretamente os 

prejuízos advindos da fraude. 4. No presente caso, o Delegado da Polícia Federal 

informou a existência de uma organização criminosa que tem lesionado com a fraude, 

principalmente, pessoas idosas. Anexou aos autos cópias de documentos e de 

decisões/acordos judiciais em que foi determinada de forma peremptória que a CEF, além 

de depositar o valor dos danos morais na conta da vítima, também não efetue a cobrança 

de qualquer valor dos cartões CEF, modalidade crédito. 5. Dessa forma, evidencia-se 

possível prejuízo patrimonial à empresa pública federal, além de a prática criminosa ora 

investigada poder atingir a credibilidade dos serviços prestados pela Caixa. Precedente 

da 2ª CCR (Processo n° 1.29.000.000231/2017-04, Voto n° 3715/2017, julgado na 

Sessão n° 677, de 15/05/2017, unânime). 6. Em outras palavras, embora a fraude afete, 

em princípio, interesse particular, a conduta investigada pode ter prejudicado 

concretamente bem, serviço ou interesse da referida empresa pública federal (CEF), de 

modo que a lesão/prejuízo acaba por atrair a competência da Justiça Federal e, de 

consequência, a atribuição do MPF para a promover a investigação. STJ: RHC 

71.395/DF, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 19/08/2016. 7. 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.  
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). Participaram 

da votação os membros Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá e o Dr. Cláudio Dutra 

Fontella. 

 

002. Processo: JF-CGT-0000319-

41.2018.4.03.6135-PIMP 

Voto: 3163/2019 Origem: JUSTIÇA FEDERAL 

- 35ª SUBSEÇÃO 

JUDICIÁRIA - 

CARAGUATATUBA/SP  
Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: Inquérito Policial. Crime de contrabando (CP, art. 334-A). Importação ilegal de 

cigarros de origem estrangeira. Ausência de informações quanto à eventual reiteração 

delitiva. Não há nos autos o número do CPF do investigado. Promoção de 

arquivamento fundada no princípio da insignificância. Aplicação do art. 28 do CPP c/c 

art. 62, IV da LC 75/93. Conforme 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 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". Outros 

parâmetros também são adotados. Acompanho o entendimento da Sétima e Oitava 

Turmas do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que, em julgados recentes 

deliberaram pela aplicação do princípio da insignificância ao crime de contrabando de 

cigarros, utilizando o parâmetro de 01 (uma) caixa, ou seja, 500 (quinhentos) maços. 

Precedentes da Sétima Turma do TRF4 (RCCR 5002984-04.2016.404.7002, julgado 

em 04/07/2017; ACR 5006844-19.2016.4.04.7000, juntado aos autos em 22/08/2018, 

ACR 5002280-67.2016.4.04.7009, juntado aos autos em 22/08/2018) e da Oitava 

Turma do TRF4 (ACR 5004877-30.2016.4.04.7002, juntado aos autos em 

27/08/2018). No presente caso, o investigado foi surpreendido na posse de 23 maços 

lacrados (com 20 cigarros cada) e mais 1 maço aberto, com apenas 4 cigarros, 

contrabandeados, quantidade muito abaixo do limite fixado pela 2ª CCR, sendo de 

igual modo bem inferior ao adotado pelo TRF4, entendimento que acompanho, sendo, 

portanto, injustificável o prosseguimento da investigação que, certamente, não se 

coaduna com a "necessidade de se dar efetividade à repressão ao contrabando de vulto", 

premissa que serviu de fundamento à própria edição da referida Orientação nº 25/2016 

por este Colegiado. Manutenção do arquivamento. 
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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. Cláudio Dutra 

Fontella. 

 

003. Processo: JF-DF-1004427-

76.2019.4.01.3400-

PROCINVEST - 

Eletrônico  

Voto: 3218/2019 Origem: JUSTIÇA FEDERAL 

- SEÇÃO JUDICIÁRIA DO 

DISTRITO FEDERAL 

 
Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. CRIME DE ESTELIONATO QUALIFICADO (CP, ART. 

171, § 3º). APLICAÇÃO DO ART. 28 DO CPP C/C O ART. 62, IV, DA LC Nº 75/93. 

AUSÊNCIA DE ELEMENTOS MÍNIMOS DA AUTORIA E DA 

MATERIALIDADE DELITIVA. INEXISTÊNCIA DE DILIGÊNCIAS CAPAZES 

DE MODIFICAR O PANORAMA PROBATÓRIO ATUAL. MANUTENÇÃO DO 

ARQUIVAMENTO. 1. Crime de estelionato qualificado (CP, art. 171, § 3º). Suposto 

saque fraudulento de uma parcela do seguro-desemprego, no valor de R$ 954,00 

(novecentos e cinquenta e quatro reais), ocorrido em 20.02.2018. 2. Promoção de 

arquivamento fundada na aplicação do princípio da insignificância. Remessa dos autos 

nos termos do art. 28 do CPP c/c o art. 62, IV, da LC nº 75/93. 3. É certo o princípio 

da insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes condições 

objetivas: (a) a mínima ofensividade da conduta do agente; (b) a nenhuma 

periculosidade social da ação; (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do 

comportamento e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada, consoante 

delineado no julgado do Supremo Tribunal Federal, HC 101074, Relator Min. Celso 

de Mello, Segunda Turma, julgado em 06/04/2010, Dje 30/04/2010. 4. No crime de 

estelionato qualificado esta 2ª CCR/MPF tem admitido sua aplicação, por exemplo, 

nos casos abrangidos pela Orientação nº 04/2013, que orienta aos membros do MPF 

que oficiam na área criminal a dispensar liminarmente a instauração de investigação 

criminal própria ou de inquérito policial e determinar, se assim o entender, o 

arquivamento das peças de informação (a) relativas a fatos já abrangidos pela 

prescrição da pretensão punitiva, cujo termo inicial é a data do último saque efetuado 

após o óbito do beneficiário; e (b) quando não houver prova de dolo no saque de até 

três benefícios previdenciários. 5. No caso dos autos, entretanto, outros motivos 

corroboram a ausência de justa causa para o prosseguimento das investigações: (a) o 

saque ocorreu em caixa de autoatendimento, com cartão e senha do beneficiário, o que 

torna frágil a alegação de fraude na movimentação questionada; (b) até 06 meses após 

o fato a vítima não havia registrado contestação de saque junto à instituição financeira, 

inviabilizando a juntada das imagens do momento das retiradas do numerário, visto 

que o período de armazenamento das mesmas por parte da Caixa é de 60 (sessenta) 

dias (STJ, Resp 1.591.362 " SE); (c) a consequente ausência de elementos mínimos da 

autoria e da materialidade delitiva e (d) a inexistência de diligências capazes de 

modificar o panorama probatório atual. 6. Manutenção do arquivamento.  
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. Cláudio Dutra 

Fontella. 

 

004. Processo: JF/PR/CAS-5000152-

81.2019.4.04.7005-SEM_SIGLA 

- Eletrônico  

Voto: 3042/2019 Origem: JUSTIÇA 

FEDERAL - SUBSEÇÃO 

JUDICIÁRIA DE 

CASCAVEL  
Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: Notícia de Fato. Possível prática dos crimes de descaminho (CP, art. 334), de contrabando 

(CP, art. 334-A) e de violação de direitos autorais (CP, art. 184). Apreensão de mercadorias 

estrangeiras, em 21/02/2018, sem a documentação comprobatória da regular importação, 

dentre as quais havia 30 (trinta) unidades de tabaco para narguilé e 07 (sete) DVD"s. 

Tributos iludidos calculados em R$ 7.775,59. Promoção de arquivamento com base no 

princípio da insignificância. O Juízo Federal homologou o arquivamento em relação aos 

crimes de contrabando e de violação de direitos autorais, discordando, no entanto, do 

arquivamento quanto ao crime de descaminho, em razão da reiteração da conduta. 

Aplicação do art. 28 do CPP c/c 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 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 
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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). 

Investigado que possui outros 03 (três) registros de auto de infração com apreensão de 

mercadoria nos 05 anos anteriores à conduta ora analisada e 04 (quatro) posteriores. Nesse 

contexto, a teor do que dispõe o § 4º, do art. 20 da Lei nº 10.522/2002, considerando que 

no caso em exame há indicativo de habitualidade da conduta e que a soma dos tributos 

iludidos apenas nos anos de 2017 e 2018 alcançou R$ 43.824,81 (mercadorias avaliadas 

em R$ 87.649,62), a conduta que não pode ser considerada insignificante. Designação de 

outro membro do Ministério Público Federal para dar prosseguimento às investigações 

quanto ao crime de descaminho, propondo, se for o caso, o acordo tratado na Resolução nº 

181, com as alterações feitas pela Resolução nº 183, ambas do CNMP.  
Deliberação: 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. Cláudio Dutra Fontella. 

 

005. Processo: JF/PR/CUR-5017016-

83.2017.4.04.7000-IP - Eletrônico  

Voto: 3023/2019 Origem: JUSTIÇA 

FEDERAL - SUBSEÇÃO 

JUDICIÁRIA DE 

CURITIBA  
Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: Inquérito policial. Possível prática do crime previsto no art. 1° c/c art. 2°, II, da Lei n° 

8.137/90. Comunicação de que representantes legais de empresa teriam deixado de recolher 

parte do IRRF sobre rendimentos do trabalho assalariado, no período de 01/2015 a 12/2015. 

Promoção de arquivamento com base na aplicação do princípio da insignificância, 

considerando que o valor principal do débito é de R$ 14.245,12 em impostos que, acrescido 

de juros de mora e de multa proporcional, perfaz o total de R$ 26.989,95, que não compõe 

o valor a ser considerado para aplicação do referido princípio. Discordância do Juízo 

Federal, por considerar que o parâmetro da insignificância é o valor consolidado do débito, 

ou seja, o valor dos tributos acrescido de juros e multa pelo atraso. Aplicação do art. 28 do 

CPP c/c art. 62, IV da LC 75/93. A consideração, na esfera criminal, dos juros e da multa 

em acréscimo ao valor do tributo sonegado, para além de extrapolar o âmbito do tipo penal, 

implicaria em punição em cascata, ou seja, na aplicação da reprimenda penal sobre a 

punição administrativa anteriormente aplicada, o que não se confunde com a admitida 

dupla punição pelo mesmo fato em esferas diversas, dada a autonomia entre elas. O valor 

a ser considerado para fins de aplicação do princípio da insignificância é aquele fixado no 

momento da consumação do crime, vale dizer, da constituição definitiva do crédito 

tributário, e não aquele posteriormente alcançado com a inclusão de juros e multa. 

Precedente STJ (Resp 201200489706, Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, 

DJe 01/07/2014). Enunciado n° 49 da 2ª CCR. Débito tributário que não ultrapassa 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. 

Precedente da 2ª CCR: Procedimento n° 1.26.002.000019/2019-92, Sessão de Revisão n° 

737, de 25/03/2019, unânime. Manutenção do arquivamento.  
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. Cláudio Dutra Fontella. 

 

006. Processo: JF/PR/MGA-5003835-

06.2017.4.04.7003-IP - Eletrônico  

Voto: 3308/2019 Origem: JUSTIÇA 

FEDERAL - SUBSEÇÃO 

JUDICIÁRIA DE 

MARINGÁ/PR  
Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar possível prática do crime de estelionato (CP, art. 

171, § 3º) em desfavor do INSS. Recebimento indevido de parcelas de benefício 

previdenciário, relativas ao período de 08/2006 a 04/2014, após o óbito do titular em 

25/08/2006. Promoção de arquivamento com base na ausência de indícios mínimos de 

autoria delitiva. Discordância do Juiz Federal, considerando necessário o aprofundamento 

das investigações. Aplicação do art. 28 do CPP c/c art. 62, IV, da LC nº 75/93. Saques 

realizados com cartão e senha. Realizadas diversas diligências, sem êxito, na tentativa de 

identificar elementos suficientes da autoria delitiva, em especial entre os familiares do 

beneficiário. Ultrapassados mais de 5 anos desde a data do últimos saque, inviabilizando a 

juntada das imagens do momento dos saques, visto que o período de armazenamento das 

mesmas por parte da Caixa é de apenas 60 (sessenta) dias (STJ, Resp 1.591.362 " SE). 

Inexistência de diligências capazes de alterar o panorama probatório atual. Aplicação do 
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Enunciado nº 68 desta 2ª CCR. Falta de justa causa para continuidade da persecução penal. 

Manutenção do arquivamento. Manutenção do arquivamento.  
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. Cláudio Dutra Fontella. 

 

007. Processo: JFRS/SLI-5000125-

86.2019.4.04.7106-RPCR - 

Eletrônico  

Voto: 2977/2019 Origem: JUSTIÇA 

FEDERAL DO RIO 

GRANDE DO SUL - 

SUBSEÇÃO JUDICIARIA 

DE SANTANA DO 

LIVRAMENTO  
Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: Procedimento Investigatório. Crime de descaminho, tipificado no art. 334 do Código 

Penal. Mercadorias avaliadas em R$ 1.128,43 e tributos iludidos calculados em R$ 564,22. 

Aplicação do art. 28 do CPP c/c 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 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). No caso, 

o investigado possui outras 3 (três) reiterações da conduta nos últimos 5 (cinco) anos, que, 

somados ao caso em exame, totalizam tributos iludidos no valor de R$ 3.175,06. 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 é inferior a 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, o que autoriza o arquivamento. Manutenção 

do arquivamento.  
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. Cláudio Dutra Fontella. 

 

008. Processo: JFRS/SLI-5002453-

28.2015.4.04.7106-INQ - 

Eletrônico  

Voto: 3306/2019 Origem: JUSTIÇA 

FEDERAL DO RIO 

GRANDE DO SUL - 

SUBSEÇÃO JUDICIARIA 

DE SANTANA DO 

LIVRAMENTO  
Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Deliberação: Retirado de pauta pelo relator.  

 

009. Processo: JF-SOR-0000869-

77.2019.4.03.6110-INQ 

Voto: 3220/2019 Origem: JUSTIÇA FEDERAL 

- 10ª SUBSEÇÃO 

JUDICIÁRIA - 

SOROCABA/SP  
Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar a suposta prática do crime de estelionato 

majorado (CP, art. 171, §3º, do CP, em razão de irregularidades cometidas por 

beneficiária do Programa Minha Casa Minha Vida. Promoção de arquivamento 

pautada na atipicidade da conduta, já que a beneficiária sequer chegou a se mudar para 

o apartamento por não ter condições de arcar com o financiamento, desistindo do 

negócio. Discordância do magistrado, por vislumbrar o cometimento do crime de 

esbulho possessório. Remessa dos autos nos termos do art. 28 do CPP. Consta dos 

autos que apesar da beneficiária ter desistido do imóvel, o mesmo foi invadido por um 

segundo investigado e sua família. Assim, apesar da não ocorrência do crime de 

estelionato, vislumbra-se, ao menos em tese, a suposta ocorrência do crime de esbulho 

possessório (CP, art. 161, §1º, II), mediante concurso de mais de duas pessoas. Dessa 

forma, presentes indícios de autoria e materialidade delitiva, a análise do dolo deve ser 

reservada à instrução processual, ambiente adequado a um debate mais aprofundado 

das questões pertinentes, sob o crivo do contraditório. Designação de outro membro do 

Ministério Público Federal para prosseguir na persecução penal. 
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Deliberação: 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. Cláudio Dutra 

Fontella. 

 

010. Processo: JF/SP-0001815-

98.2017.4.03.6181-INQ 

Voto: 3158/2019 Origem: JUSTIÇA FEDERAL 

- SEÇÃO JUDICIÁRIA DO 

ESTADO DE SÃO 

PAULO/SP  
Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: Inquérito Policial. Crime de tráfico internacional de drogas, tipificado nos artigos 33 e 

40, inciso I, da Lei 11 .343/06. Segundo se depreende dos autos, no dia 02 de outubro 

de 2015, em exame de rotina da Polícia Federal com funcionários dos Correios realizado 

na Alfândega da Receita Federal em São Paulo, foi encontrada correspondência postada 

em Montreal/Canadá, para pessoa residente em Porto Alegre/RS, conteúdo substância, 

posteriormente, identificada como sendo a droga sintética conhecida como NBOMe. 

Promoção de arquivamento fundada na ausência de elementos mínimos da autoria 

delitiva, considerando que o destinatário negou que fez qualquer importação de 

encomenda postal no ano de 2015 proveniente do Canadá e que apesar de residir no 

endereço destino da droga, desconhece a razão pela qual seu endereço foi utilizado e 

quem poderia ter feito tal encomenda, além de acrescentar que nunca viajou para o 

exterior e que não é usuário da substância entorpecente conhecida por LSD. Remessa 

dos autos nos termos do art. 28 do CPP c/c o art. 62, IV, da LC nº 75/93. Arquivamento 

prematuro. No presente caso, não há demonstração inequívoca, segura e convincente da 

ausência de justa causa para a persecução penal. Possibilidade de realização de 

diligências capazes de modificar o panorama probatório atual, tais como o pedido de 

afastamento de sigilo bancário com a expedição de ofício ao Banco Central do Brasil, 

com requisição para que informe se há registro de transação internacional em 2015 em 

nome do investigado, destinatário da droga, quer seja por meio de transferência bancária, 

pagamento de boleto bancário ou cartão de crédito. 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 requerer, de forma segura, o arquivamento do processo. Não 

homologação do arquivamento. Designação de outro membro do Ministério Público 

Federal para prosseguir na investigação.  
Deliberação: 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. Cláudio Dutra 

Fontella. 

 

ORIGEM INTERNA 

NÃO PADRÃO 

011. Processo: DPF-SE-0397/2018-IPL Voto: 3268/2019 Origem: GABPRM2-MAGS - 

MANOEL ANTONIO 

GONCALVES DA SILVA  
Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: Inquérito Policial. Suposta ocorrência do crime de estelionato em detrimento do INSS 

(CP, art. 171, §3º). Recebimento irregular de benefício previdenciário durante o período 

de 07/10/2014 a 12/11/2014. Consta dos autos a informação de que o benefício foi 

concedido pela APS em Canapi/AL, onde foram realizados saques no período de 

27/08/2004 a 12/04/2007, sendo que posteriormente o benefício passou a ser sacado na 

agência de Nossa Senhora da Glória/SE até 12/11/2014. O Procurador da República 

oficiante na PR/SE promoveu o declínio de atribuições à PRM-ARAPIRACA/AL, por 

entender que o local da consumação do delito é aquele onde houve a obtenção da 

vantagem ilícita, qual seja, a realização dos saques, que ocorreram primeiramente na 

agência em Canapi/AL. O Procurador da República oficiante na PR-ARAPIRACA/AL, 

por sua vez, suscitou o presente conflito de atribuições, ao fundamento de que seria 

competente o local onde houve o maior número de saques, ou mesmo pela prevenção, 

já que em se tratando de crime permanente a consumação se deu em todos os locais 

onde houve saques. Análise do conflito de atribuições (art. 62, VII, da LC nº 75/93). 

Conforme o art. 70, caput, do CPP, 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. Assim, tratando-se do recebimento indevido de benefícios 

previdenciários, o estelionato contra o INSS consuma-se no momento da obtenção da 

vantagem patrimonial. Nesse sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça "Assim, 

embora o local de recebimento do benefício previdenciário tenha sido posteriormente 

transferido para a cidade de Brasília/DF, a competência já havia sido fixada pelo lugar 
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em que se consumou a infração, a teor do que dispõe o art. 70 do CPP." CC 125.023/DF, 

Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Seção, DJe 19/03/2013; Precedentes da 2ª 

CCR/MPF: IPL nº 3000.2015.003701-0, 719ª Sessão, de 09/07/2018, unânime; 

DPF/CAX-0243/2013, 705ª Sessão, de 05/02/2018, unânime; 1.25.000.002174/2015-

77, 663ª Sessão, 17/10/2016, unânime. No caso, o crime de estelionato consumou-se 

com o recebimento das primeiras parcelas do benefício em agência situada em 

Canapi/AL, local de obtenção da vantagem indevida. Conhecimento do presente 

conflito negativo de atribuição e, no mérito, por sua procedência, deliberando-se que a 

atribuição para prosseguir na persecução penal pertence ao Procurador da República 

suscitante, oficiante na Procuradoria da República no Município de Arapiraca/AL.  
Deliberação: 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. Cláudio Dutra Fontella. 

 

012. Processo: JF-SOR-0000703-

45.2019.4.03.6110-PIMP 

Voto: 3222/2019 Origem: GABPR46-VSMRM - 

VICENTE SOLARI DE 

MORAES REGO 

MANDETTA  
Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. SUPOSTA FRAUDE NA OBTENÇÃO DE 

FINANCIAMENTO RESIDENCIAL. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. 

CONFLITO NEGATIVO DE ATRIBUIÇÕES ENTRE MEMBROS DO MPF. 

ATRIBUIÇÃO DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM SÃO PAULO, ORA 

SUSCITANTE, PARA PROSSEGUIR NAS INVESTIGAÇÕES. 1. Representação 

dando conta que particular contemplado no programa residencial Minha Casa Minha 

Vida " PMCMV teria alugado sua unidade. 2. 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. 19). 3. Ao receber os autos, o Procurador da República oficiante 

na PR/SP, entendeu que a conduta narrada caracteriza o crime de estelionato 

qualificado (CP, art. 171, § 3º). 4. Configurado o conflito negativo de atribuições entre 

membros do MPF, os autos foram remetidos a esta 2ª CCR/MPF, nos termos do art. 

62, VII, da LC nº 75/93. 5. 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. 

6. 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. 7. 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. 8. 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. 9. Precedentes 2ª CCR: 

Processo nº 0003211-95.2018.4.03.6110, Voto nº 919/2019, unânime, Sessão nº 734 

de 11/02/2019; Processo nº 0002845-56.2018.4.03.6110, Voto nº 1123/2019, unânime, 

Sessão nº 735 de 25/02/2019. 10. Atribuição do Procurador da República oficiante na 

PR/SP.  
Deliberação: 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. Cláudio Dutra Fontella. 

 

013. Processo: PRM/MAR-3410.2014.000105-

1-INQ 

Voto: 3228/2019 Origem: GABPR17-PPP - 

PETERSON DE PAULA 

PEREIRA  
Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: Inquérito policial. Possível crime de estelionato majorado (CP, art. 171, § 3º), 

consubstanciado no recebimento simultâneo de salário e de benefício previdenciário de 

auxílio doença, concedido na Agência do INSS em Lins/SP. O Procurador da República 

oficiante na PRM de Marília/SP promoveu o declínio de atribuições em favor da PR/DF, 
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por considerar que, tal qual a jurisprudência vem entendendo que nos crimes de estelionato 

o foro competente é aquele onde ocorreu o efetivo prejuízo à vítima, isto é, onde se situa a 

agência a qual esta vinculada a conta corrente da vítima, no crime de estelionato 

previdenciário a vítima é entidade de direito público, sendo que os pagamentos de 

benefícios previdenciários são feitos a partir da conta única do Tesouro Nacional, mantida 

em Brasília/DF. O Procurador da República oficiante na PR/DF suscitou conflito de 

atribuições, aduzindo, em síntese, que não se deve compreender que o local onde se 

efetivou o prejuízo à União, limita-se ao Distrito Federal pelo simples fato de Brasília ser 

a sede do Poder Executivo ou onde encontra-se a Secretaria do Tesouro Nacional. 

Encaminhamento dos autos a esta 2ª CCR (LC nº 75/93, art. 62, inc. VII). Nos termos do 

caput do art. 70 do CPP, "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". E, consoante orientação do Superior Tribunal de Justiça, tratando-se de 

possível estelionato contra o patrimônio público, o crime se consuma no momento da 

obtenção da vantagem patrimonial (CC nº 125.023/DF). Na hipótese, o crime de estelionato 

previdenciário se consumou no momento do recebimento da vantagem patrimonial 

indevida, vale dizer, com o início do pagamento do benefício, que se deu no município de 

Lins/SP. Precedente 2ª CCR/MPF: IPL nº 3410.2018.000054-9, 740ª Sessão de Revisão, 

de 13/05/2019, unânime. Atribuição do Ofício da PRM de Marília/SP (suscitado).  
Deliberação: 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 o Dr. Cláudio Dutra Fontella. 

 

014. Processo: 1.34.001.000251/2018-88 Voto: 3224/2019 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPUBLICA - DISTRITO 

FEDERAL  
Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO CRIMINAL. SUPOSTA GESTÃO 

FRAUDULENTA DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E DE SONEGAÇÃO DE 

INFORMAÇÕES RELEVANTES. DELITOS PREVISTOS NOS ARTIGOS 4º E 6º DA LEI 

Nº 7.492/86. CONFLITO NEGATIVO DE ATRIBUIÇÕES ENTRE MEMBROS DO MPF. 

ATRIBUIÇÃO DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM SÃO PAULO, ORA 

SUSCITADA, PARA PROSSEGUIR NAS INVESTIGAÇÕES. 1. Procedimento 

Investigatório Criminal instaurado para apurar a prática de gestão fraudulenta de instituição 

financeira e de sonegação de informações relevantes referentes a investidores, conduta que se 

amoldam aos delitos previstos nos artigos 4º e 6º da Lei nº 7.492/86. 2. PR/SP: Remessa dos 

autos à PR/DF para análise de eventual conexão com a Operação Greenfield, uma vez que a 

empresa investigada é mencionada no âmbito da referida operação. 3. Ao receber os autos, o 

Procurador da República oficiante na PR/DF, considerando a ausência de conexão das ilicitudes 

apuradas no presente procedimento com os fatos apurados no âmbito da Operação Greenfield, 

suscitou o presente conflito negativo de atribuições entre membros do MPF. 4. Remessa dos 

autos à 2ª CCR/MPF, nos termos do art. 62, VII, da LC nº 75/93. 5. Acompanho o entendimento 

sustentado pelo suscitante: A Operação Greenfield "apura prováveis ilicitudes identificadas em 

diversos investimentos supostamente temerários ou fraudulentos realizados em detrimento das 

principais entidades fechadas de previdência complementar (EFPC) do país [...], ou seja, 

situações que não têm conexão fática ou probatória com o objeto de investigação do presente 

procedimento. Com efeito, o mero fato de a empresa [...] estar relacionada às investigações 

implementadas no âmbito da Operação Greenfield não é suficiente para ensejar conexão, uma 

vez que o objeto do procedimento em epígrafe é diferente dos delitos apurados no âmbito da 

referida operação. 6. Atribuição da Procuradora da República oficiante na PR/SP, ora suscitada, 

para prosseguir nas investigações.  
Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela atribuição do 

suscitado, nos termos do voto do(a) relator(a). O advogado Alexandre Satyro de Medeiros 

(OAB: 60643/DF) acompanhou a sessão em favor do representante. Participaram da votação 

os membros Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá e o Dr. Cláudio Dutra Fontella. 

 

015. Processo: DPF-TAB/AM-

00175/2016-INQ 

Voto: 3072/2019 Origem: GABPRM1-BSD - 

BRUNO SILVA DOMINGOS  
Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL INDÍGENA. REVISÃO 

DE DECLÍNIO. DECISÃO COLEGIADA PROFERIDA PELA 2ª CCR PELO 

PROSSEGUIMENTO DA PERSECUÇÃO PENAL. MEMBRO DO MINISTÉRIO 

PÚBLICO FEDERAL DESIGNADO QUE ATUA COMO LONGA MANUS. 

MATÉRIA JÁ ANALISADA. AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS. NÃO 

CONHECIMENTO. 1) Inquérito Policial. Estupro de vulnerável indígena que foi 

diagnosticada com gonorreia, praticado, possivelmente, por membro de sua família (CP, 
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art. 217-A c/c art. 234-A, IV). 2) Após a oitiva de antropólogo da Funai com experiência 

na região, além de representante do Conselho Tutelar de Tabatinga/AM, que indicaram 

não haver na cultura e costumes Ticuna características que justificassem a conduta 

denunciada, o Procurador da República promoveu o declínio de atribuições sob o 

entendimento que o caso não envolve direitos indígenas coletivos, suscitando, ainda, a 

aplicação da Súmula 140 do STJ. Remessa dos autos nos termos do Enunciado nº 32 2ª 

CCR/MPF. 3) Deliberação da 2ª CCR na 655ª Sessão de Revisão, em 08/08/2016, pelo 

prosseguimento da persecução penal, considerando que o crime em tela se deu contra 

os costumes da etnia Ticuna, protegidos pela Constituição Federal no art. 231 caput, o 

que atrai a competência federal por força do art. 109, XI, já que a conduta viola a 

liberdade sexual e põe em risco a organização étnica da comunidade indígena em 

questão. 4) Interposição de novo pedido de declínio pelo Procurador da República a 

quem os autos foram redistribuídos. Alegação de que, segundo o depoimento de 

especialista da FUNAI, nenhum elemento probatório indica ser a infração penal em 

comento uma violação de direitos indígenas ou mesmo uma tendência daquele grupo 

étnico de modo a atrair a competência da Justiça Federal. Revisão de declínio de 

atribuições (Enunciado nº 32). 5) Entendimento de que o Procurador da República 

designado age por delegação, nos exatos limites da decisão deste Colegiado que 

determina o imediato prosseguimento da persecução penal. Resolução nº 165/2016 do 

CSMPF, art. 13, § 2º. Caso no qual a opinio delicti sobre a questão suscitada já foi 

terminantemente externada por esta Câmara, que inclusive se manifestou no sentido de 

que "As informações trazidas pelos especialistas, ao revés do aventado pelo membro do 

parquet para justificar o declínio de atribuição, constituem verdadeiros argumentos para 

agravar a conduta em tela, pois se a prática de estupro fosse um costume da etnia a 

atribuição também seria federal, embora em tese seria de se reconhecer a atipicidade da 

conduta por erro de proibição". 6) Assim, designado o Procurador Oficiante para, como 

sua longa manus, continuar a persecução penal na esfera federal, não lhe é cabível, no 

exercício de sua designação, rediscutir matéria já analisada quando inexistentes novos 

elementos de prova, restando-lhe atuar positivamente, sob pena de violação de dever 

funcional. Não conhecimento da remessa e devolução dos autos ao Procurador da 

República designado, atuante no 1º Ofício da PRM de Tabatinga/AM.  
Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pelo não 

conhecimento da remessa, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação 

os membros Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá e o Dr. Cláudio Dutra Fontella. 

 

016. Processo: 1.29.004.000611/2018-81 - Eletrônico  Voto: 20/2019 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA NO 

MUNICÍPIO DE 

P.FUNDO/CARAZINHO  
Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: VOTO-VISTA. PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO CRIMINAL. NEGOCIAÇÃO E 

INVESTIMENTOS DE CRIPTOMOEDAS (BITCOINS). GESTÃO FINANCEIRA E 

INTERMEDIAÇÃO. RECURSOS DE TERCEIROS. POSSÍVEL PRÁTICA DE CRIMES 

CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL. LESÃO A BENS, SERVIÇOS OU 

INTERESSES DA UNIÃO. ATRIBUIÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. I " 

Suposta operação de compra e venda de criptomoedas (BITCOINS). II " Encaminhamento dos 

autos pelo Ministério Público Estadual ao Ministério Público Federal, considerando a possível 

prática criminosa contra o Sistema Financeiro Nacional, na esteira da Lei n.º 7.492/86. III " O 

Procurador da República oficiante, por sua vez, promoveu o declínio de atribuições, sob o 

argumento de que "não se verifica a existência de crime contra o sistema financeiro nacional 

apto a ensejar a atribuição do Ministério Público Federal, e sim, em tese, o crime de estelionato 

entre particulares e/ou crime contra a economia popular, ambos de competência da Justiça 

Estadual". IV " Remessa dos autos à 2ª CCR/MPF (Enunciado nº 32). V " O artigo 1º da Lei 

7.492/86, norma penal explicativa, conceitua instituição financeira para fins penais como "a 

pessoa jurídica de direito público ou privado, que tenha como atividade principal ou acessória, 

cumulativamente ou não, a captação, intermediação ou aplicação de recursos financeiros 

(vetado) de terceiros, em moeda nacional ou estrangeira, ou a custódia, emissão, distribuição, 

negociação, intermediação ou administração de valores mobiliários". VI " Desta forma, ao 

operar sem a devida autorização, a instituição financeira estaria, em tese, inserido no tipo penal 

previsto no artigo 16 da Lei 7.492/86. VII " Demais disso, partindo da premissa que a empresa 

é instituição financeira, ainda que por equiparação, porque realiza, dentre outras atividades, a 

gestão e intermediação de investimentos de recursos de terceiros, mesmo que eventualmente, a 

conduta de não repassar aos investidores os lucros obtidos pode configurar, em tese, o crime 

previsto no artigo 5º da Lei 7.492/86. VIII " Verifica-se, ainda, a possibilidade da ocorrência 

de outros crimes previstos na Lei 7.492/86, como, por exemplo, a conduta delitiva prevista no 

artigo 17. IX " Ou seja, apenas com o aprofundamento das investigações é que se poderá ter a 
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exata dimensão dos fatos, do funcionamento das operações e dos eventuais crimes perpetrados 

pelos investigados, sendo possível, nesse momento, vislumbrar a existência de indícios 

suficientes de crimes que, em tese, atingem bens, serviços ou interesses da União (artigo 109 

da CF/88). X " Como se vê, é imprescindível a análise acurada sobre os serviços prestados pela 

empresa investigada e o objeto do contrato firmado entre as partes para a tipificação das 

condutas delitivas e, então, a fixação da competência para processamento e julgamento de 

eventual ação penal, sendo, portanto, prematuro o declínio de atribuições. XI " Assim, a teor 

do que dispõe o artigo 26 da Lei 7.492/86, cumpre reconhecer, sem margem para dúvidas, a 

atribuição para prosseguir nas investigações é do Ministério Público Federal. XII " Diante do 

exposto, com a devida vênia do Relator, voto pela não homologação do declínio de atribuições 

e pela devolução dos autos ao ofício originário para prosseguimento das 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.  
Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, a maioria, deliberou pela não homologação do 

declínio de atribuição, nos termos do voto proferido pela Dra. Luiza Cristina Fonseca 

Frischeisen. Restou vencido o relator, Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá. Participou da 

votação o Dr. Cláudio Dutra Fontella. 

 

017. Processo: 1.30.001.001321/2019-45 - Eletrônico  Voto: 3300/2019 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPUBLICA - RIO DE 

JANEIRO  
Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: NOTÍCIA DE FATO. APROPRIAÇÃO INDÉBITA (CP, ART. 168) 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. Notícias de Fato autuadas a partir de representações 

formuladas pelo interessado, ambas relatando supostos descontos pecuniários não autorizados 

realizados de forma irregular em sua folha de pagamento, na condição de inativo, pela central 

de pagamento do Exército Brasileiro (CPEx), subordinada à Secretaria de Economia e Finanças 

(SEF). 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 apropriação indébita possui previsão no artigo 168 do Código Penal, tendo sido 

supostamente cometido contra interesse do Exército Brasileiro 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 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. 
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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). Participaram da votação os 

membros Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá e o Dr. Cláudio Dutra Fontella. 

 

018. Processo: 1.34.033.000054/2019-72 - Eletrônico  Voto: 3114/2019 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA NO 

MUNICÍPIO DE 

CARAGUATATUBA-SP  
Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: NOTÍCIA DE FATO. NEGOCIAÇÃO E INVESTIMENTOS DE CRIPTOMOEDAS. 

GESTÃO FINANCEIRA E INTERMEDIAÇÃO. RECURSOS DE TERCEIROS. POSSÍVEL 

PRÁTICA DE CRIMES CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL. LESÃO A 

BENS, SERVIÇOS OU INTERESSES DA UNIÃO. ATRIBUIÇÃO DO MINISTÉRIO 

PÚBLICO FEDERAL. 1. Notícia de Fato autuada para apurar possível operação de compra e 

venda de criptomoedas. 2. A Procuradora da República oficiante promoveu o declínio de 

atribuições ao Ministério Público Estadual, por considerar que os fatos narrados, por si sós, não 

configuram ofensa ou prejuízo a bens, serviços ou interesses diretos e específicos da União. 

Ressaltou que apesar de se tratar de negociação digital, não se constata a presença de interesse 

federal para o processamento dos fatos no âmbito da Justiça Federal, não visualizando a 

presença, a princípio, de crimes contra o SFN (STJ - CC n° 161.123/SP). 3. O art. 1º da Lei 

7.492/86, norma penal explicativa, conceitua instituição financeira para fins penais como "a 

pessoa jurídica de direito público ou privado, que tenha como atividade principal ou acessória, 

cumulativamente ou não, a captação, intermediação ou aplicação de recursos financeiros 

(vetado) de terceiros, em moeda nacional ou estrangeira, ou a custódia, emissão, distribuição, 

negociação, intermediação ou administração de valores mobiliários". 4. Desta forma, ao operar 

sem a devida autorização, a instituição financeira estaria, em tese, inserido no tipo penal 

previsto no artigo 16 da Lei 7.492/86. 5. Demais disso, partindo da premissa que a empresa é 

instituição financeira, ainda que por equiparação, porque realiza, dentre outras atividades, a 

gestão e intermediação de investimentos de recursos de terceiros, mesmo que eventualmente, a 

conduta de não repassar aos investidores os lucros obtidos pode configurar, em tese, o crime 

previsto no art. 5º da Lei 7.492/86. 6. Verifica-se, ainda, a possibilidade da ocorrência de outros 

crimes previstos na Lei 7.492/86, como, por exemplo, a conduta delitiva prevista no art. 17. IX 

" Ou seja, apenas com o aprofundamento das investigações é que se poderá ter a exata dimensão 

dos fatos, do funcionamento das operações e dos eventuais crimes perpetrados pelos 

investigados, sendo possível, nesse momento, vislumbrar a existência de indícios suficientes 

de crimes que, em tese, atingem bens, serviços ou interesses da União (artigo 109 da CF/88). 

7. Como se vê, é imprescindível a análise acurada sobre os serviços prestados pela empresa 

investigada e o objeto do contrato firmado entre as partes para a tipificação das condutas 

delitivas e, então, a fixação da competência para processamento e julgamento de eventual ação 

penal, sendo, portanto, prematuro o declínio de atribuições. 8. Assim, a teor do que dispõe o 

art. 26 da Lei 7.492/86, cumpre reconhecer, sem margem para dúvidas, a atribuição para 

prosseguir nas investigações é do Ministério Público Federal. 9. Não homologação do declínio 

de atribuições e devolução dos autos ao ofício originário para prosseguimento das 

investigações, 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.  
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). Participaram da votação os 

membros Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá e o Dr. Cláudio Dutra Fontella. 

 

019. Processo: SR/PF/CE-01405/2014-INQ Voto: 3254/2019 Origem: GABPR14-RMC - 

ROMULO MOREIRA 

CONRADO  
Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. SUPOSTO CONLUIO FIRMADO ENTRE AS 

RESPECTIVAS PARTES NOS AUTOS DE AÇÕES RECLAMATÓRIAS 

TRABALHISTAS E AÇÃO RESCISÓRIA PARA PREJUDICAR DIREITOS DOS 

VERDADEIROS CREDORES TRABALHISTAS. REVISÃO DE ARQUIVAMENTO 

(LC Nº 75/93, ART. 62, IV). POSSÍVEIS CRIMES DE ESTELIONATO, FALSIDADE 

IDEOLÓGICA E/OU USO DE DOCUMENTOS FALSOS. ARQUIVAMENTO 

PREMATURO. DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO 

FEDERAL PARA PROSSEGUIR NA INVESTIGAÇÃO. 1. Inquérito Policial instaurado 

para apurar a autoria e materialidade de eventual delito decorrente de possível conluio 

firmado entre as respectivas partes nos autos de ações reclamatórias trabalhistas e ação 

rescisória para prejudicar direitos dos verdadeiros credores trabalhistas, quais sejam os ex-

empregados da empresa reclamada. 2. O Procurador da República oficiante, considerando 
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que os fatos objeto desta investigação amoldam-se, em tese, à conduta tipificada no art. 

203 do Código Penal, promoveu o arquivamento, com fundamento na extinção da 

punibilidade (CP, art. 107, IV) pela prescrição da pretensão punitiva estatal (CP, art. 109, 

V). 3. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). 4. Os fatos narrados podem 

configurar os crimes de estelionato, falsidade ideológica e/ou uso de documentos falsos, 

respectivamente previstos nos artigos 171, 299 e 304 do Código Penal, delitos ainda não 

atingidos pela prescrição, e que não foram objeto de manifestação conclusiva pelo membro 

do Ministério Público Federal. 5. Cumpre observar que embora o prejuízo patrimonial 

tenha recaído sobre particulares, o serviço federal foi atingido negativamente, restando 

caracterizado o respectivo interesse, visto que os investigados fizeram uso da Justiça do 

Trabalho para obtenção de vantagem financeira ilícita, devendo o caso ser julgado pela 

Justiça Federal, haja vista o teor da Súmula 122 do STJ. 6. Arquivamento prematuro. Não 

homologação. Designação de outro membro do Ministério Público Federal para prosseguir 

na investigação.  
Deliberação: 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. Cláudio Dutra Fontella. 

 

PADRÃO 

Pelo conhecimento total e não provimento do recurso 

020. Processo: DPF-UDI-00305/2017-

INQ 

Voto: 3097/2019 Origem: GABPRM1-OSA - 

ONESIO SOARES AMARAL  
Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. CRIME DE USO INDEVIDO DE SELO OU SINAL 

PÚBLICO, DESCRITO NO ART. 296, § 1º, III DO CÓDIGO PENAL. RECURSO. 

MANUTENÇÃO DAS DECISÕES DA 2ª CÂMARA. REMESSA AO CONSELHO 

INSTITUCIONAL. 1. Inquérito policial instaurado para apurar o suposto crime de uso 

indevido de selo ou sinal público, descrito no art. 296, § 1º, III do Código Penal. 2. 

Notícia de que integrantes de associação voltada para a proteção do meio ambiente 

estariam utilizando carteiras em couro, com o Brasão da República, além dos termos 

"REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL" e "AGENTE AMBIENTAL", também 

utilizados nos certificados emitidos pela entidade. 3. Os autos foram remetidos à 2ª 

Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, para fins do artigo 

62, IV, da LC nº 75/93). 4. A 2ª CCR, na 736ª Sessão, de 11/03/2019, não homologou 

o arquivamento, determinando a designação de outro membro do MPF para prosseguir 

na investigação, 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. 5. Interposto 

Embargos de Declaração ao argumento de que a promoção de arquivamento fundou-se 

na ausência de dolo do investigado, matéria não abordada na decisão recorrida. 6. 

Conforme exposto na decisão de fls. 116/118, evidencia-se que a utilização desses 

símbolos em carteiras confere a tais documentos a falsa aparência de oficialidade, 

podendo induzir a erro outras pessoas e gerar lesão à fé pública. 7. 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 autos. 

8. O investigado era o responsável pela associação que utilizava as carteiras com o 

Brasão da República, não sendo verossímil a afirmativa de que não tinha consciência 

da ilicitude e que nunca fez uso do porta-documentos, fatos que devem ser objeto de 

apuração. 9. Manutenção da decisão de fls. 116/118, que determinou o prosseguimento 

da investigação. 10. O Procurador da República interpôs recurso ao Conselho 

Institucional do MPF, requerendo a modificação total da decisão recorrida. 11. Integral 

manutenção das deliberações desta 2ª Câmara na 736ª Sessão de Revisão, de 

11/03/2019, e na 738ª Sessão de Revisão, de 08/04/2019, por seus próprios 

fundamentos. 12. Remessa dos autos ao Egrégio Conselho Institucional do Ministério 

Público Federal competente para julgar o recurso interposto, nos termos do art. 4º, inciso 

I, da Resolução CSMPF nº 165, de 06/05/2016.  
Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pelo 

conhecimento total e não provimento do recurso no âmbito deste Colegiado, remetendo-

se os autos à PGR/CIMPF - CONSELHO INSTITUCIONAL DO MINISTERIO 

PUBLICO FEDERAL para análise, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram 

da votação os membros Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá e o Dr. Cláudio Dutra 

Fontella. 

 

Homologação do Declínio de atribuição 
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021. Processo: DPF/JFA/MG-00567/2018-INQ Voto: 3103/2019 Origem: GABPRM2-OFM - 

ONOFRE DE FARIA 

MARTINS  
Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: Inquérito Policial. Crime de roubo praticado contra a Empresa Brasileira de Correios e 

Telégrafos " EBCT, no Município de Santana do Deserto/MG. Relato de que, em 

27/07/2018, indivíduos não identificados invadiram a agência postal e roubaram R$ 

59.769,75 (cinquenta e nove mil, setecentos e sessenta e nove reais e setenta e cinco 

centavos) pertencentes ao Banco Postal (BB) e somente R$ 12,20 pertencentes aos Correios. 

Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 33 da 2ª CCR). No caso, o valor subtraído 

pertence quase que em sua totalidade à sociedade de economia mista, sendo irrelevante o 

prejuízo causado aos Correios. Ausência de dano 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). 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.  
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). Participaram da votação os 

membros Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá e o Dr. Cláudio Dutra Fontella. 

 

022. Processo: DPF/ROO-00093/2017-INQ Voto: 3016/2019 Origem: GABPRM2-RBL - 

RAUL BATISTA LEITE  
Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: Inquérito policial. Crime previsto no artigo 273, § 1º c/c §1º-B, I e V, do Código Penal. 

Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 33 " 2ª CCR). Envio de anabolizantes 

pelos Correios. Remetente e destinatário em território brasileiro. Ausência de indícios da 

transnacionalidade da conduta, sobretudo considerando que, embora no rótulo do produto 

a origem seja identificada como chilena, a falsidade torna a origem indeterminada. 

Precedente STJ, Terceira Seção: CC 148.315/GO, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Terceira 

Seção, julgado em 14/12/2016, DJe 19/12/2016. Precedentes da 2ª CCR: Processo nº 

1.26.001.000021/2017-18, 674ª Sessão de Revisão, de 20/03/2017, unânime; Processo nº 

1.36.001.000003/2017-81, 674ª Sessão de Revisão, de 20/03/2017, unânime. 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.  
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). Participaram da votação os 

membros Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá e o Dr. Cláudio Dutra Fontella. 

 

023. Processo: SR/DPF/MA-00105/2015-INQ Voto: 3143/2019 Origem: GABPR13-FMA - 

FLAUBERTH MARTINS 

ALVES  
Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: Inquérito Policial. Crime de roubo (CP, art. 157, § 2º, I e II) praticado contra agência dos 

Correios. Relato de que indivíduos não identificados entraram na agência, com emprego de 

arma de fogo e subtraíram os seguintes valores: No dia 30/09/2014, foi subtraído o valor de 

R$ 8.096,14, consistindo em R$ 21,77 o prejuízo da ECT e R$ 8.074,37 o prejuízo do Banco 

do Brasil; no dia 27/01/2015, foi subtraído o valor de R$ 5.884,11, consistindo em R$ 20,49 

o prejuízo da ECT e R$ 5.863,62 o prejuízo do Banco do Brasil; no dia 27/10/2015, foi 

subtraído o valor de R$ 310.648,06, com prejuízo total para o Banco do Brasil. Revisão de 

declínio de atribuições (Enunciado nº 33 da 2ª CCR). Valores subtraídos que pertenciam 

quase integralmente ao Banco do Brasil, sociedade de economia mista. Dano insignificante 

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). 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.  
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). Participaram da votação os 

membros Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá e o Dr. Cláudio Dutra Fontella. 
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024. Processo: SR/DPF/MA-00783/2014-INQ Voto: 3301/2019 Origem: GABPR8-PHOCB - 

PEDRO HENRIQUE 

OLIVEIRA CASTELO 

BRANCO  
Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: Inquérito Policial. Crimes de roubo (CP, art. 157, § 2º, I e II) e de associação criminosa 

(CP, art. 288) praticado contra agência dos Correios em 2 (duas) ocasiões: no dia 

30/07/2014 foi subtraído o valor total de R$ 11.671,64, dos quais R$ 11.480,10 pertenciam 

ao Banco do Brasil, e R$ 191,54 aos Correios e no dia 10/06/2014, foi subtraído o valor 

total de R$ 76.974,34, dos quais R$ 76.873,94 pertenciam ao Banco do Brasil, e R$ 100,40 

referentes ao prejuízo dos Correios. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 33 da 

2ª CCR). Valores subtraídos que pertenciam quase integralmente ao Banco do Brasil, 

sociedade de economia mista. Dano insignificante 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). 

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.  
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). Participaram da votação os 

membros Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá e o Dr. Cláudio Dutra Fontella. 

 

025. Processo: 1.17.000.000624/2019-92 - Eletrônico  Voto: 3049/2019 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPUBLICA - RIO DE 

JANEIRO  
Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: Notícia de Fato. Manifestação apócrifa comunicando possível crime contra a liberdade sexual, 

praticado por professor universitário que teria trocado mensagens eletrônicas de cunho sexual 

com aluna. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32). Fatos envolvendo professor 

e aluna de Universidade privada. 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 persecução 

penal. Homologação do declínio em favor do Ministério Público Estadual.  
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). Participaram da votação os membros 

Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá e o Dr. Cláudio Dutra Fontella. 

 

026. Processo: 1.22.000.000724/2019-59 - Eletrônico  Voto: 3162/2019 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPUBLICA - MINAS 

GERAIS  
Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: Notícia de Fato. Comunicação de que empresa de consultoria, contratada por fundação estadual 

para a regularização fiscal desta última perante a Receita Federal, teria apresentado documentos 

falsos (supostamente emitidos pela RFB) à Promotoria de Justiça Especializada da Tutela de 

Fundações, com a finalidade de comprovar o cumprimento do contrato e a efetiva prestação de 

serviços à fundação. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32). De acordo com a 

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". No caso, em que pese haja indícios de uso de 

documento falso supostamente emitido pela RBF, a apresentação se deu perante o Ministério 

Público Estadual e/ou à própria fundação estadual. Além do mais, o prejuízo financeiro 

aventado foi suportado apenas pela fundação, tendo havido aplicação de multa por parte da 

Receita Federal em razão das irregularidades nas compensações, o que afasta a possibilidade 

de que a conduta tenha causado prejuízos à União. Remanesce, assim, possível ocorrência do 

crime de estelionato (CP, art. 171), tendo em vista que a empresa contratada teria obtido 

vantagem ilícita em detrimento da fundação, mediante fraude (consistente na apresentação de 

documentos falsos). Em que pese a contratada tenha apresentado documentos supostamente 

falsos, cuja emissão é atribuída à RFB, a falsidade, crime meio, resta absorvido pelo delito de 

estelionato, crime fim. Ausência de indícios de prejuízo direto a bens, serviços ou interesse da 

União ou de suas entidades. Inexistência, por ora, de elementos de informação capazes de 

legitimar a atribuição do MPF para persecução penal. Homologação do declínio em favor do 

MPE. 
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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). Participaram da votação os membros 

Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá e o Dr. Cláudio Dutra Fontella. 

 

027. Processo: 1.24.000.000525/2019-76 - Eletrônico  Voto: 3110/2019 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPUBLICA - PARAIBA  
Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de manifestação sigilosa em Sala de Atendimento ao 

Cidadão. Possíveis crimes de homicídio (CP, art. 121), tráfico de drogas e associação para o 

tráfico (arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006). Revisão de declínio de atribuições (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, 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.  
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). Participaram da votação os membros 

Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá e o Dr. Cláudio Dutra Fontella. 

 

028. Processo: 1.24.003.000119/2017-11 Voto: 3260/2019 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA NO 

MUNICÍPIO DE PATOS-

PB  
Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: Inquérito Civil instaurado a partir de manifestação em Sala de Atendimento ao Cidadão 

relatando problemas no Assentamento Patativa do Assaré, localizado no Distrito Santa 

Gertrudes, Patos-PB. O representante informou que determinada pessoa estaria soltando seu 

gado e o mesmo estaria prejudicando a plantação dos demais assentados, conduta que 

caracteriza o crime previsto no artigo 164 do Código Penal. Revisão de declínio de atribuições 

(Enunciado nº 32 da 2ª CCR). 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.  
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). Participaram da votação os membros 

Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá e o Dr. Cláudio Dutra Fontella. 

 

029. Processo: 1.25.000.000618/2019-63 - Eletrônico  Voto: 3313/2019 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPUBLICA - PARANA  
Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: Notícia de Fato. Suposta aquisição de droga para consumo próprio, conduta prevista no art. 28 

da Lei Nº 11.343/06. Revisão de declínio de atribuições (LC nº 75/93, art. 62, IV). Retenção 

pelos Correios, no CEINT/CTA/PR, de remessa postal advinda da Holanda, contendo 5 (cinco) 

comprimidos de ecstasy. Quantidade apreendida que torna verossímil o argumento da aquisição 

para o consumo próprio. Hipótese diferente daqueles casos em que o investigado adquire 

porções da substância conhecida como "metanfetamina" (MDMA) para a fabricação dos 

comprimidos, conduta que não se assemelha ao comportamento daquele que almeja, 

simplesmente, o consumo próprio, evidenciando, em princípio, o crime de tráfico internacional 

de entorpecentes, previsto no art. 33, caput, c/c o art. 40, I, ambos da Lei nº 11.343/06. 

Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.  
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). Participaram da votação os membros 

Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá e o Dr. Cláudio Dutra Fontella. 

 

030. Processo: 1.29.000.001186/2019-69 - Eletrônico  Voto: 3054/2019 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPUBLICA - RIO 

GRANDE DO SUL  
Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de representação ofertada sigilosamente perante Sala de 

Atendimento ao Cidadão relatando possível prática de atos lesivos a idosos no município de 

Viamão/RS. Senhora que estaria se passando por enfermeira, prestando auxílio aos idosos 

valendo-se de sua vulnerabilidade, obtendo vantagem financeira ilícita. Revisão de declínio de 
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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, até o momento, a atribuição do Ministério 

Público Federal para a persecução penal. Homologação do declínio em favor do Ministério 

Público Estadual.  
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). Participaram da votação os membros 

Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá e o Dr. Cláudio Dutra Fontella. 

 

031. Processo: 1.30.001.001531/2019-33 - Eletrônico  Voto: 3273/2019 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPUBLICA - RIO DE 

JANEIRO  
Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de manifestação formulada através da Sala de Atendimento 

ao Cidadão na qual o representante narra que comprou mercadoria no valor de R$ 1.935,00 e 

que a nota fiscal foi emitida no valor de R$ 193,50. Suposta prática de crime contra a ordem 

tributária (art. 1º, inciso V, da Lei 8.137/90). 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.  
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). Participaram da votação os membros 

Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá e o Dr. Cláudio Dutra Fontella. 

 

032. Processo: 1.30.001.001640/2019-51 - Eletrônico  Voto: 3194/2019 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPUBLICA - RIO DE 

JANEIRO  
Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: Notícia de Fato. Manifestação particular comunicando que traficantes estariam praticando 

crimes de extorsão contra moradores e empresas de determinado bairro na cidade do Rio de 

Janeiro. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32). 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 persecução penal. Homologação do declínio em favor do 

Ministério Público Estadual.  
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). Participaram da votação os membros 

Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá e o Dr. Cláudio Dutra Fontella. 

 

033. Processo: 1.30.001.001768/2019-14 - Eletrônico  Voto: 3193/2019 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPUBLICA - RIO DE 

JANEIRO  
Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: Notícia de Fato. Manifestação anônima comunicando que pessoas ligadas a escolas de samba 

teriam se apropriado de verbas públicas e privadas destinadas às agremiações, bem como 

seriam responsáveis por tráfico de drogas, roubo de cargas e assaltos na localidade. Relata, 

ainda, que os representados foram responsáveis por tentativa de homicídio de um ex-presidente 

da associação das escolas de samba. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32). 

Ausência de indícios de transnacionalidade da conduta, com relação ao suposto tráfico de 

entorpecentes. Quanto aos demais fatos noticiados, a 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 persecução penal. Homologação do declínio em favor do Ministério 

Público Estadual.  
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). Participaram da votação os membros 

Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá e o Dr. Cláudio Dutra Fontella. 

 

034. Processo: 1.30.017.000026/2019-01 - Eletrônico  Voto: 3205/2019 Origem: PROCURADORIA 

DA REPÚBLICA NO 

MUNICÍPIO 

SJMERITI/N.IGUA/D.CAX 
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Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de manifestação ofertada perante a Sala de Atendimento ao 

Cidadão para apurar relato de existência de suposto esquema de pirâmide financeira. Possível 

crime contra a economia popular. Lei nº 1.521/51, art. 2º, IX. Revisão de declínio de atribuições 

(Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Fraude alusiva ao esquema de pirâmide, que se caracteriza por 

oferecer a seus associados uma perspectiva de lucros, remuneração e benefícios futuros irreais, 

cujo pagamento depende do ingresso de novos investidores. Aplicação da Súmula nº 498 do 

STF. Ausência de indícios de crime contra o Sistema Financeiro Nacional. Situação que não se 

assemelha aos precedentes da 2ª CCR nos quais se entendeu pela atribuição do Ministério 

Público Federal (Procedimento nº 1.17.000.002035/2013-53, 594ª Sessão Ordinária, 

20/03/2014; Procedimento nº 1.20.002.000124/2014-31, 611ª Sessão Ordinária, 10/11/2014). 

Homologação do declínio em favor do Ministério Público Estadual.  
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). Participaram da votação os membros 

Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá e o Dr. Cláudio Dutra Fontella. 

 

035. Processo: 1.34.001.003970/2019-31 - Eletrônico  Voto: 3269/2019 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA - SÃO 

PAULO  
Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: Notícia de Fato. Manifestação particular apresentada contra Promotor de Justiça, que estaria 

supostamente deixando de propor ação civil pública de forma injustificada, recebendo propinas 

em contas bancárias mantidas no exterior, praticando crimes de sonegação fiscal, dentre outras 

irregularidades. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Condutas 

atribuídas a Promotor de Justiça. Autoridade com foro por prerrogativa de função no Tribunal 

de Justiça Estadual (CF, art. 96, inciso III). Atribuição do Procurador-Geral de Justiça (Lei 

8.625/93, art. 29, inciso V e art. 41). Homologação do declínio de atribuições ao Ministério 

Público Estadual.  
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). Participaram da votação os membros 

Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá e o Dr. Cláudio Dutra Fontella. 

 

Outras deliberações(Declínio) 

036. Processo: 1.25.008.000160/2019-72 - Eletrônico  Voto: 3017/2019 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA NO 

MUNICÍPIO DE PONTA 

GROSSA-PR  
Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Possíveis crimes de de frustração de direito assegurado 

pela lei trabalhista (CP, art. 203), e de sonegação de contribuição previdenciária (CP, art. 337-

A) praticados contra empregado de empresa privada. 1) Crime do art. 203 do CP. Recebimento 

da promoção de declínio de atribuições como arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Verifica-

se que a conduta narrada não caracteriza o delito. Isso porque o pagamento a menor de verbas 

trabalhistas devidas ou a falta dele é questão ínsita ao Direito do Trabalho. Além disso, o tipo 

penal exige como elemento objetivo a "fraude" ou a "violência", o que não se verifica no 

presente caso. 2) Crime de sonegação de contribuição previdenciária (CP, art. 337-A). 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 período de trabalho informado 

(12/01/2011 a 28/02/2011). Nessa esteira, 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, com as atualizações efetivadas pelas Portarias nº 75 e 130, ambas do Ministério da 

Fazenda. Precedentes do STJ: REsp 1709029/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Terceira 

Seção, julgado em 28/02/2018, DJe 04/04/2018. Homologação do arquivamento.  
Deliberação: 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 o 

Dr. Cláudio Dutra Fontella. 

 

037. Processo: 1.30.001.000202/2019-75 - Eletrônico  Voto: 18/2019 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPUBLICA - RIO DE 

JANEIRO  
Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: VOTO-VISTA. NOTÍCIA DE FATO. SUPOSTO CRIME DE AMEAÇA PRATICADO POR 

MILITAR DA MARINHA, EM CONJUNTO COM OUTRAS PESSOAS, CONTRA 
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CIVIL(IS). PROMOÇÃO DE DECLÍNIO AO MPM. NÃO PREENCHIMENTO DOS 

REQUISITOS DO ART. 9° DO CPM. ATRIBUIÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO 

ESTADUAL PARA PROSSEGUIR NAS INVESTIGAÇÕES. 1. Notícia de Fato autuada a 

partir de manifestação sigilosa apresentada na Sala de Atendimento ao Cidadão, comunicando 

suposto crime de ameaça praticado por militar da Marinha, em conjunto com outras pessoas, 

contra o noticiante e seus familiares. Conforme narrado, o militar teria histórico de violência 

contra civis, com vários boletins de ocorrência. Informou, ainda, que o militar disse que nada 

aconteceria com ele, uma vez que tinha amigos na Marinha e envolvimento com milicianos. 2. 

O Procurador da República oficiante promoveu o declínio ao MPM, por considerar que como 

o suposto crime de ameaça teria sido praticado por um militar, enquadra-se como crime militar. 

3. O Relator do feito votou pela homologação do declínio ao MPM. 4. O Direito Penal Militar 

deve abarcar somente as condutas de militares que atentem contra a hierarquia, a disciplina e 

as instituições militares. 5. 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; 6. No caso, o suposto delito de ameaça, de acordo com o se depreende 

da narrativa, foi praticado por militar da Marinha (fora de lugar sujeito à administração militar 

e, ao que tudo indica, fora do exercício da função) e por outras pessoas, contra civil(is). Dessa 

forma, as condutas não se enquadram em nenhum dos incisos do art. 9° do CPM. 

Consequentemente, não são crimes militares e, por isso, devem ser julgados pela Justiça comum 

estadual. 7. Atribuição do Ministério Público Estadual para prosseguir nas investigações.  
Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela atribuição do 

Ministério Público Estadual, nos termos do voto-vista 18/2019 proferido pela Dra. Luiza 

Cristina Fonseca Frischeisen. O relator do processo, Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá, 

aderiu ao voto da revisora. Participou da votação o Dr. Cláudio Dutra Fontella. 

 

038. Processo: 1.33.000.000655/2019-08 - Eletrônico  Voto: 2833/2019 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPUBLICA - SANTA 

CATARINA  
Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: Notícia de Fato autuada a partir de manifestação anônima em Sala de Atendimento ao Cidadão. 

1) Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, inc. IV). Crime previsto no artigo 171, § 3º, do 

Código Penal. Possível fraude em benefício de pensão por morte concedida à companheira do 

falecido. Existência de fortes elementos da união estável entre o casal: residência sob o mesmo 

teto, dependência em plano de saúde e identificação social como se casados fossem. 

Homologação do arquivamento. 2) Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª 

CCR). Crime de falsidade ideológica, previsto no artigo 299 do Código Penal. Declaração 

firmada em cartório, por meio da qual os herdeiros do falecido afirmaram que ele não mantinha 

união estável com o intuito de excluir a companheira do processo de inventário e, por 

conseguinte, da partilha de bens. "Os tabelionatos são serventias judiciais e estão imbricadas 

na máquina estatal, mesmo quando os servidores têm remuneração pelos rendimentos do 

próprio cartório e não dos cofres públicos" (REsp 489.511/SP, Rel. Min. Eliana Calmon, DJU 

04.10.2004). Possível falsidade praticada em detrimento de órgão do Poder Judiciário Estadual. 

Ausência de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público 

Federal para a persecução penal. Precedente da 2ª Câmara: 1.30.001.001530/2015-65, 621ª 

Sessão de Revisão, de 27/05/2015, unânime. Homologação do declínio de atribuições ao 

Ministério Público Estadual.  
Deliberação: 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. Cláudio Dutra Fontella. 

 

Homologação de Arquivamento 

039. Processo: DPF/AM-00206/2019-INQ Voto: 3219/2019 Origem: GABPR4-HSVL - 

HENRIQUE DE SA 

VALADAO LOPES  
Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: Inquérito Policial. Possível crime de estelionato majorado (CP, art. 171, § 3º). Utilização 

de documento falso para saque indevido de benefício previdenciário da vítima, abertura 

de conta-poupança na Caixa Econômica Federal " CEF, contratação e saque de 

empréstimo consignado. Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). Diligências. 

Oitiva da vítima, que não reconheceu ou identificou a autora dos fatos. Inexistência de 
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imagens de vigilância, tendo em vista o decurso de mais de um ano e seis meses da 

conduta. Ausência de elementos suficientes da autoria delitiva e de diligências capazes de 

modificar o panorama probatório atual. Homologação do arquivamento, sem prejuízo do 

disposto no art. 18 do CPP.  
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. Cláudio Dutra Fontella. 

 

040. Processo: DPF/CAX-00013/2018-INQ Voto: 3159/2019 Origem: GABPRM1-MMF - 

MARILIA MELO DE 

FIGUEIREDO  
Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: Inquérito Policial. Crime de furto qualificado (CP, art. 155, § 4º, I). Furto de 03 (três) 

serpentinas de aparelhos de ar condicionado da Agência da Caixa Econômica Federal de 

Timon/MA. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). A investigação apontou 

como suposto autor do crime um morador de rua. O investigado não tem antecedentes 

criminais. A CEF informou que não houve prejuízos, pois os reparos foram realizados pela 

empresa de manutenção sem ônus para aquela instituição financeira, uma vez que o 

contrato de prestação de serviços de refrigeração cobre pequenos reparos. Ausência de 

justa causa para o prosseguimento do feito. Observância da Orientação nº 30 da 2ª Câmara 

de Coordenação e Revisão do MPF. Homologação do arquivamento.  
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. Cláudio Dutra Fontella. 

 

041. Processo: DPF/MBA/PA-00172/2015-INQ Voto: 3071/2019 Origem: GABPRM1-AA - 

ALEXANDRE APARIZI  
Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: Inquérito Policial. Possível crime de estelionato contra o INSS (CP, art. 171, § 3º). 

Recebimento indevido de parcelas de benefício previdenciário após o óbito do titular. Último 

pagamento referente à competência de 08/2008. Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 

62, IV). Em que pese a suspeita inicial recaia sobre a representante legal do beneficiário, 

foram realizadas diversas diligências com o objetivo de localizá-la, sem êxito. Além do mais, 

a continuidade da investigação no presente caso revela-se infrutífera, uma vez que: I) os 

saques foram realizados por meio de cartão magnético; II) as imagens dos circuitos internos 

de televisão das agências bancárias são armazenadas por, no máximo, 90 dias; III) a 

identificação da autoria nestas circunstâncias depende, quase sempre, da hipotética e remota 

confissão do investigado. Último pagamento ocorrido há mais de 10 (dez) anos. Ausência 

de elementos suficientes da autoria delitiva. Inexistência de diligências capazes de modificar 

o panorama probatório atual. Aplicação da Orientação n° 26/2016 da 2ª CCR, que 

estabelece: 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. Homologação do arquivamento.  
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. Cláudio Dutra Fontella. 

 

042. Processo: DPF/RO-0142/2018-INQ Voto: 3096/2019 Origem: GABPR3-DAL - 

DANIEL AZEVEDO LÔBO  
Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: Inquérito Policial. Possível crime de estelionato majorado (CP, art. 171, § 3º). Utilização 

de documento falso para abertura de conta-corrente na Caixa Econômica Federal " CEF e 

saque indevido do seguro-desemprego da comunicante/vítima. Revisão de arquivamento 

(LC 75/93, art. 62, IV). Realização de diligências no intuito de identificar o autor do fato, 

tais como: perícia papiloscópica, tentativa de localização do endereço fornecido pelo 

falsário, oitiva da vítima, dentre outras. Ausência de elementos suficientes da autoria 

delitiva. Inexistência de diligências capazes de modificar o panorama probatório atual. 

Homologação do arquivamento, sem prejuízo do disposto no art. 18 do CPP.  
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. Cláudio Dutra Fontella. 

 

043. Processo: DPF/SAL/PE-00025/2014-INQ Voto: 3070/2019 Origem: GABPRM2-AESL - 

ANDRE ESTIMA DE 

SOUZA LEITE  
Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN 
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Ementa: Inquérito Policial. Possível prática de crime de falsidade (CP, art. 298), tendo em vista a 

concessão de carteiras indígenas para não índios de Carnaubeira da Penha/PE no ano de 

2013. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Diligências. Em que pese o 

investigado ter admitido a emissão das carteiras indígenas, desconhecendo, à época, 

proibição nesse sentido, restou esclarecido, por meio das declarações colhidas em sede 

policial, que se tratavam de carteiras de associados, as quais não tinham a função de 

reconhecer a condição de indígena de seu portador perante a FUNAI. Atualmente, a prova 

da condição de indígena apenas pode ser feita por meio de declaração emitida pela 

Fundação, devendo constar a assinatura do cacique e da liderança da comunidade a que 

pertencer o índio. As carteiras de associados possuíam como finalidade facilitar a 

organização da comunidade perante a associação Mirandiba. Ausência de potencialidade 

lesiva das carteiras. Falta de justa causa para prosseguir na persecução penal. Homologação 

do arquivamento.  
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. Cláudio Dutra Fontella. 

 

044. Processo: JF/PE-0012479-

29.2010.4.05.8300-INQ 

Voto: 3144/2019 Origem: COJUD/PRPE - 

COORDENADORIA 

JURÍDICA E DE 

DOCUMENTAÇÃO DA 

PR/PE  
Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: Inquérito policial instaurado para apurar possíveis crimes de estelionato praticados em 

detrimento da Caixa Econômica Federal por meio da contratação de empréstimos 

consignados com base em contracheques com margem de crédito supostamente 

adulteradas (art. 171, § 3º, do Código Penal). Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, 

art. 62, IV). Os investigados teriam supostamente se utilizado de terceiros (pessoas 

vinculadas a escritórios que intermediavam a concessão de empréstimos) os quais, 

também supostamente, adulteraram os contracheques fornecidos por servidores 

públicos. Supostas fraudes remontam a setembro/2010, de modo que não é crível o 

sucesso na obtenção dos documentos faltantes " essenciais à configuração da 

materialidade delitiva. Em verdade, os documentos dessa espécie usualmente quedam-

se arquivados pelo lapso de até 5 (cinco) anos, motivo pelo qual as diligências 

recentemente solicitadas (originais dos Contratos de Crédito Consignado, documentos 

solicitados pela CEF quando da celebração dos contratos e o montante do prejuízo 

suportado pela CEF) não surtirão efeitos práticos à investigação em tela. Ausência de 

materialidade delitiva. Aplicação da Orientação n° 26/2016 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.  
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. Cláudio Dutra Fontella. 

 

045. Processo: SR/PF/CE-01539/2014-INQ Voto: 3092/2019 Origem: GABPR8-MAT - 

MARCIO ANDRADE 

TORRES  
Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: Inquérito policial instaurado a partir de nova representação formulada pelo interessado, 

sob o argumento de que os investigados teriam prestado falsas informações perante o MPF, 

dando ensejo à instauração de procedimento administrativo " posteriormente arquivado " 

contra o representante. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). O 

procedimento investigatório n° 1.15.000.001361/2012-37 havia sido arquivado, com 

homologação desta 2ª CCR/MPF. O desarquivamento se deu por intermédio de despacho 

de Procurador da República que considerou, para tanto, a "juntada de diversos elementos 

probatórios, a exemplo das gravações de conversas telefônicas, e-mails, fotos, e carta 

testemunho". Diante disso, foi instaurado o presente inquérito, com o fito de apurar o 

suposto crime de denunciação caluniosa, previsto no art. 339 do Código Penal, bem como 

a suposta falsa perícia, por parte de perito do INSS, o qual negou o testemunho de pessoa 

devidamente inscrita como testemunha de comunicação de acidente de trabalho sofrido 

pelo representante. Ocorre que, nos dois crimes, encontram-se ausentes os elementos 

subjetivos para a configuração dos tipos penais. O que restou comprovado, nos autos, pelo 

contrário, foi a presença de dúvida quanto ao estado de saúde do denunciante. A 

documentação acostada demonstra a insatisfação do demandante com a perícia, no 

exercício de seu direito de contestação, mas não comprova a existência de conduta dolosa. 

Homologação do arquivamento. 
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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. Cláudio Dutra Fontella. 

 

046. Processo: 1.14.000.000322/2019-26 - Eletrônico  Voto: 19/2019 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA - BAHIA  
Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: VOTO-VISTA. POSSÍVEL PRÁTICA DO CRIME DE INSERÇÃO DE DADOS FALSOS 

EM CTPS (CP, ART. 297, § 3°, II). REVISÃO (LC N° 75/93, ART. 62, IV). FATOS 

OCORRIDOS ENTRE 2004 E 2009. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA 

MATERIALIDADE DELITIVA E DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. 

ORIENTAÇÃO N° 26 DA 2ª CCR. HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. 1. Notícia 

de Fato autuada para apurar a possível prática do crime de inserção de declaração falsa ou 

diversa da que deveria ter sido escrita em CTPS (CP, art. 297, § 3°, II), em razão da verificação 

de que determinada funcionária recebia salário superior ao registrado em sua carteira de 

trabalho. 2. A Procuradora da República oficiante promoveu o arquivamento por considerar 

que "a falsidade foi praticada em 2004, podendo ter se repetido em novos lançamentos 

ocorridos, no máximo, até 31.08.2009 (...), data em que o vínculo foi cessado. Assim, não se 

mostra útil a realização de novas diligências, que apenas trariam custos inúteis ao Estado, sem 

efetividade alguma, especialmente em razão do grande obstáculo para a preservação da 

pretensão punitiva até eventual condenação, já que a conduta ocorreu antes da entrada em vigor 

da Lei nº 12.234/2010. A mesma fundamentação aplica-se à análise de outras repercussões 

criminais decorrentes da conduta investigada". 3. Como bem consignado pelo Relator do feito, 

de fato, a 2ª CCR 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". 4. No caso dos autos, entretanto, ressalte-se que os 

fatos ocorreram no máximo até o ano de 2009. Em que pesem as diligências até então 

realizadas, inclusive com a oitiva da funcionária e de representante(s) da empresa, não restou 

efetivamente comprovada a materialidade delitiva e não há elementos de informações 

suficientes sobre o eventual responsável pelos lançamentos supostamente inidôneos. 5. Último 

fato ocorrido há aproximadamente 10 (dez) anos. Ausência de elementos suficientes de 

materialidade e autoria delitiva. Inexistência de diligências úteis capazes de modificar o 

panorama probatório atual. Aplicação da Orientação n° 26/2016 da 2ª CCR, que estabelece: "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." 6. Homologação do arquivamento.  
Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 

arquivamento, nos termos do voto-vista 19/2019 proferido pela Dra. Luiza Cristina Fonseca 

Frischeisen. O relator do processo, Dr. Rogério José Bento Soares do Nascimento, aderiu ao 

voto da revisora. Participou da votação o Dr. Cláudio Dutra Fontella. 

 

047. Processo: 1.14.000.000495/2019-44 Voto: 3153/2019 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA - BAHIA  
Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: 1. Notícia de Fato autuada a partir de representação criminal formulada pela Agência Nacional 

de Aviação Civil " ANAC contra servidores da Receita Federal, em razão da recusa a 

procedimentos de inspeção de segurança para ingresso nas áreas restritas do Aeroporto de 

Salvador/BA e descumprimento da decisão proferida nos autos de Mandado de Segurança. 2. 

A ANAC aduz que a inspeção de segurança deve ser aplicada regularmente aos servidores 

públicos, quando do acesso a áreas restritas do aeroporto, nos termos da atual redação do art. 

3º, XIV, da Resolução nº 207/2011 (alterada pela Resolução nº 278/2013), editada em 

conformidade com os Decretos nº 21.713/46 e nº 7.168/2010, atinentes à segurança da aviação 

civil. 3. Informa, ainda, que o teor da referida norma está sendo questionada no âmbito do 

Mandado de Segurança nº 0043545-86.2013.4.01.3400, impetrado pelos Sindicatos dos 

Auditores-Fiscais (SINDIFISCO) e Analistas Tributários (SINDIRECEITA) da Receita 

Federal do Brasil " RFB, acrescentando que a decisão judicial mais recente teria mantido a 

plena aplicação das normas de segurança da ANAC aos impetrantes. 4. Assevera, por fim, que 

a Receita Federal lavrou auto de infração em face da Concessionária do Aeroporto de Salvador 

S/A, sob a alegação de embaraço ou impedimento à ação da fiscalização aduaneira, intimando-

a para fornecer dados pessoais de Agentes de Proteção da Aviação Civil (APACs) e 

Supervisores de Segurança. 5. Denota-se, do teor da representação, que há divergência entre a 
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ANAC e a Receita Federal quanto à necessidade (ou não) de os servidores da Receita Federal, 

no exercício de suas atividades funcionais, serem submetidos aos procedimentos de inspeção 

de segurança para ingresso nas áreas restritas do Aeroporto, conforme previsto na atual redação 

do art. 3º, XIV, da Resolução ANAC nº 207/2011 (alterada pela Resolução nº 278/2013). 6. 

Ocorre, entretanto, que não foram narradas condutas individualizadas, para análise repressiva, 

exceto no que se refere ao episódio ocorrido no dia 29/01/2019 (e posteriores 

desmembramentos), entre um servidor da RFB e vigilante, fato que já é objeto de inquérito 

policial. Aplicação do princípio do ne bis in idem. 7. Efetuada remessa de cópia integral dos 

autos à COJUD, para distribuição a um dos Ofícios da Tutela Coletiva da PR/BA, por se tratar 

de matéria afeta à segurança nas instalações aeroportuárias e garantia do exercício funcional 

das partes contendoras. 8. Injustificável prosseguimento do presente feito no âmbito criminal. 

9. Homologação do arquivamento.  
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. Cláudio Dutra Fontella. 

 

048. Processo: 1.14.000.001018/2019-04 - Eletrônico  Voto: 3255/2019 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA - BAHIA  
Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de desobediência (CP, art. 330). Suposto descumprimento, por 

parte de representante(s) de determinada empresa, de ordem judicial exarada no bojo de 

reclamação trabalhista. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Requisição judicial 

que foi destinada genericamente à empresa (pessoa jurídica), não sendo individualizado o seu 

destinatário. Inexistência de comprovação, nos autos, de ciência pessoal e inequívoca por quem 

tinha o dever de atender a ordem. Conduta omissiva não caracterizada. Precedente da 2ª CCR: 

Processo n° 1.25.008.000080/2019-17, Sessão n° 737, de 25/03/2019, unânime. Aplicação do 

Enunciado nº 61 da 2ª CCR/MPF: "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". Falta de justa causa para 

persecução penal. Homologação do arquivamento.  
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. Cláudio Dutra Fontella. 

 

049. Processo: 1.15.000.001910/2018-69 - Eletrônico  Voto: 3217/2019 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA - 

CEARÁ/MARACANAÚ  
Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: Notícia de Fato. Possíveis crimes tributários cometidos por representante(s) de pessoa jurídica, 

tendo em vista fatos apurados no curso de representação fiscal para fins penais que apontam 

para a omissão de receitas durante os anos-calendário de 2010 e 2011. Revisão de arquivamento 

(LC 75/93, art. 62, IV). Realização de diversas diligências e juntada de documentos que 

demonstram a situação de crise financeira severa pela qual a empresa investigada passou no 

período apurado, fato que culminou inclusive na alienação de patrimônio por parte dos sócios 

para que efetuassem pagamentos a credores e, por fim, no encerramento definitivo das 

atividades. Cabe ressaltar que a empresa contribuinte declarou, na sua Escrituração Contábil 

Fiscal " ECF, valores superiores aos apontados pela fiscalização como depósitos bancários 

correspondentes. No presente caso verifica-se, portanto, que a Receita Federal, apesar de não 

ter obtido as informações da referida empresa na forma tecnicamente desejada, as recebeu de 

forma satisfatória e a maior que os valores comparados pela fiscalização, o que não prejudicou 

o lançamento dos tributos devidos, lançados de acordo com a receita bruta declarada na ECF. 

Ocorrência, na presente hipótese, de mera inconsistência administrativa, inclusive com 

declaração a maior na apresentação de documentação digital, irregularidade esta 

suficientemente punida pela RFB a partir das multas aplicadas. Ausência de justa causa para o 

prosseguimento da persecução penal. Precedente da 2ª CCR: Processo n° 01251/2015 

SR/PF/CE, Sessão n° 739, de 29/04/2019, unânime. Homologação do arquivamento, sem 

prejuízo do disposto no art. 18 do CPP.  
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. Cláudio Dutra Fontella. 

 

050. Processo: 1.15.000.002207/2018-78 - Eletrônico  Voto: 3147/2019 Origem: 

PROCURADORIA DA 
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REPÚBLICA - 

CEARÁ/MARACANAÚ  
Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Possível crime de estelionato contra o INSS (CP, art. 

171, § 3º). Relato de irregularidades na concessão ou manutenção de auxílio-doença por 

beneficiária que estaria plenamente capaz de trabalhar, levando uma vida "norma e saudável", 

praticando exercícios que levam ao máximo esgotamento, por exemplo corridas, maratonas de 

rua e treinamento funcional. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). O INSS cessou 

o auxílio previdenciário em 19/01/2018, em decorrência de perícia realizada em junho de 2017. 

Em agosto de 2018, a Junta Médica concluiu pela inexistência de incapacidade naquele 

momento. Enquanto fazia jus ao benefício, investigada era submetida periodicamente a exames 

periciais, nos quais era constatada a incapacidade para laborar. Patologia sofrida de ordem 

psíquica, que pode oscilar no quadro clínico e quanto ao grau de incapacidade. Inexistência de 

indícios de fraude na concessão do benefício. Homologação do arquivamento.  
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. Cláudio Dutra Fontella. 

 

051. Processo: 1.18.001.000179/2019-13 - Eletrônico  Voto: 3233/2019 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA NO 

MUNICÍPIO DE 

ANÁPOLIS/URUAÇU-

GO  
Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de expediente oriundo do Juízo da 3ª Vara do Trabalho de 

Anápolis/GO, encaminhando cópia dos autos de ação reclamatória. Possível prática de omissão 

de registro de vínculo empregatício em CTPS. CP, art. 297, § 4º. Revisão de arquivamento (LC 

nº 75/93, art. 62, IV). Extrai-se do Informativo nº 539 do STJ (de 15/05/2014): "a simples 

omissão de anotação na Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) não configura, por 

si só, o crime de falsificação de documento público (art. 297, § 4º, do CP). Isso porque é 

imprescindível que a conduta do agente preencha não apenas a tipicidade formal, mas antes e 

principalmente, a tipicidade material, ou seja, deve ser demonstrado o dolo de falso e a efetiva 

possibilidade de vulneração da fé publica. Com efeito, o crime de falsificação de documento 

público trata-se de crime contra a fé pública, cujo tipo penal depende da verificação do dolo, 

consistente na vontade de falsificar ou alterar o documento público, sabendo o agente que o faz 

ilicitamente. Além disso, a omissão ou alteração deve ter concreta potencialidade lesiva, isto é, 

deve ser capaz de iludir a percepção daquele que se depare com o documento supostamente 

falsificado Ademais, pelo princípio da intervenção mínima, o Direito Penal só deve ser 

invocado quando os demais ramos do Direito forem insuficientes para proteger os bens 

considerados importantes para a vida em sociedade. Como corolário, o princípio da 

fragmentariedade elucida que não são todos os bens que têm a proteção do Direito Penal, mas 

apenas alguns, que são os de maior importância para a vida em sociedade. Assim, uma vez 

verificado que a conduta do agente é suficientemente reprimida na esfera administrativa, de 

acordo com o art. 47 da CLT, a simples omissão de anotação não gera consequências que exijam 

repressão pelo Direito Penal" (REsp nº 1.252.635/SP, 5ª Turma, Rel. Min. Marco Aurélio 

Bellizze, DJe de 2/5/2014). Portanto, não constitui crime (falsidade de documento público por 

equiparação) a falta de anotação do vínculo empregatício em CTPS, pelo empregador. 

Irregularidade de natureza administrativa e trabalhista, que não tem repercussão na esfera penal. 

Lesividade mínima ao empregado. Desnecessidade de intervenção do Direito Penal. 

Atipicidade da conduta. Nesse mesmo sentido: REsp nº 1.459.294/MG, STJ, Rel. Min. Joel 

Ilan Paciornik, DJe de 21/08/2017. Falta de justa causa para prosseguir na persecução penal. 

Homologação do arquivamento.  
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. Cláudio Dutra Fontella. 

 

052. Processo: 1.22.003.000313/2018-52 - Eletrônico  Voto: 3278/2019 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA NO 

MUNICÍPIO DE 

UBERLÂNDIA-MG  
Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Crimes de falsificação de documento público e uso de 

documento falso (CP, art. 297 c/c 304). Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). O 

objeto do presente feito limita-se à conduta consistente na confecção da falsa Carteira Nacional 

de Habilitação " CNH apresentada aos Policiais Rodoviários Federais, isto porque, o condutor 
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já foi denunciado pelo MPF pela prática do crime tipificado no art. 304 (crime de uso de 

documento falso) c/c art. 299 (crime de falsidade ideológica), ambos do Código Penal. 

Realização de diversas diligências pela Polícia Federal e pelo Ministério Público Federal. 

Inexistência de elementos suficientes da autoria delitiva. Esgotamento das diligências 

investigatórias razoavelmente exigíveis e inexistência de linha investigatória potencialmente 

idônea. Aplicação da Orientação n° 26/2016 da 2ª CCR. Homologação do arquivamento.  
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. Cláudio Dutra Fontella. 

 

053. Processo: 1.23.000.001419/2018-66 Voto: 3265/2019 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA - 

PARA/CASTANHAL  
Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: Procedimento Administrativo autuado com vistas à realização de acordo de não-persecução 

penal, previsto na Resolução nº 181/2017 do CNMP (alterada pela Resolução CNMP nº 

183/2018), vinculado a inquérito policial instaurado para apurar possível prática do crime 

insculpido no art. 171 §3º do Código Penal, tendo em vista a constatação do recebimento pós-

óbito do benefício previdenciário, no período de 09/2010 a 01/2012. Revisão de arquivamento 

(LC nº 75/93, art. 62, IV). Embora devidamente notificada para fins de comparecimento à 

Procuradoria da República no Estado do Pará, com vistas à manifestação de interesse na 

realização de acordo de não-persecução penal, a investigada não compareceu, razão pela qual 

foi oferecida denúncia em seu desfavor (cópia anexa). Injustificável prosseguimento do 

presente feito, que se encontra desprovido de objeto. Homologação do arquivamento.  
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. Cláudio Dutra Fontella. 

 

054. Processo: 1.23.000.002815/2018-19 - Eletrônico  Voto: 3303/2019 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA - 

PARA/CASTANHAL  
Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: 1. Notícia de Fato instaurada por provocação da Corregedoria Regional do Tribunal Regional 

do Trabalho da 8º Região, que encaminha cópia de procedimento administrativo correcional 

instaurado por provocação de advogado em desfavor de magistrado e servidores da 6º Vara do 

Trabalho de Belém/PA. 2. Suposta prática dos crimes de calúnia e difamação pelo advogado 

quando, na defesa de seu cliente, representou disciplinarmente em prejuízo do magistrado e dos 

servidores. 3. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). 4. Os fatos narrados na 

representação e que poderiam, em um primeiro momento, ser considerados criminosos, 

consistem no suposto retardamento proposital de pedidos feitos pelo advogado no processo 

conduzido na 6º Vara do Trabalho, conduta que se amoldaria, em tese, ao crime de 

prevaricação, além de suposta parcialidade do magistrado e dos servidores, a seu mando, o que 

poderia sugerir o delito de advocacia administrativa. 5. Descarta-se, apesar do teor da 

representação, que o advogado haja imputado falsamente ao magistrado o crime de corrupção, 

uma vez que não consta no texto qualquer referência ao recebimento de vantagens indevidas 

para a prática dos supostos atos que lhe causaram prejuízos no processo. 6. Não se pode 

discordar que ao afirmar, na representação disciplinar, que servidores foram "levianos" e 

"inconvenientes", que o magistrado é "useiro e vezeiro em práticas arbitrárias", que sempre 

atua de forma "parcial e tendenciosa", e que seus atos "revelam imprudência e parcialidade que 

não passa despercebido de qualquer pessoa isenta de ânimo", o advogado rompeu o limite do 

tratamento respeitoso que se deve ver dispensado aos servidores públicos no exercício de suas 

funções. 7. Todavia, não se pode observar a existência do ânimo específico de caluniar. Isto é, 

não parece que o excesso do advogado, a ser resolvido disciplinarmente na esfera competente, 

uma vez que já comunicada a OAB/PA, seja suficiente para a violação do bem jurídico 

protegido pelo delito de calúnia. 8. Isto é, há nítida diferença entre o dolo de caluniar e o mero 

animus narrandi. Para que se verifique um crime de calúnia numa representação disciplinar 

redigida por advogado, é preciso que se evidencie, com clareza, todos os elementos do delito e 

o elemento subjetivo especial consistente no ânimo de caluniar. Não basta, portanto, que as 

supostas vítimas entendam que suas honras objetivamente consideradas tenham sofrido uma 

agressão. É necessário que se encontre, no caso, o fato criminoso falsamente imputado. 9. Isto 

é, há exigência normativa de que o agressor particularize as circunstâncias para que se 

identifique o suposto crime imputado. 10. No caso concreto, contudo, o que se vê é, tão 

somente, a profunda insatisfação do advogado com a forma como viu conduzida audiência que 

participava e como foram processadas petições que dirigiu ao juízo na defesa de seu cliente. 

Insatisfação manifestada sem adotar o tom adequado, cordato, que deve ser observado, mas não 
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em condições aptas a caracterizar conduta criminosa. 11. Atipicidade da conduta narrada. 

Homologação do arquivamento.  
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. Cláudio Dutra Fontella. 

 

055. Processo: 1.23.000.002820/2014-90 Voto: 3181/2019 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA - 

PARA/CASTANHAL  
Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Denuncia ofertada na Sala de Atendimento ao Cidadão 

relatando possíveis crimes de usurpação de terras públicas e ameaças em área de assentamento 

localizada em Castanhal/PA. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Segundo 

consta, o INCRA excluiu o investigado do programa e o lote esta ocupado pelo irmão do 

investigado, sendo que este apresenta perfil compatível com a reforma agrária, já havendo 

inclusive processo pleiteando a regularização do lote em seu favor, estando a situação 

indefinida face a existência de conflito com seu irmão. Verificação que a ocupação do imóvel 

se iniciou de forma regular. Quantos aos demais fatos relatados, os autos carecem de elementos 

mínimos que possibilitem sua apuração. Ausência de justa causa para a persecução penal. 

Homologação do arquivamento.  
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. Cláudio Dutra Fontella. 

 

056. Processo: 1.23.007.000173/2019-26 - Eletrônico  Voto: 3196/2019 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA NO 

MUNICÍPIO DE 

TUCURUÍ-PA  
Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: Notícia de Fato. Supostos crimes de injúria (CP, art. 140, 1º), desacato (CP, art. 331) e abuso 

de autoridade (Lei nº 4.898/65). Representação formulada por servidor da Justiça do Trabalho 

em face de Diretor de Secretaria da Justiça Federal de Tucuruí/PA, relatando que durante 

contato telefônico teria sido ofendido pelo representado além de ter sido ameaçado de responder 

por crime de desacato. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Da análise dos fatos 

narrados, não se vislumbram elementos mínimos da ocorrência de qualquer crime, haja vista 

que os fatos não estão ligados ao exercício da função, tendo como pano de fundo desavenças 

de ordem particular e relacionadas a terceiros. As ofensas que poderiam, em tese, configurar 

crimes contra a honra, foram recíprocas, enquadrando-se na hipótese de perdão judicial prevista 

no art. 140, 1º do Código Penal. Ausência de justa causa. Homologação do arquivamento.  
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. Cláudio Dutra Fontella. 

 

057. Processo: 1.23.008.000591/2017-41 Voto: 3180/2019 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA NO 

MUNICÍPIO DE 

ITAITUBA-PA  
Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: Procedimento investigatório criminal instaurado a partir de comunicado enviado pela Agência 

Nacional de Aviação Civil " ANAC, objetivando a apuração de supostos atos infracionais no 

âmbito da aviação civil, decorrentes de acidente aéreo. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, 

art. 62, IV). Realizadas diligências perante a Polícia Federal e Polícia Civil de Itaituba/PA, local 

do suposto acidente. Da análise do Boletim de Ocorrência, verifica-se que as informações ali 

reunidas são insuficientes para o alcance do esclarecimento do caso, visto que para o 

preenchimento dos dados do acidente tomou-se por bases informações não oficiais, de terceiros, 

com desconhecimento total da tripulação, bem como do piloto, que evadiu-se do local. Sequer 

a aeronave foi encontrada. Assim, não foi possível comprovar a materialidade do delito e nem 

delimitar possíveis autores, vez que o próprio Boletim de Ocorrência indica insuficiência de 

informações sobre o acidente. A instauração de inquérito policial para a apuração da 

materialidade e da autoria do crime certamente resultará infrutífera pela escassez de elementos 

mínimos para a elucidação dos fatos. Esgotamento das diligências investigatórias 

razoavelmente exigíveis e inexistência de linha investigatória potencialmente idônea. Ausência 

de materialidade delitiva. Aplicação da Orientação n° 26/2016 da 2ª CCR. Arquivamento que 
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não gera coisa julgada, podendo as investigações serem reabertas se houver notícia de novas 

provas (CPP, art. 18). Homologação do arquivamento.  
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. Cláudio Dutra Fontella. 

 

058. Processo: 1.24.001.000110/2019-92 - Eletrônico  Voto: 3298/2019 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA NO 

MUNICÍPIO DE 

CAMPINA GRANDE-PB  
Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: Notícia de Fato. Possível crime contra o Sistema Financeiro Nacional (Lei nº 7.492/86, art. 20). 

Suposta irregularidade em operação de crédito contratado com o Banco do Nordeste S.A., 

mediante a aplicação em finalidade diversa de recursos federais do Programa Nacional de 

Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF). Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, 

art. 62, IV). Arquivamento em bloco de sete investigações semelhantes, nas quais o valor de 

R$ 4.000,00 foi concedido entre os anos de 2015 a 2017 e teria sido apenas parcialmente 

aplicado conforme o contrato. De acordo com as vistorias, houve venda de animais e 

impossibilidade de comprovação da plantação. Por outro lado, registrou-se que uma forte 

estiagem assolou o interior nordestino e dificultou sobremaneira a prática da agricultura, 

forçando a venda dos animais. A seca provocou também a perda de criações e plantações. 

Constatou-se, ainda, que alguns dos financiados chegaram a amortizar parte de suas dívidas. 

Ausência de elementos que permitam concluir que foi utilizado meio fraudulento para obter 

financiamento. Carência de elementos indicativos da presença de dolo. Baixo valor financiado. 

Reduzido grau de reprovabilidade do comportamento dos agentes. Precedentes da 2ª CCR: NF 

n° 1.24.000.001036/2018-51, 721ª Sessão de Revisão, de 13/08/2018; NF nº 

1.23.000.001600/2016-19, 668ª Sessão de Revisão, de 12/12/2016. Falta de justa causa para 

prosseguir na persecução penal. Possibilidade de responsabilização administrativa, em razão 

do descumprimento de cláusulas contratuais e compromissos assumidos junto à instituição 

financeira. Homologação do arquivamento, sem prejuízo do disposto no art. 18 do CPP.  
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. Cláudio Dutra Fontella. 

 

059. Processo: 1.25.008.000086/2019-94 - Eletrônico  Voto: 3314/2019 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA NO 

MUNICÍPIO DE PONTA 

GROSSA-PR  
Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: NOTÍCIA DE FATO. OMISSÃO DE ANOTAÇÃO EM CTPS. REVISÃO DE 

ARQUIVAMENTO (LC N° 75/93, ART. 62, IV). NÃO VERIFICAÇÃO DA PRÁTICA DE 

CRIME. HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. 1) Notícia de Fato autuada para apurar 

possível omissão de anotação de contrato de trabalho em CTPS (CP, art. 297, § 4°), de uma 

empregada doméstica. 2) Extrai-se do Informativo nº 539 do STJ (de 15/05/2014): "a simples 

omissão de anotação na Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) não configura, por 

si só, o crime de falsificação de documento público (art. 297, § 4º, do CP). Isso porque é 

imprescindível que a conduta do agente preencha não apenas a tipicidade formal, mas antes e 

principalmente, a tipicidade material, ou seja, deve ser demonstrado o dolo de falso e a efetiva 

possibilidade de vulneração da fé publica. Com efeito, o crime de falsificação de documento 

público trata-se de crime contra a fé pública, cujo tipo penal depende da verificação do dolo, 

consistente na vontade de falsificar ou alterar o documento público, sabendo o agente que o faz 

ilicitamente. Além disso, a omissão ou alteração deve ter concreta potencialidade lesiva, isto é, 

deve ser capaz de iludir a percepção daquele que se depare com o documento supostamente 

falsificado Ademais, pelo princípio da intervenção mínima, o Direito Penal só deve ser 

invocado quando os demais ramos do Direito forem insuficientes para proteger os bens 

considerados importantes para a vida em sociedade. Como corolário, o princípio da 

fragmentariedade elucida que não são todos os bens que têm a proteção do Direito Penal, mas 

apenas alguns, que são os de maior importância para a vida em sociedade. Assim, uma vez 

verificado que a conduta do agente é suficientemente reprimida na esfera administrativa, de 

acordo com o art. 47 da CLT, a simples omissão de anotação não gera consequências que exijam 

repressão pelo Direito Penal" (REsp nº 1.252.635/SP, 5ª Turma, Rel. Min. Marco Aurélio 

Bellizze, DJe de 2/5/2014). Portanto, não constitui crime (falsidade de documento público por 

equiparação) a falta de anotação do vínculo empregatício em CTPS, pelo empregador. 

Irregularidade de natureza administrativa e trabalhista, que não tem repercussão na esfera penal. 

Nesse mesmo sentido: REsp nº 1.459.294/MG, STJ, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 
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21/08/2017. 3) Além do mais, ainda que se entendesse a conduta de omissão de anotação em 

CTPS como configuradora de crime, o caso seria de absorção do tipo penal 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. Precedentes do STJ (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 CIMPF, 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). 4) Quanto a possível crime de sonegação de 

contribuição previdenciária (CP, art. 337-A), o valor dos créditos previdenciários não 

recolhidos foi inferior a R$ 20.000,00. Consoante dispõe o Enunciado n° 49 da 2ª CCR, bem 

como recente decisão do STJ confirmando a necessidade de alinhamento jurisprudencial ao 

entendimento reiterado pelo STF (REsp 1709029/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 

Terceira Seção, 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. 5) Homologação do arquivamento.  
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. Cláudio Dutra Fontella. 

 

060. Processo: 1.26.006.000022/2019-76 - Eletrônico  Voto: 3264/2019 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA NO 

MUNICÍPIO DE 

GOIANA-PE  
Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime contra a ordem tributária (Lei n° 8.137/90, art. 2°, II). 

Comunicação de suposta divergência verificada entre os valores informados nas DIRF"s e os 

declarados em DCTF de determinada empresa. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, 

IV). O crime tipificado no art. 2º, II, da Lei nº 8.137/90 possui natureza formal. O tipo penal 

não se refere a supressão ou redução do tributo, de modo que é irrelevante a constituição 

definitiva do crédito tributário. Fatos ocorridos em 2012. Ocorrência da prescrição da pretensão 

punitiva (CP, art. 109, V). Extinção da punibilidade (CP, art. 107, IV). Precedentes do STF 

(RHC nº 90532 ED/CE, Tribunal Pleno, Rel. Ministro Joaquim Barbosa, DJe de 06/11/2009) 

do STJ (HC 374318/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 

21/02/2017) e desta 2ª CCR/MPF (Processo n° 0003367-64.2018.4.03.6181, Sessão n° 728, de 

12/11/2018, unânime). Homologação do arquivamento.  
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. Cláudio Dutra Fontella. 

 

061. Processo: 1.29.000.001551/2019-35 - Eletrônico  Voto: 3100/2019 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPUBLICA - RIO 

GRANDE DO SUL  
Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: Notícia de Fato. Crime de dano qualificado (art. 163, parágrafo único, inciso III, do Código 

Penal), em detrimento da Caixa Econômica Federal de Porto Alegre/RS. Atos de vandalismo " 

apedrejamento de agência bancária. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). 

Indivíduo não identificado. Inexistência de elementos suficientes da autoria delitiva. 

Esgotamento das diligências investigatórias razoavelmente exigíveis e inexistência de linha 

investigatória potencialmente idônea. 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.  
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. Cláudio Dutra Fontella. 

 

062. Processo: 1.30.001.001532/2019-88 - Eletrônico  Voto: 3191/2019 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPUBLICA - RIO DE 

JANEIRO  
Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN 
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Ementa: Notícia de Fato. Manifestação particular apresentada na Sala de Atendimento ao Cidadão. 

Comunicante relata ser vítima de chantagens, perseguições, ameaças e outros crimes. Informa, 

ainda, o desaparecimento de sua filha e seu neto, bem como a morte de amigos, invasão de 

redes sociais, venda de órgãos humanos e cadáveres, dentre outros. Aponta o envolvimento, 

nas referidas práticas criminosas, de turcos, sírios, jogadores de futebol, Deputado Federal, 

Senador da República, milicianos e diversos outros agentes. Revisão de arquivamento (LC nº 

75/93, art. 62, IV). Narrativa manifestamente desconexa, sem qualquer ligação lógica e 

verossímil entre os indivíduos apontados e as supostas práticas criminosas. 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.  
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. Cláudio Dutra Fontella. 

 

063. Processo: 1.30.005.000222/2019-14 - Eletrônico  Voto: 3192/2019 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA NO 

MUNICÍPIO DE 

NITEROI-RJ  
Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime de estelionato majorado (CP, art. 171, § 3º). Comunicação 

realizada por cliente da Caixa Econômica Federal " CEF, quanto a possíveis saques 

fraudulentos em sua conta-poupança. Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). Instada 

a prestar informações, a CEF concluiu que, após análise da contestação realizada pelo cliente, 

não há indícios de fraude na movimentação questionada e que, portanto, não seria efetuada 

qualquer restituição financeira da movimentação contestada. Ausência de elementos suficientes 

da autoria e da materialidade delitiva. Inexistência de diligências capazes de modificar o 

panorama probatório atual. Homologação do arquivamento, sem prejuízo do disposto no art. 

18 do CPP.  
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. Cláudio Dutra Fontella. 

 

064. Processo: 1.30.020.000508/2018-12 - Eletrônico  Voto: 3109/2019 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA NO 

MUNICÍPIO DE 

S.GONÇ/ITABOR/MAGE  
Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: Notícia de Fato. Representação anônima ofertada perante Sala de Atendimento ao Cidadão 

noticiando prática de crime tipificado no artigo 1º da Lei nº 7.716/1989, onde usuário em rede 

social teria declarado que "Os caras votam pra f... o Brasil inteiro, votam pra f... o estado deles 

(governador do PT eleito com 85% por causa do bolsa esmola), depois vem pro sudeste pra 

"buscar uma vida melhor".". Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). 

Comentários que, malgrado possa provocar dissabor e indignação nos usuários da rede social, 

não se mostram suficientes para atrair a tutelar 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. Atipicidade da conduta. 

Falta de justa causa para persecução. Homologação do arquivamento. Homologação do 

arquivamento.  
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. Cláudio Dutra Fontella. 

 

065. Processo: 1.31.000.002611/2018-06 - Eletrônico  Voto: 3262/2019 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPUBLICA - 

RONDONIA  
Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Possível crime de falsidade ideológica, previsto no art. 

299 do Código Penal. Informações falsas prestadas à Receita Federal do Brasil pelo investigado 

para a obtenção de novas inscrições no CPF para ele e seu filho. Revisão de arquivamento (LC 
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nº 75/93, art. 62, IV). Noticia o investigado ter descoberto que era filho adotivo e que passou a 

rejeitar sua família. Sendo ele andarilho e artesão, durante andanças por Estados do Norte 

brasileiro no ano de 1984, mais precisamente em Manaus/AM, resolveu providenciar novos 

documentos para ocultar o nome de seus pais adotivos. Ressaltou que não teve intenção de 

obter qualquer vantagem indevida quando assim procedeu, tanto que os títulos de eleitor jamais 

foram utilizados para qualquer fim e, quando tomou conhecimento de que sua conduta poderia 

caracterizar um crime, prontamente adotou medidas com vistas a cancelar as inscrições 

(comparecendo à unidade da Defensoria Pública do Estado de Rondônia para solicitar o 

cancelamento) e queimando todos os documentos que tinha obtido irregularmente. Aplicação 

do princípio da insignificância, considerando presentes, cumulativamente, as seguintes 

condições objetivas: (a) a mínima ofensividade da conduta do agente; (b) a nenhuma 

periculosidade social da ação; (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento 

e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada, consoante delineado no julgado do 

Supremo Tribunal Federal, HC 101074, Relator Min. Celso de Mello, Segunda Turma, julgado 

em 06/04/2010, Dje 30/04/2010. Homologação do arquivamento.  
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. Cláudio Dutra Fontella. 

 

066. Processo: 1.32.000.000209/2019-22 - Eletrônico  Voto: 3195/2019 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPUBLICA - 

RORAIMA  
Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: Notícia de Fato. Possível venda de terra pública da União, no Projeto de Assentamento " 

PA/JATAPÚ, em Caroebe/RR. Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). Hipótese em 

que os beneficiários do programa de reforma agrária recebem o imóvel apenas a título 

provisório do INCRA, após celebração de Contrato de Concessão de Uso. Identificada a 

ocupação do lote por indivíduo que não se enquadre como beneficiário, poderá a União reaver 

o imóvel a qualquer momento (Lei n° 8.629/93, art. 18-B). Dessa forma, a referida venda não 

constitui transferência de domínio, mas apenas de posse. Circunstâncias indicadoras de que, 

nos acordos informais de compra e venda realizados, as partes possuem conhecimento de que 

se trata de área de assentamento do INCRA. Entendimento de que os erros na condução desse 

programa governamental devem ser enfrentados nos âmbitos cível e administrativo, não sendo 

a esfera penal, a princípio, adequada para coibir as transferências informais de posse. 

Inocorrência de estelionato, haja vista que não existe um prejuízo patrimonial à União, nem 

manutenção em erro dos particulares que participam da negociação. Precedente da 2ª CCR: 

Processo n° 0002534-87.2017.4.01.3901, Sessão n° 715, de 21/05/2018, unânime. Inexistência 

de elementos mínimos que justifiquem o prosseguimento da persecução penal. Homologação 

do arquivamento, sem prejuízo do disposto no art. 18 do CPP.  
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. Cláudio Dutra Fontella. 

 

067. Processo: 1.33.003.000116/2019-31 - Eletrônico  Voto: 3043/2019 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA NO 

MUNICÍPIO DE 

CRICIUMA-SC  
Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: Notícia de Fato. Suposta prática dos crimes de falsificação de documento público (CP, art. 297, 

§ 4º) e de estelionato majorado (CP, art. 171, § 3º). Comunicação de que caminhoneiros 

contratados por empresa transportadora não eram registrados como Transportadores 

Autônomos de Cargas, razão pela qual não poderiam ter sido contratados como prestadores de 

serviço, devendo, assim, haver a anotação de vínculo empregatício em CTPS. Além do mais, 

dois dos referidos motoristas teriam recebido o benefício de seguro-desemprego no período em 

que prestaram serviços. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Da análise das 

datas das viagens realizadas pelos caminhoneiros em serviços prestados à empresa, verifica-se 

que os intervalos de dias são extensos, o que leva a crer que a existência de vínculo empregatício 

era controverso. No caso, o que se pode concluir é que os caminhoneiros foram contratados 

para suprir a necessidade de viagens esporádicas. Irregularidade de natureza administrativa e 

trabalhista, que não tem repercussão na esfera penal. Nesse mesmo sentido: REsp nº 

1.459.294/MG, STJ, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 21/08/2017. Por outro lado, não há 

que se falar em recebimento indevido de seguro-desemprego, uma vez que os dois motoristas 

beneficiários estavam apenas fazendo "bico", tendo realizado apenas uma viagem cada para a 

empresa em concomitância ao recebimento do referido benefício. Ausência de suporte 
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probatório mínimo para o prosseguimento da persecução penal. Homologação do 

arquivamento, sem prejuízo do disposto no art. 18 do CPP.  
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. Cláudio Dutra Fontella. 

 

068. Processo: 1.34.001.008530/2018-90 Voto: 3047/2019 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA - SÃO 

PAULO  
Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: Notícia de Fato. Manifestação apresentada na Sala de Atendimento ao Cidadão comunicando 

uma publicação em rede social com ofensas e discurso de ódio. Postagem com expressões como 

"Agora vocês podem votar no seu PT querido sem colocar máscara, olha que beleza! Podem 

assumir a paixão por ladrão e corrupção que vocês sempre tiveram" e "Desejo demais que a 

vida de vocês se torne um inferno! Por aqui teremos a maior disseminação de ódio por post 

quadrado até terminarem as eleições. Haverá muita falta de respeito e colocarei um ponto final 

definitivo nos escrúpulos que ainda tinha". Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). 

No presente caso, a postagem apontada como ofensiva faz uma crítica contundente e de mau 

gosto aos eleitores e simpatizantes de determinado partido político, sem fazer qualquer menção, 

no entanto, a questões relacionadas à procedência nacional, raça, etc. Também não se verifica 

eventual incitação ou apologia ao crime, uma vez que embora deselegantes os comentários 

realizados em relação às pessoas que possuem pensamento político diferente do seu, o 

investigado expressou sua opinião pessoal, em determinados momentos com tom jocoso, o que 

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.  
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. Cláudio Dutra Fontella. 

 

069. Processo: 1.34.014.000126/2019-18 Voto: 3065/2019 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA NO 

MUNICÍPIO S.JOSE DOS 

CAMPOS -SP  
Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: Notícia de Fato. Manifestação anônima comunicando que os investigados estariam abrindo uma 

casa de jogos (caça-níqueis), onde funcionaria também ponto de venda de entorpecentes 

recebidos do Paraguai. Menciona ainda, vagamente, que teriam o "aval da polícia". Revisão de 

arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Instaurado procedimento de Verificação de 

Procedência da Informação " VPI, a Polícia Federal realizou diligências veladas nos locais 

apontados e cruzamento de dados voltados à apuração dos fatos contidos na notícia apócrifa. 

Não verificação de quaisquer indícios da prática dos crimes comunicados. Inexistência de 

elementos mínimos que justifiquem o prosseguimento da persecução penal. Homologação do 

arquivamento, sem prejuízo do disposto no art. 18 do CPP.  
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. Cláudio Dutra Fontella. 

 

070. Processo: 1.34.021.000155/2017-11 Voto: 3098/2019 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA NO 

MUNICÍPIO DE 

JUNDIAI-SP  
Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Possível crime de sonegação de contribuição 

previdenciária (CP, art. 337-A) verificado no curso de Reclamação Trabalhista. Revisão de 

arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). É certo que "A sentença trabalhista transitada em 

julgado, condenatória ou homologatória de acordo, após sua liquidação, constitui 

definitivamente o crédito tributário" (Enunciado nº 63 da 2ª CCR/MPF). No entanto, no caso 

concreto, não houve a constituição do crédito tributário pelo Juízo Trabalhista. Oficiada, a 

Receita Federal informou que "está passando por um processo de adequação a um novo modelo 
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de gestão, e que a atividade fiscal está sujeita ao princípio da eficiência e, conforme tal ditame, 

a Administração Pública deve operar de modo a consumir o mínimo de recursos materiais e 

humanos para atingir o máximo de resultados em consonância com as diretrizes estabelecidas 

pela RFB. Diante disso informamos que o segurado ["] constou regularmente das GFIP's de 

09/2013 a 04/2014 e, não há interesse em se instaurar procedimento fiscal nas empresas". Crime 

de natureza material, cuja ocorrência depende da constituição definitiva do crédito tributário. 

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. Ausência de 

justa causa para o prosseguimento da persecução penal. Homologação do arquivamento. 

Necessária ciência ao Juízo Trabalhista.  
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. Cláudio Dutra Fontella. 

 

Outras deliberações(Arquivamento) 

071. Processo: JF/CZS-0000132-

46.2019.4.01.3001-IPL 

Voto: 3302/2019 Origem: GABPRM -  

 
Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: Inquérito Policial. Possível prática do crime previsto no art. 171, §3°, do Código Penal. 

Informações de que a investigada recebeu o benefício bolsa família, durante o período de 

12/2013 a 01/2018, ao mesmo tempo em que trabalhava em empresa e em pousada, 

causando um prejuízo ao erário no montante de R$ 9.401,00. Celebração de acordo de 

não-persecução penal, nos termos da Resolução nº 181/2017 do CNMP. Compromisso 

da investigada a cumprir as seguintes condições: a) reparar integralmente o dano causado, 

com valor atualizado; b) comprovar mensalmente o cumprimento das condições. 

Homologação requerida ao Juízo Federal, que não apreciou o pedido por entender que os 

§§ 4° a 6° do art. 18 da Resolução CNMP n° 181/2017 (com a redação dada pela 

Resolução CNMP n° 183/2018) não têm força normativa suficiente para vincular a 

atuação do Poder Judiciário. Remessa dos autos à 2ª CCR. 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.  
Deliberação: 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. Cláudio Dutra Fontella. 

 

072. Processo: 1.16.000.002755/2018-61 - Eletrônico  Voto: 3270/2019 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPUBLICA - DISTRITO 

FEDERAL  
Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: Notícia de Fato autuada a partir de manifestação em Sala de Atendimento ao Cidadão. Narra o 

representante que alunos da escola onde sua filha estuda (Gama/DF) obrigaram-na a engolir 

uma pedra de crack. Relata também que um dos professores dirige olhares suspeitos e lascivos 

aos alunos e que a diretoria da escola se omite diante dos fatos apresentados. Solicita ainda 

diversas providências, tais como: representação criminal contra a diretora e a vice diretora da 

escola; condenação penal contra os menores que importunam sua filha; transferência urgente 

de sua filha para outra escola; frequência diária da Polícia Militar na escola; entre outras 

medidas. Promoção de arquivamento e declínio de atribuições. Revisão (LC 75/93, art. 62, inc. 

IV e Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Ausência de elementos de informação capazes de justificar 

a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal. Promoção de arquivamento 

que se recebe como declínio de atribuições. Condutas ilícitas supostamente praticadas 

envolvendo servidores públicos do Distrito Federal e alunos de instituição pública de ensino 

(SEDF). Ato infracional atribuído a aluno, menor de idade. Aplicação do Enunciado nº 42 da 

2ª CCR: Não é atribuição do Ministério Público Federal a persecução penal de ato infracional 

cometido por menor inimputável, ainda que a infração tenha ocorrido em detrimento de bens, 
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serviços ou interesse da União ou de suas entidades autárquicas ou empresas públicas. 

Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.  
Deliberação: 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. Cláudio Dutra Fontella. 

 

Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA 

ORIGEM JUDICIAL 

NÃO PADRÃO 

073. Processo: JF/PR/CUR-5055403-

36.2018.4.04.7000-IP - Eletrônico  

Voto: 2814/2019 Origem: JUSTIÇA 

FEDERAL - SUBSEÇÃO 

JUDICIÁRIA DE 

CURITIBA  
Relator(a): Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA  
Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar suposta prática do crime de tráfico internacional 

de entorpecentes, previsto no art. 33, caput, c/c o art. 40, I, ambos da Lei nº 11.343/06. 

Retenção pelos Correios, no CEINT/CTA/PR, de envelopes provenientes da Holanda, 

contendo, respectivamente, 5g (cinco gramas) e 2g (dois gramas) de substância conhecida 

como "metanfetamina" (possivelmente MDMA) e 2 (dois) comprimidos de ecstasy. 

Objetos postais que tinham como destinatário pessoa (E.M.) residente em Franca/SP. 

Manifestação do MPF pelo declínio de competência em favor da Justiça Estadual por se 

tratar de suposta aquisição de droga para consumo próprio, conduta prevista no art. 28 da 

Lei nº 11.343/06. Discordância do Juízo da 12ª Vara Federal de Curitiba/PR por entender 

prematura a desclassificação da conduta. Remessa dos autos nos termos do art. 28 do CPP 

c/c o art. 62, IV, da LC nº 75/93. Nos termos do art. 109, V, da CF, a Justiça Federal é 

competente para o processo e julgamento do presente feito, uma vez que a conduta 

praticada pelo agente se iniciou no estrangeiro e produziu ou deveria produzir o resultado 

no território nacional. Além disso, o Brasil é parte da Convenção de Viena sobre 

substâncias psicotrópicas, promulgada pelo Decreto nº 79.388/77. No presente caso, como 

bem ressaltado pelo Juízo de primeiro grau, há de se considerar, outrossim, que, para a 

confecção de um comprimido, utiliza-se 0,1g da substância entorpecente MDMA, de modo 

que a presente apreensão seria suficiente para a fabricação de 70 (setenta) comprimidos de 

ecstasy, no valor total de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais). Assim, a 

desclassificação da conduta para o delito do art. 28 da Lei nº 11.343/06, antes mesmo da 

realização de qualquer diligência, afigura-se prematura, uma vez que existem indícios de 

traficância, em que pese a quantidade aparentemente pequena da droga apreendida. 

Precedente da 2ª CCR: Procedimento nº 5054726-06.2018.4.04.7000, oriundo do Juízo da 

12ª Vara Federal de Curitiba/PR, 737ª Sessão Ordinária, de 25/03/2019. Não homologação 

do declínio. Designação de outro membro do MPF para prosseguir na persecução penal.  
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). Participaram 

da votação os membros Dr. Cláudio Dutra Fontella e a Dra. Luiza Cristina Fonseca 

Frischeisen. 

 

074. Processo: JF-SOR-0006253-

26.2016.4.03.6110-INQ 

Voto: 3142/2019 Origem: JUSTIÇA FEDERAL 

- 10ª SUBSEÇÃO 

JUDICIÁRIA - 

SOROCABA/SP  
Relator(a): Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA  
Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar possível prática dos crimes previstos nos arts. 

136 e 149 do CP a partir de vários depoimentos que indicaram a prática de maus tratos 

e de trabalho escravo pelas investigadas B.I.O. e D.M.F.L.V., pois, ao menos entre 

2014 a 2015, verificou-se que dentro uma residência ampla localizada no município de 

Boituva/SP viviam três famílias que se organizaram para a exploração do ramo de 

oficina de costura que era gerenciada pela primeira investigada, havendo indícios de 

que várias pessoas (especialmente menores de idade) foram submetidas a exaustivas 

jornadas de trabalho de até 19 horas diárias, de domingo a domingo, sem a percepção 

de salário. Manifestação do MPF pelo arquivamento quanto ao crime descrito no art. 

149 do CP e remessa dos autos à Justiça Estadual para apuração do delito previsto no 

art. 136 do CP. Discordância do Juízo da 1ª Vara Federal da Sorocaba/SP. Remessa 

dos autos nos termos do art. 28 do CPP c/c art. 62, IV, da LC nº 75/93. Relatos diversos 

nos autos com fortes indicativos de jornadas exaustivas, percepção de valores irrisórios 

pela produção e práticas de "lavagem cerebral" devido a profecias religiosas que 

supostamente comprometiam o livre discernimento das vítimas. Narrativas que 

revelam ser precipitado o arquivamento do feito, já que existem inúmeros depoimentos 

relevantes que apontam para a ocorrência de trabalho em oficina de costura com 
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pessoas maiores e menores de idade em condições análogas à de escravo. Tipo misto 

alternativo ou de conteúdo variado, que se configura mediante uma das seguintes 

modalidades: a) submissão a trabalhos forçados ou à jornada exaustiva; b) sujeição a 

condições degradantes de trabalho e c) restrição da liberdade de locomoção em razão 

de dívida contraída com o empregador. Além disso, para configuração do tipo penal 

em questão basta que as pessoas físicas prestem serviços a outra pessoa, física ou 

jurídica, de forma subordinada, pessoal e não eventual. O fato de haver algum 

parentesco da vítima com os exploradores não afasta o tipo penal. Necessidade de 

melhor esclarecimento das circunstâncias do fato e da conduta das investigadas. 

Arquivamento que se afigura prematuro. Designação de outro membro do MPF para 

dar prosseguimento à persecução penal.  
Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela designação 

de outro membro do MPF para dar prosseguimento à persecução penal, nos termos do 

voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros Dr. Cláudio Dutra Fontella 

e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen. 

 

075. Processo: JF/CE-0808473-

17.2017.4.05.8100-PIMP - 

Eletrônico  

Voto: 3088/2019 Origem: JUSTIÇA FEDERAL 

- SEÇÃO JUDICIÁRIA NO 

ESTADO DO CEARÁ  
Relator(a): Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA  
Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar possível prática do crime previsto no art. 241-

A da Lei nº 8.069/90, tendo em vista que M.M.G., mãe da menor L.M.M., noticiou à 

Delegacia de Paracuru/CE que fotos íntimas da sua filha foram divulgadas na rede social 

Facebook por um suposto pedófilo identificado como R.L.. Manifestação do MPF pelo 

arquivamento do feito, aduzindo "a baixíssima probabilidade de se identificar qualquer 

indício de autoria do suposto delito, visto que o investigado desloca-se pelo país e acessa 

a internet através de redes Wi-Fi disponibilizadas em áreas públicas", bem como o 

esgotamento das diligências razoavelmente exigíveis (Orientação nº 26 da 2ª CCR). 

Discordância do Juízo da 11ª Vara Federal da Seção Judiciária do Ceará. Remessa dos 

autos nos termos do art. 28 do CPP c/c o art. 62, inc. IV, da LC nº 75/93. Razão assiste 

à magistrada de primeiro grau. Há necessidade de novas diligências no intuito de 

desvendar a autoria delitiva. Observa-se não ter havido qualquer diligência junto à rede 

social Facebook para se obter dados cadastrais do usuário R.L. que supostamente teria 

postado fotos da menor. Não se buscou, também, informações acerca de um IP vinculado 

à empresa I.S.de I. LTDA, situada na cidade de Santa Maria/RS. Some-se a isso que as 

informações obtidas perante o provedor de internet quanto a um determinado IP 

evidenciam inconsistências quanto ao dia e horário de acesso. Não houve, outrossim, 

perícia realizada no notebook usado pela vítima para manter contato com o suspeito. Por 

fim, como salientado pela Juíza de primeiro grau, os atos praticados pelo detentor do 

perfil R.L. apresentam indicativos da ocorrência de crimes, sendo possível a existência 

de outras vítimas, pois há informação de que referido perfil conta com mais de 

quinhentos seguidores, todos do sexo feminino. Deve se atentar para a circunstância de 

que um dos IPs encontrados indicou como localização justamente a cidade de 

Paracuru/CE, onde reside a vítima. Viabilidade de novas diligências investigatórias. 

Hipótese que, por ora, não autoriza a aplicação da Orientação nº 26 da 2ª CCR. 

Designação de outro membro do MPF para prosseguir na persecução penal.  
Deliberação: 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. Cláudio Dutra Fontella e a Dra. Luiza Cristina Fonseca 

Frischeisen. 

 

076. Processo: JF/CE-0808973-

40.2018.4.05.8103-PIMP - 

Eletrônico  

Voto: 3232/2019 Origem: JUSTIÇA FEDERAL 

- SUBSEÇÃO JUDICIARIA 

DE SOBRAL  
Relator(a): Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA  
Ementa: Procedimento investigatório criminal instaurado a partir de comunicação acerca de 

decisão proferida nos autos de Ação Previdenciária, tendo em vista a possível prática dos 

crimes previstos nos arts. 168, §1º, III, e 355, ambos do Código Penal. Advogado não 

teria repassado à sua cliente o valor correto relativo ao levantamento de RPV. 

Manifestação do MPF pelo arquivamento do feito, fundada na ausência de dolo, haja 

vista que o valor repassado a menos teria sido fruto de um erro administrativo e que já 

teria sido sanado, não havendo que se falar em crime. Discordância do Magistrado, por 

vislumbrar a existência diligências capazes de melhor esclarecer os fatos, tendo em vista 

que o MPF só teria ouvido o advogado investigado, sendo necessário também a oitiva 

das representantes. Aplicação do art. 28 do CPP c/c art. 62, inc. IV, da LC nº 75/93. 

Verifica-se dos autos que após a manifestação judicial, uma das representantes, filha da 

beneficiária na Ação Previdenciária, compareceu à PRM " Sobral para informar que seria 
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muito dispendioso para sua mãe comparecer na Procuradoria por se tratar de uma 

Senhora com idade avançada e residir em distrito longínquo. Ademais, esclareceu que 

os fatos noticiados no presente procedimento já estariam esclarecidos e que não passaram 

de mera confusão em relação aos pagamentos. Tipicidade da conduta não evidenciada 

no presente caso. Falta de justa causa para prosseguir na persecução penal. Insistência 

no arquivamento.  
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. Cláudio Dutra Fontella e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen. 

 

077. Processo: JF-CGT-0000273-

52.2018.4.03.6135-INQ 

Voto: 3211/2019 Origem: JUSTIÇA FEDERAL 

- 35ª SUBSEÇÃO 

JUDICIÁRIA - 

CARAGUATATUBA/SP  
Relator(a): Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA  
Ementa: Procedimento Investigatório instaurado para apurar suposta prática do crime de 

contrabando, em razão da apreensão de 120 (cento e vinte) maços de cigarro (11 

pacotes de cigarro contendo 10 maços cada e 10 maços avulsos) todos de origem 

estrangeira, desacompanhados da documentação comprobatória de sua regular 

introdução no país. Promoção de arquivamento fundada no princípio da 

insignificância. Discordância do Juízo da 1ª Vara Federal de Caraguatatuba/SP. 

Remessa dos autos nos termos do art. 28 do CPP c/c o art. 62, IV, da LC nº 75/93. 

Conforme 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 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". Apreensão em 

poder da investigada (E.R.F.L.) de apenas 120 (cento e vinte) maços de origem 

estrangeira, circunstância que autoriza, em caráter excepcional, o reconhecimento da 

insignificância da conduta. Insistência no arquivamento.  
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. Cláudio Dutra Fontella e a Dra. Luiza Cristina Fonseca 

Frischeisen. 

 

078. Processo: JF-GRU-0000648-

67.2019.4.03.6119-PIMP 

Voto: 3046/2019 Origem: JUSTIÇA FEDERAL 

- 19ª SUBSEÇÃO 

JUDICIÁRIA - 

GUARULHOS/SP  
Relator(a): Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA  
Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de expediente do Juízo da 3ª Vara do Trabalho de 

Guarulhos/SP para apurar possível prática do crime de falso testemunho nos autos de 

reclamatória. Verificação de relato supostamente inverídico em depoimento de uma 

testemunha da parte reclamante, concernente ao controle das horas extras. CP, art. 342. 

Manifestação do MPF pelo arquivamento do feito, fundada na ausência de 

potencialidade lesiva da conduta. Discordância do Magistrado. Aplicação do art. 28 do 

CPP c/c art. 62, inc. IV, da LC nº 75/93. Verifica-se dos autos que o depoimento 

prestado pelo investigado foi integralmente desconsiderado pelo Juízo do Trabalho, 

havendo a aplicação de multa de 2% sobre o valor da causa. Sentença fundada em 

outros elementos de prova existentes nos autos. Ausência de potencialidade lesiva na 

declaração. Tipicidade da conduta não evidenciada no presente caso. Precedentes da 2ª 

CCR: Procedimento nº 5021772-68.2018.4.04.7108, 733ª Sessão Ordinária, de 

28/01/2019; Procedimento nº 1.29.000.001385/2017-13 e Procedimento nº 

1.34.043.000242/2017-10, 680ª Sessão de Revisão, de 12/06/2017, unânimes. Falta de 

justa causa para prosseguir na persecução penal. Insistência no arquivamento.  
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. Cláudio Dutra Fontella e a Dra. Luiza Cristina Fonseca 

Frischeisen. 

 

 

079. Processo: JF/PR/CAS-5000508-

76.2019.4.04.7005-APN - 

Eletrônico  

Voto: 3402/2019 Origem: JUSTIÇA 

FEDERAL - SUBSEÇÃO 

JUDICIÁRIA DE 

CASCAVEL  
Relator(a): Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA 
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Ementa: IInquérito Policial instaurado para apurar suposta prática do crime de descaminho, em 

decorrência da apreensão de mercadorias de procedência estrangeira, desacompanhadas da 

documentação de regular importação. CP, art. 334, § 1º. Tributos iludidos estimados em 

R$ 10.158,31 (dez mil, cento e cinquenta e oito reais e trinta e um centavos). Promoção de 

arquivamento com base no princípio da insignificância. Discordância do Magistrado em 

razão da existência de reiteração delitiva. 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. 

Verifica-se que cada investigado apresenta outro registro de apreensão de mercadorias de 

origem estrangeira, nos últimos cinco anos. Hipótese de efetiva e flagrante ocorrência de 

lesão à ordem tributária. Inaplicabilidade do princípio da insignificância. Enunciado nº 49 

da 2ª CCR. Designação de outro membro do MPF para prosseguir na persecução penal.  
Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, a maioria, deliberou pela não homologação de 

arquivamento, nos termos do voto proferido pelo Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá. 

Restou vencida a relatora, Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen. Participou da votação 

o Dr. Cláudio Dutra Fontella. 

 

080. Processo: JF/PR/CAS-5000881-

10.2019.4.04.7005-SEM_SIGLA 

- Eletrônico  

Voto: 3056/2019 Origem: JUSTIÇA 

FEDERAL - SUBSEÇÃO 

JUDICIÁRIA DE 

CASCAVEL  
Relator(a): Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA  
Ementa: Notícia de Fato. Suposta prática do crime de descaminho, em razão da apreensão de 

mercadorias de procedência estrangeira desacompanhadas da documentação de regular 

importação. CP, art. 334, § 1º, IV. Tributos iludidos estimados em R$ 3.150,26 (três mil, 

cento e cinquenta reais e vinte e seis centavos). Promoção de arquivamento com base no 

princípio da insignificância. Discordância do Juízo, em razão da existência de reiteração 

delitiva. 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 apresenta outros 

7 (sete) registros de apreensão de mercadorias de origem estrangeira, nos últimos cinco 

anos. Hipótese de efetiva e flagrante ocorrência de lesão à ordem tributária. 

Inaplicabilidade do princípio da insignificância. Enunciado nº 49 da 2ª CCR. Designação 

de outro membro do MPF para prosseguir na persecução penal.  
Deliberação: 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. Cláudio Dutra Fontella e a Dra. Luiza Cristina Fonseca 

Frischeisen. 

 

081. Processo: JF/PR/CAS-5001392-

08.2019.4.04.7005-SEM_SIGLA 

- Eletrônico  

Voto: 3404/2019 Origem: JUSTIÇA 

FEDERAL - SUBSEÇÃO 

JUDICIÁRIA DE 

CASCAVEL  
Relator(a): Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA  
Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar suposta prática do crime de descaminho, em 

decorrência da apreensão de mercadorias de procedência estrangeira, desacompanhadas da 

documentação de regular importação. CP, art. 334, § 1º. Tributos iludidos estimados em 

R$ 2.598,69 (dois mil, quinhentos e noventa e oito reais e sessenta e nove centavos). 

Promoção de arquivamento com base no princípio da insignificância. Discordância do 

Magistrado em razão da existência de reiteração delitiva. 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. Investigada que apresenta outros registros de apreensão de mercadorias 

de origem estrangeira, nos últimos cinco anos. Hipótese de efetiva e flagrante ocorrência 

de lesão à ordem tributária. Inaplicabilidade do princípio da insignificância. Enunciado nº 

49 da 2ª CCR. Designação de outro membro do MPF para prosseguir na persecução penal.  
Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, a maioria, deliberou pela não homologação de 

arquivamento, nos termos do voto proferido pelo Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá. 

Restou vencida a relatora, Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen. Participou da votação 

o Dr. Cláudio Dutra Fontella. 

 

082. Processo: JF/PR/CAS-5002546-

61.2019.4.04.7005-SEM_SIGLA 

- Eletrônico  

Voto: 3407/2019 Origem: JUSTIÇA 

FEDERAL - SUBSEÇÃO 
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JUDICIÁRIA DE 

CASCAVEL  
Relator(a): Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA  
Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar suposta prática do crime de descaminho, em 

decorrência da apreensão de mercadorias de procedência estrangeira, desacompanhadas da 

documentação de regular importação. CP, art. 334, § 1º. Tributos iludidos estimados em 

R$ 7.929,67 (sete mil, novecentos e vinte e nove reais e sessenta e sete centavos). Promoção 

de arquivamento com base no princípio da insignificância. Discordância do Magistrado em 

razão da existência de reiteração delitiva. 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. 

Verifica-se que o investigado apresenta outros registros de apreensão de mercadorias de 

origem estrangeira, nos últimos cinco anos. Hipótese de efetiva e flagrante ocorrência de 

lesão à ordem tributária. Inaplicabilidade do princípio da insignificância. Enunciado nº 49 

da 2ª CCR. Designação de outro membro do MPF para prosseguir na persecução penal.  
Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, a maioria, deliberou pela não homologação de 

arquivamento, nos termos do voto proferido pelo Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá. 

Restou vencida a relatora, Dra. Márcia Noll Barboza. Participou da votação o Dr. Cláudio 

Dutra Fontella. 

 

083. Processo: JF-RJ-5037638-

80.2018.4.02.5101-INQ - 

Eletrônico  

Voto: 3165/2019 Origem: JUSTIÇA FEDERAL 

- SEÇÃO JUDICIÁRIA DO 

ESTADO DO RIO DE 

JANEIRO  
Relator(a): Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA  
Ementa: Inquérito Policial. Crime de tráfico internacional de drogas, tipificado nos artigos 33, 

caput, e 40, inciso I, da Lei 11 .343/06. Em inspeção de rotina da Receita Federal no 

Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro, foi apreendida encomenda postal oriunda 

da Holanda, que continha 1.001 comprimidos de MDMA (droga conhecida como 

ecstasy), endereçada em nome do investigado residente em São Paulo. Promoção de 

arquivamento fundada na ausência de elementos mínimos da autoria delitiva, 

considerando que o destinatário afirmou que desconhece tal encomenda, apesar de 

residir no endereço destino da droga, bem como declarou que nunca ouviu falar no 

remetente da droga. Discordância do Magistrado. Remessa dos autos nos termos do 

art. 28 do CPP c/c o art. 62, IV, da LC nº 75/93. Arquivamento prematuro. No presente 

caso, não há demonstração inequívoca, segura e convincente da ausência de justa causa 

para a persecução penal. Possibilidade de realização de diligências capazes de 

modificar o panorama probatório atual, tais como o pedido de afastamento de sigilo 

bancário com a expedição de ofício ao Banco Central do Brasil, com requisição para 

que informe se há registro de transação internacional em nome do investigado, 

destinatário da droga, quer seja por meio de transferência bancária, pagamento de 

boleto bancário ou cartão de crédito. 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 requerer, de forma segura, o arquivamento do processo. Não homologação do 

arquivamento. Designação de outro membro do Ministério Público Federal para 

prosseguir na investigação.  
Deliberação: 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. Cláudio Dutra Fontella e a Dra. Luiza Cristina Fonseca 

Frischeisen. 

 

084. Processo: PR/SP-3000.2017.001884-7-

INQ 

Voto: 3410/2019 Origem: JUSTIÇA FEDERAL 

- SEÇÃO JUDICIÁRIA DO 

ESTADO DE SÃO 

PAULO/SP  
Relator(a): Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA  
Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. APURAÇÃO DE POSSÍVEL PRÁTICA DOS CRIMES DE 

DIFAMAÇÃO E INJÚRIA CONTRA MINISTRO DO STJ (CP, ARTS. 139 E 140 C/C 

141, II E III), POR JORNALISTA. PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO FUNDADA 

NA AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. DISCORDÂNCIA DO MAGISTRADO. 

CPP, ART. 28. AFIRMAÇÕES QUE NÃO CARACTERIZAM CRIME DE 

DIFAMAÇÃO. EXPRESSÕES QUE ATRIBUEM QUALIDADE NEGATIVA AO 

REPRESENTANTE. CARACTERIZAÇÃO DO CRIME DE INJÚRIA. 

ARQUIVAMENTO PREMATURO. DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO DO MPF 

PARA DAR PROSSEGUIMENTO À PERSECUÇÃO PENAL. 1. Inquérito Policial 
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instaurado a partir de representação formulada por Ministro do Superior Tribunal de 

Justiça, para apurar a possível prática dos crimes de difamação e injúria (CP, art. 139 e 

140 c/c art. 141, II e III) por jornalista de rádio de alcance nacional. 2. O investigado, 

durante programa veiculado em rádio de alcance nacional, questionou a remuneração 

percebida pelo representante em maio de 2016, como Ministro do Superior Tribunal de 

Justiça. O investigado utilizou expressões malandros e pilantras, com referência a uma 

categoria na qual estaria incluído o representante. 3. A Procuradora da República 

oficiante promoveu o arquivamento dos autos, ressaltando que ¿apesar de questionável 

e reprovável as falas do investigado, foram elas proferidas num contexto de crítica geral 

à remuneração percebida por integrantes do Poder Judiciário, como parte do 

funcionalismo público. E tais críticas, ainda, foram feitas em um panorama maior da 

situação econômica atravessada pelo país e pela sociedade brasileira, sob o olhar e 

perspectiva do jornalista¿. 4. O magistrado considerou prematuro o arquivamento e 

determinou a remessa dos autos à 2ª CCR, com base no art. 28 do CPP. 5. A decisão do 

STF na ADPF 130 destaca a relevância do papel crítico da imprensa, de formação da 

opinião pública e de alternativa à versão estatal de tudo que possa repercutir no seio da 

sociedade. Diz a decisão do STF que a Constituição Federal rechaça qualquer censura 

prévia ao exercício da liberdade de imprensa. (ADPF 130, Relator(a): Min. CARLOS 

BRITTO, Tribunal Pleno, julgado em 30/04/2009, DJe-208 DIVULG 05-11-2009 

PUBLIC 06-11-2009 EMENT VOL-02381-01 PP-00001 RTJ VOL-00213-01 PP-

00020). 6. A decisão na ADPF 130, todavia, não afasta o regime de responsabilidades 

civis, penais e administrativas, conforme expressa o item 4 da ementa do julgado. No 

tocante à responsabilidade penal, a decisão aponta a aplicação de normas da legislação 

comum, vale dizer, o Código Penal. 6. Não verifico ocorrência do crime de difamação, 

pois não há atribuição de um fato determinado ofensivo à honra objetiva do 

representante. Caracterizar como difamação as avaliações sobre as vantagens recebidas 

pelo representado, ainda que sejam as avaliações equivocadas, significaria verdeira 

restrição da liberdade de expressão de um jornalista no exercício profissional. 7. As 

expressões utilizadas pelo representado caracterizam injuria, na medida que significam 

a imputação de qualidade negativa ao representante. Refiro-me às expressões malandros 

e pilantras, utilizadas pelo representado com referência a uma categoria na qual estaria 

incluído o representante. A utilização das expressões no plural não afasta a injúria, pois 

atingem o representante como beneficiário da remuneração questionada pelo jornalista. 

8. Não homologação do arquivamento, considerando que as declarações do representado 

configuram o delito de injuria. Designação de outro membro do MPF para prosseguir na 

persecução penal.  
Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, a maioria, deliberou pela não homologação 

de arquivamento, nos termos do voto proferido pelo Dr. José Adonis Callou de Araújo 

Sá. Restou vencida a relatora, Dra. Márcia Noll Barboza. Os advogados Alexandre 

Fidalgo (OAB: 172650/SP) e Sebastião Pedro da Silva Júnior (OAB: 61518/DF) 

participaram da sessão. Este acompanhou a sessão em favor do representante, aquele 

procedeu à sustentação oral em defesa do representado. O Dr. Cláudio participou da 

votação. 

 

ORIGEM INTERNA 

NÃO PADRÃO 

085. Processo: JF-SE-0000007-

56.2016.4.05.8503-INQ 

Voto: 3139/2019 Origem: GABPRM1-JBAFJ - 

JOAO BOSCO ARAUJO 

FONTES JUNIOR  
Relator(a): Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA  
Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar possível prática do crime de falsidade 

ideológica, previsto no art. 299 do CP. Notícia do uso indevido de dados pessoais de 

uma empresária para inscrição fraudulenta de pessoas jurídicas, dentre as quais a 

microempresa individual R.F.C, supostamente estabelecida no município de 

Lagarto/SE. Manifestação inicial da Procuradora oficiante na PR/SE pelo declínio de 

competência em favor da Justiça Federal de Alagoas. Discordância do Juízo da 8ª Vara 

Federal da Subseção Judiciária de Lagarto/SE. Remessa dos autos nos termos do art. 

28 do CPP. Deliberação da 2ª CCR, na 656ª Sessão Ordinária, de 22/08/2016, pela 

devolução dos autos à origem, pois as provas até então colhidas no inquérito indicavam 

que o crime de falsidade ideológica ocorreu no Estado de Sergipe, não sendo relevante 

posterior alteração de domicílio para outra unidade da federação. Encaminhamento do 

feito à PRM de Lagarto/SE em razão da inauguração da unidade. Juntada aos autos de 

novos elementos de informação decorrentes de diligências promovidas pelo MPF no 

sentido de identificar o local da consumação do delito. Conflito de atribuição suscitado 

pelo Procurador oficiante na PRM de Lagarto/SE, tendo em vista que todas as provas 

obtidas posteriormente à decisão da 2ª CCR indicam que os atos executórios se 

desenvolveram na cidade de Maceió/AL. Análise do conflito de atribuições (LC nº 
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75/93, art. 62, inc. VII). À luz das novas informações acostadas ao apuratório, com 

efeito, não mais se vislumbra razão para que a investigação seja conduzida no âmbito 

da DPF/SE e da PRM de Lagarto/SE. Observa-se, inicialmente, que a Junta Comercial 

do Estado de Alagoas (JUCEAL), ao se referir à Instrução Normativa do Departamento 

de Registro Empresarial e Integração (DREI) nº 18/2013 e não mencionar as 

Resoluções do Comitê para Gestão da Rede Nacional para Simplificação do Registro 

e da Legalização (CGSIM), mais precisamente as de nº 16/2009 e nº 26/2011, deu a 

entender que apenas a partir do ano de 2013 foi possível solicitar o registro do MEI 

por meio do Portal do Empreender, o que não se mostrou verdadeiro. As Juntas 

Comerciais apenas recebem os arquivos eletrônicos enviados pelos pretensos 

microempreendedores individuais quando do seu cadastramento por meio do Portal do 

Empreendedor. Cabe à Junta Comercial basicamente manusear as informações que 

foram registradas pelos interessados em sítio eletrônico específico. Por outro lado, a 

própria DPF/SE, ao ser novamente instada, retificou informação anterior, afirmando 

que os endereços IP utilizados pelos contribuintes quando do pedido de constituição 

de MEI no Portal do Empreendedor somente passaram a ser registrados a partir de 

novembro/2012. Havendo a empresa sido constituída em 29/10/2012, não havia como 

localizar o IP da máquina utilizada para o cadastramento inicial da MEI. Por fim, tanto 

os normativos vigentes à época, como as informações prestadas pela JUCESE, pela 

Receita Federal e pela DPF/SE dão conta ainda de que: 1) todos os endereços IP 

utilizados para modificações cadastrais no Portal do Empreendedor e relacionados à 

MEI R.F.C. estão localizados no Estado de Alagoas; 2) o endereço atual da 

microempresa investigada é da cidade de Maceió/AL e lá mesmo, à época dos fatos, 

foram realizadas compras de celulares com a utilização do seu CNPJ, inclusive com 

contrato firmado mediante aposição de assinatura e apresentação de identidade por 

pessoa que se identificou como a titular da MEI. Conhecimento do conflito para fixar 

a atribuição da PR/AL, ora suscitada.  
Deliberação: 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. Cláudio Dutra Fontella e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen. 

 

086. Processo: 1.25.007.000118/2019-61 - Eletrônico  Voto: 3178/2019 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA - SÃO 

PAULO  
Relator(a): Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA  
Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de expediente da Alfândega da Receita Federal do Brasil no 

Porto de Paranaguá/PR. Conforme relatado na Representação Fiscal para Fins Penais, a 

empresa C.A. LTDA teria se utilizado da empresa P.C.I.E.D.P. EIRELI para ocultar sua 

qualidade de real adquirente das mercadorias importadas por meio de DI registrada em 

24/08/2018. Possível prática do crime de falsidade ideológica. CP, art. 299. Declínio de 

atribuições promovido pelo Procurador da República oficiante na PRM de Paranaguá/PR em 

favor da PR/SP, aduzindo que o ilícito restou configurado no domicílio fiscal da empresa 

investigada, no caso, em São Paulo/SP. Conflito de Atribuições suscitado pela titular do 7º 

Ofício da PR/SP por entender que a consumação do crime de falsidade ideológica ocorreu 

diante da autoridade da Alfândega do Porto de Paranaguá/PR. Em suas razões, faz menção a 

precedente deste Relator, que, em caso análogo, assentou entendimento no sentido de que o 

delito em questão se perfaz no local da autoridade alfandegária perante a qual foi apresentada 

a declaração e realizado o desembaraço aduaneiro (IPL nº 3415.2016.000313-0, 2ª CCR, 707ª 

Sessão Ordinária, de 26/2/2018). Análise do Conflito de Atribuições (LC nº 75/93, art. 62, inc. 

VII). Segundo consta da RFFP, a matriz da pessoa jurídica investigada está situada em São 

Paulo, seu domicílio fiscal, sendo que a referida declaração foi apresentada junto à Alfândega 

do Porto de Paranaguá. Cabe ressaltar que, a partir da implantação do Sistema Integrado de 

Comércio Exterior (SISCOMEX), todas as Declarações de Importação (DI) passaram a ser 

entregues à Receita Federal exclusivamente por meio eletrônico, não existindo documento em 

formato físico a ser apresentado com a chegada da mercadoria ao país, no local de desembarque, 

mas a mera consulta pela própria fiscalização aduaneira ao SISCOMEX em busca da DI 

pertinente. Desse modo, a fraude ocorre no momento da falsa declaração no SISCOMEX, em 

local que só pode ser entendido como sendo o da sede da empresa importadora. Na presente 

hipótese, quando a possível fraude foi constatada no Porto de Paranaguá, o crime já estava 

consumado na cidade de São Paulo, com a inserção das informações falsas nos sistemas da 

RFB. Nesse sentido, julgado do Superior Tribunal de Justiça, que versa sobre fato análogo ao 

ora apreciado: "Em regra, para os crimes de falsidade ideológica (art. 299 do CP), a consumação 

ocorre no momento da falsificação, sendo irrelevante o local do resultado, tratando-se, assim, 

de crime formal. (") Por ser a busca da origem dos recursos uma análise meramente documental, 

obtida através de informações constantes em bancos de dados, bem como pelo fato de o crime 

de falsidade ideológica, como já afirmado, consumar-se com a inserção de informações 
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inverídicas no documento, independentemente do resultado, há que se considerar como local 

da infração a sede fiscal da pessoa jurídica responsável pela inserção, na Declaração de 

Importação, de seu nome como importadora ostensiva, sabedora de que o real importador é 

outro." (CC nº 159.497/CE, Terceira Seção, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 

02/10/2018). Superação do precedente invocado pela Procuradora suscitante nas razões do 

conflito, tendo em vista que, naquele feito, partiu-se da informação equivocada de que a 

empresa investigada teria efetuado o registro da Declaração de Importação (DI) na Alfândega 

do Aeroporto de Guarulhos/SP. Ocorre que, como enfatizado, apenas o documento eletrônico 

(DI) tem validade. Precedente da 2ª CCR: Procedimento nº 1.34.001.006726/2018-40, 737ª 

Sessão Ordinária, de 25/03/2019, unânime. Tramitação do procedimento investigatório no local 

em que a colheita de provas seja facilitada, medida que traz notórios benefícios à persecução 

penal. Conhecimento do conflito para fixar a atribuição da PR/SP.  
Deliberação: 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. 

Cláudio Dutra Fontella e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen. 

 

087. Processo: JF-DF-1021998-

94.2018.4.01.3400-

RPCR - Eletrônico  

Voto: 3266/2019 Origem: GABPR16-ACAAR - 

ANA CAROLINA ALVES 

ARAUJO ROMAN  
Relator(a): Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA  
Ementa: Inquérito Policial. Crime previsto no art. 19 da Lei nº 7.492/86. Consta dos autos que 

em 09/11/2016 foi realizado financiamento fraudulento, perante banco privado, para 

aquisição de veículo com utilização de documentação falsa. O Procurador oficiante 

requereu o arquivamento com base na ausência do indícios de autoria delitiva, pois já 

se passaram mais de 02 anos da data dos fatos e não há indicação de suspeito. 

Discordância do magistrado, por vislumbrar a existência de diligências aptas a melhor 

esclarecer os fatos. Remessa dos autos nos termos do art. 28 do CPP. No atual estágio 

da investigação, admitir-se-ia o arquivamento ante a ausência de elementos mínimos 

de autoria e/ou materialidade delitiva, após esgotadas as diligências investigatórias, ou 

se demonstrada a ocorrência de causa excludente da ilicitude ou extintiva da 

punibilidade. Não é o caso dos autos. Conforme ressaltado pelo magistrado, é preciso 

realizar a oitiva de testemunhas, tais como os funcionários do banco e da empresa que 

vendeu o veículo, com a finalidade de coleta de informações mínimas sobre o autor do 

delito. Possibilidade da realização de diligências para a completa elucidação dos fatos. 

Arquivamento prematuro. Designação de outro membro do Ministério Público Federal 

para dar prosseguimento à persecução penal. Não homologação do arquivamento.  
Deliberação: Pedido de vista realizado por Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN. 

 

PADRÃO 

Homologação do Declínio de atribuição 

088. Processo: DPF/CAX-00011/2018-INQ Voto: 3084/2019 Origem: GABPRM1-MMF - 

MARILIA MELO DE 

FIGUEIREDO  
Relator(a): Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA  
Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar suposta prática do crime de roubo contra agência 

dos Correios situada no município de São José do Sóter/MA, ocorrido em 23/03/2017. CP, 

art. 157, § 2º, I e II. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 33). Roubo 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. Informação de 

que o numerário levado pelos agentes totalizou o montante de R$ 38.113,32, valor 

referente ao prejuízo atribuído somente ao Banco do Brasil. Danos ao serviço postal não 

evidenciados. Precedentes do STJ (CC nº 145.800/TO, DJe 25/04/2016; CC nº 

133.751/SP, DJe 04/12/2014) e da 2ª CCR (Procedimento nº 0001470-09.2016.4.01.3503, 

736ª Sessão Ordinária, de 11/03/2019, unânime; DPF/MT-00617/2016-INQ, 734ª Sessão 

Ordinária, de 11/02/2019, 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.  
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). Participaram da votação os 

membros Dr. Cláudio Dutra Fontella e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen. 

 

089. Processo: DPF/CAX-00044/2016-INQ Voto: 3074/2019 Origem: GABPRM1-MMF - 

MARILIA MELO DE 

FIGUEIREDO  
Relator(a): Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA 
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Ementa: Inquérito Policial. Suposta ocorrência do crime de uso de documento falso (CP, art. 304). 

Informação de que foi apresentada Guia de Trânsito Animal falsa perante a Agência 

Estadual de Defesa Agropecuária do Maranhão " AGEP/MA. Revisão de declínio de 

atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Documento supostamente falsificado utilizado 

perante órgão estadual. 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 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 de 

atribuições.  
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). Participaram da votação os 

membros Dr. Cláudio Dutra Fontella e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen. 

 

090. Processo: PRM/SJR-3409.2019.000004-0-

INQ 

Voto: 3115/2019 Origem: GABPRM1-

AFNCU - ANNA FLAVIA 

NOBREGA CAVALCANTI 

UGATTI  
Relator(a): Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA  
Ementa: Inquérito policial. Suposto crime de estelionato majorado (CP, art. 171, §3º). Empresa 

particular, contratada pela Prefeitura de São José do Rio Preto, teria deixado de recolher o 

FGTS e apresentado à Prefeitura guias de recolhimento falsificadas. Revisão de declínio 

de atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Consta dos autos que a Prefeitura, após 

concluir que as guias apresentadas pela empresa eram falsas, suspendeu o pagamento à 

empresa e efetuou o recolhimento dos valores devidos aos empregados. Tendo em vista 

que houve uso de documento falso perante órgão municipal, além do prejuízo patrimonial 

sofrido pelo Município ao arcar com o recolhimento das verbas, a atribuição para 

prosseguir na persecução penal é do Ministério Público Estadual. Ausência de elementos 

de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a 

persecução penal. Homologação do declínio de atribuições.  
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). Participaram da votação os 

membros Dr. Cláudio Dutra Fontella e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen. 

 

091. Processo: SR/DPF/MA-00395/2015-INQ Voto: 3085/2019 Origem: GABPR13-FMA - 

FLAUBERTH MARTINS 

ALVES  
Relator(a): Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA  
Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar a ocorrência de delitos de roubo contra a agência 

dos Correios da localidade de Nina Rodrigues/MA, verificados entre 05/02/2014 e 

14/10/2015. CP, art. 157, § 2º, I e II. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 33). 

Crimes de roubo praticados 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, em tais casos, real e expressivo prejuízo 

aos Correios. Informação de que o numerário levado pelos agentes totalizou o montante de 

R$ 104.265,14, valor referente ao prejuízo atribuído somente ao Banco do Brasil. Registro 

de que foi subtraída da agência apenas a quantia de R$ 290,22. Danos ao serviço postal não 

evidenciados. Precedentes do STJ (CC nº 145.800/TO, DJe 25/04/2016; CC nº 133.751/SP, 

DJe 04/12/2014) e da 2ª CCR (Procedimento nº 0001470-09.2016.4.01. 3503, 736ª Sessão 

Ordinária, de 11/03/2019, unânime; DPF/MT-00617/2016-INQ, 734ª Sessão Ordinária, de 

11/02/2019, unânime). Carência de elementos de informação capazes de legitimar, até o 

momento, a atribuição do Ministério Público Federal para persecução penal. Homologação 

do declínio ao Ministério Público Estadual.  
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). Participaram da votação os 

membros Dr. Cláudio Dutra Fontella e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen. 

 

092. Processo: SR/DPF/MG-01497/2018-INQ Voto: 3053/2019 Origem: GABPR -   
Relator(a): Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA  
Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar possível prática do crime de falsidade ideológica 

(CP, art. 299). Investigado, beneficiário de auxílio-doença em razão de possuir distúrbios 

psiquiátricos e dificuldades de movimentos decorrentes da amputação de falange de um dos 

dedos da mão esquerda, teria utilizado documento adulterado para fins de manutenção do 

benefício. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). O perito do 

INSS solicitou ao investigado o formulário por ele preenchido em clínica conveniada ao 

Detran/MG, na ocasião da renovação de CNH, no qual verificou que existiam rasuras nos 
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campos relativos a questionamentos sobre o uso de algum tipo de medicação/tratamento de 

saúde ou se já necessitou de tratamento psiquiátrico, respondidos negativamente pelo 

investigado. Dessa forma, ficou evidenciado que o beneficiário prestou informações 

inverídicas à clínica, quando da renovação de sua CNH, e, posteriormente, retificou as 

informações ao apresentar o formulário ao INSS. Contudo, apesar da apresentação de 

documento rasurado à autarquia federal, verifica-se que esta ocorreu para retificar as 

informações falsas anteriormente prestadas à clinica, não havendo que se falar em 

apresentação de informações inverídicas ao INSS. Dessa forma, tratando-se de prestação de 

informações ideologicamente falsas perante clínica credenciada junto ao Detran/MG, órgão 

executivo de trânsito do estado de Minas Gerais, os fatos narrados ofendem interesse de 

órgão estadual. 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.  
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). Participaram da votação os 

membros Dr. Cláudio Dutra Fontella e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen. 

 

093. Processo: SR/DPF/PA-01075/2010-INQ Voto: 3223/2019 Origem: GABPR10-RAN - 

RICARDO AUGUSTO 

NEGRINI  
Relator(a): Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA  
Ementa: Inquérito Policial. Suposto crime de estelionato mediante contratação fraudulenta de 

empréstimo consignado junto à CEF com o consequente desconto em benefícios 

previdenciários mantidos pelo INSS, intermediado por correspondente bancário. Revisão 

de declínio de atribuições (Enunciado n° 32 da 2ª CCR). Oficiada, a CEF informou não ter 

havido prejuízo nas operações e que os contratos foram estornados, "de modo que não 

foram averbados e nem descontados valores relativos ao contrato de empréstimo 

consignado." O correspondente bancário, apesar de fornecer serviços e produtos 

financeiros, é pessoa jurídica de direito privado, não se confundindo com a empresa pública 

Caixa Econômica Federal. Segundo Instrução Normativa INSS/PRES nº 28/2008, art. 53: 

O INSS não responde, em nenhuma hipótese, pelos débitos contratados, restringindo sua 

responsabilidade à averbação dos valores autorizados pelo beneficiário e repasse à 

instituição financeira em relação às operações contratadas na forma do art. 1º desta 

Instrução Normativa. Possível prejuízo seria suportado unicamente por particular. 

Inexistência de lesão à União ou a qualquer de suas entidades autárquicas ou empresas 

públicas. Precedentes 2ª CCR/MPF (NF Nº 1.25.005.000545/2015-36, Brasilino Pereira 

dos Santos, unânime, Sessão nº 630 em 05/10/2015) e STJ (AgRg no CC 137.550/SP, Rel. 

Ministro Ericson Maranho (Desembargador Convocado do TJ/SP), Terceira Seção, julgado 

em 08/04/2015, DJe 15/04/2015). Ausência de qualquer elemento de informação capaz de 

justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal. Homologação 

do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.  
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). Participaram da votação os 

membros Dr. Cláudio Dutra Fontella e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen. 

 

094. Processo: 1.16.000.001316/2019-11 - Eletrônico  Voto: 3353/2019 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPUBLICA - DISTRITO 

FEDERAL  
Relator(a): Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA  
Ementa: Notícia de Fato. Representação informando fraude em negócio jurídico de "compra e venda" 

de créditos tributários. O noticiante alega que celebrou acordo com o advogado R.D.F., por 

meio do qual este ficaria responsável por liquidar, em sede administrativa, os débitos tributários 

de sua empresa, via compensação tributária, utilizando créditos tributários supostamente 

obtidos em decisão judicial. Entretanto, a compensação foi rejeitada pela Secretaria da Receita 

Federal do Brasil, tendo em vista que os mencionados créditos tributários estariam bloqueados 

para cessão. Após o ocorrido, ficou acordado que o advogado devolveria a quantia paga pelos 

créditos tributários em 05 cheques no valor de R$ 56.290,90, mas apenas os dois primeiros 

cheques foram compensados, os demais foram rejeitados por ausência de provisão de fundos. 

Possível ocorrência de crime de estelionato. CP, art. 171. Revisão de declínio de atribuições 

(Enunciado nº 32). Da narrativa não se verifica a existência de fraude no processo 

administrativo de compensação de crédito tributário nem a ocorrência de supressão ou redução 

de tributo federal, mas tão somente a rejeição do pedido de compensação de crédito tributário 

formulado perante a Receita Federal. Prejuízo a ser suportado pelo 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. 
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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). Participaram da votação os membros 

Dr. Cláudio Dutra Fontella e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen. 

 

095. Processo: 1.22.005.000174/2019-28 - Eletrônico  Voto: 3161/2019 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA NO 

MUNICÍPIO DE 

MONTES CLAROS-MG  
Relator(a): Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA  
Ementa: 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 

declínio de atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). 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 

informações potencialmente atrativas. Comunicação falsa que constitui mero ardil para que o 

usuário permita a instalação de programa espião em seu computador visando a obtenção de 

dados pessoais e bancários da vítima. Eventual prejuízo em detrimento da boa-fé de 

particulares. Não se evidencia crime em detrimento de bens, serviços ou 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 Estadual.  
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). Participaram da votação os membros 

Dr. Cláudio Dutra Fontella e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen. 

 

096. Processo: 1.26.000.001416/2019-00 - Eletrônico  Voto: 3145/2019 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPUBLICA - 

PERNAMBUCO  
Relator(a): Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA  
Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de manifestação ofertada perante a Sala de Atendimento ao 

Cidadão para apurar suposto crime de bigamia (CP, 235). Informação de que dois brasileiros 

teriam casado no exterior, sem realizar os registros, e quando retornaram ao Brasil, já separados, 

o cônjuge destruiu a certidão americana e casou-se com outra pessoa no Brasil. Revisão de 

declínio de atribuições (Enunciado nº 32). 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 a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal. 

Homologação do declínio ao Ministério Público Estadual.  
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). Participaram da votação os membros 

Dr. Cláudio Dutra Fontella e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen. 

 

097. Processo: 1.28.000.000795/2019-38 - Eletrônico  Voto: 3292/2019 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA - RIO 

GRANDE DO 

NORTE/CEARÁ-MIRIM  
Relator(a): Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA  
Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de manifestação sigilosa ofertada perante a Sala de 

Atendimento ao Cidadão, na qual se relata que M.da C.dos S.S., em dezembro/2016, valeu-se 

dos serviços da advogada A.R.G. para requerer ao INSS, administrativamente, um benefício de 

prestação continuada (LOAS) em nome de J.dos S.S., filho deficiente daquela. Após o 

deferimento do pleito e o pagamento da primeira parcela, a advogada solicitou que a mãe do 

beneficiário assinasse um contrato em que se comprometia a pagar o percentual de 30% (trinta 

por cento) do total auferido, durante todo o período em que estivesse recebendo o benefício. 

M.da C.dos S.S. teria assinado esse contrato porque "pouco sabe ler e não observou essa 

cláusula de pagamento" e todos os meses essa advogada "faz pressão" para que aquele 

percentual seja pago. Ao final, a noticiante pede que o MPF investigue "a legalidade dessa 

cobrança a um beneficiário do BPC com desconto no benefício, bem como o suposto crime de 

ameaça". CP, arts. 147 e 171. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32). Relato de 

possível prática dos crimes de ameaça e de estelionato em detrimento de uma particular e seu 

filho por parte de uma advogada que teria se aproveitado da ignorância e da falta de instrução 

da genitora do titular do benefício para fazê-la assinar um contrato com cláusula de 

remuneração desproporcional ao serviço a ela prestado. Narrativa, contudo, que não evidencia 

lesão direta a bem, serviço ou interesse da União ou de suas entidades. Carência de elementos 
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de informação capazes de legitimar a atribuição do MPF para persecução penal. Homologação 

do declínio em favor do Ministério Público Estadual.  
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). Participaram da votação os membros 

Dr. Cláudio Dutra Fontella e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen. 

 

098. Processo: 1.29.012.000042/2019-56 - Eletrônico  Voto: 3112/2019 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA NO 

MUNICÍPIO DE BENTO 

GONCALVES-RS  
Relator(a): Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA  
Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de manifestação ofertada perante a Sala de Atendimento ao 

Cidadão para apurar relato de existência de suposto esquema de pirâmide financeira. Possível 

crime contra a economia popular. Lei nº 1.521/51, art. 2º, IX. Revisão de declínio de atribuições 

(Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Fraude alusiva ao esquema de pirâmide, que se caracteriza por 

oferecer a seus associados uma perspectiva de lucros, remuneração e benefícios futuros irreais, 

cujo pagamento depende do ingresso de novos investidores. Aplicação da Súmula nº 498 do 

STF. Ausência de indícios de crime contra o Sistema Financeiro Nacional. Situação que não se 

assemelha aos precedentes da 2ª CCR nos quais se entendeu pela atribuição do Ministério 

Público Federal (Procedimento nº 1.17.000.002035/2013-53, 594ª Sessão Ordinária, 

20/03/2014; Procedimento nº 1.20.002.000124/2014-31, 611ª Sessão Ordinária, 10/11/2014). 

Homologação do declínio em favor do Ministério Público Estadual.  
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). Participaram da votação os membros 

Dr. Cláudio Dutra Fontella e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen. 

 

099. Processo: 1.30.001.000803/2019-88 - Eletrônico  Voto: 3209/2019 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPUBLICA - RIO DE 

JANEIRO  
Relator(a): Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA  
Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de manifestação ofertada perante a Sala de Atendimento ao 

Cidadão, na qual a representante relata possível prática de abuso de autoridade por parte de 

oficiais do Exército Brasileiro, lotados na 1ª Região Militar. Lei nº 4.898/65, art. 3º. Revisão 

de declínio (Enunciado nº 32). Delito supostamente praticado por militares, em lugar sujeito à 

administração militar e no âmbito de sindicância militar ali conduzida. CPM, art. 9º, inciso II, 

alínea "b". Ausência de elementos de informação capazes de justificar a legitimidade do 

Ministério Público Federal para persecução penal. Homologação do declínio em favor do 

Ministério Público Militar.  
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). Participaram da votação os membros 

Dr. Cláudio Dutra Fontella e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen. 

 

Homologação de Arquivamento 

100. Processo: DPF/MBA/PA-001542016-INQ Voto: 3326/2019 Origem: GABPRM2-LDCF 

- LUCAS DANIEL 

CHAVES DE FREITAS  
Relator(a): Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA  
Ementa: Inquérito policial. Suposto crime de estelionato tentado (CP, art. 171, § 3° c/c art. 14, II). 

Possíveis incongruências nas provas em requerimento de concessão de salário-maternidade 

na qualidade de segurada especial rural. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). 

Caso em que o benefício foi indeferido em razão da não comprovação do preenchimento dos 

requisitos legais para a sua concessão. Ausência de elementos de informação suficientes a 

corroborarem que eventuais intermediários tenham cometido fraudes, no presente caso, no 

que diz respeito ao requerimento do benefício pleiteado. Além do mais, a declaração 

particular de atividade rural não é imprescindível para a concessão do benefício, pois requer 

homologação pelo INSS e, mesmo que homologada, necessita de corroboração por início de 

prova material e entrevista com o beneficiário. Logo, o(s) documento(s) apresentado(s) não 

tinha(m) o condão de, por si só, criar obrigação relacionada a fato juridicamente relevante, 

não restando caracterizada a tentativa do delito de estelionato, tampouco do crime de 

falsidade ideológica (crime-meio). Precedente da 2ª CCR: Voto n° 9549/2017, Processo n° 

1.24.000.000656/2017-91, Sessão n° 699, de 11/12/2017, unânime). Inexistência de suporte 

probatório mínimo para o prosseguimento da persecução penal. Homologação do 

arquivamento, sem prejuízo do disposto no art. 18 do CPP. 
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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. 

Cláudio Dutra Fontella e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen. 

 

101. Processo: DPF/PE-00286/2015-INQ Voto: 3156/2019 Origem: GABPR13-AWSC - 

ANDREA WALMSLEY 

SOARES CARNEIRO  
Relator(a): Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA  
Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar a possível ocorrência do crime de estelionato 

(CP, art. 171, §3º). Manifestação anônima realizada na Sala de Atendimento ao Cidadão 

informando sobre a comercialização ilegal de lotes em assentamento do Programa de 

Reforma Agrária do INCRA, localizados em São Lourenço da Mata/PE. Segundo o 

noticiante, empresários estariam adquirindo lotes nos assentamentos em nomes da 

"laranjas", com a ajuda de pessoas ligadas à direção da associação dos assentados. 

Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). A Polícia Federal não identificou 

a exploração do assentamento por grandes empresários, mas sim por particulares com 

perfil de médio e pequeno agricultor. Hipótese na qual os beneficiários do programa de 

reforma agrária recebem apenas o imóvel a título provisório do INCRA após celebração 

de contrato de concessão de uso. Constatação de que, nos acordos de compra e venda 

realizados, as partes tinham pleno conhecimento de que se tratava de área de 

assentamento do INCRA. Entendimento de que os erros na condução desse programa 

governamental devem ser enfrentados nos âmbitos cível e administrativo, não sendo a 

esfera penal, a princípio, adequada para coibir as transferências informais de posse. 

Inocorrência de estelionato, haja vista que não existe um prejuízo patrimonial à União, 

nem manutenção em erro dos particulares que participam da negociação. Homologação 

do arquivamento, sem prejuízo do disposto no art. 18 do CPP.  
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. Cláudio Dutra Fontella e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen. 

 

102. Processo: JF/PE-0014614-

82.2008.4.05.8300-INQ 

Voto: 3338/2019 Origem: COJUD/PRPE - 

COORDENADORIA 

JURÍDICA E DE 

DOCUMENTAÇÃO DA 

PR/PE  
Relator(a): Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA  
Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar possível prática de descaminho e de outras 

condutas criminosas supostamente relacionadas com as pessoas jurídicas alvo de ação 

fiscalizatória do setor de despacho da aduana de Recife/PE, que resultou no envio de 

Representações Fiscais para Fins Penais ao MPF. CP, arts. 299, 304 e 334, § 1º, "d", 299. 

Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Prescrição da pretensão punitiva no 

tocante às condutas descritas nos feitos alusivos às Representações Fiscais nºs 

19647.015862/2007-44 (descaminho), 19647.015421/2008-23, 19647.020039/2008-13; 

19647.014514/2099-11 (crimes de falsidade ideológica, relacionados com possível 

fraude nos quadros societários das empresas); 10711.003358/2010-10 (crime de uso de 

documento falso). Fatos verificados no curso dos anos de 2006, 2007 e 2008. Decurso 

de mais de 8 (oito) anos. CP, art. 109, inc. IX. Extinção da punibilidade. Relativamente 

à Representação Fiscal nº 19647.014514/2009-11 e ao Procedimento Administrativo 

Fiscal nº 10480.722954/2011-36 (lavagem de capitais), a Procuradora oficiante verificou 

que os fatos se deram em momento anterior à alteração legislativa implementada pela 

Lei nº 12.683/12, que passou a prever qualquer ilícito como crime antecedente do delito 

de lavagem de dinheiro. Constatação, nesses dois últimos expedientes, de falsidade 

ideológica (fraude no contrato social). Ausência de indícios de crime (antecedente) 

contra a Administração Pública. Homologação do arquivamento.  
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. Cláudio Dutra Fontella e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen. 

 

103. Processo: JF-PT-0000342-

67.2014.4.05.8205-INQ 

Voto: 3051/2019 Origem: GABPRM1-DGF - 

DJALMA GUSMAO 

FEITOSA  
Relator(a): Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA  
Ementa: Inquérito Policial instaurado a partir de representação de particular com vistas a apurar 

possível existência de fraudes em inscrições de financiamento estudantil em faculdade 

particular. Supostos atravessadores estariam realizando as inscrições na plataforma do 

FIES mediante recebimento de pecúnia. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 

62, IV). Após realizadas diligências, não foi possível verificar indícios de 
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irregularidades ou vulnerabilidade do sistema, que pudessem resultar em uso indevido. 

Não foi possível obter informações dos IP's referentes às conexões realizadas para 

efetuar as inscrições, prejudicando a aferição da materialidade delitiva. Notícias que, 

mesmo após a realização de diligências investigatórias, não se confirmaram. Carência 

de justa causa para a persecução penal. Homologação do arquivamento.  
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. Cláudio Dutra Fontella e a Dra. Luiza Cristina Fonseca 

Frischeisen. 

 

104. Processo: PRM/SJR-3409.2017.000367-9-

INQ 

Voto: 3256/2019 Origem: GABPRM2-ECLM - 

ELEOVAN CESAR LIMA 

MASCARENHAS  
Relator(a): Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA  
Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar notícia de suposta prática do crime de estelionato 

em detrimento do INSS. Possível irregularidade no recebimento de benefício 

previdenciário, tendo em vista que o segurado V.I., após supostamente prestar declaração 

falsa acerca da necessidade de assistência permanente de outra pessoa para cuidados 

pessoais, obteve judicialmente acréscimo de 25% ao seu benefício de aposentadoria por 

invalidez, sacando pessoalmente a verba de condenação objeto dos autos da ação de 

aposentadoria por invalidez, em prejuízo à autarquia previdenciária. CP, art. 171, § 3º. 

Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Relato de que, segundo o médico 

psiquiatra, perito médico designado naquele feito judicial, V.I., ora investigado, apresenta 

grave doença psiquiátrica (transtorno esquizofrênico), tipo misto, desde o ano de 1996. 

Nesse período, foi internado mais de quinze vezes em hospital psiquiátrico durante longos 

períodos e também apresentou redução no movimento dos membros do lado esquerdo. 

Considerou-se, na ocasião, que o segurado necessita de assistência permanente de outra 

pessoa para cuidados pessoais, até mesmo de higiene pessoal e não possui condições 

psíquicas de responder pelos atos da vida civil. Por outro lado, conforme relatório 

circunstanciado da Unidade de Inteligência da Delegacia de Polícia Federal em São José 

do Rio Preto/SP, verificou-se onde atualmente reside o investigado, sendo ele próprio 

quem atendeu o Agente de Polícia Federal. Notou-se, no curso da diligência, que apresenta 

dificuldades de locomoção (passos descoordenados e lentos) e de diálogo falho e confuso, 

tendo sofrido um acidente vascular cerebral (AVC). Nos dias atuais reside com a esposa e 

com a filha, concluindo-se haver grande probabilidade de que efetivamente necessite de 

cuidados especiais por parte de terceiros. Ouvido, o investigado declarou que não se 

recorda em que data foi interditado e passou a ter como curadora a sua esposa, também 

não se lembrando até quando teve plenas condições de saúde ou quando recebeu sozinho 

a sua aposentadoria. Ausência de elementos de prova no sentido de que houve a intenção 

de obter vantagem ilícita em detrimento do INSS ou de induzir ou manter alguém em erro 

para receber indevidamente o acréscimo de 25% ao benefício. Inexistência de indicativos 

de prática criminosa. Dolo não evidenciado. Falta de justa causa para prosseguir na 

persecução penal. Homologação do arquivamento.  
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. Cláudio Dutra Fontella e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen. 

 

105. Processo: SRPF-AP-00087/2018-INQ Voto: 3170/2019 Origem: GABPR6-LCT - 

LIGIA CIRENO TEOBALDO  
Relator(a): Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA  
Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar suposta prática do crime de estelionato em 

desfavor do INSS, previsto no art. 171, § 3º, do CP. Notícia de que o segurado J.P.F. 

receberia indevidamente benefício de aposentadoria. Revisão de arquivamento (LC nº 

75/93, art. 62, inc. IV). Informação do INSS de que o referido benefício, na verdade, foi 

obtido judicialmente pelo investigado, conforme documentos encaminhados pela própria 

autarquia previdenciária, notadamente o laudo de perícia médica e a sentença proferida 

pelo Juízo da 3ª Vara Federal da Seção Judiciária do Amapá (Juizado Especial Federal 

Cível), que julgou procedente o pedido para implantação da aposentadoria por invalidez 

em favor do investigado. Regularidade na concessão do benefício. Materialidade delitiva 

não evidenciada. Falta de justa causa para prosseguir na persecução penal. Homologação 

do arquivamento.  
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. Cláudio Dutra Fontella e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen. 
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106. Processo: SR/PF/CE-2017.0000376-INQ Voto: 3227/2019 Origem: GABPR14-RMC - 

ROMULO MOREIRA 

CONRADO  
Relator(a): Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA  
Ementa: Inquérito Policial. Possível prática de crime de estelionato em detrimento do INSS (CP, 

art. 171, §3º). Notícia da acumulação de aposentadoria por invalidez com atividade laboral 

com a Prefeitura de Itaitinga/CE. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). 

Verifica-se que o investigado, de fato, fazia jus à aposentadoria por invalidez à época em 

que a requereu, não tendo empregado fraude ou artifício para obter ou continuar a auferir 

o benefício. Além disso, o vínculo profissional mantido com a prefeitura era formal e 

devidamente comunicado ao INSS, o que afasta o dolo do investigado de fraudar a 

autarquia previdenciária. 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. Dolo não evidenciado. Precedentes: Procedimento nº 

5005897-75.2015.4.04.7104, 665ª Sessão de Revisão, de 07/11/2016; Procedimento nº 

1.15.000.003429/2018-16, 728ª Sessão de Revisão, de 12/11/2018; Procedimento nº 

1.15.001.000142/2019-05, 740ª Sessão de Revisão, de 13/05/2019. Homologação do 

arquivamento.  
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. Cláudio Dutra Fontella e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen. 

 

107. Processo: 1.14.000.001409/2019-11 - Eletrônico  Voto: 3253/2019 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA - BAHIA  
Relator(a): Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA  
Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de expediente do Juízo da 16ª Vara Federal da Seção 

Judiciária da Bahia para apurar possível prática dos crimes de desobediência e de fraude 

processual por parte de representantes legais da empresa C.U.I.E C. LTDA-ME, que teriam 

descumprido ordens emanadas nos autos de Ação de Busca e Apreensão promovida pela Caixa 

Econômica Federal. CP, arts. 330 e 347. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. 

IV). No que se refere ao delito de desobediência, trata-se de tipo penal subsidiário, incidindo 

apenas nas hipóteses em que não há outra medida coercitiva para dar efetividade à ordem. Não 

é este, contudo, o caso dos autos, pois o magistrado de primeiro grau, para alcançar 

processualmente seu objetivo, converteu a obrigação em perdas e danos e estabeleceu multa de 

10% por ato atentatório à dignidade da Justiça. Existência de sanção de natureza cível, sem que 

haja previsão expressa da aplicação cumulativa com a norma penal. Incidência do 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". Quanto ao crime de fraude processual, não se verifica 

nos autos elementos mínimos para dar sequência à persecução penal, uma vez que um dos 

representantes legais da empresa afirmou ao oficial de justiça que a máquina objeto da 

constrição judicial estava sendo locada na cidade de Caetité/BA "para auferir rendimentos para 

pagar a dívida diante da queda de produção da sua empresa", o que demonstrou, na hipótese, 

uma informação clara sobre a localização do bem, não se configurando o dolo de inovar 

artificiosamente no curso do processo com a finalidade específica de induzir em erro o Juiz. 

Atipicidade dos fatos narrados. Falta de justa causa para prosseguir na persecução penal. 

Homologação do arquivamento.  
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. 

Cláudio Dutra Fontella e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen. 

 

108. Processo: 1.15.000.002868/2018-01 - Eletrônico  Voto: 3093/2019 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA - 

CEARÁ/MARACANAÚ  
Relator(a): Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA  
Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Crime de desobediência (CP, art. 330). Suposto 

descumprimento de ordem do Juízo da 8ª Vara Federal de Fortaleza, pelo agente público 

responsável pela Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares " EBSERH. Revisão de 

arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Segundo consta dos autos, a decisão judicial 

determinou que a EBSERH adotasse todas as providências necessárias para a manutenção dos 

transplantes renais no Estado do Ceará no prazo máximo de 30 dias. A EBSERH, por sua vez, 

manifestou-se sobre a impossibilidade de cumprimento da decisão judicial no prazo 
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determinado, uma vez que já teria lançado edital de processo seletivo simplificado para 

contratação de pessoal, motivo pelo qual seria inviável a montagem de equipe em apenas 30 

dias. Posterior cumprimento da determinação judicial. Inexistência de conduta voluntária e 

consciente voltada a desobedecer determinação judicial. Ausência de dolo. Homologação do 

Arquivamento.  
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. 

Cláudio Dutra Fontella e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen. 

 

109. Processo: 1.20.000.000274/2019-79 - Eletrônico  Voto: 3345/2019 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA - MATO 

GROSSO/DIAMANTINO  
Relator(a): Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA  
Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de expediente do 6º Ofício Geral da PRT da 23ª Região/MT, 

comunicando que, em audiência realizada em 06/02/2019, alusiva a um Procedimento de 

Acompanhamento Judicial (PAJ), a testemunha M. dos S.S. teria feito afirmações que 

contrariam documentos públicos os quais atestam, por relatórios técnicos, acompanhados por 

registros fotográficos, a inexistência de proteções adequadas de máquinas serra fita (como 

ausência de "braço articulado vertical, proteções fixas ou móveis intertravadas"). CP, art. 342. 

Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). A teor do quanto relatado pela 

Procuradora oficiante, a partir de uma leitura atenta de toda a documentação encaminhada e 

analisando o conteúdo do testemunho impugnado, não se vislumbrou a indicação de que, de 

fato, a testemunha (à época Engenheiro de Segurança do Trabalho), teria feito intencionalmente 

afirmação falsa, negado ou calado sobre a verdade a que tinha conhecimento. O núcleo da 

questão encontra-se na circunstância das máquinas da empresa investigada atenderem (ou não) 

a norma técnica de segurança do Ministério do Trabalho e Emprego quando da fiscalização, 

relativamente à existência de alguns acessórios que as tornassem mais seguras. No caso, não 

restou configurado de maneira patente que a testemunha atuou no sentido de realizar 

efetivamente uma afirmação falsa, ficando evidente que, em verdade, houve apenas uma 

simples divergência quanto ao juízo de valor (opinião) envolvendo o cumprimento (ou não) de 

normas técnicas atinentes à segurança do trabalho. Não se demonstrou que tal discordância 

representasse uma vontade deliberada e consciente de praticar o delito. Constatação de que no 

próprio Relatório de Fiscalização há contradições quanto à existência (ou não) de partes móveis 

em uma das máquinas. Má-fé ou vontade livre e consciente de ludibriar não evidenciada. Falta 

de justa causa para prosseguir na persecução penal. Homologação do arquivamento.  
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. 

Cláudio Dutra Fontella e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen. 

 

110. Processo: 1.23.000.000338/2019-20 - Eletrônico  Voto: 3276/2019 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA - 

PARA/CASTANHAL  
Relator(a): Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA  
Ementa: Notícia de Fato. Suposta prática do crime de uso indevido de marcas ou logotipos de órgãos ou 

entidades da administração pública (CP, art. 296, §1º, III). Representação do Conselho 

Regional de Farmácia do Estado do Pará " CRF/PA alegando que o investigado estaria 

utilizando indevidamente a logomarca do citado conselho. O Procurador oficiante promoveu o 

arquivamento, entendendo pela atipicidade da conduta, uma vez que não vislumbrou lesão ao 

bem jurídico "fé pública". Ao ser comunicado da promoção de arquivamento, o CRF/PA 

apresentou recurso, argumentando que o investigado tem o intuito de desmoralizar a 

administração atual e a credibilidade do conselho de classe, pois ao editar a logomarca, 

acrescentando o desenho "$$$", estaria fazendo alusão a suposta abusividade da cobrança de 

taxas. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Consta dos autos que o 

investigado utilizou a logomarca do CRF/PA em grupo de "whatsapp", cujo objetivo era 

realizar debates e orientações sobre a cobrança de taxas do citado conselho de classe. Ausência 

de potencialidade lesiva ao bem jurídico tutelado " a fé pública, uma vez que o desenho editado 

da logomarca deixava claro que não se tratava de um meio de comunicação oficial da 

instituição, mas sim de que era um canal, de iniciativa particular, com intuito de expressar 

opiniões sobre questões administrativas. Atipicidade. Falta de justa causa para a persecução 

penal. Homologação do arquivamento.  
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. 

Cláudio Dutra Fontella e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen. 
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111. Processo: 1.23.000.000476/2017-47 Voto: 3134/2019 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA - 

PARA/CASTANHAL  
Relator(a): Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA  
Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Suposta prática do crime de falsidade ideológica 

eleitoral (CE, art. 350). Partido Político relatou a provável ocorrência de "caixa 2" na campanha 

eleitoral dos candidatos a prefeito e vice-prefeito do Município de Prainhas/PA, consistente em 

omissões e não contabilização de arrecadação de recursos e realização de despesas de 

campanha. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Segundo a Procuradora 

oficiante foi ajuizada ação de investigação judicial eleitoral (Processo nº 204-

07.2016.6.14.0092) para apurar os mesmos fatos suscitados no presente procedimento, na qual 

o Juízo Eleitoral concluiu que não restou devidamente comprovada a desproporcionalidade 

entre os gastos declarados pelos investigados e as práticas de campanha, bem como não houve 

comprovação da existência de gastos não contabilizados. Assim como no âmbito eleitoral, na 

esfera penal não há indícios mínimos de prova aptos a possibilitar imputação penal. Ausência 

de justa causa. Homologação do arquivamento, sem prejuízo do disposto no art. 18 do CPP.  
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. 

Cláudio Dutra Fontella e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen. 

 

112. Processo: 1.23.000.001853/2017-65 Voto: 3251/2019 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA - 

PARA/CASTANHAL  
Relator(a): Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA  
Ementa: Procedimento Investigatório Criminal instaurado a partir de expediente do titular do Ofício 

Regional de Direitos Humanos (Unidade de Belém/PA) da Defensoria Pública da União, 

noticiando que, em reunião com representantes indígenas, tomou conhecimento de que 

funcionários da Secretaria de Saúde Indígena " SESAI estariam sendo ameaçados de morte por 

terem revelado desvio de verbas públicas no referido órgão. CP, art. 147. Revisão de 

arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Como não constava do ofício encaminhado pela 

DPU a identificação dos servidores supostamente ameaçados, foram solicitadas informações à 

SESAI, porém, sem êxito. Ausência de indícios que viabilizem uma linha de investigação 

potencialmente idônea, seja acerca da própria ocorrência dos fatos, seja sobre os possíveis 

autores do delito. Aplicação da Orientação nº 26/2016 da 2ª CCR. Falta de justa causa para 

prosseguir na persecução penal. Homologação do arquivamento.  
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. 

Cláudio Dutra Fontella e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen. 

 

113. Processo: 1.23.000.002114/2018-71 - Eletrônico  Voto: 3201/2019 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA - 

PARA/CASTANHAL  
Relator(a): Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA  
Ementa: Procedimento administrativo instaurado com vistas à realização de acordo de não-persecução 

penal em razão da prática do crime de estelionato majorado (CP, art. 171, §3º). Revisão de 

arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Apesar de ter demonstrado interesse inicial em 

celebrar o acordo, o investigado não retornou ao 8ª Ofício da Procuradoria da República no 

Estado do Pará para tal finalidade, razão pela qual foi oferecida denúncia em seu desfavor. 

Perda do objeto do presente procedimento. Homologação do arquivamento.  
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. 

Cláudio Dutra Fontella e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen. 

 

114. Processo: 1.23.000.002544/2018-93 - Eletrônico  Voto: 3130/2019 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA - 

PARA/CASTANHAL  
Relator(a): Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA  
Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Possível prática do crime descrito no art. 350 da Lei nº 

4.737/65. Manifestação realizada na Sala de Atendimento ao Cidadão, na qual o noticiante 

relata que candidato a Deputado Estadual teria prestado informações falsas à Justiça Eleitoral, 

pois não teria informado corretamente sua profissão e que não haveria se desincompatibilizado 

das funções de diretor de sindicato e de federação nacional. Revisão de arquivamento (LC nº 

75/93, art. 62, IV). Diligências. Oficiados, o sindicato e a federação nacional informaram que 
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o investigado solicitou afastamento das atividades a partir de 01/06/2018 até 07/10/2018. Da 

análise das informações e documentação, não se verificaram elementos que indicassem a 

existência de qualquer ilícito criminal no procedimento de desincompatibilização do 

investigado. Ausência de indícios de crime. Homologação do arquivamento.  
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. 

Cláudio Dutra Fontella e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen. 

 

115. Processo: 1.24.004.000097/2017-80 Voto: 3140/2019 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA NO 

MUNICÍPIO DE 

MONTEIRO-PB  
Relator(a): Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA  
Ementa: Procedimento Investigatório Criminal instaurado para apurar suposta prática do crime de 

falsidade ideológica, previsto no art. 299 do CP, por parte de autora de ação proposta em 

desfavor do INSS, na qual se requereu a concessão de auxílio-doença que havia sido negado na 

via administrativa. Informação do Juízo da 11ª Vara Federal da Paraíba de que os documentos 

juntados pela investigada para subsidiar sua pretensão continham rasuras grosseiras e 

facilmente perceptíveis, especificamente uma alteração na data de um dos laudos médicos e o 

aparente acréscimo da data em outro. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). 

Oficiados, os médicos responsáveis pela emissão dos documentos aduziram: no tocante ao 

primeiro laudo médico, observou-se que se encontrava incompleto, faltando, possivelmente, a 

última lauda, da qual constaria a data correta da sua confecção. Quanto ao segundo laudo, 

apesar de atestada a veracidade do diagnóstico da paciente, não foi possível afirmar com 

exatidão a data de emissão do laudo, pois examinada uma xerox com alterações grosseiras em 

caneta azul. Oitiva da investigada, que negou ter alterado e inserido novas datas nos laudos 

apresentados em juízo e que os referidos documentos foram entregues à advogada contratada 

para lhe auxiliar na concessão do benefício e que não se recordava do nome da causídica. 

Conclusão da Procuradora oficiante no sentido de que "não foi possível estabelecer a autoria 

com a segurança necessária para a abertura de um processo penal. Os laudos utilizados 

continham rasuras, mas todos os envolvidos na sua confecção negam, com argumentos 

plausíveis, terem sido os autores das alterações". Constatação, por outro lado, de que os laudos 

médicos apresentados sequer teriam sido considerados pelo Juízo Federal, posto que, percebida 

a adulteração grosseira e de fácil identificação, foram adotadas as medidas pertinentes. 

Absoluta ineficácia do meio supostamente utilizado pela investigada. Ocorrência de crime 

impossível. Precedente da 2ª CCR: Procedimento MPF nº 1.29.008.000573/2017-46, 707ª 

Sessão Ordinária, de 26/02/2018. Homologação do arquivamento.  
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. 

Cláudio Dutra Fontella e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen. 

 

116. Processo: 1.25.000.003892/2016-41 Voto: 3052/2019 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPUBLICA - PARANA  
Relator(a): Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA  
Ementa: Procedimento Administrativo autuado para acompanhar parcelamento de débito fiscal ocorrido 

nos autos de ação penal. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Exclusão do 

contribuinte do regime de parcelamento. Prosseguimento da ação judicial. Perda do objeto do 

presente procedimento. Homologação do arquivamento.  
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. 

Cláudio Dutra Fontella e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen. 

 

117. Processo: 1.25.000.004757/2018-85 - Eletrônico  Voto: 3087/2019 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPUBLICA - DISTRITO 

FEDERAL  
Relator(a): Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA  
Ementa: Procedimento Investigatório Criminal instaurado a partir de ofício encaminhado pela secretaria 

da 6ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho, informando que a advogada A.M.L.K. teria 

praticado, em tese, no âmbito de processo trabalhista, o crime de fraude processual. CP, art. 

347. De acordo com a comunicação, após o julgamento do processo pelo TST e a devolução 

dos autos ao Tribunal de origem, a referida advogada teria peticionado alegando a ausência de 

trânsito em julgado da matéria, ante a interposição de agravo regimental. Em anexo à petição, 

a causídica apresentou o recibo de interposição do suposto agravo regimental no TST e uma 

cópia do agravo regimental. A petição de agravo regimental, acostada aos autos em anexo ao 
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pedido em que fora alegada a ausência do trânsito em julgado, seria estranha aos registros do 

TST e não possuiria assinatura digital ou número de protocolo. O recibo de interposição de 

recurso apresentado pela advogada como sendo referente àquela petição de agravo, na verdade, 

seria relacionado com outra peça processual, um agravo de instrumento. Revisão de 

arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Conforme se verificou nos autos, de fato, o 

mencionado recibo não se refere ao Agravo Regimental que a investigada juntou ao processo, 

pois aquele se refere a um Agravo de Instrumento, vinculado a outro feito e com partes distintas. 

Embora tenha havido essa inconsistência entre a peça processual informada e a efetivamente 

protocolada em momento anterior, não se revela possível ajustar a conduta da advogada ao tipo 

penal descrito no art. 347 do CP, que exige inovação artificiosa do estado de lugar, de coisa ou 

de pessoa, tendo como fim induzir o Juiz ao erro. No presente caso, a inovação que se atribui à 

causídica é evidentemente grosseira, sem possibilidade de induzir o Tribunal a erro. Absoluta 

ineficácia do meio utilizado pela investigada. Inviabilidade de consumação do delito. 

Ocorrência, na hipótese dos autos, de crime impossível. Atipicidade da conduta. Homologação 

do arquivamento.  
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. 

Cláudio Dutra Fontella e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen. 

 

118. Processo: 1.25.000.005016/2018-11 - Eletrônico  Voto: 3099/2019 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPUBLICA - PARANA  
Relator(a): Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA  
Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Manifestação anônima noticiando a suposta prática de 

crime eleitoral, tendo em vista que, na data das eleições para presidente, indivíduos teriam 

exibido cartazes, faixas e cavaletes de propaganda em favor de candidato. Revisão de 

arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). Manifestação genérica, desacompanhada de qualquer 

elemento de prova ou informações mínimas para o início de uma investigação. Ausência de 

indícios de autoria, bem como remota possibilidade de qualquer linha investigativa eficaz. Falta 

de justa causa para a persecução penal. Homologação do arquivamento.  
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. 

Cláudio Dutra Fontella e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen. 

 

119. Processo: 1.26.000.000439/2019-99 - Eletrônico  Voto: 3082/2019 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPUBLICA - 

PERNAMBUCO  
Relator(a): Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA  
Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de representação anônima encaminhada ao endereço 

eletrônico da PR/PE, relatando possível prática dos crimes de sonegação fiscal, de sonegação 

previdenciária, de lavagem de dinheiro, de fraude à execução e de fraude à licitação por parte 

dos sócios majoritários da empresa DP P.P.I. e S. S/A. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, 

art. 62, inc. IV). 1) Informação da Procuradoria da Fazenda Nacional no sentido de que todas 

as inscrições em dívida ativa em nome da pessoa jurídica investigada, resultante de débitos 

tributários, encontram-se parceladas ou tiveram a sua exigibilidade suspensa por meio de 

decisão judicial. Natureza material dos crimes de sonegação fiscal (Lei nº 8.137/90, art. 1º,I) e 

de sonegação previdenciária (CP, art.337-A). Súmula Vinculante nº 24 do STF. Materialidade 

delitiva não configurada. Inexistência, ao menos por ora, de delito antecedente para apuração 

de eventual prática de crime de lavagem de capitais. Falta de justa causa para prosseguir na 

persecução penal. Homologação do arquivamento. 2) Verificação, por outro lado, de possível 

crime de fraude à licitação, envolvendo o Governo de Pernambuco e uma terceira pessoa 

jurídica criada pelos sócios da empresa investigada. Possível prática de crime de fraude à 

execução descrito no mesmo contexto do processo licitatório e, segundo o Procurador oficiante, 

está intrinsecamente ligado a uma suposta fraude no contrato de fornecimento de assinatura de 

periódico impresso ao Estado de Pernambuco. Declínio de atribuições em favor do Ministério 

Público Estadual. Remessa dos autos à 5ª CCR para exame de matéria de sua atribuição.  
Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 

arquivamento no âmbito deste Colegiado, remetendo-se os autos à PGR/5A.CAM - 

5A.CÂMARA DE COORDENAÇÃO E REVISÃO para análise, nos termos do voto do(a) 

relator(a). Participaram da votação os membros Dr. Cláudio Dutra Fontella e a Dra. Luiza 

Cristina Fonseca Frischeisen. 

 

120. Processo: 1.26.000.001139/2019-27 - Eletrônico  Voto: 3259/2019 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPUBLICA - 

PERNAMBUCO 
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Relator(a): Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA  
Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de manifestação sigilosa ofertada perante a Sala de 

Atendimento ao Cidadão em desfavor de pessoa oriunda de São Paulo e atualmente domiciliada 

em Recife/PE, que seria "filha de contrabandistas e que recebeu ou gastou milhões sem declarar 

IRPF corretamente". Pede o noticiante "auditoria fiscal da Receita Federal, para apurar 

sonegação de IRPF, INSS etc" e "juntar docs fiscais, cadastrais, bancários, de cartões de crédito, 

patrimoniais, viagens ao exterior, contas, offshores, e processar por sonegação, evasão de 

divisas, lavagem de dinheiro, falsidade ideológica, apropriação indébita previdenciária". 

Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Como ressaltado nos autos do 

Procedimento MPF nº 1.30.001.001601/2018-72, "o MPF sempre tem o cuidado de instaurar e 

apreciar todas as representações individuais, certo de que a indignação da população, sobretudo 

dos menos favorecidos, deve encontrar eco nos órgão do Estado, especialmente os órgãos de 

fiscalização". No entanto, a presente notícia-crime revela-se demasiadamente vaga. A única 

informação prestada pelo representante foi o nome da noticiada e mesmo quando lhe foram 

solicitados mais dados a respeito dos fatos objeto da representação, quedou-se inerte. Narrativa 

genérica, desacompanhada de substrato probatório mínimo apto a possibilitar a verificação de 

sua procedência, bem como justificar a realização de diligências investigatórias preliminares. 

Materialidade delitiva não evidenciada. Falta de justa causa para prosseguir na persecução 

penal. Homologação do arquivamento.  
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. 

Cláudio Dutra Fontella e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen. 

 

121. Processo: 1.26.000.001849/2015-23 Voto: 3137/2019 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPUBLICA - 

PERNAMBUCO  
Relator(a): Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA  
Ementa: Inquérito Civil instaurado inicialmente para apurar possível prática de ato de improbidade 

administrativa previsto no art. 10, inc. X, da Lei nº 8.429/92. Constatação, pela Receita Federal 

do Brasil, de que o município de Lagoa do Carro/PE, no exercício de 2011, declarou na DCTF 

base de cálculo para o PIS/PASEP que implicou na redução do tributo efetivamente devido. 

Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). 1) Existência nos autos de 

Representação Fiscal para Fins Penais decorrente de auto de infração pelo recolhimento a 

menor da contribuição para o PIS/PASEP. Eventual prática do delito previsto no art. 1º da Lei 

nº 8.137/90. Parcelamento do valor devido, nos termos da Lei nº 13.496/17, consolidado no 

montante de R$ 200.549,30 (duzentos mil, quinhentos e quarenta e nove reais e trinta centavos). 

Suspensão da pretensão punitiva. Hipótese de aplicação do Enunciado nº 19 da 2ª CCR. 

Homologação do arquivamento. 2) Verificação, por outro lado, de que remanesce a 

responsabilidade do gestor pela suposta prática de atos de improbidade administrativa. 

Imputação de ilícito a agente público municipal. Declínio de atribuições ao Ministério Público 

Estadual. Remessa dos autos à 5ª CCR para exame de matéria de sua atribuição.  
Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 

arquivamento no âmbito deste Colegiado, remetendo-se os autos à PGR/5A.CAM - 

5A.CÂMARA DE COORDENAÇÃO E REVISÃO para análise, nos termos do voto do(a) 

relator(a). Participaram da votação os membros Dr. Cláudio Dutra Fontella e a Dra. Luiza 

Cristina Fonseca Frischeisen. 

 

122. Processo: 1.26.005.000293/2018-51 - Eletrônico  Voto: 3136/2019 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA NO 

MUNICÍPIO DE 

GARANHUNS/ARCOV.  
Relator(a): Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA  
Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de expediente da Promotoria de Justiça da Comarca de 

Saloá/PE, encaminhando cópia de relatório de auditoria do Tribunal de Contas do Estado, 

dando conta de possível ausência de repasse de contribuições previdenciárias dos servidores 

por parte dos gestores do município de Saloá/PE, no exercício de 2008. Possível prática dos 

crimes previstos nos arts. 168-A, § 1º, I, e 337-A do CP. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, 

art. 62, inc. IV). Informação da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Caruaru/PE no 

sentido de que o referido município não possui nenhum débito previdenciário referente ao 

período apontado, como também não foi instaurado procedimento administrativo fiscal em seu 

desfavor. Materialidade delitiva, de plano, não evidenciada. Falta de justa causa para prosseguir 

na persecução penal. Homologação do arquivamento.  
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. 

Cláudio Dutra Fontella e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen. 
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123. Processo: 1.26.008.000009/2019-05 - Eletrônico  Voto: 3336/2019 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA NO 

MUNICÍPIO DE C.DE 

S.AG./PALMARE  
Relator(a): Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA  
Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de manifestação ofertada perante a Sala de Atendimento ao 

Cidadão, comunicando a suposta omissão no recolhimento de contribuições previdenciárias 

descontada dos empregados por representantes de uma empresa prestadora de serviços de 

transporte na região do município de Cabo de Santo Agostinho/PE. CP, art. 168-A, § 1º, I. 

Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Informação da Delegacia da Receita 

Federal no sentido de que foi realizada ação fiscal na empresa investigada, concluída em maio 

de 2018, na qual se constatou que as contribuições previdenciárias descontadas de seus 

empregados vinham sendo recolhidas regularmente, tendo sido lavrado auto de infração apenas 

em relação ao não recolhimento de contribuição patronal, fato que não caracteriza ilícito penal. 

Inexistência de materialidade delitiva. Falta de justa causa para prosseguir na persecução penal. 

Homologação do arquivamento.  
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. 

Cláudio Dutra Fontella e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen. 

 

124. Processo: 1.29.000.001468/2019-66 - Eletrônico  Voto: 3216/2019 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPUBLICA - RIO 

GRANDE DO SUL  
Relator(a): Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA  
Ementa: Notícia de Fato autuada a partir da comunicação do extravio de um aparelho celular, de 

propriedade da Receita Federal do Brasil. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). 

De acordo com o registro de ocorrência, o Auditor Fiscal da Receita Federal informou que o 

celular funcional teria sido extraviado. Ausência de elementos que indiquem tenha o 

funcionário público se apropriado do bem público. Ausência de dolo. Falta de justa causa para 

prosseguir na persecução penal. Homologação do arquivamento.  
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. 

Cláudio Dutra Fontella e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen. 

 

125. Processo: 1.29.003.000002/2019-13 - Eletrônico  Voto: 3295/2019 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA NO 

MUNICÍPIO DE NOVO 

HAMBURGO-RS  
Relator(a): Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA  
Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de expediente da Corregedoria Regional de Polícia Federal, 

que encaminhou cópia de ata de audiência em reclamação trabalhista, comunicando a suposta 

prática do crime de falso testemunho (CP, art. 342). Os depoimentos das testemunhas da parte 

autora e ré se mostraram contraditórios quanto ao fato do reclamante acompanhar ou não o 

motorista da empresa em algumas viagens para o descarregamento de cargas. Realizada 

acareação pelo magistrado, não foi possível concluir quem teria faltado com a verdade. Revisão 

de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Depoimentos, na hipótese, desconsiderados 

integralmente pelo Juízo do Trabalho, cuja sentença consignou que "não há como aproveitar de 

forma segura tal prova para conclusão do litígio". Pedido da reclamação trabalhista julgado 

improcedente por não ter sido comprovada a prestação de trabalho sem anotação nos 

documentos pertinentes. Tipicidade da conduta não evidenciada no presente caso. Ausência de 

potencialidade lesiva nas declarações. Precedentes da 2ª CCR: NF nº 1.29.000.000247/2019-

71 e NF nº 1.29.000.004723/2018-41, 734ª Sessão Ordinária, de 11/02/2019. unânimes. Falta 

de justa causa para prosseguir na persecução penal. Homologação do arquivamento.  
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. 

Cláudio Dutra Fontella e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen. 

 

126. Processo: 1.29.011.000134/2019-46 - Eletrônico  Voto: 3184/2019 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA NO 

MUNICÍPIO DE 

URUGUAIANA-RS  
Relator(a): Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA 
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Ementa: Procedimento Investigatório autuado a partir de ofício oriundo da Delegacia de Polícia Federal 

em Uruguaiana. Relato de que turista argentina, após realizar o trâmite migratório, verificou 

que seus pertences foram furtados de seu veículo. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 

62, inc. IV). Crime praticado contra patrimônio de particular. 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 a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução 

penal. Desnecessidade de envio dos autos ao MPE, haja vista informação de que o feito já foi 

encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Uruguaiana/RS. Homologação do arquivamento.  
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. 

Cláudio Dutra Fontella e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen. 

 

127. Processo: 1.29.012.000058/2019-69 - Eletrônico  Voto: 3342/2019 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPUBLICA - RIO 

GRANDE DO SUL  
Relator(a): Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA  
Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de expediente do Juízo da Vara do Trabalho de 

Montenegro/RS, comunicando que no curso de audiência realizada no dia 03/07/2013, relativa 

a uma reclamatória trabalhista, a testemunha da parte reclamada teria prestado informações 

divergentes com a prova documental juntada aos autos. CP, art. 342. Revisão de arquivamento 

(LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Depoimento da testemunha integralmente desconsiderado pelo 

Juízo do Trabalho. Sentença fundada em outros elementos de prova existentes nos autos. 

Irrelevância das declarações para o desfecho da demanda. Simples discrepâncias que se 

mostraram, no caso concreto, desprovidas de potencialidade lesiva. Atipicidade da conduta. 

Precedentes da 2ª CCR: NF nº 1.29.000.000247/2019-71 e NF nº 1.29.000.004723/2018-41, 

734ª Sessão Ordinária, de 11/02/2019. unânimes. Falta de justa causa para prosseguir na 

persecução penal. Homologação do arquivamento.  
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. 

Cláudio Dutra Fontella e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen. 

 

128. Processo: 1.30.001.001417/2019-11 - Eletrônico  Voto: 3210/2019 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPUBLICA - RIO DE 

JANEIRO  
Relator(a): Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA  
Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de manifestação sigilosa ofertada perante a Sala de 

Atendimento ao Cidadão, na qual o representante envia links com arquivos complementares e 

questiona: "Isso torna-se um tipo de crime de intolerância religiosa? Caso sim, como denunciar 

esse rapaz aos órgãos competentes?". Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). No 

tocante aos relatos de supostos sacrifícios de animais em rituais religiosos, o Procurador 

oficiante ressaltou que recentemente o Supremo Tribunal Federal decidiu que tal conduta não 

afronta normas constitucionais (RE 494.601). Nada obstante a constitucionalidade da conduta, 

a crítica de referidos atos atentatórios contra a integridade e animais, difundida nas redes 

sociais, por si só, não se mostra hábil a caracterizar prática delitiva relacionada com eventual 

intolerância religiosa. Ausência de indícios de prática de infração penal. Materialidade delitiva 

não evidenciada. Falta de justa causa para prosseguir na persecução penal. Homologação do 

arquivamento.  
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. 

Cláudio Dutra Fontella e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen. 

 

129. Processo: 1.30.001.001729/2019-17 - Eletrônico  Voto: 3089/2019 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA NO 

MUNICÍPIO DE 

CAMPOS-RJ  
Relator(a): Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA  
Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar suposta prática de crime contra a ordem tributária por 

parte de representante legal da empresa A.P.R.P.L. (posto de combustíveis), estabelecida no 

município de Campos dos Goytacazes/RJ. Lei nº 8.137/90, art. 1º. Revisão de arquivamento 

(LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Segundo consta dos autos, durante ação fiscalizatória, a pessoa 

jurídica investigada deixou de apresentar, no prazo assinalado pela ANP, notas fiscais 

referentes à aquisição de derivados de petróleo e/ou biocombustíveis, bem como cópia do Livro 

de Movimentação de Combustíveis (LMC) do período de abril a agosto/2017. Constatação de 

ilícitos administrativos aos quais foi imputada a penalidade de multa no valor de R$ 22.000,00 
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(vinte e dois mil reais) à empresa referida. Apuratório que não evidenciou indícios de prática 

de crime de sonegação fiscal. Falta de justa causa para prosseguir na persecução penal. 

Homologação do arquivamento.  
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. 

Cláudio Dutra Fontella e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen. 

 

130. Processo: 1.30.005.000220/2019-17 - Eletrônico  Voto: 3086/2019 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA NO 

MUNICÍPIO DE 

NITEROI-RJ  
Relator(a): Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA  
Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de expediente da Delegacia de Polícia Federal em Niterói/RJ, 

comunicando a suposta prática do crime previsto no art. 171, § 3º, do CP, em virtude da 

ocorrência de saques fraudulentos na conta de S.R.P.B. e de sua filha menor, ambas correntistas 

da Caixa Econômica Federal. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Instada a 

prestar informações, a referida instituição bancária concluiu, após análise da contestação 

ofertada pela correntista, não haver indícios mínimos de fraude eletrônica nas movimentações 

questionadas e que, por tal razão, não seria efetuada qualquer restituição financeira. Ausência 

de elementos que possam indicar a existência de crime ou de uma linha de investigação viável. 

Materialidade delitiva não evidenciada. Falta de justa causa para prosseguir na persecução 

penal. Homologação do arquivamento.  
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. 

Cláudio Dutra Fontella e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen. 

 

131. Processo: 1.34.006.000259/2019-85 - Eletrônico  Voto: 3293/2019 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA NO 

MUNICÍPIO DE 

GUARULHOS/MOGI  
Relator(a): Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA  
Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de pedido de providências formulado por um cidadão 

residente na cidade de Belém/PA, comunicando que o apenado M.D.L. teria supostamente 

apresentado endereço falso ao Juízo responsável por acompanhar o cumprimento da pena 

restritiva de direitos a ele imposta. Possível prática do crime de falsidade ideológica. CP, art. 

299. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Verificação de que o próprio 

apenado informou ao Juízo (nos autos do Procedimento nº 0000492-79.2019.403.6119) exercer 

atividade laboral na cidade de Belém/PA e que por tal circunstância encontrava-se na maior 

parte do mês naquela localidade. Assim, o próprio sentenciado requereu autorização para 

deslocamento em viagens nacionais, em tempo superior a quinze dias, bem como a designação 

de local mais próximo à sua residência para prestação de serviços à comunidade. Ausência de 

indícios de que o apenado esteja descumprindo alguma das penas restritivas de direito que lhe 

foram impostas, inclusive o comparecimento mensal à Secretaria do Juízo da 1ª Vara Federal 

de Guarulhos/SP, para comprovar residência e exercício de atividade lícita durante o período 

de prova. Hipótese em que não se revelam indicativos mínimos de materialidade delitiva. Falta 

de justa causa para prosseguir na persecução penal. Homologação do arquivamento.  
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. 

Cláudio Dutra Fontella e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen. 

 

132. Processo: 1.34.010.000180/2019-95 - Eletrônico  Voto: 3341/2019 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA NO 

MUNICÍPIO DE 

RIBEIRAO PRETO-SP  
Relator(a): Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA  
Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de expediente encaminhado pela Vara do Trabalho de 

Orlândia/SP, para apuração de eventuais irregularidades apontadas em ação trabalhista. Consta 

da inicial trabalhista que o reclamante laborou sem registro na CTPS, que não foi recolhido 

FGTS e contribuição previdenciária, que nos locais de trabalho não eram disponibilizados 

banheiros, locais para fazer refeições, água potável, além de ter laborado em jornada superior 

a dez horas por dia sem recebimento de horas extras e com atraso no pagamento da 

remuneração. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). 1) Em relação à possível 

ocorrência do crime de sonegação de contribuição previdenciária (CP, art. 337-A), verifica-se 

dos autos que não houve liquidação dos valores supostamente devidos, uma vez que o processo 
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trabalhista encontra-se suspenso, tendo em vista que a parte reclamada impetrou mandado de 

segurança alegando cerceamento de defesa e obteve liminar favorável. Materialidade delitiva, 

por ora, não evidenciada. 2) Com relação às demais irregularidades trabalhistas, há a 

necessidade de análise do feito pelo Ministério Público do Trabalho. Caso, eventualmente, o 

MPT apure indícios da prática de algum ilícito criminal, o Ministério Público Federal será 

comunicado para a tomada das medidas cabíveis. Falta de justa causa para prosseguir na 

persecução penal. Homologação do arquivamento.  
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. 

Cláudio Dutra Fontella e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen. 

 

133. Processo: 1.34.043.000545/2018-13 Voto: 3291/2019 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA NO 

MUNICÍPIO DE 

OSASCO-SP  
Relator(a): Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA  
Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de expediente oriundo do Juízo da 4ª Vara do Trabalho de 

Osasco/SP para apurar possível prática do crime de apropriação indébita previdenciária por 

parte dos representantes legais de empresa estabelecida naquele município. CP, art. 168-A, § 

1º, I,Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Informação de que o valor das 

contribuições previdenciárias descontadas do contracheque da reclamante corresponde a R$ 

1.255,52, não evidenciando relevância fiscal. Aplicação do princípio da insignificância aos 

débitos tributários que não ultrapassem o limite de R$ 20.000,00, nos termos do art. 20 da Lei 

nº 10.522/02. Precedentes do STJ: EREsp 1230325/RS, Terceira Seção, DJe 5/5/2015; AgRg 

no RHC 54.568/SP, Quinta Turma, DJe 15/5/2015; HC 307.791/SP, Quinta Turma, DJe 

17/3/2015; AgRg no REsp 1468326/RS, Sexta Turma, DJe 11/2/2015. Ressalva do 

entendimento pessoal do Relator. Homologação do arquivamento.  
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. 

Cláudio Dutra Fontella e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen. 

 

Homologação parcial de Arquivamento 

134. Processo: 1.05.000.000178/2019-37 - Eletrônico  Voto: 3171/2019 Origem: PRR/5ª REGIÃO 

- RECIFE  
Relator(a): Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA  
Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de expediente do Ministério Público do Estado de 

Pernambuco, encaminhando cópia digital de processo de tomada de contas no qual há 

referência a irregularidades relativas à omissão do recolhimento de contribuição previdenciária 

descontada da remuneração dos servidores do município de Santa Cruz do Capibaribe/PE, no 

exercício de 2015, por parte do gestor local. Possível prática do crime descrito no art. 168-A, § 

1º, inc. I, do CP. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Informação da 

Delegacia da Receita Federal em Caruaru/PE dando conta da existência dos seguintes 

procedimentos administrativos fiscais: a) 10435.720526/2017-18, o qual se encontra com 

exigibilidade suspensa devido ao fato do contribuinte ter aderido ao Parcelamento Especial de 

que trata a Lei nº 13.485/17; b) 10435.720073/2017-11, com Representação Fiscal para Fins 

Penais; c) 10435.721437/2019-42, 10435.721438/2019-97, 10435.721439/2019-31 e 

10435.721444/2019-44, os quais ainda não tiveram o respectivo crédito tributário devidamente 

constituído, encontrando-se ainda em fase de lançamento tributário. 1) Relativamente ao PAF 

nº 10435.720526/2017-18, constata-se a ocorrência da suspensão da pretensão punitiva. 

Hipótese de aplicação do Enunciado nº 19 da 2ª CCR. Homologação do arquivamento. 2) 

Quanto aos demais procedimentos, em se tratando de crime de apropriação indébita 

previdenciária, este Relator há muito acolhe a argumentação desenvolvida no Agravo 

Regimental interposto perante o STJ pelo então Procurador-Geral da República nos autos do 

Inquérito nº 971/DF. Em suma, o crime do art. 168-A, de natureza formal, caracteriza-se pelo 

não repasse à Previdência Social das contribuições descontadas da remuneração do trabalhador, 

de modo que não há motivo para obstar a persecução penal até a conclusão definitiva de 

procedimento administrativo fiscal. Não incidência do óbice da Súmula Vinculante nº 24 do 

STF. Precedente da 2ª CCR: Procedimento MPF nº 1.34.006.000601/2017-85, 722ª Sessão 

Ordinária, de 27/08/2018, maioria. Materialidade e autoria evidenciadas. Designação de outro 

membro do MPF para dar prosseguimento à persecução penal no tocante aos PAFs nºs 

10435.720073/2017-11, 10435.721437/2019-42, 10435.721438/2019-97, 

10435.721439/2019-31 e 10435.721444/ 2019-44.  
Deliberação: Pedido de vista realizado por Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN. 

 

135. Processo: 1.14.014.000023/2019-32 - Eletrônico  Voto: 3091/2019 Origem: 

PROCURADORIA DA 
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REPÚBLICA NO 

MUNICÍPIO DE 

ALAGOINHAS-BA  
Relator(a): Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA  
Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de processos administrativos oriundos do INSS, nos quais 

foram constatadas irregularidades no recebimento de benefícios. Saques indevidos de parcelas 

após o óbito do respectivo titular. Possíveis crimes de estelionato previdenciário. CP, art. 171, 

§ 3º. Deliberação da 2ª CCR, na 739ª Sessão Ordinária, de 29/04/2019, quanto à necessidade 

de fundamentação individualizada para cada benefício e respectivo investigado. Nova 

manifestação do Procurador oficiante, apresentando tabela com a indicação específica de seis 

casos tratados nestes autos. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). 1) No 

tocante aos benefícios NUP 37123-000090/2012-02, NUP 37123-001181/2013-38 e NUP 

37123-001389/2014-38, constatou-se o ressarcimento integral ao erário dos valores recebidos 

indevidamente pelos beneficiários. Ausência de uso de artifício, ardil ou qualquer outro meio 

fraudulento para fins de induzir ou manter em erro o INSS. Dolo não caracterizado. 

Relativamente ao benefício NUP 37123.002094/2013-06, o último saque indevido ocorreu em 

12/2003. Prescrição da pretensão punitiva. Enunciado nº 53 da 2ª CCR. No tocante ao benefício 

NUP 37123-002660/2016-14, houve o recebimento de apenas duas parcelas após o óbito do 

titular. Dolo não evidenciado. Orientação nº 4 da 2ª CCR. Falta de justa causa para prosseguir 

na persecução penal. Homologação do arquivamento. 2) Quanto ao benefício NUP 37123-

000435/2017-24, contudo, verifica-se o saque irregular de 6 (seis) parcelas do benefício, no 

período compreendido entre 12/2016 a 05/2017. Hipótese não alcançada pela referida 

Orientação nº 4. Circunstâncias indicativas de conduta voluntária, consciente e dirigida à 

percepção irregular do benefício. Indícios de autoria e materialidade delitivas. Designação de 

outro membro do MPF para dar prosseguimento à persecução penal.  
Deliberação: 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. Cláudio Dutra Fontella e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen. 

 

Dr(a) MARCIA NOLL BARBOZA 

ORIGEM JUDICIAL 

NÃO PADRÃO 

136. Processo: JF/MT-1004621-

92.2018.4.01.3600-INQ - 

Eletrônico  

Voto: 3073/2019 Origem: JUSTIÇA FEDERAL 

DE MATO GROSSO 

 
Relator(a): Dr(a) MARCIA NOLL BARBOZA  
Ementa: Inquérito Policial. Suposta prática de crime contra a saúde pública em decorrência da 

apreensão de medicamentos, sem registro sanitário na ANVISA, remetidos via Correios 

na cidade de Cuiabá/MT para Campinas/SP. CP, art. 273, § 1º-B, I. O Procurador 

oficiante promoveu o declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual, 

considerando a inexistência de indícios de transnacionalidade da conduta. Discordância 

do magistrado, ao fundamento de que, no caso, o fato melhor se amolda ao crime de 

contrabando (CP, art. 334-A). CPP, art. 28. Conforme entendimento do Eg. STJ, "A 

conduta de introduzir no país produtos destinados a fins terapêuticos ou medicinais sem 

registro no órgão de vigilância sanitária competente ou de procedência ignorada,se 

subsume ao delito do artigo 273, §§ 1º, 1º-B, I e V, do Código Penal, não cabendo 

desclassificação para o delito de contrabando, em obediência ao Princípio da 

Especialidade" (REsp 1728166/SP, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado 

em 11/09/2018, DJe 19/09/2018). No caso, a apreensão dos medicamentos ocorreu 

internamente, inexistindo indícios de transnacionalidade da conduta aptos a justificar, no 

momento, a competência da Justiça Federal. A origem estrangeira do medicamento não 

é suficiente, por si só, para justificar a competência da justiça federal. Precedente STJ: 

AgRg no CC 151.529/MS, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, 

julgado em 09/08/2017, DJe 17/08/2017). Precedente 2ª CCR: IPL 3422.2018.000076-

0, Sessão nº 733, do dia 28/01/2019, unânime. Insistência no declínio de atribuições.  
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). Participaram da votação 

os membros Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá e o Dr. Cláudio Dutra Fontella. 

 

137. Processo: JF/PR/CUR-5001353-

02.2014.4.04.7000-IP - Eletrônico  

Voto: 3267/2019 Origem: JUSTIÇA 

FEDERAL - SUBSEÇÃO 

JUDICIÁRIA DE 

CURITIBA  
Relator(a): Dr(a) MARCIA NOLL BARBOZA  
Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar a prática de crime contra a ordem tributária (art. 

2º, II, da Lei 8.137/90) por empresa que deixou de recolher, no prazo legal, parte do 

Imposto de Renda Retido da Fonte (IRRF) sobre rendimentos do trabalho assalariado no 
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período de janeiro a dezembro de 2012. O crédito restou devidamente constituído. O 

Procurador oficiante promoveu o arquivamento dos autos considerando a ocorrência da 

prescrição da pretensão punitiva estatal, tendo em vista o transcurso de mais de 4 (quatro) 

anos desde a data do vencimento para o recolhimento do imposto (18/01/2013). Ressaltou, 

ainda, que não "há como ser considerado como período de suspensão aquele durante o qual 

houve o pedido do contribuinte, mas que foi indeferido pela PFN". Discordância do 

magistrado. CPP, art. 28. Conforme entendimento do Eg. STJ, "a adesão a programa de 

parcelamento de crédito fiscal ou o seu mero requerimento, mesmo que indeferido o 

pedido, são causas de interrupção da contagem do prazo prescricional, por configurarem 

inequívoca confissão extrajudicial do débito, nos termos do art. 174, parágrafo único, IV, 

do CTN (AgInt no AREsp 954.491/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA 

TURMA, julgado em 08/02/2018, DJe 15/03/2018)". A pena máxima abstratamente 

cominada ao crime previsto no art. 2º, II, da Lei 8.137/90, é de dois anos de detenção, com 

prazo prescricional de 4 (quatro) anos, conforme a regra do artigo 109-V do Código Penal. 

No caso, considerando a data do fato (18/01/2013), bem como o período de suspensão (2 

anos, 4 meses e 24 dias), verifica-se o transcurso de 3 anos, 11 meses e 15 dias, restando 

apenas 15 dias para o alcance do prazo prescricional. Embora correto o magistrado em 

relação à suspensão do prazo prescricional, vê-se que, no caso, resta inviável o 

prosseguimento da persecução penal em razão do exíguo prazo para a adoção das medidas 

cabíveis. Excepcional reconhecimento da iminência da prescrição. Insistência no 

arquivamento.  
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. Cláudio Dutra Fontella. 

 

138. Processo: JF/PR/CUR-5013381-

26.2019.4.04.7000-PIMP - 

Eletrônico  

Voto: 3120/2019 Origem: JUSTIÇA 

FEDERAL - SUBSEÇÃO 

JUDICIÁRIA DE 

CURITIBA  
Relator(a): Dr(a) MARCIA NOLL BARBOZA  
Ementa: Notícia de Fato. Manifestação apresentada na Sala de Atendimento ao Cidadão noticiando 

possível prática do crime descrito no art. 20, § 2º, da Lei nº 7.716/1989. Postagem de 

conteúdo discriminatório contra nordestinos na rede social Facebook. Relato indicando que 

P.F.B.F. postou a seguinte frase: "Nordestino, desgraça do país". Procurador oficiante 

promoveu o arquivamento dos autos por entender que, embora reprovável, a manifestação 

não constitui crime. Discordância do magistrado. CPP, art. 28. A Constituição Federal, no 

mesmo artigo em que estabelece a liberdade de expressão (art. 5º, IX), define a prática de 

racismo como crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão (art. 5º, XLII). 

Nesse marco normativo, cabe à Lei nº 7.716/1989 tipificar as condutas de prática de 

racismo, o que faz entre os arts. 3º e 20, descrevendo condutas graves, claramente 

discriminatórias e merecedoras das penas ali atribuídas, como, por exemplo, impedir acesso 

a cargos públicos (pena de reclusão de dois a cinco anos) e recusar acesso a 

estabelecimentos comerciais (pena de reclusão de um a três anos). A conduta descrita no 

art. 20 é genérica ("praticar, induzir ou incitar a discriminação..."), incidindo somente 

quando outra conduta mais específica não incidir segundo a técnica da especialidade. Isso 

não significa, entretanto, que tal tipo se aplique a qualquer ação ou manifestação de viés 

discriminatório, cabendo considerar que a pena a ele atribuída (pena de reclusão de um a 

três anos para o caput e de dois a cinco anos para o §2º) é a mesma de outros tipos graves 

previstos na lei, como os dos arts. 3º e 5º. Interpretação sistemática e proporcional. 

Comentário em rede social que, embora agressivo e causador de indignação, não se mostra 

suficiente a atrair a incidência do art. 20 da Lei nº 7.716/1989. Homologação do 

arquivamento.  
Deliberação: 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. José Adonis 

Callou de Araújo Sá. Participou da votação o Dr. Cláudio Dutra Fontella. 

 

139. Processo: JF/PR/CUR-5027809-

47.2018.4.04.7000-IP - Eletrônico  

Voto: 2944/2019 Origem: JUSTIÇA 

FEDERAL - SUBSEÇÃO 

JUDICIÁRIA DE 

CURITIBA  
Relator(a): Dr(a) MARCIA NOLL BARBOZA  
Ementa: Inquérito Policial. Crime de contrabando (CP, art. 334-A). Apreensão de 207 maços de 

cigarros de origem estrangeira, sem comprovação da regular introdução no território 

nacional. O Procurador oficiante promoveu o arquivamento dos autos por considerar que 

"a quantidade de mercadorias ilegais encontradas na posse do investigado não tem o condão 

de lesar significativamente os bens jurídicos que a norma penal visa tutelar, quais sejam, a 

arrecadação fiscal, a saúde pública e a indústria nacional". Discordância do magistrado. 
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CPP, art. 28. Acompanho o entendimento da Sétima e Oitava Turmas do Tribunal Regional 

Federal da 4ª Região que, em julgados recentes, deliberaram pela aplicação do princípio da 

insignificância ao crime de contrabando de cigarros, utilizando o parâmetro de 01 (uma) 

caixa, ou seja, 500 (quinhentos) maços. Precedentes da Sétima Turma do TRF4 (RCCR 

5002984-04.2016.404.7002, julgado em 04/07/2017; ACR 5006844-19.2016.4.04.7000, 

juntado aos autos em 22/08/2018, ACR 5002280-67.2016.4.04.7009, juntado aos autos em 

22/08/2018) e da Oitava Turma do TRF4 (ACR 5004877-30.2016.4.04.7002, juntado aos 

autos em 27/08/2018). No caso dos autos o investigado foi surpreendido na posse de 207 

maços de cigarros, quantidade inferior ao parâmetro adotado. Além disso, não foram 

verificados registros de reiteração. Aplicação do princípio da insignificância. Insistência 

no arquivamento.  
Deliberação: 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. José Adonis 

Callou de Araújo Sá. Participou da votação o Dr. Cláudio Dutra Fontella. 

 

140. Processo: JF/PR/CUR-5034149-

07.2018.4.04.7000-IP - Eletrônico  

Voto: 3281/2019 Origem: JUSTIÇA 

FEDERAL - SUBSEÇÃO 

JUDICIÁRIA DE 

CURITIBA  
Relator(a): Dr(a) MARCIA NOLL BARBOZA  
Ementa: Inquérito Policial. Manifestação apresentada na Sala de Atendimento ao Cidadão 

noticiando a possível prática do crime descrito no art. 20, § 2º, da Lei nº 7.716/1989. 

Postagem de conteúdo ofensivo a respeito da ex-vereadora assassinada no Rio de Janeiro. 

Segundo consta, o investigado teria realizado as seguintes postagens: "foi assim que a 

piranha comunista da M... tomou 4 tiros na cara, fazendo ameaças que não podia cumprir", 

"comunista bom é comunista morto. O corpo dela deveria ser amarrado e exposto num 

poste, com uma placa "sou vacilona e comunista"", "a negrada não gosta que chamem 

branquelos de outra cor, é apropriação de cor". O Procurador oficiante promoveu o 

arquivamento dos autos por entender que ofensa a "gênero", "sexo", "orientação sexual", 

"posição política" e "identidade de gênero" não constam do tipo previsto no art. 20, § 2º, 

da Lei nº 7.716/1989. Quanto à utilização do termo "negrada", ressaltou o Procurador 

oficiante que é "inviável aferir, com a convicção que é necessária para se imputar a prática 

de crime, se o emprego da dicção se deu em contexto que evidencie animus de discriminar, 

dúvida que é aprofundada em razão do caráter polissêmico daquela palavra. Apenas 

constam dos autos retalhos da discussão, o que inviabiliza a análise, e agora é impossível 

obter a íntegra do debate, pois o grupo da rede social em que ocorreu foi excluído". 

Discordância da magistrada. CPP, art. 28. 1) Prática do crime de racismo, previsto no art. 

20, § 2º, da Lei nº 7.716/1989. Revisão do arquivamento (CPP, art. 28). A conduta descrita 

no referido artigo é genérica ("praticar, induzir ou incitar a discriminação..."), incidindo 

somente quando outra conduta mais específica não incidir segundo a técnica da 

especialidade. Isso não significa, entretanto, que tal tipo se aplique a qualquer ação ou 

manifestação de viés discriminatório, cabendo considerar que a pena a ele atribuída (pena 

de reclusão de um a três anos para o caput e de dois a cinco anos para o §2º) é a mesma de 

outros tipos graves previstos na lei, como os dos arts. 3º e 5º. Interpretação sistemática e 

proporcional. No caso, verifica-se que o termo utilizado pelo investigado, embora agressivo 

e causador de indignação, não se mostra suficiente a atrair a incidência do art. 20 da Lei nº 

7.716/1989. Insistência no arquivamento. 2) Possível prática de apologia ao crime (CP, art. 

287). Revisão. Como bem ressaltado pela magistrada, as demais citações expostas pelo 

investigado enaltecem e incentivam publicamente um fato criminoso, fato que se mostra 

suficiente para a caracterização da apologia ao crime. Considerando que o Brasil não é 

signatário de qualquer tratado internacional que se comprometa com o combate da apologia 

ao crime praticado no âmbito informático, necessária a remessa dos autos ao Ministério 

Público Estadual para o prosseguimento da persecução penal.  
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. Cláudio Dutra Fontella. 

 

141. Processo: JF/PR/LON-5004474-

59.2019.4.04.7001-SEM_SIGLA 

- Eletrônico  

Voto: 3039/2019 Origem: JUSTIÇA 

FEDERAL - SUBSEÇÃO 

JUDICIÁRIA DE 

LONDRINA  
Relator(a): Dr(a) MARCIA NOLL BARBOZA  
Ementa: Procedimento investigatório criminal. Possível crime de desobediência (CP, art. 330). 

Investigada, na condição de representante legal de empresa e nomeado 

depositário/administrador, teria desobedecido ordem judicial no sentido de realizar o 

depósito do montante de 5% do faturamento bruto mensal de empresa que havia sido objeto 

de penhora. MPF: Promoção de arquivamento ao fundamento da atipicidade da conduta. 
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Discordância do Juízo da 5ª Vara Federal Criminal de Londrina. Remessa dos autos nos 

termos do art. 28 do CPP c/c o art. 62, IV, da LC nº 75/93. Descumprimento da ordem 

judicial que caracterizou, no caso, ato atentatório à dignidade da Justiça, ao qual é cominada 

multa de até 20% do valor atualizado do débito em execução, sem prejuízo de outras 

sanções de natureza processual ou material (art. 774 do Código de Processo Civil). 

Cumulação que impede a caracterização do crime de desobediência. Ausência de previsão 

de cumulação da sanção civil com a penal. Fato que configura mero ilícito civil. 

Inadmissibilidade de constrição de liberdade do depositário infiel. Aplicação da Súmula 

Vinculante nº 25 do STF: "É ilícita a prisão civil de depositário infiel, qualquer que seja a 

modalidade do depósito". Precedente: STJ (RHC 068955, Reynaldo Soares da Fonseca, 

02/06/2017). Precedentes da 2ª CCR: IPL 5003363-74.2018.4.04.7001, 714 Sessão de 

Revisão, de 07/05/2018, unânime; IPL nº 5012571-82.2018.4.04.7001, 727ª Sessão de 

Revisão, de 22/10/2018, unânime. Insistência no arquivamento.  
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. Cláudio Dutra Fontella. 

 

142. Processo: JF-RJ-INQ-5041155-

93.2018.4.02.5101 

Voto: 3258/2019 Origem: JUSTIÇA FEDERAL 

- SEÇÃO JUDICIÁRIA DO 

ESTADO DO RIO DE 

JANEIRO  
Relator(a): Dr(a) MARCIA NOLL BARBOZA  
Ementa: Notícia de Fato. Representação anônima noticiando que os representantes legais de 

universidade privada utilizariam contas bancárias em nome de outras pessoas jurídicas 

para recebimento de valores devidos à instituição de ensino, com o objetivo de frustrar 

a execução judicial de dívidas trabalhistas e fiscais. Acrescenta, ainda, que os 

representados também remeteriam valores ao exterior por meio de determinada 

empresa. O Procurador oficiante promoveu o arquivamento dos autos por entender que 

o crime de fraude à execução somente se procede mediante queixa, fato que não 

ocorreu no presente caso, e, em relação à remessa de valores para o exterior, salientou 

que tal ato, por si só, não constitui ilícito penal, inexistindo indícios concretos mínimos 

de que as operações tenham sido realizadas à margem da regulamentação legal. A Juíza 

federal discordou do arquivamento sustentando a necessidade, no caso concreto, da 

realização de diligências para a elucidação do fato. Art. 28 do CPP. No presente caso, 

nenhuma diligência foi realizada e não há demonstração inequívoca, segura e 

convincente da ausência de justa causa para a persecução penal, restando evidenciada 

a necessidade da realização de diligências mínimas para elucidação do fatos. Como 

bem pontuado pelo magistrado, a representação, apesar de anônima, apresentou 

diversos dados capazes de individualizar os representados e, além disso, "faz referência 

a uma fonte pública e aberta de consulta, onde tais informações poderiam ser 

confrontadas pelas autoridades. Nessa quadra, registro que o denunciante, para além 

de informar o feito judicial onde outros subsídios poderiam ser encontrados, relaciona 

execuções fiscais em trâmite na Justiça Federal, o que, em exame superficial, afastaria 

a provisória adequação típica dos fatos ao artigo 179 do CP, com suas restrições de 

processamento". Arquivamento prematuro. Necessidade de melhor esclarecimento dos 

fatos. Designação de outro membro do Ministério Público Federal para dar 

prosseguimento à persecução penal. Não homologação do arquivamento.  
Deliberação: 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. Cláudio Dutra 

Fontella. 

 

143. Processo: JF/SP-0001470-

64.2019.4.03.6181-PIMP 

Voto: 3346/2019 Origem: JUSTIÇA FEDERAL 

- SEÇÃO JUDICIÁRIA DO 

ESTADO DE SÃO 

PAULO/SP  
Relator(a): Dr(a) MARCIA NOLL BARBOZA  
Ementa: Procedimento Investigatório instaurado para apurar possível prática do crime descrito 

no art. 304 do CP. Investigado que teria apresentado diploma, certificado de conclusão 

de curso e histórico escolar falsos perante o Conselho Regional de Engenharia e 

Agronomia de São Paulo, para fins de obtenção de registro profissional de engenheiro. 

MPF: Promoção de arquivamento fundada na assertiva de que a apresentação de 

documentos falsos nesta situação específica constitui meio inábil e absolutamente 

ineficaz para a consumação do delito, pois as autarquias federais possuem rígido controle 

interno. 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. No presente 

caso, tem-se que o CREA-SP identificou inconsistências e houve por bem acionar a 
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instituição de ensino superior. Foi necessário que o referido Conselho obtivesse, antes 

de extrair qualquer conclusão sobre os documentos apresentados, informações perante a 

instituição de ensino. Em uma análise preliminar, portanto, verifica-se que os 

documentos apresentados possuem ao menos potencialidade lesiva, requisito para a 

caracterização do delito em tela. Convém realçar que não se trata de meio "totalmente 

ineficaz". É possível que, eventualmente, um Conselho conceda registro com base em 

documentos falsos, cuja contrafação só seja posteriormente descoberta. Procedimentos 

como os adotados pelo CREA-SP, minimizam, mas não impedem, de modo absoluto, a 

consumação do crime investigado no presente inquérito policial. Potencialidade lesiva 

da conduta evidenciada na espécie. Arquivamento prematuro. Designação de outro 

membro do MPF para prosseguir na persecução penal.  
Deliberação: 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. Cláudio Dutra 

Fontella. 

 

ORIGEM INTERNA 

NÃO PADRÃO 

144. Processo: 1.14.000.001032/2019-08 - Eletrônico  Voto: 3069/2019 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA - BAHIA  
Relator(a): Dr(a) MARCIA NOLL BARBOZA  
Ementa: Notícia de Fato. Suposta prática do crime de falsidade ideológica no âmbito de processo 

eleitoral de prestação de contas, relativo às contas do exercício de 2016, atribuída ao presidente 

de partido político no município de São Felipe/BA. Declínio de atribuições promovido pela 

Promotora de Justiça oficiante na 184ª Zona Eleitoral de São Felipe/BA em favor da 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 descrito no art. 350 do Código 

Eleitoral. A Procuradora 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, inc. VII, da LC nº 75/93). Segundo o apurado, as 

contas foram julgadas irregulares pelo Juízo Eleitoral. 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 suposta falsidade cometida pelo investigado tinha por finalidade a aprovação 

pela Justiça Eleitoral das contas relativas ao exercício de 2016, abrangendo, pois, a arrecadação 

e a aplicação dos recursos utilizados pelo órgão municipal do partido político. Nesse contexto, 

a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já considerou tratar-se de fato de competência 

da Justiça Eleitoral ao decidir conflito negativo de competência entre o Juízo da 17ª Vara 

Federal da Seção Judiciária da Bahia e o Juízo da 13ª Zona Eleitoral de Salvador. Naquele feito 

(CC nº 145.275/BA, DJe 18/04/2016), entendeu-se que a inserção de declarações falsas para 

fins de registro de contas eleitorais amolda-se ao art. 350 do CE, visto que o falsum recai sobre 

fato juridicamente relevante para o Direito Eleitoral (prestação de contas), ressaltando, ainda, 

que a sua elementar específica "para fins eleitorais", não se limita ao período de campanha ou 

às eleições. No mesmo sentido, decisão do TSE: "(i) 'a finalidade eleitoral a que se referem os 

arts. 350 e 354 do Código Eleitoral não exige que o crime tenha sido cometido necessariamente 

durante o período eleitoral'; (ii) 'a falsidade ideológica perpetrada para uso em prestação de 

contas possui finalidade eleitoral, ainda que a utilização do falso ocorra em momento posterior 

à eleição'" (REsp Eleitoral nº 9773-48, DJe 21/11/2017). Precedente da 2ª CCR (Procedimento 

MPF nº 1.14.000.003190/2018-11, 734ª Sessão Ordinária, de 11/02/2019, unânime). Finalidade 

eleitoral evidenciada no caso em exame. Conhecimento do presente conflito negativo de 

atribuições para reconhecer a atribuição da Promotoria da 184ª Zona Eleitoral de São 

Felipe/BA.  
Deliberação: 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 o Dr. Cláudio Dutra Fontella. 

 

145. Processo: DPF/VGA/MG-00288/2016-INQ Voto: 3182/2019 Origem: NUCRIMJ/PRMG 

- NÚCLEO CRIMINAL 

JUDICIAL DA PR/MG  
Relator(a): Dr(a) MARCIA NOLL BARBOZA  
Ementa: Inquérito Policial. Possível prática de crime contra ordem tributária (art. 1º da Lei 8.137/90). 

O Procurador oficiante promoveu o arquivamento dos autos ressaltando a inexistência de 

constituição definitiva do crédito. Discordância do magistrado, com base na existência de 

diligências aptas ao esclarecimento dos fatos. CPP, art. 28. Verifica-se dos autos que o 
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arquivamento dos autos foi promovido antes da resposta definitiva da Receita Federal a 

respeito da atual situação do auto de infração lavrado em desfavor da empresa investigada. 

Não há efetivamente demonstração inequívoca, segura e convincente da ausência de justa 

causa para a persecução penal. Somente após o exaurimento das diligências capazes de 

esclarecer o ocorrido, é que o Ministério Público Federal poderá concluir se existem 

elementos suficientes para deflagrar, ou não, a Ação Penal. Não homologação do 

arquivamento e designação de outro membro do Ministério Público Federal para prosseguir 

na persecução penal.  
Deliberação: 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. Cláudio Dutra Fontella. 

 

PADRÃO 

Pelo conhecimento total e provimento do recurso 

146. Processo: 1.34.006.000020/2019-13 Voto: 3135/2019 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA - SÃO 

PAULO  
Relator(a): Dr(a) MARCIA NOLL BARBOZA  
Ementa: NOTÍCIA DE FATO. REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS. CONFLITO 

NEGATIVO DE ATRIBUIÇÕES (ART. 62, VII, DA LC nº 75/93). DECISÃO COLEGIADA 

PROFERIDA PELA 2ª CCR/MPF. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO PELO 

PROCURADOR SUSCITANTE. INDÍCIOS DE CRIME DE DESCAMINHO. 

ATRIBUIÇÃO FIRMADA NO LOCAL DA APREENSÃO DO BEM. PEDIDO DE 

RECONSIDERAÇÃO DEFERIDO. 1. Notícia de Fato autuada na PRM-Guarulhos com base 

em Representação para Fins Penais apontando possível crime de falsidade ideológica (art. 299 

do Código Penal). Informava-se sobre falsidades constatadas em Declaração de Importação 

(DI) e perdimento das mercadorias importadas. Segundo a representação, a DI apresentava 

subfaturamento do valor da mercadoria e ocultação do real adquirente, além de documentos 

anexos possivelmente falsos (fatura e packing list). 2. O procurador oficiante na PRM-

Guarulhos declinou das atribuições em favor da PR/SP, por entender que o crime de falsidade 

ideológica se consumou no momento do preenchimento e do envio eletrônico da DI na sede da 

empresa investigada, que seria São Paulo/SP. 3. Ao receber os autos, o membro oficiante na 

PR/SP suscitou o presente conflito negativo de atribuições, argumentando que haveria no caso 

crime de descaminho, em relação ao qual a falsidade seria crime-meio. Aduziu, ainda, que, caso 

não se caracterizasse o descaminho, haveria falsidade ideológica no registro da DI e uso de 

documentos falsos na apresentação da fatura e do packing list. Nesse sentido, sendo a DI um 

documento público, e a fatura e o packing list, documentos privados, haveria crimes apenados 

com penas idênticas, e ¿a questão da atribuição se resolveria pelo maior número de delitos (1 

falsidade ideológica e 2 usos de documentos falsos), ou por prevenção (se considerada 1 

falsidade ideológica e 1 uso de documentos falsos), sempre levando o caso de volta a 

Guarulhos¿. 4. Na 737ª Sessão Ordinária desta Câmara, realizada em 25/03/2019, deliberou-

se, unanimemente, pela atribuição do membro suscitante. Aplicou-se, na ocasião, o 

entendimento do Superior Tribunal de Justiça que, no CC 159497/CE, afirmou, considerando 

que o crime de falsidade ideológica consuma-se com a inserção das informações falsas no 

documento, que ¿há que se considerar como local da infração a sede fiscal da pessoa jurídica 

responsável pela inserção, na Declaração de Importação, de seu nome como importadora 

ostensiva, sabedora de que o real importador é outro.¿ A Câmara considerou ainda que, a partir 

da implantação do Sistema Integrado de Comércio Exterior (SISCOMEX), todas as DIs 

passaram a ser entregues à Receita Federal exclusivamente por meio eletrônico. 5. Cientificado 

da decisão, o membro suscitante apresentou recurso com pedido de reconsideração, destacando 

a relevância do subfaturamento, entre as falsidades, a caracterizar o delito de descaminho, ainda 

que a Receita Federal aponte apenas a falsidade em sua representação após a decretação do 

perdimento da mercadoria. 6. Verifica-se, com efeito, que as falsidades tiveram por fim a ilusão 

de tributos devidos na importação, caracterizando-se portanto o delito de descaminho, sendo as 

falsidades meros crimes-meio. 7. A 2a Câmara de Coordenação e Revisão acolhe o precedente 

do STJ no CC 159497/CE, mas distingue o caso dos autos daqueles em que se apura 

autonomamente a responsabilidade pela falsidade. 8. Os precedentes a considerar são: Inquérito 

Policial nº 0100311-45.2016.4.02.0000, Voto nº 724/2017, Sessão de Revisão nº 673, de 

06/03/2017, unânime, e Notícia de Fato nº 1.26.000.001003/2019-17, 2506/2019, Sessão de 

Revisão nº 740, de 13/05/2019, unânime). 9. O caso em exame atrai, portanto, a aplicação do 

Enunciado n° 54 desta Câmara ¿ A atribuição de membro do MPF para persecução penal do 

crime de descaminho é definida pelo local onde as mercadorias foram apreendidas, pois ali 

consuma-se o crime ¿, bem como da Súmula nº 151 do STJ, que fixa a competência para 

eventual ação penal por crime de contrabando ou descaminho pelo lugar da apreensão do bem. 

10. Pedido de reconsideração provido, reconhecendo a atribuição do membro da Procuradoria 

da República no Município de Guarulhos/SP.  
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Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pelo conhecimento total 

e provimento do recurso, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os 

membros Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá e o Dr. Cláudio Dutra Fontella. 

 

147. Processo: 1.24.002.000155/2015-23 Voto: 3164/2019 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA NO 

MUNICÍPIO DE SOUSA-

PB  
Relator(a): Dr(a) MARCIA NOLL BARBOZA  
Ementa: Procedimento investigatório criminal. Crime de apropriação indébita previdenciária (CP, art. 

168-A). O Tribunal de Contas da Paraíba verificou a falta de repasse das contribuições 

previdenciárias ao INSS, pelo ex-Prefeito do Município de São Bentinho/PB, nos anos de 2008 

e 2011. O Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento dos autos sob o 

argumento da ausência de constituição do crédito tributário, tendo em vista tratar-se de crime 

material. Em decisão monocrática, foi determinada a realização de diligências com intuito de 

verificar se o referido município teria aderido ao parcelamento previsto na Lei nº 12.810/13, 

como aventado na promoção de arquivamento encaminhada a esta 2ª CCR. Recurso interposto 

no sentido da desnecessidade da realização das diligências requeridas, tendo em vista que o 

crime em comento possui natureza material e a Receita Federal já se manifestou pela 

inexistência de procedimentos fiscais instaurados para apurar eventuais créditos tributários. 

Sustentou, ainda, ter identificado comportamento contraditório, vedado no ordenamento 

jurídico, por parte desta 2ª CCR/MPF, já que em casos idênticos como o ora analisado se 

entendeu pelo arquivamento dos autos. Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, inc. IV). 

Inicialmente, cumpre salientar que a tese relativa a natureza do crime de apropriação indébita 

previdenciária não encontra unanimidade neste Colegiado. Contudo, considerando a 

informação da Receita Federal de inexistir procedimento fiscal instaurado, encerrado ou 

programado em face do Município, além do impedimento de tal fato vir a ocorrer, já que 

implementado o prazo decadencial para tanto, pois os fatos remontam aos anos de 2008 e 2011, 

tenho que demonstrada a ausência de materialidade delitiva do referido crime. Ausência de 

justa causa para o prosseguimento da investigação. Procedência do recurso. Precedente 2ª CCR: 

Procedimento nº 1.14.007.000391/2016-27, Sessão nº 676, em 24/04/2017, unânime. 

Homologação do arquivamento.  
Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pelo conhecimento total 

e provimento do recurso, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os 

membros Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá e o Dr. Cláudio Dutra Fontella. 

 

Homologação do Declínio de atribuição 

148. Processo: SR/DPF/MA-00101/2015-INQ Voto: 3366/2019 Origem: GABPR8-PHOCB - 

PEDRO HENRIQUE 

OLIVEIRA CASTELO 

BRANCO  
Relator(a): Dr(a) MARCIA NOLL BARBOZA  
Ementa: Inquérito Policial. Crime de roubo (CP, art. 157, § 2º, II) praticado contra agência dos 

Correios em Turilândia/MA. Subtração da quantia de R$ 93.594,74 pertencentes ao 

patrimônio do Banco do Brasil S.A. O prejuízo causado aos Correios foi de R$ 12.94. 

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.  
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). Participaram da votação os 

membros Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá e o Dr. Cláudio Dutra Fontella. 

 

149. Processo: SR/DPF/MA-00390/2018-INQ Voto: 3150/2019 Origem: GABPR13-FMA - 

FLAUBERTH MARTINS 

ALVES 
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Relator(a): Dr(a) MARCIA NOLL BARBOZA  
Ementa: Inquérito Policial. Crime de roubo (CP, art. 157, § 2º, II) praticado contra agência dos 

Correios em Humberto de Campos/MA. Subtração da quantia de R$ 69.544,99 pertencentes 

ao patrimônio do Banco do Brasil S.A. O prejuízo causado aos Correios foi de R$ 95,18. 

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.  
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). Participaram da votação os 

membros Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá e o Dr. Cláudio Dutra Fontella. 

 

 

150. Processo: SR/DPF/MA-00430/2018-INQ Voto: 3058/2019 Origem: GABPR2-TSC - 

TIAGO DE SOUSA 

CARNEIRO  
Relator(a): Dr(a) MARCIA NOLL BARBOZA  
Ementa: Inquérito Policial. Crime de roubo praticado contra a Empresa Brasileira de Correios e 

Telégrafos " EBCT, no Município de Bacuri/MA. Relato de que, em 06/04/2015, indivíduos 

não identificados invadiram a agência postal e roubaram R$ 1.133,88 (um mil, cento e trinta 

e três reais e oitenta e oito centavos) pertencentes ao Banco Postal (BB). Revisão de declínio 

de atribuições (Enunciado nº 33 da 2ª CCR). Ausência de dano ao serviço postal. Prejuízo 

suportado por 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-0000735-

11.2017.4.05.8100-INQ, 676ª Sessão de Revisão, 24/4/2017, unânime). 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.  
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). Participaram da votação os 

membros Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá e o Dr. Cláudio Dutra Fontella. 

 

 

151. Processo: 1.14.002.000075/2019-48 - Eletrônico  Voto: 3367/2019 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA NO 

MUNICÍPIO DE CAMPO 

FORMOSO-BA  
Relator(a): Dr(a) MARCIA NOLL BARBOZA  
Ementa: Notícia de Fato. Crime de roubo (CP, art. 157, § 2º, II e §2º-A, inciso I) praticado contra agência 

dos Correios. Revisão do declínio de atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Extrai-se dos 

autos que os valores subtraídos 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-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.  
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). Participaram da votação os membros 

Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá e o Dr. Cláudio Dutra Fontella. 
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152. Processo: 1.15.000.000913/2019-66 - Eletrônico  Voto: 3186/2019 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA - 

CEARÁ/MARACANAÚ  
Relator(a): Dr(a) MARCIA NOLL BARBOZA  
Ementa: Notícia de Fato. Possível prática do crime de estelionato por sociedade que estaria aferindo 

vantagem econômica, captando aposentados e pensionistas, com promessa de sucesso referente 

a reajustes de seus benefícios previdenciários, por meio de ações revisionais. CP, art. 171. 

Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 - 2ª CCR). As supostas ameaças e 

cobranças ilegais praticados pela investigada se deram contra interesse de particulares. 

Carência de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público 

Federal para a persecução penal. Homologação do declínio de atribuições.  
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). Participaram da votação os membros 

Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá e o Dr. Cláudio Dutra Fontella. 

 

 

153. Processo: 1.19.000.000923/2019-52 - Eletrônico  Voto: 3119/2019 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPUBLICA - 

MARANHAO  
Relator(a): Dr(a) MARCIA NOLL BARBOZA  
Ementa: Notícia de Fato. Representação formulada na Sala de Atendimento ao Cidadão, na qual a 

noticiante relata que, no dia 27 de abril de 2019, ela e sua filha teriam sido atingidas por uma 

"pipa de kit surf" pilotada por um aluno de escola esportiva. 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 de atribuições.  
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). Participaram da votação os membros 

Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá e o Dr. Cláudio Dutra Fontella. 

 

 

154. Processo: 1.22.000.001277/2019-55 - Eletrônico  Voto: 3048/2019 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPUBLICA - MINAS 

GERAIS  
Relator(a): Dr(a) MARCIA NOLL BARBOZA  
Ementa: Notícia de Fato. Representação formulada na Sala de Atendimento ao Cidadão, na qual o 

noticiante relata ter recebido ligação de associação de apoio ao aposentado com promessa de 

vitórias judiciais, mas, ao buscar informação no INSS, foi informado que a negociação tratava-

se de golpe..Possível prática do crime de estelionato. CP, art. 171. Revisão de declínio de 

atribuições (Enunciado nº 32 " 2ª CCR). Inexistência elementos que apontem para lesão a bens, 

serviços ou interesses da União, suas entidades ou autarquias. Carência de elementos de 

informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução 

penal. Homologação do declínio de atribuições.  
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). Participaram da votação os membros 

Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá e o Dr. Cláudio Dutra Fontella. 

 

 

155. Processo: 1.25.000.002014/2019-51 - Eletrônico  Voto: 3297/2019 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPUBLICA - PARANA  
Relator(a): Dr(a) MARCIA NOLL BARBOZA  
Ementa: Notícia de Fato. Manifestação formulada na Sala de Atendimento ao Cidadão, na qual o 

representante relata esquema de pirâmide financeira, supostamente praticado por determinada 

empresa, que oferece investimento financeiro com rendimento mensal de 14% ao mês, mais 

porcentagens sobre investimentos de pessoas indicadas. Possível crime contra a economia 

popular. Lei nº 1.521/51, art. 2º, IX. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 " 2ª 

CCR). Fraude alusiva ao esquema de pirâmide, que se caracteriza por oferecer a seus associados 

uma perspectiva de lucros, remuneração e benefícios futuros irreais, cujo pagamento depende 

do ingresso de novos investidores. Aplicação da Súmula nº 498 do STF. Ausência de indícios 

de crime contra o Sistema Financeiro Nacional. Carência de elementos de informação capazes 
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de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal. Homologação 

do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.  
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). Participaram da votação os membros 

Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá e o Dr. Cláudio Dutra Fontella. 

 

 

156. Processo: 1.29.000.001358/2019-02 - Eletrônico  Voto: 3122/2019 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPUBLICA - RIO 

GRANDE DO SUL  
Relator(a): Dr(a) MARCIA NOLL BARBOZA  
Ementa: Notícia de Fato. Manifestação formulada na Sala de Atendimento ao Cidadão, na qual o 

representante relata a suposta irregularidade consistente no esquema de pirâmide financeira. 

Possível crime contra a economia popular. Lei nº 1.521/51, art. 2º, IX. Revisão de declínio de 

atribuições (Enunciado nº 32 " 2ª CCR). Após diligências, verificou-se que sustentabilidade da 

empresa representada reside principalmente na indicação de novas pessoas para cadastro no 

programa de fidelidade, formando operação de marketing multinível. Fraude assemelhada ao 

esquema de pirâmide, que se caracteriza por oferecer a seus associados uma perspectiva de 

lucros, remuneração e benefícios futuros irreais, cujo pagamento depende do ingresso de novos 

investidores. Aplicação da Súmula nº 498 do STF. Ausência de indícios de crime contra o 

Sistema Financeiro Nacional. Carência de elementos de informação capazes de justificar a 

atribuição do Ministério Público Federal para a 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.  
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). Participaram da votação os membros 

Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá e o Dr. Cláudio Dutra Fontella. 

 

 

157. Processo: 1.29.004.000082/2019-05 - Eletrônico  Voto: 3355/2019 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA NO 

MUNICÍPIO DE 

P.FUNDO/CARAZINHO  
Relator(a): Dr(a) MARCIA NOLL BARBOZA  
Deliberação: Retirado de pauta pelo relator.  

 

158. Processo: 1.30.004.000031/2019-54 - Eletrônico  Voto: 3118/2019 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA NO 

MUNICÍPIO DE 

ITAPERUNA-RJ  
Relator(a): Dr(a) MARCIA NOLL BARBOZA  
Ementa: Notícia de Fato. Representação noticiando que na zona rural do município de Itaperuna, no 

Vale das Orquídeas, estão sendo criados loteamentos clandestinos por milicianos, com 

falsificação de documentos públicos. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 " 2ª 

CCR). Notícia genérica que não aponta nenhum elemento que denote 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 de atribuições.  
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). Participaram da votação os membros 

Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá e o Dr. Cláudio Dutra Fontella. 

 

159. Processo: 1.30.015.000025/2019-78 - Eletrônico  Voto: 3148/2019 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPUBLICA - PARANA  
Relator(a): Dr(a) MARCIA NOLL BARBOZA  
Ementa: Notícia de Fato. Representação encaminhada por meio da Sala de Atendimento ao Cidadão, na 

qual a noticiante relata que empresa obteve ganhos ilícitos em detrimento de número 

indeterminado de pessoas mediante processos fraudulentos, e que após 45 dias de 

funcionamento, encerrou sua atividade e não respondia mais as solicitações feitas sobre resgate 

dos rendimentos e devolução dos valores pagos. Revisão de declínio (Enunciado nº 32). Fraude 

assemelhada ao esquema de pirâmide, que se caracteriza por oferecer a seus associados uma 

perspectiva de lucros, remuneração e benefícios futuros irreais, cujo pagamento depende do 

ingresso de novos investidores. Aplicação da Súmula nº 498 do STF. Ausência de indícios de 
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crime contra o Sistema Financeiro Nacional. Carência de elementos de informação capazes de 

justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a 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.  
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). Participaram da votação os membros 

Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá e o Dr. Cláudio Dutra Fontella. 

 

160. Processo: 1.33.003.000156/2019-82 - Eletrônico  Voto: 3187/2019 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA NO 

MUNICÍPIO DE 

CRICIUMA-SC  
Relator(a): Dr(a) MARCIA NOLL BARBOZA  
Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de representação ofertada perante Sala de Atendimento ao 

Cidadão narrando possível prática do crime de estelionato (CP, art. 171). Noticiante que 

recebeu uma ligação informando que havia valores a receber, oriundos de uma ação judicial 

referente ao Plano Collor, lhe solicitando seus dados. Logo após, entrou em contato com o 

INSS, que o alertou para que não realizasse esse tipo de contato novamente. Revisão de declínio 

de atribuições (Enunciado nº 32 - 2ª CCR). Eventual prejuízo em detrimento a boa-fé de 

particular. Carência de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério 

Público Federal para a persecução penal. Homologação do declínio de atribuições.  
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). Participaram da votação os membros 

Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá e o Dr. Cláudio Dutra Fontella. 

 

Outras deliberações(Declínio) 

161. Processo: 1.16.000.001165/2019-00 - Eletrônico  Voto: 3309/2019 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPUBLICA - DISTRITO 

FEDERAL  
Relator(a): Dr(a) MARCIA NOLL BARBOZA  
Ementa: Notícia de Fato. Representação encaminhada ao Ministério Público do Trabalho noticiando que 

empresa privada não assina as Carteiras de Trabalho e Previdência Social " CTPS de seus 

empregados e, quando assina, as retém. Revisão de arquivamento (art. 62, IV, LC 75/93). 1) 

Possível prática do crime de falsificação de documento público, consistente na omissão de 

registro na CTPS (CP, art. 297, §4º). "(...) Não constitui crime (falsidade de documento público 

por equiparação) a falta de anotação da carteira de trabalho e previdência social do empregado, 

pelo empregador, senão apenas uma falta administrativa e trabalhista, que, mesmo grave, não 

tem conotação penal. A figura típica do §4º do art. 297 do Código Penal (Nas mesmas penas 

incorre quem omite, nos documentos mencionados no §3º, nome do segurado e seus dados 

pessoais, a remuneração, a vigência do o contrato de trabalho ou de prestação de serviços.") 

não se identifica, em termos penais, com a simples falta de anotação da CTPS, pois, tendo como 

objeto jurídico a fé pública nos documentos relacionados com a previdência social, imprescinde 

do propósito direto de fraudá-la (...)" (REsp. 1.459.294-MG, STJ, DJ 21/08/2017, Min, Joel 

Ilan Paciornik " Decisão monocrática). Precedente 2ª CCR: 1.20.002.000042/2019-09, Sessão 

nº 740, de 13/05/2019, unânime. 2) Retenção de Carteira de Trabalho e Previdência Social. 

Revisão do declínio de atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Conduta que se amolda à 

contravenção penal prevista no art. 3º da Lei n° 5.553/68. Incidência do Enunciado nº 37 da 2ª 

CCR: "Não é atribuição do Ministério Público Federal a persecução penal de contravenções 

penais, ainda que ocorra, com a infração, prejuízo a bem, serviços ou interesse direto e 

específico da União, suas entidades autárquicas ou empresas públicas". Ausência de elementos 

de informação capazes de legitimar a atribuição do MPF para persecução penal. Precedente 2ª 

CCR:Procedimento MPF nº 1.29.000.003138/2017-43, Sessão 696, de 13/11/2017, unânime. 

Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.  
Deliberação: 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. Cláudio Dutra Fontella. 

 

162. Processo: 1.26.000.003730/2018-38 - Eletrônico  Voto: 3068/2019 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPUBLICA - 

PERNAMBUCO  
Relator(a): Dr(a) MARCIA NOLL BARBOZA  
Ementa: Notícia de Fato. Manifestação apresentada na Sala de Atendimento ao Cidadão comunicando 

possível prática do crime descrito no art. 20, § 2º, da Lei nº 7,716/89, tendo em vista a 
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publicação em rede social da seguinte afirmação: "(...) negro q vota nele deveria voltar pra 

senzala de tão burro que é". Promoção de declínio de atribuições que se recebe como 

arquivamento. Revisão (LC nº 75/93, art. 62, IV). 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 se dá além das fronteiras do território nacional e 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. Quanto ao mérito, sabe-se que o direito à 

livre manifestação do pensamento não possui caráter absoluto, encontrando limites em outros 

direitos e garantias constitucionais que buscam viabilizar a concretização da dignidade da 

pessoa humana. No presente caso, não há que se falar em atipicidade da conduta. 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. Manifestação que se utilizou de expressão de forte apelo com o nítido propósito 

de atingir a dignidade dos negros, não só da representante. Excesso verificado no caso. Abuso 

do livre exercício da liberdade de expressão. Não homologação do arquivamento. Designação 

de outro membro do Ministério Público Federal para dar prosseguimento à persecução penal.  
Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pelo recebimento da 

promoção de declínio de atribuições como arquivamento. Não homologação nos termos do voto 

do(a) relator(a). Participaram da votação os membros Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá e o 

Dr. Cláudio Dutra Fontella. 

 

Homologação de Arquivamento 

163. Processo: DPF/AM-00014/2019-INQ Voto: 3177/2019 Origem: GABPR4-HSVL - 

HENRIQUE DE SA 

VALADAO LOPES  
Relator(a): Dr(a) MARCIA NOLL BARBOZA  
Ementa: Inquérito Policial. Possível prática do crime de lavagem de capitais (Art. 1°, Lei 9.613/98) 

por particular que foi surpreendido na posse de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) em 

espécie. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Após abordagem policial, o 

investigado prestou esclarecimentos sobre a origem do dinheiro e, posteriormente, 

apresentou documentações que indicam sua origem lícita e declarada. Inexistência de 

indícios mínimos da prática de crime. Carência de justa causa para o prosseguimento do 

feito. Homologação do arquivamento.  
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. Cláudio Dutra Fontella. 

 

164. Processo: DPF/AM-00855/2016-INQ Voto: 3188/2019 Origem: GABPR4-HSVL - 

HENRIQUE DE SA 

VALADAO LOPES  
Relator(a): Dr(a) MARCIA NOLL BARBOZA  
Ementa: Inquérito Policial. Crime de inutilização de edital ou de sinal (CP, art. 336). Empresa que 

teria violado lacres impeditivos fixados por fiscais da ANP em estabelecimento comercial 

após fiscalização. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Pena máxima 

cominada ao delito é de 1 (um) ano, a qual prescreve, conforme artigo 109, IV do Código 

Penal em 4 (anos). Fiscalização ocorrida em 12/12/2013. Extinção da pretensão punitiva. 

Homologação do arquivamento.  
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. Cláudio Dutra Fontella. 

 

165. Processo: DPF-UDI-00160/2018-

INQ 

Voto: 3160/2019 Origem: GABPRM1-OSA - 

ONESIO SOARES AMARAL  
Relator(a): Dr(a) MARCIA NOLL BARBOZA  
Ementa: Inquérito Policial. Suposta prática do crime de uso de documento falso (CP, art. 304) 

para abertura de conta-corrente na Caixa Econômica Federal - CEF. Revisão de 

arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Após a realização de diversas diligências não 

foi possível obter informações concretas sobre o verdadeiro autor do delito, visto que 

todos os dados colhidos apontam para a confecção de registros fictícios. Carência de 

indícios mínimos aptos a sinalizar a autoria delitiva. Inexistência de linha investigatória 

potencialmente idônea. Orientação nº 26/2016 da 2ª CCR. Homologação do 

arquivamento.  
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 



DMPF-e Nº 118/2019- EXTRAJUDICIAL Divulgação: terça-feira, 25 de junho de 2019 Publicação: quarta-feira, 26 de junho de 2019 68 

 

 

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. 

 

votação os membros Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá e o Dr. Cláudio Dutra 

Fontella. 

 

166. Processo: DPF-UDI-00436/2018-

INQ 

Voto: 3157/2019 Origem: GABPRM1-OSA - 

ONESIO SOARES AMARAL  
Relator(a): Dr(a) MARCIA NOLL BARBOZA  
Ementa: Inquérito Civil. Possível prática do crime de dano (CP, art. 163) em detrimento da Caixa 

Econômica Federal. Segundo consta, o investigado teria chutado a porta giratória da 

agência bancária, o que resultou no dano de R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais). 

Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Verifica-se que os fatos teriam 

ocorrido em 2014. À época dos fatos não havia previsão da qualificadora prevista no § 

único, inciso III (dano contra o patrimônio da União), situação que só veio a ser alterada 

com a edição da Lei n. 13.531/17. A pena máxima prevista à época era de 6 (seis) meses 

de detenção. Prazo prescricional de 3 (três) anos (art. 109, inc. VI, do CP). Transcurso 

do prazo. Extinção da punibilidade. Vale ressaltar que o investigado efetuou o 

ressarcimento do dano à empresa pública. Carência de justa causa para o 

prosseguimento do feito. Homologação do arquivamento.  
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. Cláudio Dutra 

Fontella. 

 

167. Processo: JF/CE-0006219-

75.2015.4.05.8100-INQ 

Voto: 3149/2019 Origem: GABPR8-MAT - 

MARCIO ANDRADE 

TORRES  
Relator(a): Dr(a) MARCIA NOLL BARBOZA  
Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar contratação fraudulenta na Caixa Econômica 

Federal, no montante de R$ 22.750,00, mediante utilização de documentação falsa, 

conduta que supostamente se amolda no delito capitulado no art. 171, §3º do Código 

Penal. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Não obstante as diligências 

empreendidas, não se logrou colher indícios de autoria do crime. Foram realizadas 

pesquisas a partir das linhas telefônicas utilizadas na obtenção do contrato de 

empréstimo, mas não se obteve nenhuma indicação da localização ou real identificação 

da pessoa responsável. Exaurimento de diligências razoavelmente exigíveis, ainda mais 

dada a antiguidade dos fatos, não havendo linha investigatória potencialmente idônea. 

Ausência de indícios concretos de autoria. Homologação do arquivamento.  
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. Cláudio Dutra Fontella. 

 

168. Processo: JF/PE-0806077-

15.2018.4.05.8300-INQ 

Voto: 3360/2019 Origem: GABPR13-AWSC - 

ANDREA WALMSLEY 

SOARES CARNEIRO  
Relator(a): Dr(a) MARCIA NOLL BARBOZA  
Ementa: Inquérito Policial. Possível prática do crime de estelionato previdenciário (CP, 171, §3º) 

e uso de documento falso (CP, art. 304), por particular que teria apresentado atestado 

médico falso visando a concessão do benefício previdenciário de auxílio-doença. 

Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Após diligências, a veracidade dos 

atestados apresentados ao INSS foi confirmada. A perícia médica comprovou a 

incapacidade laborativa. O investigado não fez uso de documentos falsos no 

requerimento do benefício. Não houve a demonstração de qualquer ilegalidade ou fraude 

no ato concessório.Inexistência de indícios da prática de crime. Carência de justa causa 

para o prosseguimento da persecução penal. Homologação do arquivamento.  
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. Cláudio Dutra Fontella. 

 

169. Processo: PRM/JAL-3409.2018.000377-

9-INQ 

Voto: 3362/2019 Origem: GABPRM2-JRP - 

JOSE RUBENS PLATES  
Relator(a): Dr(a) MARCIA NOLL BARBOZA  
Ementa: Inquérito Policial instaurado a partir de representação formulada pela Caixa Econômica 

Federal " CEF, na qual relata a suposta prática do crime descrito no art. 168, caput, do CP, 

consistente na apropriação indébita de recursos do programa habitacional Minha Casa, 

Minha Vida repassados à Cooperativa de Habitação. Revisão de arquivamento (LC nº 

75/93, art. 62, IV). Paralisação de obras pela cooperativa habitacional, após a CEF repassar 

95% dos recursos. Verifica-se que foram realizadas diversas vistorias nas obras. O laudo 

da última vistoria aponta que houve a retomada dos serviços e que foram executados 
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94,35% dos recursos repassados através do convênio. Os responsáveis pela Cooperativa 

afirmaram que não houve apropriação de recursos, mas apenas entraves burocráticos que 

paralisaram temporariamente a execução dos serviços, não configurando o elemento 

subjetivo do tipo penal de apropriação indébita. Ausência de materialidade delitiva. 

Homologação do arquivamento.  
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. Cláudio Dutra Fontella. 

 

170. Processo: PRM/SJR-3409.2017.000077-0-

INQ 

Voto: 3365/2019 Origem: GABPRM2-ECLM - 

ELEOVAN CESAR LIMA 

MASCARENHAS  
Relator(a): Dr(a) MARCIA NOLL BARBOZA  
Ementa: Inquérito Policial. Suposta prática do crime de falsidade ideológica (CP, art. 299) e uso de 

documento falso (CP, art. 304). Ofício encaminhado pelo MPE noticiando a possível 

utilização de documentos falsos e ocultação do real sócio de empresa em contratação com 

o Município de São José do Rio Preto/SP. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, 

IV). Após a realização de diversas diligências não foram constatadas irregularidades nas 

contratações. A dispensa de licitação observou o parâmetro legal de R$ 15.000,00 (quinze 

mil reais) para contratar os serviços de obras e engenharia, e em alguns casos, foi realizado 

o devido procedimento licitatório. Não há pronunciamento da Corte de Contas rejeitando 

a contratação dos serviços. O Ministério Público Estadual arquivou o procedimento em 

relação às matérias de sua atribuição. Carência de indícios mínimos aptos a sinalizar a 

materialidade delitiva. Ausência de justa causa para o prosseguimento do feito. Orientação 

nº 26/2016 da 2ª CCR. Homologação do arquivamento.  
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. Cláudio Dutra Fontella. 

 

171. Processo: PRM/SJR-3409.2017.000382-5-

INQ 

Voto: 3363/2019 Origem: GABPRM2-ECLM - 

ELEOVAN CESAR LIMA 

MASCARENHAS  
Relator(a): Dr(a) MARCIA NOLL BARBOZA  
Ementa: Inquérito Policial instaurado para investigar a possível prática do crime de estelionato 

previdenciário (CP, art. 171, §3º), consistente no recebimento indevido de 06 (seis) 

parcelas, após o óbito da titular, no valor total de R$ 4.150,98. Revisão de arquivamento 

(LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Após diligências, constatou-se a inexistência de saques 

indevidos das parcelas acima referidas. Inclusive, os investigados compareceram à agência 

do INSS para avisar que os valores referentes ao benefício ainda estavam sendo 

depositados na conta. A agência bancária devolveu à autarquia previdenciária a quantia de 

R$ 3.840,77 (três mil, oitocentos quarenta reais e setenta e sete centavos) que estavam 

depositados na conta da beneficiária. Para total quitação restou apenas o valor de R$ 

167,56 (cento e sessenta e sete reais e cinquenta e seis centavos), que foi apropriado pelo 

banco conveniado por descontos de tarifas. Não se vislumbra a ocorrência de nenhum tipo 

de fraude com o intuito de induzir ou manter em erro a autarquia previdenciária. Ausência 

de justa causa para continuidade da feito. Homologação do arquivamento.  
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. Cláudio Dutra Fontella. 

 

172. Processo: PRM/SJR-3409.2019.000058-1-

INQ 

Voto: 3155/2019 Origem: GABPRM2-ECLM - 

ELEOVAN CESAR LIMA 

MASCARENHAS  
Relator(a): Dr(a) MARCIA NOLL BARBOZA  
Ementa: Inquérito Policial. Suposta prática do crime de dano (CP, art. 163) no pátio da Polícia 

Federal. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). As diligências investigativas 

não lograram êxito em identificar a autoria da conduta criminosa. Ausência de linha 

investigatória potencialmente idônea. Carência de justa causa para o prosseguimento do 

feito. Homologação do arquivamento.  
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. Cláudio Dutra Fontella. 

 

173. Processo: SRPF-AP-00121/2016-INQ Voto: 3215/2019 Origem: GABPRM-OPE - 

ANTONIO AUGUSTO 

TEIXEIRA DINIZ  
Relator(a): Dr(a) MARCIA NOLL BARBOZA 
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Ementa: Inquérito Policial. Possível prática do crime de estelionato previdenciário (CP, art. 171, 

§3º). Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Após diligências, restou 

comprovado o óbito da investigada. Ausência de justa causa para o prosseguimento da 

persecução penal. Extinção da punibilidade (CP, art. 107, I). Homologação do 

arquivamento.  
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. Cláudio Dutra Fontella. 

 

174. Processo: SRPF-AP-00344/2016-INQ Voto: 3344/2019 Origem: GABPR6-LCT - 

LIGIA CIRENO TEOBALDO  
Relator(a): Dr(a) MARCIA NOLL BARBOZA  
Ementa: Inquérito Policial. Possível crime descrito no art. 171, § 3º, do CP. Suposta fraude na 

obtenção de salário-maternidade como pescadora, sem possuir tal condição. Revisão de 

arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Diligências. Cartório informou que a 

investigada teve um filho em data compatível com o período do benefício. Ministério da 

Pesca forneceu listagem de pescadoras cadastradas, onde consta o nome da investigada. 

O Escritório Federal de Agricultura e Pesca no Amapá encaminhou cópia de documentos 

cadastrais onde se pode verificar requerimento da carteira de pescador em 2002, ou seja, 

12 anos antes da percepção do salário-maternidade. Diligências policiais na cidade de 

Tartarugalzinho/AP confirmaram que a investigada era efetivamente pescadora 

associada, mas desligou-se e deixou de receber, inclusive, o seguro defeso. 

Materialidade delitiva não evidenciada. Homologação do arquivamento.  
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. Cláudio Dutra Fontella. 

 

175. Processo: SRPF-AP-00352/2016-INQ Voto: 3076/2019 Origem: GABPR5-RSRL - 

RODOLFO SOARES 

RIBEIRO LOPES  
Relator(a): Dr(a) MARCIA NOLL BARBOZA  
Ementa: Inquérito Policial. Possível prática do crime de estelionato previdenciário (CP, art. 171, 

§3º), consistente no recebimento indevido do benefício de seguro-defeso. Revisão de 

arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Após diligências, verificou-se que o 

beneficiário realmente exercia a atividade de pesca, inexistindo elementos que apontem 

para a prática de fraude perante o INSS. Inexistência de indícios de materialidade 

delitiva. Carência de justa causa para o prosseguimento do feito. Homologação do 

arquivamento.  
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. Cláudio Dutra Fontella. 

 

176. Processo: 1.11.000.001691/2018-67 - Eletrônico  Voto: 3370/2019 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA - 

ALAGOAS/UNIÃO DOS 

PALMARES  
Relator(a): Dr(a) MARCIA NOLL BARBOZA  
Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Representação anônima noticiando que candidato a 

Deputado Estadual estaria sendo beneficiado por um suposto esquema de compra de votos 

operacionalizado por cabos eleitorais, que estariam exigindo a apresentação de cópia do título 

de eleitor em troca da quantia de R$ 100,00 (cem reais) para atrair votos em favor do referido 

candidato no Município de Pilar/AL. Possível prática do crime previsto no art. 299 do Código 

Eleitoral. Remessa dos autos à 2ª CCR para análise da matéria de sua atribuição. Revisão de 

arquivamento (LC 75/93, art. 62-IV). Diligências. Ouvidos, os representados, bem como os 

vizinhos do local onde estaria ocorrendo a suposta prática criminosa, afirmaram desconhecer 

as condutas de compra de votos. Os agentes da Polícia Federal diligenciaram para identificar 

supostos corruptores passivos, porém não lograram êxito. Da análise dos autos não se vislumbra 

a ocorrência de ilícitos eleitorais, ante a ausência de elementos mínimos que comprovem a 

compra de votos. Inexistência de indícios mínimos da prática de crime. Falta de justa causa 

para persecução penal. Homologação do arquivamento.  
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. Cláudio Dutra Fontella. 

 

177. Processo: 1.15.000.001032/2018-81 - Eletrônico  Voto: 3033/2019 Origem: 

PROCURADORIA DA 
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REPÚBLICA - 

CEARÁ/MARACANAÚ  
Relator(a): Dr(a) MARCIA NOLL BARBOZA  
Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Possível prática dos crimes de estelionato majorado 

(CP, art. 171, §3º), consistente no recebimento indevido de seguro-desemprego, e de frustração 

de direitos trabalhistas (CP, art. 203). Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). 

Oficiada, a Superintendência Regional do Trabalho no Ceará " SRTb-CE informou que, após 

fiscalização, a empresa apresentou regularidade nos contratos, tanto em relação aos registros 

quanto em relação às rescisões. Inexistência de indícios de materialidade delitiva. Carência de 

justa causa para o prosseguimento do feito. Homologação do arquivamento.  
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. Cláudio Dutra Fontella. 

 

178. Processo: 1.16.000.002449/2018-24 - Eletrônico  Voto: 3104/2019 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPUBLICA - DISTRITO 

FEDERAL  
Relator(a): Dr(a) MARCIA NOLL BARBOZA  
Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Possível crime de desobediência (CP, art. 330) praticado 

por diretor de empresa, que teria descumprido ordem do Juízo da 8ª Vara Federal. Revisão de 

arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Investigado foi intimado em 11/08/2017. Verifica-se 

que o suposto crime, cuja sanção máxima é de 06 meses, encontra-se prescrito (CP, art. 109, 

VI), tendo em vista que o investigado tem idade superior a 70 anos, e o prazo prescricional é 

reduzido à metade, conforme art. 115 do Códex Penal. Homologação do arquivamento.  
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. Cláudio Dutra Fontella. 

 

179. Processo: 1.22.012.000090/2019-03 - Eletrônico  Voto: 3045/2019 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA NO 

MUNICÍPIO DE 

DIVINÓPOLIS-MG  
Relator(a): Dr(a) MARCIA NOLL BARBOZA  
Ementa: Notícia de Fato. 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, da ausência da liquidação da sentença trabalhista. Nos termos do Enunciado nº 63 

desta 2ª Câmara de Coordenação e Revisão, "a sentença trabalhista transitada em julgado, 

condenatória ou homologatória de acordo, após sua liquidação, constitui definitivamente o 

crédito tributário". Crime de natureza material, cuja tipificação depende da constituição 

definitiva do crédito tributário. Carência de justa causa para justificar o prosseguimento do 

feito. Homologação do arquivamento, sem prejuízo do disposto no art. 18 do CPP.  
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. Cláudio Dutra Fontella. 

 

180. Processo: 1.22.024.000110/2017-37 Voto: 3214/2019 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA NO 

MUNICÍPIO DE 

VIÇOSA/PONTE NOVA  
Relator(a): Dr(a) MARCIA NOLL BARBOZA  
Ementa: Suposto crime contra a ordem tributária (Lei nº 8.137/90, art. 1º, I). Revisão de arquivamento 

(LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Informações de ausência de constituição definitiva do crédito 

fiscal em análise, em razão de pendência de recurso do contribuinte. Na pendência de decisão 

definitiva sobre o recurso interposto pela parte, não ocorre a constituição do crédito. Natureza 

material do delito. Súmula Vinculante nº 24 do STF. Falta de justa causa para prosseguir na 

persecução penal. Homologação do arquivamento.  
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. Cláudio Dutra Fontella. 

 

181. Processo: 1.23.000.001751/2018-21 - Eletrônico  Voto: 3032/2019 Origem: 

PROCURADORIA DA 
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REPÚBLICA - 

PARA/CASTANHAL  
Relator(a): Dr(a) MARCIA NOLL BARBOZA  
Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Suposto crime de estelionato previdenciário (CP, art. 

171, §3º), consistente no recebimento indevido de aposentadoria pós óbito do titular. Revisão 

de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Verificou-se que a companheira do falecido, 

responsável pelos saques, teve o direito de recebimento de pensão por morte reconhecido pela 

11ª Vara Federal do Pará. Compensação dos valores reconhecida pelo Juízo. Inexistência de 

indícios de materialidade delitiva. Carência de justa causa para o prosseguimento do feito. 

Homologação do arquivamento.  
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. Cláudio Dutra Fontella. 

 

182. Processo: 1.23.005.000251/2016-60 Voto: 3154/2019 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA NO 

MUNICÍPIO DE 

REDENÇÃO-PA  
Relator(a): Dr(a) MARCIA NOLL BARBOZA  
Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Representação noticiando a possível prática do crime de 

redução à condição análoga a de escravo (CP, art. 149) em fazenda localizada em São Félix do 

Xingu-PA. Revisão de arquivamento (LC n° 75/93, art. 62, inc. IV). Foram realizadas diversas 

diligências visando o esclarecimento dos fatos, porém, não foi possível reunir elementos que 

apontassem para a prática dos crimes citados pelo representante. O Grupo Especial de 

Fiscalização Móvel não localizou a fazenda citada pelo representante. Oficiado para prestar 

mais esclarecimentos sobre os fatos, o representante quedou-se inerte. Ausência de 

materialidade delitiva. Falta de justa causa para prosseguir na persecução penal. Homologação 

do arquivamento.  
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. Cláudio Dutra Fontella. 

 

183. Processo: 1.24.000.000705/2019-58 - Eletrônico  Voto: 3167/2019 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPUBLICA - PARAIBA  
Relator(a): Dr(a) MARCIA NOLL BARBOZA  
Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de exploração clandestina de atividade de telecomunicações ou 

espectro de radiofrequência (Lei nº 9.472/97, art. 183). Apreensão de rádio transmissor que se 

encontrava instalado em caminhão. Potência de transmissão de 8,95 watts. Revisão de 

arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Sistema que operava na faixa Serviço de Rádio 

Cidadão, de interesse restrito e exploração no regime privado, atendendo apenas ao próprio 

executante, não havendo comercialização. Muito embora o espectro de radiofrequências seja 

um bem limitado, as faixas reservadas à Radio do Cidadão são de uso comum. Para operar 

equipamento PX, bastam o simples cadastramento e o pagamento de uma taxa anual. Não há 

restrição de número de usuários e a expedição da correspondente licença constitui ato vinculado 

da ANATEL. Portanto, desde que se mantenha dentro da correspondente banda, o agente não 

viola o privilégio da União na prestação de serviços de telecomunicação nem usurpa faixas de 

frequência de uso restrito. Malgrado escape do controle formal do Poder Público, a conduta 

apreciada não vulnera, em seu aspecto material, os bens jurídicos tutelados pelo tipo penal. 

Hipótese de apreensão de equipamento de reduzida potência. Bem jurídico tutelado pela norma 

" a segurança dos meios de telecomunicações " não sofreu 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. Homologação 

do arquivamento.  
Deliberação: 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. José Adonis Callou 

de Araújo Sá. Participou da votação o Dr. Cláudio Dutra Fontella. 

 

184. Processo: 1.24.001.000295/2014-21 Voto: 3221/2019 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA NO 

MUNICÍPIO DE 

CAMPINA GRANDE-PB  
Relator(a): Dr(a) MARCIA NOLL BARBOZA  
Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Possível fraude na percepção do Bolsa-Família, tendo 

em vista a notícia de que 8 beneficiárias teriam recebido o benefício concomitante ao exercício 
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de atividade laboral. CP, art. 171, § 3º. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). 

Após a realização de diversas diligências, verificou-se que as beneficiárias possuíam contratos 

de trabalho temporário e precário ou recebiam valores inferiores a um salário-mínimo, além de 

viverem na escassez de recursos, algumas, inclusive, acometidas de enfermidades que 

demandam tratamentos. Ouvidas, as investigadas prestaram todos os esclarecimentos 

solicitados, informando a real situação em que viviam à época do cadastro. Verificou-se que 

muitas possuíam renda per capita compatível com os parâmetros do programa e outras 

informaram ao programa a mudança de renda. Ausência de comprovação do dolo na conduta 

das investigadas. Carência de justa causa para o prosseguimento do feito. Homologação do 

arquivamento.  
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. Cláudio Dutra Fontella. 

 

185. Processo: 1.25.008.000194/2019-67 - Eletrônico  Voto: 3369/2019 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA NO 

MUNICÍPIO DE PONTA 

GROSSA-PR  
Relator(a): Dr(a) MARCIA NOLL BARBOZA  
Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de estelionato previdenciário (CP, art. 171, §3º). Supostas 

irregularidades na concessão de Benefício de Prestação Continuada. Aduz o INSS que a 

beneficiária recebeu o benefício, mesmo não se enquadrando como hipossuficiente. O benefício 

foi cancelado pelo INSS porque o marido da representada recebe aposentadoria por invalidez, 

não declarado pela representada no pedido de concessão do BPC/LOAS. Revisão de 

arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). No procedimento administrativo de revisão do INSS 

consta que a concessão do BPC/LOAS era devida à época do requerimento. Na ocasião do 

requerimento do benefício pela representada, o seu marido estava com o auxílio-doença 

cessado, sendo posteriormente concedido e convertido em aposentadoria por invalidez por 

determinação judicial. O ato concessório, que se reveste de presunção de legitimidade, 

permaneceu com tal força até revisão administrativa unilateral empreendida pelo INSS. Não 

houve a demonstração de qualquer ilegalidade ou fraude no ato concessório, apenas a superação 

do requisito legal de concessão do BPC/LOAS, sendo o fato superveniente ao requerimento do 

benefício de prestação continuada. Não se vislumbra a utilização de nenhum tipo de fraude com 

o intuito de induzir ou manter em erro a autarquia previdenciária. Homologação do 

arquivamento.  
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. Cláudio Dutra Fontella. 

 

186. Processo: 1.28.400.000063/2018-54 - Eletrônico  Voto: 3117/2019 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA NO 

MUNICÍPIO DE ASSU-

RN  
Relator(a): Dr(a) MARCIA NOLL BARBOZA  
Ementa: Notícia de Fato. Possível prática do crime de estelionato majorado (CP, art. 171, §3º) por 

beneficiários que teriam realizado doações eleitorais. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, 

art. 62, IV). Após a realização de diligências, não foi possível colher indícios mínimos de fraude 

em relação a 4 (quatro) beneficiários. Em relação a uma beneficiária, as investigações terão 

continuidade. Ausência de indícios de materialidade delitiva. Homologação do arquivamento.  
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. Cláudio Dutra Fontella. 

 

187. Processo: 1.29.000.001017/2019-29 - Eletrônico  Voto: 3275/2019 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPUBLICA - RIO 

GRANDE DO SUL  
Relator(a): Dr(a) MARCIA NOLL BARBOZA  
Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar suposta prática do crime de retenção de autos por parte 

de advogado, que teria retirado processo da Secretaria do Juízo da 19ª Vara do Trabalho de 

Porto Alegre em 13/10/1992, não os devolvendo até o presente momento. CP, art. 356. Revisão 

de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Consta dos autos documentos que retratam 

apenas as diligências efetuadas a partir de 2017. Realização de diversas diligências com intuito 

de localizar o investigado, mas o endereço não foi encontrado. Certidão atestando que a 

investigada não foi encontrada, não havendo elementos de que ela teve ciência da intimação e 



DMPF-e Nº 118/2019- EXTRAJUDICIAL Divulgação: terça-feira, 25 de junho de 2019 Publicação: quarta-feira, 26 de junho de 2019 74 

 

 

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. 

 

do mandado de busca e apreensão expedidos para reaver os autos. Como bem observou o 

Procurador da República oficiante, "a petição protocolada pelo hospital reclamado em 2017 

requereu a expedição de alvará para levantamento de um depósito recursal. Ora, se havia valor 

de depósito recursal a ser levantado, então deve-se presumir que o processo foi julgado por, 

pelo menos, duas instâncias. Contudo, as respectivas movimentações (sentença, interposição 

de recurso, acórdão) não constam na consulta processual disponível no site do TRT 4ª Região. 

E da mesma forma que tais movimentações não constam na movimentação do processo, a 

devolução dos autos também pode ter sido omitida.". De fato, dado a ausência de sistema 

informatizado na Justiça do Trabalho à época dos fatos, bem como as precárias informações 

disponíveis do que realmente aconteceu àquela época, não se vislumbra materialidade delitiva 

apta a justificar o prosseguimento da persecução penal. Precedente 2ª CCR/MPF (NF nº 

1.14.000.000713/2018-60, Márcia Noll Barboza, 725ª Sessão, de 26/09/2018, unânime). Falta 

de justa causa para prosseguir na persecução penal. Homologação do arquivamento, sem 

prejuízo do disposto no art. 18 do CPP.  
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. Cláudio Dutra Fontella. 

 

188. Processo: 1.29.004.000613/2018-71 Voto: 3057/2019 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPUBLICA - RIO 

GRANDE DO SUL  
Relator(a): Dr(a) MARCIA NOLL BARBOZA  
Ementa: Notícia de Fato. Representação anônima noticiando prática de diversos crimes aos proprietários 

de farmácia, dentre eles, o delito de lavagem de dinheiro. Revisão de arquivamento (LC nº 

75/93, art. 62, inc. IV). Denúncia genérica, pois não especifica nomes, datas e locais, 

desacompanhada de qualquer documentação que possibilite uma linha investigatória 

potencialmente idônea. Verificou-se que a empresa denunciada já foi alvo de operação da 

polícia, na qual não se identificou qualquer crime cometido por seus proprietários, sendo as 

informações veiculadas no presente procedimento por meio de denuncia anônima insuficientes 

a justificar a reabertura das investigações. Ainda, em pesquisa de correlatos, encontrou-se 

Relatórios de Inteligencia Financeira do COAF relativos a empresa investigada, que são objeto 

de outro procedimento investigatório (Notícia de Fato nº 1.29.008.000316/2018-95). Ausência 

de justa causa para persecução penal. Homologação do arquivamento.  
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. Cláudio Dutra Fontella. 

 

189. Processo: 1.29.014.000115/2018-17 - Eletrônico  Voto: 3361/2019 Origem: PRR/4ª REGIÃO 

- PORTO ALEGRE  
Relator(a): Dr(a) MARCIA NOLL BARBOZA  
Ementa: Notícia de Fato. Representação noticiando suposto crime de corrupção eleitoral por candidato 

a Deputado Federal que estaria oferecendo calçamento a moradores de uma rua em troca de 

votos. Possível prática do crime previsto no art. 299 do Código Eleitoral. Revisão de 

arquivamento (LC 75/93, art. 62-IV). Diligências. Foram solicitadas informações 

complementares ao representante, pois a narrativa não especifica possíveis testemunhas, fotos, 

vídeos e outros elementos. Transcorridos 2 (dois) meses após a solicitação das informações o 

noticiante não apresentou outros elementos complementares. Da análise dos autos não se 

vislumbra a ocorrência de ilícitos eleitorais, ante a ausência de elementos mínimos que 

comprovem o pedido de voto em troca da benesse. Inexistência de indícios mínimos da prática 

de crime. Falta de justa causa para persecução penal. Homologação do arquivamento.  
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. Cláudio Dutra Fontella. 

 

190. Processo: 1.30.020.000501/2018-09 - Eletrônico  Voto: 3121/2019 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA NO 

MUNICÍPIO DE 

S.GONÇ/ITABOR/MAGE  
Relator(a): Dr(a) MARCIA NOLL BARBOZA  
Ementa: Notícia de Fato. Representação formulada na Sala de Atendimento ao Cidadão, em que o 

noticiante relata a possível prática dos crimes tipificados no artigo 20, da Lei nº 7.716/89, e art. 

140, §3º, do Código Penal, por parte de usuário com perfil no Facebook que teria realizado 

postagens ofensivas aos nordestinos. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). 

Não consta da representação qualquer comprovação dos fatos noticiados. O link encaminhado 

pelo representante não direciona para as postagens supostamente ofensivas. Inexistência de 
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elementos mínimos que justifiquem o prosseguimento da persecução penal. Ausência de justa 

causa. Homologação do arquivamento.  
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. Cláudio Dutra Fontella. 

 

191. Processo: 1.32.000.000311/2019-28 - Eletrônico  Voto: 3116/2019 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPUBLICA - 

RORAIMA  
Relator(a): Dr(a) MARCIA NOLL BARBOZA  
Ementa: Notícia de Fato. Representação anônima noticiando suposta invasão para loteamento na 

"Reserva Nacional, na Região do Igarapé Preto", sob suposta orientação de políticos e 

madeireiros. Perguntado pelo agente plantonista acerca dos nomes de tais políticos e 

madeireiros, o denunciante anônimo não quis citar nomes. Revisão de arquivamento (LC nº 

75/93, art. 62, inc. IV). Notícia genérica que não aponta elementos concretos que permitam o 

início de investigação criminal. A área da reserva é bastante extensa, sendo inviável percorrer 

centenas de hectares sem precisão do local. Não há dados sobre os supostos autores ou 

testemunhas. Inexistência de elementos mínimos que justifiquem o prosseguimento da 

persecução penal. Ausência de justa causa. Homologação do arquivamento.  
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. Cláudio Dutra Fontella. 

 

192. Processo: 1.34.001.008140/2018-10 Voto: 3371/2019 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA - SÃO 

PAULO  
Relator(a): Dr(a) MARCIA NOLL BARBOZA  
Ementa: Notícia de Fato. Manifestação apresentada na Sala de Atendimento ao Cidadão informando que 

usuário de rede social estaria fomentando o ódio e preconceito contra pessoas negras, ao 

publicar a seguinte frase: "No dia em que for implantado cotas para aprovação de negros. Eu 

rasgo meu diploma e peço exoneração" (sic). Suposta prática do crime de racismo, previsto no 

art. 20, § 2º, Lei 7.716/89. Revisão de arquivamento (LC n° 75/93, art. 62, IV). A Constituição 

Federal, no mesmo artigo em que estabelece a liberdade de expressão (art. 5º, IX), define a 

prática de racismo como crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão (art. 5º, 

XLII). Nesse marco normativo, cabe à Lei nº 7.716/1989 tipificar as condutas de prática de 

racismo, o que faz entre os arts. 3º e 20, descrevendo condutas graves, claramente 

discriminatórias e merecedoras das penas ali atribuídas, como, por exemplo, impedir acesso a 

cargos públicos (pena de reclusão de dois a cinco anos) e recusar acesso a estabelecimentos 

comerciais (pena de reclusão de um a três anos). A conduta descrita no art. 20 é genérica 

("praticar, induzir ou incitar a discriminação..."), incidindo somente quando outra conduta mais 

específica não incidir segundo a técnica da especialidade. Isso não significa, entretanto, que tal 

tipo se aplique a qualquer ação ou manifestação de viés discriminatório, cabendo considerar 

que a pena a ele atribuída (pena de reclusão de um a três anos para o caput e de dois a cinco 

anos para o §2º) é a mesma de outros tipos graves previstos na lei, como os dos arts. 3º e 5º. 

Interpretação sistemática e proporcional. Comentário em rede social que, embora agressivo e 

causador de indignação, não se mostra suficiente a atrair a incidência do art. 20 da Lei nº 

7.716/1989. Homologação do arquivamento.  
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. Cláudio Dutra Fontella. 

 

193. Processo: 1.34.014.000133/2019-10 - Eletrônico  Voto: 3283/2019 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA NO 

MUNICÍPIO S.JOSE DOS 

CAMPOS -SP  
Relator(a): Dr(a) MARCIA NOLL BARBOZA  
Ementa: Notícia de fato. Suposta prática de crime contra a ordem tributária. Relato que após ter seus 

documentos roubados, particular teria verificado que teve seu domicílio fiscal indevidamente 

adulterado, além de possuir débito tributário (já cancelado) em decorrência do envio de DIRPF 

efetuado por terceira pessoa. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Fatos 

ocorridos no ano de 2010. Carência de indícios mínimos aptos a sinalizar a autoria delitiva. 

Inexistência de linha investigatória potencialmente idônea. Orientação nº 26/2016 da 2ª CCR. 

Homologação do arquivamento. 
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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. Cláudio Dutra Fontella. 

 

194. Processo: 1.35.000.000469/2019-96 - Eletrônico  Voto: 3066/2019 Origem: PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA - 

SERGIPE/ESTANCIA/ITABAIANA  
Relator(a): Dr(a) MARCIA NOLL BARBOZA  
Ementa: Notícia de Fato. Possível prática do crime de estelionato previdenciário (CP, art. 171, §3º). 

Recebimento indevido do benefício de auxílio-reclusão concomitante ao exercício de atividade 

profissional. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Verifica-se dos autos que o 

investigado teve o vínculo empregatício devidamente formalizado perante o INSS e foi devidamente 

incluído na GFIP da empresa. O INSS reconheceu a regularidade do emprego e concluiu pela 

ausência de indícios de fraude na formalização do registro. Dados disponíveis Inexistência de 

indícios que apontem para o dolo na conduta da beneficiária. Fato ocorrido há mais de 5 anos. 

Carência elementos capazes de justificar o prosseguimento do feito. Homologação do arquivamento.  
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. Cláudio Dutra Fontella. 

 

195. Processo: 1.35.000.000629/2019-05 - Eletrônico  Voto: 3368/2019 Origem: PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA - 

SERGIPE/ESTANCIA/ITABAIANA  
Relator(a): Dr(a) MARCIA NOLL BARBOZA  
Ementa: Notícia de Fato. Possível prática do crime de roubo nas dependências da Reserva Biológica de Santa 

Isabel a servidor do ICMBIO. CP, art. 157, §2º, II. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, 

IV). O único bem subtraído foi o dinheiro pertencente ao servidor. Não houve prejuízos ao 

patrimônio da Autarquia Federal. Após investigações, restou esclarecido que um dos autores do 

crime foi preso e responde processo por este delito na Justiça Estadual, sendo desnecessária a 

remessa por declínio ao parquet estadual. 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 arquivamento.  
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. Cláudio Dutra Fontella. 

 

196. Processo: 1.36.000.000330/2019-13 - Eletrônico  Voto: 3359/2019 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPUBLICA - 

TOCANTINS  
Relator(a): Dr(a) MARCIA NOLL BARBOZA  
Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de redução à condição análoga a de escravo (CP, art. 149). 

Representação formulada a partir de cópias de processo trabalhista, onde relatou-se que a vítima 

trabalhou por 11 meses e 28 dias para a investigada, em uma fazenda sob condições de 

exaustiva jornada de trabalho, abrigada em local insalubre sem banheiro, alimentação, bem 

como sem retribuição pecuniária, inclusive recebendo drogas como parte do pagamento do 

salário. Revisão de arquivamento (LC n° 75/93, art. 62, inc. IV). Após análise, verificou-se que 

a sentença trabalhista foi improcedente, na parte em que analisa a indenização decorrente do 

trabalho análogo à escravo, por ausência de provas. No caso, todas as testemunhas negaram a 

existência de condições exaustivas de trabalho, insalubridade do alojamento e o fornecimento 

de drogas à vítima como retribuição pecuniária pelo trabalho. As irregularidades noticiadas 

restringem-se a infrações à legislação trabalhista. Ausência de indícios concretos da existência 

de trabalho forçado ou condições degradantes, elemento objetivo do tipo penal em questão. 

Materialidade delitiva, por ora, não evidenciada. Falta de justa causa para prosseguir na 

persecução penal. Homologação do arquivamento.  
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. Cláudio Dutra Fontella. 

 

197. Processo: 1.36.000.000364/2019-08 - Eletrônico  Voto: 3364/2019 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPUBLICA - 

TOCANTINS  
Relator(a): Dr(a) MARCIA NOLL BARBOZA 
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Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar a conduta do investigado que se dirigiu de maneira 

jocosa e desrespeitosa a servidor da Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT. 

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, conforme ressaltado pela Autoridade Policial, 

verifica-se que ambas as partes se exaltaram e que as palavras proferidas pelo investigado 

decorreram de simples irritação ou estado de ânimo alterado. Ao final, o serviço do fiscal foi 

realizado normalmente e os autos de infração foram lavrados contra a empresa. Falta de justa 

causa para prosseguir na persecução penal. Arquivamento.  
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. Cláudio Dutra Fontella. 

 

Homologação parcial de Arquivamento 

198. Processo: 1.00.000.010390/2019-99 - Eletrônico  Voto: 3307/2019 Origem: 

PROCURADORIA 

GERAL DA REPÚBLICA  
Relator(a): Dr(a) MARCIA NOLL BARBOZA  
Ementa: Procedimento Administrativo. Remessa de cópias de Ação Penal ajuizada após o 

desdobramento da Operação Gerocômio, criada para investigar a prática do crime de estelionato 

previdenciário (CP, art. 171, 3º). Irregularidade na concessão de benefício assistencial de 

amparo ao idoso. O Procurador oficiante ofereceu denúncia em relação aos procuradores da 

beneficiária e deixou de denunciar I.B.S.S., titular do benefício, E.A.T. e H.C.G.D., 

testemunhas no procedimento de concessão, por não vislumbrar no autos "indícios suficientes 

do elemento subjetivo do tipo penal em relação a elas". Discordância do magistrado. CPP, art. 

28. 1) Com relação à investigada I.B.S.S., titular do benefício, verifica-se dos autos que se trata 

de pessoa idosa, atualmente com 80 anos de idade, humilde e de baixa instrução que, embora 

tenha prestado informações contraditórias durante as investigações, demonstrou ter pouco ou 

nenhum conhecimento sobre a burocracia estatal. Carência de justa causa para o 

prosseguimento da persecução penal. Insistência no arquivamento. 2) Quanto à investigada 

E.A.T., verifica-se a impossibilidade de afastar o dolo em sua conduta, tendo em vista que a 

mesma confessou ter assinado os documentos com informações falsas como testemunha da 

beneficiária sem ao menos conhecê-la, acreditando tratar-se de cliente do seu pai advogado. 

Necessidade de prosseguimento da persecução penal. Não homologação do arquivamento. 3) 

No tocante a H.C.G.D., outra testemunha responsável pela assinatura dos documentos 

inverídicos, verifica-se que não foram realizadas todas as diligências necessárias para apurar se 

a assinatura constante nos documentos partiu de seu próprio punho, de modo que se mostra 

prematuro o arquivamento. Necessidade de melhor esclarecimento dos fatos. Designação de 

outro membro do Ministério Público Federal para dar prosseguimento à persecução penal. Não 

homologação do arquivamento.  
Deliberação: 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. José Adonis Callou de Araújo Sá e o Dr. Cláudio Dutra Fontella. 

 

Dr(a) ROGERIO JOSE BENTO SOARES DO NASCIMENTO 

ORIGEM JUDICIAL 

NÃO PADRÃO 

199. Processo: JF/PR/CUR-5017721-

81.2017.4.04.7000-IP - Eletrônico  

Voto: 3249/2019 Origem: JUSTIÇA 

FEDERAL - SUBSEÇÃO 

JUDICIÁRIA DE 

CURITIBA  
Relator(a): Dr(a) ROGERIO JOSE BENTO SOARES DO NASCIMENTO  
Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar possível prática do crime previsto no art. 19 da 

Lei nº 7.492/86. Obtenção fraudulenta de financiamento perante instituição financeira 

privada para aquisição de veículo. A Procuradora da República oficiante pugnou pela 

declinação de competência à Justiça Estadual, alegando que "embora possa ser titulado de 

`financiamento bancário" pela instituição financeira, a aquisição de veículo por meio de 

recursos fornecidos por esta, na maioria dos casos mediante garantia real, constitui, na 

verdade, crédito direto ao consumidor, de modo que eventual fraude na sua obtenção 

melhor se subsome ao crime de estelionato e não ao do crime previsto no art. 19 da Lei nº 

7492/86, de competência da Justiça Federal em razão da matéria". Discordância do Juízo 

Federal. Remessa dos autos nos termos do art. 28 do CPP c/c o art. 62, inc. IV, da LC nº 

75/93. Conforme recente decisão da Procuradora-Geral da República no Conflito de 

Atribuição nº 1.00.000.016527/2018-38, em 16/10/2018 (decisão nº 248/2018-

AJCA/SGJ/GABPGR), foi reconhecida, na linha da jurisprudência atual do STJ (CC 

158.548/PI, Terceira Seção, DJe 01/08/2018), a competência da Justiça Federal para 

processar e julgar eventual ação penal envolvendo obtenção fraudulenta de financiamento 
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para aquisição de veículo automotor. Atribuição do MPF para atuar no presente 

procedimento e formar opinio delicti sobre a materialidade e autoria do crime. Não 

homologação do declínio e devolução dos autos ao ofício originário para prosseguimento 

nas investigações, 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 MPF.  
Deliberação: 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. Cláudio Dutra 

Fontella. 

 

200. Processo: JF-SOR-0000853-

26.2019.4.03.6110-PIMP 

Voto: 3206/2019 Origem: JUSTIÇA FEDERAL 

- 10ª SUBSEÇÃO 

JUDICIÁRIA - 

SOROCABA/SP  
Relator(a): Dr(a) ROGERIO JOSE BENTO SOARES DO NASCIMENTO  
Ementa: Procedimento investigatório instaurado para apurar suposto abandono de imóvel 

adquirido por particular através do Programa Minha Casa Minha Vida. O Procurador 

da República atuante na PRM de Sorocaba, por entender que a conduta configura 

possível prática do crime previsto no art. 20 da Lei nº 7.492/86, solicitou o 

encaminhamento dos autos a uma das varas especializadas em julgamento de crimes 

contra o sistema financeiro nacional em São Paulo. Discordância do Juiz Federal, 

considerando que os fatos configuram o crime de estelionato, cuja competência para 

apuração é da Subseção Judiciária de Sorocaba. Remessa dos autos nos termos do art. 

28 do CPP. Da análise dos autos, verifica-se que não há qualquer notícia acerca de 

possível transferência irregular do imóvel a terceiro. Inexistência, até o momento, de 

elementos que indiquem a prática de crime. Fatos que foram comunicados à Caixa 

Econômica Federal, a quem compete a adoção das providências administrativas e 

judiciais cabíveis em relação ao imóvel vazio. Falta de justa causa para prosseguimento 

da persecução penal. No mesmo sentido, precedente deste Colegiado: 0002037-

51.2018.4.03.6110, 730ª Sessão de Revisão, de 26/11/2018, unânime. Promoção de 

declínio que se recebe como arquivamento. Homologação do arquivamento.  
Deliberação: 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. Cláudio Dutra Fontella e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen. 

 

201. Processo: JFTB-5007428-

88.2018.4.04.7009-IP - 

Eletrônico  

Voto: 3245/2019 Origem: JUSTIÇA FEDERAL 

- SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA 

DE TELÊMACO BORBA  
Relator(a): Dr(a) ROGERIO JOSE BENTO SOARES DO NASCIMENTO  
Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar a prática do crime de extorsão tentada em face 

da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos " EBCT. No dia 19/07/2018, por volta 

das 11h30, através de uma ligação telefônica, uma pessoa não identificada tentou 

constranger o servidor da EBCT que havia atendido a ligação a abrir o cofre da agência 

e a esperar a chegada de dois indivíduos de capacete que buscariam o dinheiro dentro de 

15 minutos, sob a ameaça de que, se assim não fosse feito, "entrariam atirando na 

agência". O servidor que atendeu a ligação desligou o telefone e acionou a Polícia 

Militar, que compareceu no local e realizou buscas, sem encontrar nada. Não foi 

subtraído qualquer valor da EBCT. Manifestação da Procuradora oficiante pelo declínio 

de competência em favor da Justiça Estadual. Discordância do Juízo Federal. Remessa 

dos autos nos termos do art. 28 do CPP c/c o art. 62, inc. IV, da LC nº 75/93. Crime 

contra o patrimônio praticado em face de agência de banco postal. Responsabilidade do 

banco postal 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.  
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). Participaram da votação 

os membros Dr. Cláudio Dutra Fontella e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen. 
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202. Processo: JF/ACV/PE-0800171-

77.2019.4.05.8310-PETPEN - 

Eletrônico  

Voto: 3247/2019 Origem: JUSTIÇA 

FEDERAL - SUBSEÇÃO 

JUDICIÁRIA DE 

ARCOVERDE  
Relator(a): Dr(a) ROGERIO JOSE BENTO SOARES DO NASCIMENTO  
Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar possível prática do crime previsto no art. 171, §3º, 

do CP. Investigado que teria apresentado declaração falsa perante a 32ª Vara Federal de 

Garanhuns no intuito de auxiliar M.F.S.L. a obter o benefício de auxílio-reclusão. 

Promoção de arquivamento. Discordância do Juízo Federal. Aplicação do art. 28 do CPP 

c/c art. 62, IV, da LC nº 75/93. Apresentação de declaração particular de atividade rural. 

Documento juridicamente inócuo para fins de aposentadoria rural ou outro benefício 

previdenciário, não se revelando sequer como início de prova material, uma vez que a única 

declaração aceita para fins de prova documental é aquela oriunda de sindicato que 

represente o trabalhador rural, nos termos do inciso III do art. 106 da Lei nº 8.213/91 e do 

§ 5º do art. 10 da Instrução Normativa nº 77/2015 do INSS. Meio supostamente fraudulento 

(declaração de exercício rural ideologicamente falsa) que se mostrou absolutamente 

ineficaz para induzir ou manter em erro o Juízo Federal. Carência de potencialidade lesiva 

para a consumação do crime de falsidade ideológica ou para a tentativa do crime de 

estelionato qualificado. Exercício do direito de ação, com submissão ao contraditório de 

tudo aquilo que se acreditava militar em favor da pretensão, especialmente a declaração 

particular de atividade rural inidônea. Precedentes da 2ª CCR: DPF/MBA/PA-002112016-

INQ e DPF/MBA/PA-INQ-00189/2016, 715ª Sessão de Revisão, de 21/05/2018, unânime. 

Falta de justa causa para prosseguir na persecução penal. Manutenção do arquivamento.  
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. Cláudio Dutra Fontella e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen. 

 

203. Processo: JF/PR/CAS-5000754-

72.2019.4.04.7005-SEM_SIGLA 

- Eletrônico  

Voto: 3027/2019 Origem: JUSTIÇA 

FEDERAL - SUBSEÇÃO 

JUDICIÁRIA DE 

CASCAVEL  
Relator(a): Dr(a) ROGERIO JOSE BENTO SOARES DO NASCIMENTO  
Ementa: Procedimento investigatório instaurado para apurar crimes de descaminho (CP, art. 334) 

praticados por M.V.S, P.C.U. e P.C. Tributos iludidos no importe de R$ 5.938,80 (M.V.S), 

R$ 8.140,69 (P.C.U) e R$ 4.540,63 (P.C.). Constam outros procedimentos administrativos 

instaurados em desfavor dos três investigados nos últimos cinco anos, cujos tributos somam 

R$ 15.155,53 (M.V.S), R$ 8.627,21 (P.C.U.) e R$ 5.387,77 (P.C.). Promoção de 

arquivamento fundada no princípio da insignificância. Discordância do Juízo Federal, 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.  
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. Cláudio Dutra Fontella e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen. 

 

204. Processo: JF/PR/CAS-5004903-

48.2018.4.04.7005-IP - 

Eletrônico  

Voto: 3026/2019 Origem: JUSTIÇA 

FEDERAL - SUBSEÇÃO 

JUDICIÁRIA DE 

CASCAVEL  
Relator(a): Dr(a) ROGERIO JOSE BENTO SOARES DO NASCIMENTO  
Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar a prática dos crimes previstos nos arts. 171, §3º e 

154-A, §1º e §2º, ambos do Código Penal. Notícia-crime encaminhada por empresa privada 

do ramo de segurança da informação, na qual alega que, após a análise de um computador 

de um funcionário de um de seus clientes, constatou que um indivíduo não identificado 

utilizava-se de um malware com o objetivo de cometer fraudes bancárias e desvio de 
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valores por intermédio de transações eletrônicas, em prejuízo de diversas instituições, com 

possibilidade de abrangência da CEF. O Procurador oficiante requereu o arquivamento com 

base na ausência de materialidade delitiva, bem como outras diligências a serem 

empreendidas, uma vez que a perícia constatou não ser possível identificar, dentre as 

informações fornecidas pela empresa denunciante, o código-fonte do malware 

mencionado, o que impediu a comprovação da materialidade e da autoria delitivas. 

Discordância do magistrado, por vislumbrar a existência de diligências aptas a melhor 

esclarecer os fatos. Remessa dos autos nos termos do art. 28 do CPP. Conforme ressaltado 

pelo magistrado, a perícia analisou o pendrive encaminhado pela empresa privada e não 

constatou a presença do malware dentre os arquivos encaminhados, apenas telas diversas 

da análise efetuada pela empresa noticiante, prejudicando, assim, análise mais detalhada 

do funcionamento do software maligno. Segundo consta do laudo pericial, a perícia poderia 

obter êxito na análise, caso houvesse os arquivos do malware. Contudo, verifica-se dos 

autos que não houve qualquer tentativa de contato com a empresa noticiante em busca dos 

dados indicados pelo perito como essenciais à elucidação do caso, no que o arquivamento 

mostra-se prematuro. Designação de outro membro do Ministério Público Federal para dar 

prosseguimento à persecução penal. Não homologação do arquivamento.  
Deliberação: 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. Cláudio Dutra Fontella e a Dra. Luiza Cristina Fonseca 

Frischeisen. 

 

 

205. Processo: JF-SOR-0000611-

67.2019.4.03.6110-INQ 

Voto: 3207/2019 Origem: JUSTIÇA FEDERAL 

- 10ª SUBSEÇÃO 

JUDICIÁRIA - 

SOROCABA/SP  
Relator(a): Dr(a) ROGERIO JOSE BENTO SOARES DO NASCIMENTO  
Ementa: Inquérito Policial. Possível crime descrito no art. 334-A do CP. Apreensão de 16.448 

maços de cigarros de origem estrangeira, desacompanhados da documentação 

comprobatória de sua regular introdução no país. A mercadoria foi localizada no 

interior de um veículo abandonado após acidente de trânsito ocorrido no dia 

17/03/2017. Promoção de arquivamento com base na ausência de elementos mínimos 

acerca da autoria delitiva. Discordância do Juízo Federal, considerando necessário o 

aprofundamento das investigações. Remessa dos autos nos termos do art. 28 do CPP 

c/c o art. 62, IV, da LC nº 75/93. Assiste razão ao magistrado ao alegar que "da data 

da compra do veículo por L(...) até a data dos fatos transcorreu aproximadamente 37 

dias. Assim, embora L(...) tenha informado que teria vendido o veículo para outra 

pessoa, não apresentou provas disso, havendo, assim, indícios de sua possível 

participação no delito, pelo qual entendo ser prematuro o arquivamento dos autos no 

estágio em que se encontra". Não homologação do arquivamento e 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.  
Deliberação: 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. Cláudio Dutra Fontella e a Dra. Luiza Cristina Fonseca 

Frischeisen. 

 

 

206. Processo: JF-SOR-0003376-

45.2018.4.03.6110-PIMP 

Voto: 3208/2019 Origem: JUSTIÇA FEDERAL 

- 10ª SUBSEÇÃO 

JUDICIÁRIA - 

SOROCABA/SP  
Relator(a): Dr(a) ROGERIO JOSE BENTO SOARES DO NASCIMENTO  
Ementa: Procedimento investigatório instaurado para apurar os crimes tipificados no art. 334 do 

Código Penal e no art. 190, I, da Lei nº 9.279/96. Apreensão de mercadorias 

estrangeiras em estabelecimento comercial, sem comprovação da regular importação e 

com caracterização de falsificação de marcas. Mercadorias avaliadas em R$ 51.990,00. 

Tributos sonegados no importe de R$ 24.825,23. O Procurador da República oficiante 

promoveu o arquivamento, por considerar que a conduta amolda-se, em tese, ao crime 

descrito no art. 190, I, da Lei nº 9.279/96, cuja persecução penal se dá mediante queixa-

crime, em face do princípio da especialidade. 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 do código Penal, uma vez que tais diplomas 
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tutelam objetos jurídicos distintos. Remessa dos autos nos termos do art. 28 do CPP 

c/c o art. 62, IV, da LC nº 75/93. Assiste razão ao magistrado. 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. Confirmada a falsidade das mercadorias, restará caracterizado, em 

concurso formal, o crime de contrabando (CP, art. 334-A) e o crime previsto no artigo 

190, I, da Lei nº 9.279/96. 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. 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. No mesmo sentido, precedente desta 2ª CCR: 0003425-

86.2018.4.03.6110, 734ª Sessão de Revisão, de 11/02/2019, unânime. Não 

homologação do arquivamento e designação de outro membro do MPF para prosseguir 

nas investigações, propondo, se for o caso, o acordo tratado na Resolução nº 181, com 

as alterações promovidas pela Resolução nº 183, ambas do CNMP.  
Deliberação: 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. Cláudio Dutra Fontella e a Dra. Luiza Cristina Fonseca 

Frischeisen. 

 

 

207. Processo: JF/JOI/SC-5004341-

09.2018.4.04.7209-APE - 

Eletrônico  

Voto: 3246/2019 Origem: JUSTIÇA 

FEDERAL - SUBSEÇÃO 

JUDICIÁRIA DE 

JOINVILLE  
Relator(a): Dr(a) ROGERIO JOSE BENTO SOARES DO NASCIMENTO  
Ementa: Denúncia oferecida pelo Ministério Público Federal em desfavor da investigada pela 

prática do crime de descaminho (CP, art. 334). Apreensão de mercadorias estrangeiras, 

sem a devida documentação fiscal, no dia 22/11/2015. Tributos iludidos calculados em R$ 

2.066,03. O Procurador oficiante considerou inviável o oferecimento de suspensão 

condicional do processo, "porque tal medida seria inócua e insuficiente para a cessação 

das inúmeras e constantes práticas de descaminho levadas a termo pela denunciada, que 

perduram já faz muitos anos". Discordância do Juízo Federal, sob fundamento de que "não 

é deixar de oferecer a suspensão condicional do processo nestes autos, se presentes os 

requisitos legais, é que fará cessar a prática. O que poderia fazer cessar a prática é instaurar 

a persecução penal sobre cada auto de infração, caso que, por si só, seria impeditivo à 

oferta do benefício. No entanto, a inércia estatal sobre aquelas autuações administrativas, 

que não têm efeito para fins de aumento da pena-base nas circunstâncias do art. 59 do 

Código Penal, não pode ser acolhida em desfavor da ré". Aplicação analógica do art. 28 

do CPP e da Súmula nº 696 do STF. No caso, verifica-se que a conduta social da ora 

denunciada não autoriza a concessão do benefício, haja vista a existência de outras 09 

apreensões em seu nome (sendo 08 delas apenas nos anos 2014 e 2015, em sequência), 

fato que evidencia a habitualidade na prática do crime de descaminho. Vale lembrar que, 

apesar de ainda não ter sofrido nenhuma condenação, a agente em questão já teve contra 

si outras 03 ações penais relacionadas com fatos semelhantes aos fatos objeto da presente 

denúncia (casos em que houve trancamento por habeas corpus, absolvição ou 

arquivamento), sendo que em uma dessas ações ela teve em seu favor o benefício da 

suspensão condicional do processo (em audiência datada de 25/02/2015), contudo, nessa 

oportunidade, deixou de cumprir as condições. Enfim, embora as referidas apreensões não 

tenham gerado apontamento na folha de antecedentes criminais, devem ser consideradas 

como conduta social inapropriada. Não preenchimento dos requisitos de ordem subjetiva, 

previstos no art. 77 do CP. Precedente da 2ªCCR: Processo nº 5010719-26.2018.4.04.7000, 

julgado na 735ª Sessão de Revisão, de 25/02/2019. Manutenção da recusa de oferta da 

suspensão condicional do processo.  
Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela manutenção da 

recusa de oferta da suspensão condicional do processo, nos termos do voto do(a) relator(a). 

Participaram da votação os membros Dr. Cláudio Dutra Fontella e a Dra. Luiza Cristina 

Fonseca Frischeisen. 
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208. Processo: JFTB-5001663-

79.2018.4.04.7028-APN - 

Eletrônico  

Voto: 3248/2019 Origem: JUSTIÇA FEDERAL 

- SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA 

DE TELÊMACO BORBA  
Relator(a): Dr(a) ROGERIO JOSE BENTO SOARES DO NASCIMENTO  
Ementa: Denúncia oferecida pelo Ministério Público Federal pela prática do crime previsto no 

art. 171, §3º, c/c art. 71, ambos do CP. De acordo com a peça acusatória: nos meses de 

julho a novembro de 2015, a ora denunciada, consciente do caráter ilícito de sua conduta 

e em continuidade delitiva, auferiu para si vantagem ilícita, mantendo em erro o 

Ministério do Trabalho e Emprego e em prejuízo do Fundo de Amparo ao Trabalhador, 

consistente no recebimento de cinco parcelas do benefício seguro-desemprego, no valor 

total de R$ 6.929,55. Proposta, pelo Procurador oficiante, de suspensão condicional do 

processo, sob fundamento de "baixa lesividade da conduta aos cofres do Fundo de 

Amparo ao Trabalhador, em analogia ao disposto no artigo 155, §2º do Código Penal, e 

restando cumprido os requisitos subjetivos". Juízo Federal que, ao receber a denúncia, 

reputou incabível o oferecimento de proposta de suspensão condicional do processo no 

caso em apreço, argumentando que o art. 89 da lei nº 9.099/95 é enfático ao estabelecer, 

como requisito objetivo, a pena mínima não superior a um ano, não havendo exceções 

que permitam afastar tal regra legal. Aplicação analógica do art. 28 do CPP e da Súmula 

nº 696 do STF. A pena mínima cominada ao delito do artigo 171, § 3º, c/c art. 71, ambos 

do CP, é superior a 1 (um) ano, ultrapassando, pois, o patamar fixado no artigo 89 da lei 

nº 9.099/95. Hipótese na qual não se verifica o preenchimento de requisito de ordem 

objetiva para a propositura do benefício em questão. Recusa de oferta da suspensão 

condicional do processo.  
Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela recusa de 

oferta da suspensão condicional do processo, nos termos do voto do(a) relator(a). 

Participaram da votação os membros Dr. Cláudio Dutra Fontella e a Dra. Luiza Cristina 

Fonseca Frischeisen. 

 

ORIGEM INTERNA 

PADRÃO 

Homologação do Declínio de atribuição 

209. Processo: 1.14.002.000076/2019-92 - Eletrônico  Voto: 3234/2019 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA NO 

MUNICÍPIO DE CAMPO 

FORMOSO-BA  
Relator(a): Dr(a) ROGERIO JOSE BENTO SOARES DO NASCIMENTO  
Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar crime de roubo, ocorrido em 16/01/2017, contra agência 

dos Correios localizada no município de São José do Jacuípe/BA. O relatório do processo 

administrativo instaurado no âmbito dos Correios verificou que o prejuízo da Empresa 

Brasileira de Correios e Telégrafos foi de R$ 4,83, ao passo que o do correspondente postal foi 

de 2.703,12. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 33 " 2ª CCR). Roubo praticado 

em face de agência de banco postal. Responsabilidade do banco postal 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.  
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). Participaram da votação os membros 

Dr. Cláudio Dutra Fontella e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen. 

 

 

210. Processo: 1.14.002.000082/2019-40 - Eletrônico  Voto: 3146/2019 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA NO 

MUNICÍPIO DE CAMPO 

FORMOSO-BA  
Relator(a): Dr(a) ROGERIO JOSE BENTO SOARES DO NASCIMENTO  
Ementa: Notícia de Fato. Crime de roubo qualificado (CP, art. 157, §2º I e II) em desfavor de agência 

da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos " EBCT no município de Ponto Novo/BA. 

Relato de que, em 28/01/2017, indivíduos não identificados invadiram a agência postal e 

roubaram R$ 11.604,12 (onze mil, seiscentos e quatro reais e doze centavos) pertencentes ao 

Banco Postal (BB) e R$ 4,87 pertencentes aos Correios. Revisão de declínio de atribuições 

(Enunciado nº 33 da 2ª CCR). Ausência de dano ao serviço postal. Prejuízo suportado quase 
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que em sua totalidade por sociedade de economia mista, sendo insignificante o prejuízo causado 

à empresa pública. 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). 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.  
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). Participaram da votação os membros 

Dr. Cláudio Dutra Fontella e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen. 

 

211. Processo: 1.19.000.000823/2019-26 - Eletrônico  Voto: 3128/2019 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPUBLICA - 

MARANHAO  
Relator(a): Dr(a) ROGERIO JOSE BENTO SOARES DO NASCIMENTO  
Ementa: Notícia de Fato autuada para apurar a prática, em tese, dos delitos tipificados nos arts. 203 e 

207 do CP por parte de representantes de pessoa jurídica privada em detrimento de um 

trabalhador. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32). 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 MPF para a persecução penal. 

Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.  
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). Participaram da votação os membros 

Dr. Cláudio Dutra Fontella e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen. 

 

212. Processo: 1.31.000.000551/2019-60 - Eletrônico  Voto: 3236/2019 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPUBLICA - 

RONDONIA  
Relator(a): Dr(a) ROGERIO JOSE BENTO SOARES DO NASCIMENTO  
Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de manifestação apresentada em Sala de Atendimento ao 

Cidadão, para apurar suposto esquema de pirâmide financeira. Possível crime contra a 

economia popular. Lei nº 1.521/51, art. 2º, IX. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado 

nº 32 " 2ª CCR). Fraude alusiva ao esquema de pirâmide, que se caracteriza por oferecer a seus 

associados uma perspectiva de lucros, remuneração e benefícios futuros irreais, cujo pagamento 

depende do ingresso de novos investidores. Aplicação da Súmula nº 498 do STF. Ausência de 

indícios de crime contra o Sistema Financeiro Nacional. Situação que não se assemelha aos 

precedentes da 2ª CCR nos quais se entendeu pela atribuição do Ministério Público Federal 

(Procedimento nº 1.17.000.002035/2013-53, 594ª Sessão Ordinária, 20/03/2014; Procedimento 

nº 1.20.002.000124/2014-31, 611ª Sessão Ordinária, 10/11/2014). Homologação do declínio 

em favor do Ministério Público Estadual.  
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). Participaram da votação os membros 

Dr. Cláudio Dutra Fontella e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen. 

 

213. Processo: 1.34.001.000415/2019-58 Voto: 2574/2019 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA - SÃO 

PAULO  
Relator(a): Dr(a) ROGERIO JOSE BENTO SOARES DO NASCIMENTO  
Ementa: 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 atribuídas a sociedade empresária, dado o recebimento 

de diversos depósitos fracionados em pequenas quantias que destoam com a capacidade 

financeira declarada da empresa. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª 
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CCR). Suspeita de que a conta investigada pode ter sido utilizada por Scammers (esquema 

fraudulento armado intencionalmente para enganar uma pessoa ou grupo, com objetivo de 

extorsão financeira). 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.  
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). Participaram da votação os membros 

Dr. Cláudio Dutra Fontella e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen. 

 

Não Provimento do recurso 

214. Processo: JF/MRE-0001301-

67.2018.4.01.3821-INQ 

Voto: 2668/2019 Origem: GABPRM2-TCA - 

THIAGO CUNHA DE 

ALMEIDA  
Relator(a): Dr(a) ROGERIO JOSE BENTO SOARES DO NASCIMENTO  
Ementa: Inquérito Policial instaurado a partir de Representação Fiscal para Fins Penais. Suposta 

prática do crime descrito no art. 1º, I, da Lei nº 8.137/90 por parte de determinada pessoa 

física, uma vez que, ao apresentar declarações de imposto de renda, referentes aos anos 

2011 e 2012, teria utilizado recibos supostamente falsos para comprovação de despesas 

médicas. O Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento com base no 

princípio da insignificância, aduzindo que apenas alguns recibos seriam falsos e que o 

valor dos tributos sonegados é inferior a R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Discordância do 

Juiz Federal. Remessa dos autos nos termos do art. 28 do CPP c/c o art. 62, IV, da LC nº 

75/93. Deliberação da 2ª CCR na 730ª Sessão de Revisão, em 26/11/2018, pelo 

prosseguimento das investigações. Interposição de recurso pelo Procurador da República 

oficiante. Revisão. Após apuração realizada pela Secretaria de Perícia, Pesquisa e Análise 

" SPPEA/PGR, verificou-se que consta em face do investigado 11 (onze) procedimentos 

administrativos fiscais, entre os anos de 2011 e 2018, e 5 (cinco) execuções fiscais perante 

a Justiça Federal. Conforme ressaltado pelo magistrado, uma das execuções está 

relacionada ao não pagamento de imposto de renda, pela omissão de receita (processo nº 

1977-59.2011.4.01.3821). Dessa forma, ainda que o valor dos tributos sonegados no caso 

ora em análise fique aquém do valor de R$ 20.000,00, não deve ser aplicado, por ora, o 

princípio da insignificância, tendo em vista que há indícios de reiteração da conduta 

delitiva por parte do investigado, dentro do prazo de 5 anos, conforme dispõe o 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". 

Manutenção da decisão impugnada. Remessa dos autos ao Conselho Institucional do 

MPF.  
Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pelo não 

provimento do recurso no âmbito deste Colegiado, remetendo-se os autos à PGR/CIMPF 

- CONSELHO INSTITUCIONAL DO MINISTERIO PUBLICO FEDERAL para 

análise, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros Dr. 

Cláudio Dutra Fontella e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen. 

 

Homologação de Arquivamento 

215. Processo: DPF/AM-00883/2014-INQ Voto: 2982/2019 Origem: GABPR10-FPL - 

FILIPE PESSOA DE 

LUCENA  
Relator(a): Dr(a) ROGERIO JOSE BENTO SOARES DO NASCIMENTO  
Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar possível prática do crime descrito no art. 169 do 

CP. Relato de que o investigado, no dia 11/12/2012, teria se apropriado indevidamente de 

R$ 35.900,00 por erro operacional da Caixa Econômica Federal " CEF. Revisão de 

arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Pena máxima cominada ao crime é de 1 (um) ano 

de detenção. Prescrição da pretensão punitiva (CP, art. 109, V), uma vez que já 

transcorreram mais de 4 (quatro) anos desde a data dos fatos. Prosseguimento das 

investigações em relação ao funcionário da CEF por um dos ofícios do Núcleo de Combate 

à Corrupção da PR/AM, visto que há indícios de crime funcional. Homologação do 

arquivamento quanto ao ora investigado (correntista da CEF).  
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. Cláudio Dutra Fontella e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen. 

 

216. Processo: DPF/MBA/PA-00156/2017-INQ Voto: 3202/2019 Origem: GABPRM3-TSM - 

THAIS STEFANO 

MALVEZZI 
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Relator(a): Dr(a) ROGERIO JOSE BENTO SOARES DO NASCIMENTO  
Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar possível prática dos crimes descritos nos arts. 171, 

§ 3º, 299 e 304 do CP. Notícia de que os investigados teriam apresentado documento 

particular falso para obtenção de benefício previdenciário. Revisão de arquivamento (LC nº 

75/93, art. 62, IV). Instauração de ação judicial em desfavor do INSS. Improcedência do 

pedido. Meio supostamente fraudulento (declaração particular falsa) 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 do crime de falsidade 

ideológica ou para a tentativa do crime de estelionato qualificado. Exercício do direito de 

ação, com submissão ao contraditório de tudo aquilo que o segurado acreditava militar em 

favor de sua pretensão, especialmente a declaração particular de atividade rural inidônea. 

Precedentes da 2ª CCR: DPF/MBA/PA-002112016-INQ e DPF/MBA/PA-INQ-

00189/2016, 715ª Sessão de Revisão, de 21/05/2018, unânime. Falta de justa causa para 

prosseguir na persecução penal. Homologação do arquivamento.  
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. 

Cláudio Dutra Fontella e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen. 

 

217. Processo: DPF/PE-00883/2013-IPL Voto: 3203/2019 Origem: COJUD/PRPE - 

COORDENADORIA 

JURÍDICA E DE 

DOCUMENTAÇÃO DA 

PR/PE  
Relator(a): Dr(a) ROGERIO JOSE BENTO SOARES DO NASCIMENTO  
Ementa: Inquérito Policial. Suposto crime de estelionato contra o INSS (CP, art. 171, § 3º). 

Eventuais irregularidades na concessão de pensão por morte. Revisão de arquivamento 

(LC nº 75/93, art. 62, IV). Após a realização de diligências, não foram encontrados 

elementos mínimos de prova capazes de justificar a continuidade da persecução penal. 

Indícios de que o falecido laborava sem registro em determinada empresa e, diante de sua 

morte, a referida pessoa jurídica teria regularizado a situação para viabilizar a percepção 

do benefício pelos dependentes do de cujus, evitando, assim, que fosse acionada na 

Justiça trabalhista, em razão do vínculo irregular. Materialidade delitiva não evidenciada. 

Homologação do arquivamento, sem prejuízo do art. 18 do CPP.  
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. Cláudio Dutra Fontella e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen. 

 

218. Processo: DPF-TAB/AM-

00204/2015-INQ 

Voto: 3113/2019 Origem: GABPRM1-BSD - 

BRUNO SILVA DOMINGOS  
Relator(a): Dr(a) ROGERIO JOSE BENTO SOARES DO NASCIMENTO  
Ementa: Inquérito Policial. Supostos crimes falsidade ideológica (CP, art. 299) e uso de 

documento falso (CP, art. 304). Em 30/10/2015 um homem supostamente peruano fez 

uso de documento falso (RANI), no posto da FUNAI, para tentar obter segunda via 

deste mesmo documento. Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, inciso IV). 

Diligências. Os servidores da FUNAI que realizaram o atendimento informaram que 

não se lembram do fato e que isto ocorre com certa frequência. Apesar de constatada a 

materialidade delitiva, não foi possível identificar a verdadeira identidade do autor do 

crime nem obter qualquer informação sobre o indivíduo. Ausência de autoria. 

Homologação do arquivamento.  
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. Cláudio Dutra Fontella e a Dra. Luiza Cristina Fonseca 

Frischeisen. 

 

219. Processo: PRM/JAL-3427.2018.000060-

4-INQ 

Voto: 3204/2019 Origem: GABPRM2-JRP - 

JOSE RUBENS PLATES  
Relator(a): Dr(a) ROGERIO JOSE BENTO SOARES DO NASCIMENTO  
Ementa: Inquérito Policial. Possível crime descrito no art. 171, § 3º, do CP. Relato de que 

representante legal de pessoa jurídica privada teria dispensado nove de seus empregados 

com o objetivo de fraudar seguro-desemprego. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 

62, IV). Após diligências, verificou-se que a dispensa dos funcionários teria ocorrido em 

razão da falta de movimento de serviços da empresa, e não para recebimento de valores 

indevidos. Inexistência de elementos mínimos de prova capazes de justificar a 

continuidade da persecução penal. Materialidade delitiva não evidenciada. Homologação 

do arquivamento, sem prejuízo do disposto no art. 18 do CPP. 
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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. Cláudio Dutra Fontella e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen. 

 

220. Processo: 1.15.000.000628/2019-45 - Eletrônico  Voto: 3055/2019 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA - 

CEARÁ/MARACANAÚ  
Relator(a): Dr(a) ROGERIO JOSE BENTO SOARES DO NASCIMENTO  
Ementa: Notícia de Fato. Possível prática do crime de estelionato em desfavor do INSS (CP, art. 171, § 

3º) por parte de beneficiário de auxílio de prestação continuada à pessoa com deficiência. 

Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Constata-se dos autos que, após a 

concessão do benefício, a renda familiar do investigado possou a ser maior que a estabelecida 

pela legislação previdenciária. Porém, a informação de que um dos integrantes do núcleo 

familiar do investigado possuía vínculo empregatício foi prestada no momento do requerimento 

do auxílio. Portanto, investigado não omitiu ou prestou falsas informações para que lhe fosse 

concedido o benefício. Concluiu o INSS que não houve dolo na conduta do beneficiário de 

manter a Autarquia Previdenciária em erro, mas sim, houve incidência de erro administrativo. 

Homologação do arquivamento.  
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. 

Cláudio Dutra Fontella e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen. 

 

221. Processo: 1.18.001.000143/2019-30 - Eletrônico  Voto: 3078/2019 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA NO 

MUNICÍPIO DE 

ANÁPOLIS/URUAÇU-

GO  
Relator(a): Dr(a) ROGERIO JOSE BENTO SOARES DO NASCIMENTO  
Ementa: Noticia de fato instaurada para apurar o crime de tráfico de drogas (Lei nº 11.343/2006, art. 33, 

§1º, I), núcleo prescrever, tendo em vista que médica teria pleiteado por meio de ação civil o 

fornecimento do medicamento Addtrex, sem registro na ANVISA, para ela mesma, em razão 

de ser dependente química, tendo seu pedido indeferido na justiça. Em sede de contestação, a 

União verificou que a médica teria prescrito o mesmo remédio tanto para seu filho quanto para 

sua irmã, tendo os mesmos pleiteado na Justiça seu fornecimento. Revisão de arquivamento 

(LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Verifica-se que os fatos narrados são objeto da Noticia de Fato 

Nº 1.18.001.000191/2019-28, no qual foi proferida decisão de homologação de arquivamento 

por esta 2ª CCR na Sessão nº 740, 13/05/2019. Incidência do princípio do ne bis in idem. 

Homologação do arquivamento.  
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. 

Cláudio Dutra Fontella e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen. 

 

222. Processo: 1.23.000.003065/2017-11 - Eletrônico  Voto: 3107/2019 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA - 

PARA/CASTANHAL  
Relator(a): Dr(a) ROGERIO JOSE BENTO SOARES DO NASCIMENTO  
Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Suposto crime de estelionato (CP, art. 171, § 3º) 

perpetrado através de dois saques fraudulentos de seguro-desemprego, nos valores de R$ 

1.235,91 e R$ 1.270,32. Revisão de arquivamento (art. 62, IV, LC 75/93). Diligências. Em 

resposta aos ofícios, foi informado pela SRTE/PA que os saques foram realizados em posto na 

cidade de Mairinque/SP. A gerência da CEF enviou fotocópias dos comprovantes de 

pagamentos da pessoa que se fez passar pelo verdadeiro beneficiário, sendo esta linha 

investigatória (aferição de autoria por laudo grafotécnico) insuficiente para apurar os fatos, vez 

que o noticiante não apontou possível autoria delitiva. Ademais, as imagens das câmeras de 

segurança não foram preservadas. Inexistência de indícios mínimos de autoria delitiva e linha 

investigativa capaz de melhor elucidar os fatos, prejudicado, ainda, dado o lapso temporal 

superior a 5 anos. Falta de justa causa para o prosseguimento do feito. Homologação do 

arquivamento, sem prejuízo do disposto no art. 18 do CPP.  
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. 

Cláudio Dutra Fontella e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen. 

 

223. Processo: 1.26.000.001570/2019-73 - Eletrônico  Voto: 3239/2019 Origem: 

PROCURADORIA DA 



DMPF-e Nº 118/2019- EXTRAJUDICIAL Divulgação: terça-feira, 25 de junho de 2019 Publicação: quarta-feira, 26 de junho de 2019 87 

 

 

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. 

 

REPUBLICA - 

PERNAMBUCO  
Relator(a): Dr(a) ROGERIO JOSE BENTO SOARES DO NASCIMENTO  
Ementa: Notícia de Fato instaurada, a partir de ofício da 14ª Vara do Trabalho de Recife/PE, para apurar 

a possível prática do crime de desobediência. CP, art. 330. Relato de que a Delegacia Regional 

da Receita Federal em Recife/PE teria descumprido ordem judicial de devolução de numerário 

recolhido sob rubrica equivocada. Os valores em questão foram recolhidos em favor do INSS, 

quando, na verdade, pertenciam ao reclamante de uma ação trabalhista. Revisão de 

arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Constatação de que ao contrário de desobedecer a 

ordem judicial em análise, a Delegacia Regional da Receita Federal em Recife/PE tomou as 

medidas cabíveis para tanto, encaminhando o caso para a Delegacia da Receita Federal em 

Salvador/BA, já que é este o domicílio fiscal do reclamante. Carência de indícios suficientes 

para configuração do crime de desobediência. Conduta omissiva não evidenciada. Falta de justa 

causa para dar prosseguimento à persecução penal. Homologação do arquivamento.  
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. 

Cláudio Dutra Fontella e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen. 

 

224. Processo: 1.26.000.004025/2018-58 - Eletrônico  Voto: 3125/2019 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPUBLICA - 

PERNAMBUCO  
Relator(a): Dr(a) ROGERIO JOSE BENTO SOARES DO NASCIMENTO  
Ementa: Notícia de Fato. Possível prática dos crimes descritos nos arts. 168-A e 337-A do CP por parte 

de empresário individual. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Informação da 

Receita Federal de que não há ação fiscal encerrada ou em andamento em face do investigado. 

Insuficiência de elementos que indiquem a ocorrência dos crimes ora em análise. Homologação 

do arquivamento, ressalvado o disposto no art. 18 do CPP.  
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. 

Cláudio Dutra Fontella e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen. 

 

225. Processo: 1.34.001.004832/2018-99 - Eletrônico  Voto: 2862/2019 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA - SÃO 

PAULO  
Relator(a): Dr(a) ROGERIO JOSE BENTO SOARES DO NASCIMENTO  
Ementa: Procedimento Administrativo iniciado a partir de provocação da Justiça Federal Criminal de 

São Paulo, em razão de requerimento de uma ONG de assistência social, para a celebração de 

Acordo de Cooperação Técnica com a Justiça Federal de 1° Grau em São Paulo, com o objetivo 

de conjugar esforços para viabilizar a execução de penas restritivas de direitos e de medidas 

alternativas, consistentes na prestação de serviços à comunidade, nos termos da Portaria n° 4, 

de 06/02/2018, do Juiz Federal Diretor do Foro e Corregedor Permanente dos Serviços 

Auxiliares da Justiça Federal de Primeiro Grau " Seção Judiciária de São Paulo, a qual 

regulamenta os procedimentos para a celebração de tais acordos de cooperação. Revisão de 

arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Manifestação do MPF não se opondo ao acordo. Ajuste 

celebrado. Caso em que não há mais providências a serem tomadas nos autos. Situação análoga 

à prevista no Enunciado nº 67 deste Colegiado. Homologação do arquivamento.  
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. 

Cláudio Dutra Fontella e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen. 

 

226. Processo: 1.35.000.000355/2019-46 - Eletrônico  Voto: 3238/2019 Origem: PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA - 

SERGIPE/ESTANCIA/ITABAIANA  
Relator(a): Dr(a) ROGERIO JOSE BENTO SOARES DO NASCIMENTO  
Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de representação apresentada pelo Secretário de Planejamento do 

Município de Nossa Senhora do Socorro/SE, informando que tal Município está fazendo o 

cadastramento do programa "Minha Casa Minha Vida" por meio do endereço eletrônico 

"www.nossacasasocorro.com.br", no entanto, está circulando (em grupos do aplicativo WhatsApp) 

uma mensagem divulgando um segundo endereço: "www.minhacasameular.com/minhacasa/", 

supostamente para confundir os interessados. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. 

IV). Efetuadas pesquisas aos referidos sites, constatou-se que o primeiro é verídico e responsável 

pelo cadastramento do programa, já o segundo mostra a mensagem "404 not found", indicando a 

inexistência da página. Caso em que não há sequer a visualização do falso sítio na internet, tampouco 

o induzimento a equivocado registro de dados, nem se verifica prejuízo algum àquela 
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municipalidade ou à União que justifique o prosseguimento da persecução penal. Homologação do 

arquivamento.  
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. Cláudio 

Dutra Fontella e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen. 

 

Outras deliberações(Arquivamento) 

227. Processo: 1.33.010.000064/2016-61 Voto: 3198/2019 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA NO 

MUNICÍPIO DE S. 

MIGUEL DO OESTE  
Relator(a): Dr(a) ROGERIO JOSE BENTO SOARES DO NASCIMENTO  
Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Manifestação apresentada perante a Sala de 

Atendimento ao Cidadão. Possível crime descrito no art. 203 do CP por parte de representantes 

de pessoa jurídica privada em detrimento de alguns trabalhadores. Recebimento do 

arquivamento como declínio de atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). 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 MPF para a persecução penal. 

Homologação do declínio ao Ministério Público Estadual.  
Deliberação: 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. 

Cláudio Dutra Fontella e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen. 

 

Dr(a) CLAUDIO DUTRA FONTELLA 

ORIGEM JUDICIAL 

NÃO PADRÃO 

228. Processo: JF-ANA-0004378-

71.2018.4.01.3502-INQ 

Voto: 2957/2019 Origem: JUSTIÇA FEDERAL 

- SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA 

DE ANÁPOLIS  
Relator(a): Dr(a) CLAUDIO DUTRA FONTELLA  
Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar a possível prática do crime descrito no art. 

171, § 3° do Código Penal, uma vez que o noticiante teria contraído empréstimo com 

a CEF, através de correspondente bancário, sendo que, ao receber o valor em sua conta 

bancária, o mesmo foi transferido sem a sua autorização para a conta do próprio 

correspondente. Arquivamento indireto. Discordância do magistrado. Aplicação do 

artigo 28, do CPP c/c art. 62, IV, da LC 75/93. Da análise dos autos, verifica-se que a 

própria CEF assevera não ter sofrido prejuízo, visto que o empréstimo foi regulamente 

quitado pelo noticiante. Tal fato comprova que o suposto crime deu-se, 

exclusivamente, em detrimento do patrimônio de particulares, configurando suposto 

estelionato comum (CP, art. 171). Não ficou constado nenhum envolvimento dos 

empregados da CEF na conduta delituosa, tampouco prejuízo àquela empresa pública, 

haja vista que o procedimento administrativo instaurado no âmbito da referida empresa 

pública concluiu pela ocorrência de irregularidades por falta de observância de regras 

de condutas internas, sem haver qualquer indicação de inserção ou alteração de dados. 

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.  
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). 

Participaram da votação os membros Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá e a Dra. 

Luiza Cristina Fonseca Frischeisen. 

 

229. Processo: JF/MG-0003025-

29.2015.4.01.3816-PEQUEB 

Voto: 3080/2019 Origem: JUSTIÇA 

FEDERAL - SEÇÃO 
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JUDICIÁRIA DO ESTADO 

DE MINAS GERAIS  
Relator(a): Dr(a) CLAUDIO DUTRA FONTELLA  
Ementa: Inquérito Policial. Possível prática dos crimes tipificados nos artigos 241-A do Estatuto 

da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069/90), tendo em vista que foram divulgadas nas 

redes sociais Orkut e Facebook imagens contendo pornografia infantil. 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 

adolescentes pela internet, que fosse suscitado conflito negativo de competência, por 

entender que a Justiça Federal de Teófilo Otoni/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 unidades 

jurisdicionais existentes é matéria interna de cada tribunal, que por óbvio devem respeito 

às normas constitucionais", 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. 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.  
Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela designação 

de outro membro do MPF para prosseguir na persecução penal perante a vara 

especializada da Justiça Federal, 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. 

 

230. Processo: JF-PPR-0004033-

78.2018.4.03.6112-INQ 

Voto: 3285/2019 Origem: JUSTIÇA FEDERAL 

- 12ª SUBSEÇÃO 

JUDICIÁRIA - PRESIDENTE 

PRUDENTE/SP  
Relator(a): Dr(a) CLAUDIO DUTRA FONTELLA  
Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar possível prática dos crimes de apropriação 

indébita, falsificação e uso de documento falso em processo previdenciário. Consta que 

as duas investigadas, na qualidade de advogadas, teriam se apropriado da quantia de 

R$ 24.080,43 pertencentes a autora da ação, e após falsificado a declaração de 

recebimento de atrasados, apresentando-a nos autos da ação previdenciária que corria 

no Juízo da Vara única da Comarca de Regente Feijó/SP. Promoção de declínio em 

razão do documento falso ter sido apresentado perante Juízo Estadual, além do prejuízo 

ter sido suportado por particular. Discordância do Juízo Federal. Aplicação do art. 28 

do CPP c/c art. 62, IV, da LC nº 75/93. Arquivamento indireto. Conforme pontuado 

pelo magistrado, a jurisprudência do STJ é firme no sentido de considerar que " A 

apresentação de recibo de quitação forjado perante a Justiça Estadual investida da 

jurisdição federal (art. 109, § 3º, CF) constituiria uso de documento falso perante 

autoridade federal, atraindo, por consequência, a competência da Justiça Federal para 

o julgamento da ação penal. ["] Uma vez que a apresentação do falso teve por 

finalidade encobrir delitos prévios de apropriação indébita e de falsidade ideológica, 

tem-se hipótese de conexão objetiva (art. 76, II, do CP), devendo todos os fatos serem 

reunidos e julgados no foro federal, nos termos da Súmula 122 desta Corte." CC 

161117/SP, Terceira Seção, Dje 18/12/2018. Verifica-se ser o caso dos autos, sendo 

inadequado o presente declínio de atribuições. Designação de outro membro do MPF 

para prosseguir na persecução penal.  
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). 

Participaram da votação os membros Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá e a Dra. 

Luiza Cristina Fonseca Frischeisen. 
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231. Processo: JF/SP-0014550-

66.2017.4.03.6181-PIMP 

Voto: 2746/2019 Origem: JUSTIÇA FEDERAL 

- SEÇÃO JUDICIÁRIA DO 

ESTADO DE SÃO 

PAULO/SP  
Relator(a): Dr(a) CLAUDIO DUTRA FONTELLA  
Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar possível prática do crime descrito no art. 334-

A do CP. Investigado que foi surpreendido na posse de pacotes de cigarros de origem 

estrangeira, que seriam expostos à venda. Promoção de declínio de atribuição sob o 

argumento de que não há elementos comprovatórios da transnacionalidade da conduta. 

Discordância do Juízo 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 recente da Terceira Seção do STJ, onde a Corte Superior modificou 

seu entendimento: "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.  
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). Participaram 

da votação os membros Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá e a Dra. Luiza Cristina 

Fonseca Frischeisen. 

 

232. Processo: DPF-DRS/MS-0073/2017-

INQ 

Voto: 3067/2019 Origem: SUBSEÇÃO 

JUDICIÁRIA DE 

DOURADOS/MS  
Relator(a): Dr(a) CLAUDIO DUTRA FONTELLA  
Ementa: Inquérito Policial. Crime de contrabando (CP, art. 334-A). Apreensão de 8.660 (oito 

mil, seiscentos e sessenta) maços de cigarros para fins comerciais. MPF: Promoção de 

arquivamento pela aplicação do princípio da insignificância. Discordância do Juiz 

Federal. Aplicação do art. 28 do CPP c/c art. 62, IV, da LC nº 75/93 e Enunciado nº 33 

da 2ª CCR). Acompanho o entendimento da Sétima e Oitava Turmas do Tribunal 

Regional Federal da 4ª Região, que, em julgados recentes deliberaram pela aplicação do 

princípio da insignificância ao crime de contrabando de cigarros, utilizando o parâmetro 

de 01 (uma) caixa, ou seja, 500 (quinhentos) maços. Precedentes da Sétima Turma do 

TRF4 (RCCR 5002984-04.2016.404.7002, julgado em 04/07/2017; ACR 5006844-

19.2016.4.04.7000, juntado aos autos em 22/08/2018, ACR 5002280-

67.2016.4.04.7009, juntado aos autos em 22/08/2018) e da Oitava Turma do TRF4 

(ACR 5004877-30.2016.4.04.7002, juntado aos autos em 27/08/2018). No caso dos 

autos o investigado foi surpreendido na posse de quantidade superior ao parâmetro 

adotado. Impossibilidade de aplicação do princípio da insignificância. Designação de 

outro membro do Ministério Público Federal para prosseguir na investigação, 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.  
Deliberação: 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. 

 

233. Processo: JF-ANA-0000187-

46.2019.4.01.3502-INQ 

Voto: 3075/2019 Origem: JUSTIÇA FEDERAL 

- SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA 

DE ANÁPOLIS 
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Relator(a): Dr(a) CLAUDIO DUTRA FONTELLA  
Ementa: Inquérito Policial instaurado a partir de Representação Fiscal para Fins Penais a fim de 

apurar a possível prática do crime descrito no artigo 2º, II, da Lei nº 8.137/90. Notícia 

de que os gestores de uma empresa privada teriam promovido a retenção de valores 

relacionados com imposto de renda de seus trabalhadores, bem como os descontos das 

respectivas contribuições sociais dos membros durante os anos de 2013 e 2014, sem, 

contudo, terem promovido o recolhimento de referidos valores aos cofres públicos. 

Promoção de arquivamento fundada na ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, 

por se tratar de conduta enquadrada no art. 2º da Lei n. 8.137/90, que é crime formal, 

o qual consumou-se com a omissão da renda referentes aos anos-calendários de 2013 

e 2014, uma vez que os responsáveis pela empresa contam com mais de 70 (setenta) 

anos de idade, estando o prazo reduzido à metade, na forma no art. 115 do CP. 

Discordância do Juízo da 1ª Vara Federal de Anápolis/GO. Remessa dos autos nos 

termos do art. 28 do CPP c/c o art. 62, IV, da LC nº 75/93. No caso em análise, os 

débitos declarados por DCTF e não recolhidos, referentes ao período de 08/2013 a 

09/2014, foram devidamente inscritos em 25/06/2015 e a cobrança judicial encontra-

se em trâmite na 2ª Vara Federa de Anápolis/GO. O pedido de arquivamento com base 

na prescrição considerou apenas os sócios constantes do registro da empresa 

investigada. Houve apuração de que dois dos sócios faleceram e o remanescente conta 

com idade avançada (94 anos). Um dos sócios faleceu em 2013, antes de cessada a 

prática delitiva, aos 76 anos de idade. O outro, por sua vez, faleceu em 2017, também 

aos 76 anos de idade. Assim, a própria idade dos investigados sugerem a possibilidade 

de que, à época dos fatos (2013/2014), a gestão da empresa estivesse a cargo de 

terceiros, familiares ou não. Ademais, o próprio investigado trouxe aos autos indícios 

significativos de que a empresa era de fato gerida por terceiros, os quais seriam os 

verdadeiros responsáveis pelo tributo não recolhido. Não podem ser ignoradas as 

afirmações constantes da peça de fls. 82/87, devidamente acompanhadas de 

documentos que demonstram a verossimilhança das alegações, as quais, se 

confirmadas, configuram verdadeira utilização do Poder Judiciário para a prática de 

crime. Da narrativa extrai-se que os proprietários de fato da empresa teriam utilizado 

interposta pessoa para a prática do crime contra ordem tributária e, posteriormente, 

adquirido a empresa no juízo falimentar, a fim de obterem a sociedade livre das 

obrigações tributárias, tendo em vista os artigos 60, parágrafo único e 141, II, ambos 

da Lei 11.101/2005. Arquivamento que se mostra prematuro. Não homologação do 

arquivamento. Designação de outro membro do Ministério Público Federal para 

prosseguir na persecução penal.  
Deliberação: 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. 

 

234. Processo: JF/JOI/SC-5007472-

79.2019.4.04.7201-PIMP - 

Eletrônico  

Voto: 2898/2019 Origem: JUSTIÇA 

FEDERAL - SUBSEÇÃO 

JUDICIÁRIA DE 

JOINVILLE  
Relator(a): Dr(a) CLAUDIO DUTRA FONTELLA  
Ementa: Notícia de fato instaurada para apurar suposta prática do crime de descaminho praticado 

pela investigada, em razão da apreensão de mercadorias de origem estrangeira em poder 

da mesma, com a ilusão de tributos inferior ao patamar de R$ 20.000,00. Promoção de 

arquivamento por ausência de tipicidade material. Discordância do magistrado. Remessa 

dos autos nos termos do art. 28 do CPP c/c o art. 62, inc. IV, da LC no 75/93. Verifica-se 

que, 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 também a incidência da tese da bagatela. Investigada que apresenta 

vários autos de infração com apreensão de mercadorias nos últimos cinco anos. Hipótese 

de habitual praticante do delito, bem como de efetiva e flagrante ocorrência de lesão à 

ordem tributária. Não incidência do princípio da insignificância. Designação de outro 

membro do MPF para prosseguir na persecução penal.  
Deliberação: 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. 

 

235. Processo: JF/PR/CAS-5000996-

31.2019.4.04.7005-SEM_SIGLA 

- Eletrônico  

Voto: 3406/2019 Origem: JUSTIÇA 

FEDERAL - SUBSEÇÃO 

JUDICIÁRIA DE 

CASCAVEL 
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Relator(a): Dr(a) CLAUDIO DUTRA FONTELLA  
Ementa: Notícia de fato instaurada para apurar suposta prática do crime de descaminho praticado 

pela investigada, em razão da apreensão de mercadorias de origem estrangeira em poder 

da mesma, com a ilusão de tributos no valor de R$ 3.594,23. Promoção de arquivamento 

por ausência de interesse de agir Discordância do magistrado. Remessa dos autos nos 

termos do art. 28 do CPP c/c o art. 62, inc. IV, da LC no 75/93. Verifica-se que, não obstante 

o valor dos tributos iludidos, nesse procedimento, 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. Investigada que 

apresenta cinco autos de infração com apreensão de mercadorias nos últimos cinco anos. 

Hipótese de habitual praticante do delito, bem como de efetiva e flagrante ocorrência de 

lesão à ordem tributária. Não incidência do princípio da insignificância. Designação de 

outro membro do MPF para prosseguir na persecução penal.  
Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, a maioria, deliberou pela não homologação de 

arquivamento, nos termos do voto proferido pelo Dr. Cláudio Dutra Fontella. Restou 

vencida a relatora, Dra. Márcia Noll Barboza. Participou da votação o Dr. José Adonis 

Callou de Araújo Sá. 

 

236. Processo: JF/PR/CAS-5001109-

82.2019.4.04.7005-SEM_SIGLA 

- Eletrônico  

Voto: 2778/2019 Origem: JUSTIÇA 

FEDERAL - SUBSEÇÃO 

JUDICIÁRIA DE 

CASCAVEL  
Relator(a): Dr(a) CLAUDIO DUTRA FONTELLA  
Ementa: Inquérito Policial. Crime de descaminho (CP, art. 334). Tributos iludidos em R$ 6.937,43 

(seis mil, novecentos e trinta e sete reais e quarenta e três centavos). Promoção de 

arquivamento fundada na aplicação do princípio da insignificância. Notícia de 1 reiteração 

na prática do delito de descaminho pelo investigado no ano de 2012. Aplicação do art. 28 

do CPP. Caso em que os tributos incidentes que não ultrapassam o valor de R$ 20.000,00. 

Última reiteração delitiva em 2012, ou seja, há mais de cinco anos da autuação que deu 

origem a estes autos (27/05/2018). Nesse sentido, aplicando-se analogicamente a regra da 

reincidência descrita no art. 64, I do CP, não se mostra razoável considerar para fins de 

reiteração da conduta uma autuação fiscal que supere cinco anos pretéritos. Aplicação do 

princípio da insignificância, tendo em vista que a única autuação fiscal do investigado se 

deu há mais de cinco anos e o valor dos tributos devidos é inferior a R$ 20.000,00. 

Insistência no arquivamento.  
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 a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen. 

 

237. Processo: JF/PR/CAS-5001168-

70.2019.4.04.7005-SEM_SIGLA 

- Eletrônico  

Voto: 3403/2019 Origem: JUSTIÇA 

FEDERAL - SUBSEÇÃO 

JUDICIÁRIA DE 

CASCAVEL  
Relator(a): Dr(a) CLAUDIO DUTRA FONTELLA  
Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de descaminho, tipificado no art. 334 do Código Penal. 

Apreensão de mercadorias de procedência estrangeira em poder do investigado, sem a 

necessária documentação comprobatória de sua regular importação. Tributos iludidos 

calculados em R$ 6.093,79. 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, 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 apresenta outros dois registros de apreensão de 

mercadorias de origem estrangeira, nos últimos cinco anos. Hipótese de efetiva e flagrante 

ocorrência de lesão à ordem tributária. Inaplicabilidade do princípio da insignificância. 

Enunciado nº 49 da 2ª CCR. Designação de outro membro do MPF para prosseguir na 

persecução penal.  
Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, a maioria, deliberou pela não homologação de 

arquivamento, nos termos do voto proferido pelo Dr. Cláudio Dutra Fontella. Restou 

vencida a relatora, Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen. Participou da votação o Dr. 

José Adonis Callou de Araújo Sá. 

 

238. Processo: JF/PR/CAS-5001328-

95.2019.4.04.7005-SEM_SIGLA 

- Eletrônico  

Voto: 2900/2019 Origem: JUSTIÇA 

FEDERAL - SUBSEÇÃO 

JUDICIÁRIA DE 

CASCAVEL  
Relator(a): Dr(a) CLAUDIO DUTRA FONTELLA 
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Ementa: Notícia de fato instaurada para apurar suposta prática do crime de descaminho praticado 

pelo investigado, em razão da apreensão de mercadorias de origem estrangeira em poder 

da mesma, com a ilusão de tributos inferior ao patamar de R$ 20.000,00. Promoção de 

arquivamento por ausência de interesse de agir Discordância do magistrado. Remessa dos 

autos nos termos do art. 28 do CPP c/c o art. 62, inc. IV, da LC no 75/93. Verifica-se que, 

não obstante o valor dos tributos iludidos, nesse procedimento, 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 

apresenta mais de dez autos de infração com apreensão de mercadorias nos últimos cinco 

anos (fl. 42). Hipótese de habitual praticante do delito, bem como de efetiva e flagrante 

ocorrência de lesão à ordem tributária. Não incidência do princípio da insignificância. 

Designação de outro membro do MPF para prosseguir na persecução penal.  
Deliberação: 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. 

 

239. Processo: JF/PR/CAS-5001608-

66.2019.4.04.7005-SEM_SIGLA 

- Eletrônico  

Voto: 2890/2019 Origem: JUSTIÇA 

FEDERAL - SUBSEÇÃO 

JUDICIÁRIA DE 

CASCAVEL  
Relator(a): Dr(a) CLAUDIO DUTRA FONTELLA  
Ementa: Notícias de fato instauradas para apurar suposta prática do crime de descaminho praticado 

por três investigados, em razão da apreensão de mercadorias de origem estrangeira em 

poder dos mesmos, com a ilusão de tributos inferior ao patamar de R$ 20.000,00. Promoção 

de arquivamento por ausência de tipicidade material. Discordância parcial do magistrado. 

Remessa dos autos nos termos do art. 28 do CPP c/c o art. 62, inc. IV, da LC no 75/93. 

Verifica-se que, em relação aos investigados F. A. M. da S. e V. L. R. os tributos iludidos 

foram estimados, respectivamente, em R$ 14.148,06 e R$ 8.102,90, e que não há elementos 

que apontem para a reiteração da conduta pelos mesmos. Homologação do arquivamento. 

Contudo, no que tange ao investigado N. O. M, 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 também a 

incidência da tese da bagatela. Investigado que apresenta outro auto de infração com 

apreensão de mercadorias nos últimos cinco anos. Hipótese de habitual praticante do delito, 

bem como de efetiva e flagrante ocorrência de lesão à ordem tributária. Não incidência do 

princípio da insignificância. Designação de outro membro do MPF para prosseguir na 

persecução penal.  
Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, a maioria, deliberou pela homologação parcial 

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. Restou 

vencida a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen. Participou da votação o Dr. José Adonis 

Callou de Araújo Sá. 

 

240. Processo: JF/PR/CAS-5002637-

54.2019.4.04.7005-SEM_SIGLA 

- Eletrônico  

Voto: 3408/2019 Origem: JUSTIÇA 

FEDERAL - SUBSEÇÃO 

JUDICIÁRIA DE 

CASCAVEL  
Relator(a): Dr(a) CLAUDIO DUTRA FONTELLA  
Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de descaminho, tipificado no art. 334 do Código Penal. 

Apreensão de mercadorias de procedência estrangeira em poder do investigado, sem a 

necessária documentação comprobatória de sua regular importação. Tributos iludidos 

calculados em R$ 2.714,57. 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, 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 apresenta outros dois registros de apreensão de 

mercadorias de origem estrangeira, nos últimos cinco anos. Hipótese de efetiva e flagrante 

ocorrência de lesão à ordem tributária. Inaplicabilidade do princípio da insignificância. 

Enunciado nº 49 da 2ª CCR. Designação de outro membro do MPF para prosseguir na 

persecução penal.  
Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, a maioria, deliberou pela não homologação de 

arquivamento, nos termos do voto proferido pelo Dr. Cláudio Dutra Fontella. Restou 

vencida a relatora, Dra. Márcia Noll Barboza. Participou da votação o Dr. José Adonis 

Callou de Araújo Sá. 
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241. Processo: JF/PR/TOL-5000945-

84.2019.4.04.7016-SEM_SIGLA 

- Eletrônico  

Voto: 3050/2019 Origem: JUSTIÇA 

FEDERAL - SUBSEÇÃO 

JUDICIÁRIA DE TOLEDO  
Relator(a): Dr(a) CLAUDIO DUTRA FONTELLA  
Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar suposta prática do crime de descaminho, em razão 

da apreensão de mercadorias de origem estrangeira em poder dos investigados, com a 

ilusão de tributos no valor de R$ 7.796,98 (sete mil, setecentos e noventa e seis reais e 

noventa e oito centavos). Promoção de arquivamento com base no princípio da 

insignificância. Discordância do Magistrado apenas em relação ao um dos investigados, 

tendo em vista reiteração da conduta. 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. 

O investigado E.M.C., conforme o sistema COMPROT, apresenta outros autos de infração 

com apreensão de mercadorias nos últimos cinco anos contados da data do fato (três 

autuações no ano de 2017). 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.  
Deliberação: 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. 

 

242. Processo: JF-RJ-0001911-

10.2012.4.02.5117-INQ 

Voto: 3405/2019 Origem: JUSTIÇA FEDERAL 

- SEÇÃO JUDICIÁRIA DO 

ESTADO DO RIO DE 

JANEIRO  
Relator(a): Dr(a) CLAUDIO DUTRA FONTELLA  
Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar possível prática do crime descrito no art. 19 

da Lei nº 7.492/86, em virtude de suposta fraude no financiamento para aquisição de 

veículo junto à instituição bancária privada. Remessa dos autos a pedido do Ministério 

Público Estadual. MPF: Promoção de arquivamento fundada na ausência de elementos 

suficientes de autoria delitiva. Discordância do Juízo da 7ª Vara Federal Criminal do 

Rio de Janeiro. Remessa dos autos nos termos do art. 28 do CPP. Conforme 

entendimento pacificado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ¿para a 

configuração do delito descrito no art. 19 da Lei nº 7.492/86, basta a obtenção, 

mediante fraude, de financiamento em instituição financeira com destinação específica 

dos valores obtidos. Em outras palavras, o STJ manteve sua jurisprudência no sentido 

de que o crime tipificado no art. 19 da Lei nº 7.492/86 não exige, para a sua 

configuração, efetivo ou potencial abalo ao Sistema Financeiro¿ (CC nº 161.707/MA, 

Terceira Seção, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 19/12/2018). Nos autos do Conflito 

de Atribuição nº 1.00.000.016527/2018-38, por meio da decisão nº 248/2018, a Exma. 

Sra. Procuradora-Geral da República, em 16/10/2018, adotou entendimento nesse 

sentido e reafirmou a competência da Justiça Federal para processar e julgar eventual 

ação penal envolvendo obtenção fraudulenta de financiamento para aquisição de 

veículo automotor. Tipicidade da conduta investigada. Competência da Justiça Federal. 

Não foram colhidos elementos concretos de autoria aptos a embasar a ação penal, uma 

vez que não foi possível confirmar o óbito do contratante. O ex-gerente de uma das 

empresas que intermediou o financiamento do veículo alegou que não se recordava do 

nome do operador do banco responsável pelo financiamento e que era de sua atribuição 

a separação dos documentos apresentados pelos compradores para arquivamento na 

loja e encaminhamento à financeira, não lhe cabendo a verificação da idoneidade 

documental, mas sim à financeira. Outro suspeito, que atuou na empresa financeira, 

afirmou que não se recorda do financiamento em questão, visto que faz mais de 60 

análises de documentos por mês, e raramente mantinha contato com os clientes. 

Homologação do arquivamento.  
Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, a maioria, deliberou pela homologação do 

arquivamento, nos termos do voto proferido pelo Dr. Cláudio Dutra Fontella. Restou 

vencida a relatora, Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen. Participou da votação o 

Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá. 

 

243. Processo: JF-RJ-5018091-

54.2018.4.02.5101-INQ - 

Eletrônico  

Voto: 3229/2019 Origem: JUSTIÇA FEDERAL 

- SEÇÃO JUDICIÁRIA DO 

ESTADO DO RIO DE 

JANEIRO  
Relator(a): Dr(a) CLAUDIO DUTRA FONTELLA 
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Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar a prática do crime de tráfico internacional de 

entorpecentes (art. 33 c/c art. 40, I, da Lei nº 11.343/06), tendo em vista a apreensão 

realizada em 07/08/2015, pela Receita Federal, no Aeroporto Internacional do Rio de 

Janeiro, de uma encomenda postal contendo 2.200 gramas de material entorpecente 

(maconha), remetida dos Estados Unidos para Goiânia/GO. MPF: promoção de 

arquivamento fundada na ausência de autoria. Discordância do magistrado, com 

fundamento na necessidade de aprofundamento das investigações. CPP, art. 28. 

Verifica-se dos autos que a suposta remetente da encomenda não consta nos bancos de 

dados da INTERPOL do país de origem. Ademais, o nome utilizado é bastante simples 

e comum, o que evidencia não ser realmente a identificação do remetente, até porque 

é usual que o agente utilize de nome e endereço falsos para remeter substâncias ilícitas. 

O destinatário da encomenda foi ouvido e negou envolvimento com o fato, não tendo 

sido apurado nenhum elemento probatório que demonstrasse o contrário. Fato ocorrido 

em 2015, sem que nenhuma circunstância nova tenha sido apresentada. Ausência de 

linha investigatória potencialmente idônea. Orientação n° 26/2016 da 2ª CCR. 

Insistência no arquivamento.  
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 a Dra. Luiza Cristina 

Fonseca Frischeisen. 

 

244. Processo: JFRS/PFU-5002022-

58.2019.4.04.7104-PIMP - 

Eletrônico  

Voto: 3274/2019 Origem: JUSTIÇA 

FEDERAL DO RIO 

GRANDE DO SUL - 

SUBSEÇÃO JUDICIARIA 

DE PASSO FUNDO  
Relator(a): Dr(a) CLAUDIO DUTRA FONTELLA  
Ementa: Procedimento Investigatório instaurado para apurar a prática dos crimes previstos nos art. 

334 e 334-A, ambos do Código Penal. Apreensão de 250 (duzentos e cinquenta) maços de 

cigarros de origem estrangeira, sem documentação comprobatória de sua regular 

introdução no país, 02 (dois) cobertores de casal com fronhas e 11 (onze) tapetes, em 

16/08/2017. Promoção de arquivamento fundada no princípio da insignificância. 

Discordância do Magistrado. Aplicação do art. 28 do CPP c/c art. 62, IV da LC 75/93. 1) 

No caso, considero evidenciado o atendimento dos vetores delineados no julgamento do 

HC n° 101074 do Supremo Tribunal Federal para a aplicação do princípio da 

insignificância, sendo injustificável o prosseguimento da investigação que, certamente, 

não se coaduna com a "necessidade de se dar efetividade à repressão ao contrabando de 

vulto", premissa que serviu de fundamento à própria edição da Orientação nº 25/2016 por 

este Colegiado. Ressalto, neste ponto, que me filio ao 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. O 

Relator do precedente citado ressaltou em seu voto que "O posicionamento da Corte, em 

consonância com os precedentes do STF, no sentido da inaplicabilidade do princípio ao 

contrabando de cigarros, apenas é excepcionado quando for ínfima a quantidade de 

cigarros encontrados em poder do acusado, atingindo de forma mínima erário, a indústria 

e a saúde, não demonstrando a conduta possuir significativo grau de reprovabilidade, o que 

justifica plenamente a aplicação do preceito destipificante. Tenho entendimento de que a 

insignificância em tal tipo penal é possível de ser aplicada quando não implica o 

contrabando de mais do que uma caixa de cigarros (...)". Precedente: TRF4 5002984-

04.2016.404.7002. 2) Apreensão de mercadorias desprovidas de documentação regular de 

importação. Diante da lei vigente, da doutrina e dos precedentes do STF e STJ aplicáveis 

ao caso, forçoso reconhecer que 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 MPF 75/2012 e 130/2012). Insistência 

no arquivamento.  
Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, a maioria, 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. Restou 

vencido o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá. Participou da votação a Dra. Luiza Cristina 

Fonseca Frischeisen. 

 

245. Processo: JFRS/SLI-5000086-

89.2019.4.04.7106-RPCR - 

Eletrônico  

Voto: 2895/2019 Origem: JUSTIÇA 

FEDERAL DO RIO 

GRANDE DO SUL - 

SUBSEÇÃO JUDICIARIA 
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DE SANTANA DO 

LIVRAMENTO  
Relator(a): Dr(a) CLAUDIO DUTRA FONTELLA  
Deliberação: Retirado de pauta pelo relator 

 

246. Processo: JF-SOR-0000827-

28.2019.4.03.6110-INQ 

Voto: 3263/2019 Origem: JUSTIÇA FEDERAL 

- 10ª SUBSEÇÃO 

JUDICIÁRIA - 

SOROCABA/SP  
Relator(a): Dr(a) CLAUDIO DUTRA FONTELLA  
Ementa: Inquérito Policial instaurado a partir de Representação Fiscal para Fins Penais a fim de 

apurar a possível prática do crime descrito no artigo 2º, II, da Lei nº 8.137/90. Empresa 

privada teve valores não recolhidos à União, apresentados em DIRF'S, que não foram 

declarados em DCTF relativos a competências dos anos de 2009 a 2011. Promoção de 

arquivamento fundada na ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, por entender 

o Procurador oficiante tratar-se de conduta enquadrada no art. 2º da Lei n. 8.137/90, 

que é crime formal, o qual consumou-se com a omissão da renda referentes aos anos-

calendários de 2009 a 2011. 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 nº 75/93. Ao 

que se percebe, a narrativa dos ilícitos tributários constantes do procedimento 

administrativo fiscal indicam, ao menos em juízo de cognição sumária, que a conduta 

ora investigada se amoldaria ao tipo previsto no art. 1º, I, da Lei nº 8.137/90, pois se 

está diante de uma rara situação em que o contribuinte efetuou a retenção a título de 

IR na fonte, mas não declarou, fato este que gera a necessidade de autuação fiscal, 

ensejando a ocorrência de lançamento de ofício. A pessoa jurídica investigada reteve 

o imposto de renda na fonte sobre os valores pagos a seus empregados, repassando 

com insuficiência, e não confessou os débitos em DCTF. Assim, no presente caso 

especificamente, a empresa nada declarou, ou seja, não efetuou o autolançamento 

(lançamento por homologação) previsto no art. 150 do CTN. Analisando a mídia 

encaminhada pela Receita Federal que contém dois processos administrativos que 

geraram a representação fiscal para fins penais, observa-se a existência da lavratura de 

2 (dois) autos de infração decorrentes do mesmo modus operandi, ou seja, não 

declaração de valores de IR retido na fonte durante os anos de 2009 a 2011. Na mídia 

consta um processo administrativo que envolve IR retido na fonte dos anos de 2010 

até 2011, cujo valor original remonta em R$ 77.833,15, tendo havido constituição 

definitiva do crédito em 26/11/2017. Consta também outro processo administrativo que 

envolve IR retido na fonte do ano de 2009, em montante de R$ 26.033,04, cuja 

constituição do crédito tributário também ocorreu em 26/11/2017. Logo, está-se diante 

da lavratura de dois autos de infração que formalizaram dívidas que sequer haviam 

sido informadas pelo contribuinte. Enquadramento da conduta na previsão do art. 1º, 

I, da Lei nº 8.137/90, ficando prejudicada a tese da prescrição, já que o tipo penal em 

questão possui pena máxima em abstrato de 5 (cinco) anos de reclusão. Autos de 

Infração lavrados, respectivamente, em dezembro de 2015 e dezembro de 2014. 

Arquivamento que se mostra prematuro. Designação de outro membro do Ministério 

Público Federal para prosseguir na persecução penal.  
Deliberação: 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. 

 

247. Processo: JF-SOR-0001919-

75.2018.4.03.6110-INQ 

Voto: 3079/2019 Origem: JUSTIÇA FEDERAL 

- 10ª SUBSEÇÃO 

JUDICIÁRIA - 

SOROCABA/SP  
Relator(a): Dr(a) CLAUDIO DUTRA FONTELLA  
Ementa: Inquérito Policial. Crime de contrabando (CP, art. 334-A). Apreensão de 

aproximadamente 2.000 (dois mil) maços de cigarros para fins comerciais. MPF: 

Promoção de arquivamento pela aplicação do princípio da insignificância. 

Discordância do Juiz Federal. Aplicação do art. 28 do CPP c/c art. 62, IV, da LC nº 

75/93 e Enunciado nº 33 da 2ª CCR). Acompanho o entendimento da Sétima e Oitava 

Turmas do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que, em julgados recentes 

deliberaram pela aplicação do princípio da insignificância ao crime de contrabando de 

cigarros, utilizando o parâmetro de 01 (uma) caixa, ou seja, 500 (quinhentos) maços. 

Precedentes da Sétima Turma do TRF4 (RCCR 5002984-04.2016.404.7002, julgado 

em 04/07/2017; ACR 5006844-19.2016.4.04.7000, juntado aos autos em 22/08/2018, 

ACR 5002280-67.2016.4.04.7009, juntado aos autos em 22/08/2018) e da Oitava 

Turma do TRF4 (ACR 5004877-30.2016.4.04.7002, juntado aos autos em 
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27/08/2018). No caso dos autos o investigado foi surpreendido na posse de quantidade 

superior ao parâmetro adotado. Impossibilidade de aplicação do princípio da 

insignificância. Designação de outro membro do Ministério Público Federal para 

prosseguir na investigação, 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.  
Deliberação: 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. 

 

248. Processo: JF/SP-0010497-

76.2016.4.03.6181-INQ 

Voto: 2974/2019 Origem: JUSTIÇA FEDERAL 

- SEÇÃO JUDICIÁRIA DO 

ESTADO DE SÃO 

PAULO/SP  
Relator(a): Dr(a) CLAUDIO DUTRA FONTELLA  
Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar possível ocorrência do crime descrito no art. 

163, parágrafo único, III, do CP. O investigado, frustrado com a demora no atendimento 

e recusa na liberação de seu FGTS, teria desferido um chute na porta de vidro da agência 

da CEF. Dano causado avaliado em R$ 300,00. Promoção de arquivamento fundada na 

ausência de indícios de dolo. Discordância do Juízo da 5ª Vara Federal Criminal de São 

Paulo. Aplicação do art. 28 do CPP c/c art. 62, IV da LC 75/93. Ouvido, o investigado 

confirmou que chutou a porta de vidro da agência bancária por ter ficado nervoso, visto 

que seu atendimento demorou muito, bem como teve a percepção de que o segurança 

havia travado a porta giratória, quando de sua passagem, de forma provocativa. O dano 

doloso ao bem não restou configurado de plano. Possibilidade de reparação civil do 

dano. Ultima ratio do direito penal. Insistência no arquivamento.  
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 a Dra. Luiza Cristina Fonseca 

Frischeisen. 

 

249. Processo: JF/URA-0003229-

13.2018.4.01.3802-NOTCRI 

Voto: 2565/2019 Origem: JUSTIÇA 

FEDERAL - SUBSEÇÃO 

JUDICIÁRIA DE 

UBERABA/MG  
Relator(a): Dr(a) CLAUDIO DUTRA FONTELLA  
Ementa: Inquérito policial. Suposta prática do crime de desobediência (CP, art. 330), em razão do 

descumprimento de ordem de Juízo Trabalhista, por secretária de associação hospitalar 

beneficente, consistente no não fornecimento de informações. Promoção de arquivamento 

fundada na atipicidade da conduta. Discordância do magistrado. CPP, art. 28. Sabe-se que 

para a configuração do crime de desobediência não basta apenas o descumprimento de 

ordem legal de funcionário público, sendo indispensável que a ordem atenda os seguintes 

requisitos: 1) intimação pessoal transmitida diretamente a quem tem o dever legal de 

cumprir a ordem. 2) não fazer previsão de sanção de natureza civil, processual civil ou 

administrativa, e 3) advertir o destinatário da ordem que o eventual não cumprimento 

caracteriza crime. No caso, não houve o preenchimento do primeiro requisito, já que a 

investigada, secretária do hospital beneficente, responsável pelo recebimento de 

correspondências, ao que tudo indica não era quem tinha dever legal do cumprimento da 

ordem. Ainda, verifica-se que o expediente foi endereçado de forma genérica, sem a 

identificação específica do responsável pelo seu cumprimento. Ausência de prova da 

intimação pessoal do destinatário da ordem ou de seu conhecimento por outro meio apto 

a demonstrar a ciência inequívoca do conteúdo da determinação judicial. Insistência no 

arquivamento.  
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 a Dra. Luiza Cristina Fonseca 

Frischeisen. 

 

250. Processo: TRF4-5003679-

51.2013.4.04.7005-ACR - 

Eletrônico  

Voto: 2938/2019 Origem: TRIBUNAL 

REGIONAL FEDERAL DA 

4ª REGIÃO  
Relator(a): Dr(a) CLAUDIO DUTRA FONTELLA  
Ementa: AÇÃO PENAL. MPF: DENÚNCIA PELA PRÁTICA DO CRIME DO ART. 273, § 1º-

B, INC. I, DO CP. CONDENAÇÃO PELO CRIME CITADO, COM APLICAÇÃO DO 

PRECEITO SECUNDÁRIO PREVISTO NO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06. 

APELAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PELO TRIBUNAL E CONDENAÇÃO PELA 
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PRÁTICA DO CRIME DO ART. 334, DO CP. NÃO CONHECIMENTO DO 

RECURSO ESPECIAL. BAIXA DOS AUTOS E NEGATIVA DE OFERECIMENTO 

DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO PELO MPF (ART. 89 DA LEI 

N° 9.099/95). APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 28 DO CPP. APLICAÇÃO DA 

SÚMULA 696 DO STF. PRESSUPOSTOS LEGAIS. CONHECIMENTO DA 

REMESSA. CAPITULAÇÃO FIRMADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 337 DO STJ. 

DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO DO MPF PARA EXAMINAR OS 

REQUISITOS SUBJETIVOS E EVENTUAL CONCESSÃO DA PROPOSTA DA 

BENESSE AO RÉU. 1. Apelação criminal interposta pela defesa do acusado, em face 

de sentença penal que o condenou pelo crime contido na denúncia formulada pelo 

Ministério Público Federal (art. 273, § 1º-B, inc. I, do CP), aplicando, todavia, as penas 

cominadas no preceito secundário previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/06, haja vista que 

o denunciado foi flagrado trazendo do Paraguai cerca de 120 cartelas de PRAMIL, com 

20 comprimidos cada uma, e 40 cartelas de CIALIS, cada uma com 02 comprimidos, 

medicamentos sem registro na ANVISA. 2. Ao se manifestar, o TRF 4ª Região 

desclassificou a conduta para o crime de contrabando (CP, art. 334). 3 O parquet interpôs 

recurso especial que, contudo, não foi conhecido, baixando-se os autos a PRM " 

Cascavel para manifestação acerca do oferecimento da suspensão condicional do 

processo, ocasião na qual o membro oficiante entendeu indevido o oferecimento da 

benesse processual tendo em vista sua preclusão, já que o referido instituto tem por 

essência/objetivo evitar a análise da culpabilidade do agente, antes da instrução, 

desburocratizando o processo, devendo ser oferecida juntamente com o oferecimento da 

denúncia. 4. Encaminhamento dos autos a esta Câmara, em analogia ao artigo 28 do CPP 

c/c a Súmula 696 do Supremo Tribunal Federal. Conhecimento da remessa. 5. Não 

assiste razão ao Procurador da República oficiante, haja vista que o caso desperta a 

incidência da Súmula 337 do STJ "É cabível a suspensão condicional do processo na 

desclassificação do crime e na procedência parcial da pretensão punitiva." 6. Tendo em 

vista que superada a discussão acerca do requisito objetivo, já que a pena cominada ao 

crime previsto no art. 334 do CP é de 01 (um) ano de reclusão, e o Membro ministerial 

oficiante negou o oferecimento da benesse sem adentrar na análise dos requisitos 

subjetivos legais correspondentes, verifica-se a necessidade de aferir se tais requisitos 

estão presentes, ou não, para a concessão da graça processual ao agente infrator. 7. 

Designação de outro Membro do MPF para examinar oferecimento da proposta, ou não, 

da SURSIS processual ao réu.  
Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela designação 

de outro Membro do MPF para examinar oferecimento da proposta, ou não, da SURSIS 

processual ao réu, 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 INTERNA 

NÃO PADRÃO 

251. Processo: SR/DPF/MA-00148/2019-INQ Voto: 3030/2019 Origem: GABPRM3-LLFC - 

LEONARDO LUIZ DE 

FIGUEIREDO COSTA  
Relator(a): Dr(a) CLAUDIO DUTRA FONTELLA  
Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. CONFLITO NEGATIVO DE ATRIBUIÇÕES ENTRE 

MEMBROS DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. SUPOSTA PRÁTICA DO 

DELITO PREVISTO NO ART. 261 DO CP. INVESTIGADA QUE, NO INTERIOR DE 

AERONAVE, TENTOU FUMAR E PROFERIU INSULTOS À TRIPULAÇÃO. 

ATRIBUIÇÃO DO SUSCITANTE (PRM/NITERÓI). 1. Inquérito policial instaurado para 

apurar a possível prática do delito previsto no art. 261 do Código Penal, cometido pela 

investigada no interior de aeronave da companhia Gol, no trecho Rio de Janeiro " São Luís. 

2. O Procurador da República oficiante na Procuradoria da República no Maranhão (ora 

suscitado) promoveu o declínio de atribuições à Procuradoria da República no Rio de 

Janeiro sob o argumento de que "O local e momento consumativo do fato não foram 

delimitados, como bem alegou a autoridade policial (fls. 17/18); os relatos só evidenciam 

que o tumulto ocorreu durante o voo. Assim, considerando o disposto no caput do art. 72 

do CPP, a competência será determinada pelo local de residência da investigada." 3. O 

Procurador da República oficiante na Procuradoria da República em Niterói (ora 

suscitante), por sua vez, suscitou o presente conflito negativo de atribuição, considerando, 

em síntese, que "uma vez que o crime ocorreu durante o voo, aplica-se a regra prevista no 

art. 90 do CPP, a qual estabelece que, neste caso, a competência será do local em que a 

aeronave pousar, após a consumação do crime." 4. Por certo, o lugar do crime é o ideal para 

a sua apuração, tanto pela maior facilidade de colheita de provas acerca dos fatos e 

circunstâncias do delito, como também pela própria finalidade da pena que é a prevenção 

geral. 5. O art. 90 do CPP tem por base a indeterminação ou a dificuldade de definição do 



DMPF-e Nº 118/2019- EXTRAJUDICIAL Divulgação: terça-feira, 25 de junho de 2019 Publicação: quarta-feira, 26 de junho de 2019 99 

 

 

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. 

 

local do crime para estabelecer que os delitos praticados a bordo de aeronave, no espaço 

aéreo nacional devem ser processados e julgados pela justiça da comarca onde se verificar 

o pouso após o crime, ou pela comarca de onde houver partido a aeronave. 6. De acordo 

com a regra esculpida no art. 90 do CPP, tendo em vista que o pouso ocorreu em território 

nacional, a comarca competente seria São Luís/MA. 7. In casu, tanto a investigada quanto 

a testemunha vivem no estado do Rio de Janeiro, logo, ainda que a aeronave tenha pousado 

no Maranhão, aquele é o local mais adequado, sob o ponto de vista da colheita probatória, 

para a continuidade das investigações. 8. De fato, o procedimento deve tramitar no local em 

que a colheita de provas seja facilitada, medida que traz notórios benefícios à persecução 

penal (Precedente 2ª CCR: Voto n° 6163/2018, Processo n° 2017.50.01.500896-0). 9. 

Fixação da atribuição do suscitante (PRM/Niterói).  
Deliberação: 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. 

 

252. Processo: SR/DPF/MG-02122/2016-INQ Voto: 3044/2019 Origem: NUCRIMJ/PRMG - 

NÚCLEO CRIMINAL 

JUDICIAL DA PR/MG  
Relator(a): Dr(a) CLAUDIO DUTRA FONTELLA  
Ementa: Conflito negativo de atribuições entre membros do Ministério Público Federal e do 

Ministério Público do Estado de Minas Gerais. Possível prática do crime de ameaça (CP, 

art. 147), perpetrado pelo investigado, através de sítio eletrônico, em face dos alunos e 

professores da Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade Federal de 

Minas Gerais. Remessa à PGR. Encaminhamento dos autos à 2ª CCR para manifestação. 1) 

Investigado postou, em página eletrônica, que "mataria o máximo de degenerados que 

encontrasse no campus", "A UFMG acabou com a minha vida e eu vou descontar tudo que 

fizeram comigo na FAFICH", "vou explodir as salas de aula e matar os professores e alunos 

drogados, viados e lésbicas", "usarei bombas e duas pistolas. Já estou aprendendo a fazer 

as bombas pela internet em sites do ISIS" "quero ver eles se arrastando com pedaços" e 

"agora estou comprando os materiais pras bombas". In casu, verifica-se que as ameaças se 

dirigiram não só aos alunos, mas também aos professores da UFMG. Sob essa perspectiva, 

tem-se que a ameaça está entrelaçada com a função pública desempenhada pelos 

professores. Os fatos relatados evidenciam a prática de infração penal praticada em 

detrimento de bens, serviços ou interesses da União ou de suas entidades autárquicas ou 

empresas públicas. 2) Ainda que assim não fosse, as declarações podem configurar a prática 

de atos preparatórios de terrorismo (artigo 2º, § 1º, I, da Lei 13.260/2016), que, em casos 

como o presente, merecem total atenção da sociedade em geral e em especial das 

autoridades responsáveis pelo combate ao terrorismo. 3) Incidência do Enunciado nº 15, 

constante da Portaria PGR/MPF nº 732/2017: "O conflito de atribuições entre Ministério 

Público Federal e Ministério Público diverso do Federal somente será conhecido quando o 

declínio no órgão federal for homologado pela respectiva Câmara de Coordenação e 

Revisão do MPF, considerando tratar-se de ato complexo". Não sendo o caso de homologar 

o declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual, desnecessário é o retorno dos autos 

à PGR para deliberação. Não homologação do declínio e devolução dos autos à PR/MG 

para prosseguimento nas investigações, 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 

MPF.  
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). Participaram 

da votação os membros Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá e a Dra. Luiza Cristina 

Fonseca Frischeisen. 

 

253. Processo: 1.00.000.013449/2018-10 Voto: 2803/2019 Origem: PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA - 

SERGIPE/ESTANCIA/ITABAIANA  
Relator(a): Dr(a) CLAUDIO DUTRA FONTELLA  
Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar possível prática do crime descrito no art. 19 da Lei nº 

7.492/86, em virtude de suposta fraude no financiamento para aquisição de veículo junto à 

instituição bancária privada. Remessa dos autos a pedido do Ministério Público Estadual. Conflito 

de Atribuições suscitado pelo Procurador da República oficiante na PR/SE. Enunciado nº 15 do 

Gabinete da PGR. Não ratificação, por esta 2ª CCR, do declínio de atribuições ao Parquet local. 

Conforme entendimento pacificado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "para a 

configuração do delito descrito no art. 19 da Lei nº 7.492/86, basta a obtenção, mediante fraude, de 

financiamento em instituição financeira com destinação específica dos valores obtidos. Em outras 

palavras, o STJ manteve sua jurisprudência no sentido de que o crime tipificado no art. 19 da Lei nº 

7.492/86 não exige, para a sua configuração, efetivo ou potencial abalo ao Sistema Financeiro" (CC 
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nº 161.707/MA, Terceira Seção, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 19/12/2018). Nos autos do 

Conflito de Atribuição nº 1.00.000.016527/2018-38, por meio da decisão nº 248/2018, a Exma. Sra. 

Procuradora-Geral da República, em 16/10/2018, adotou entendimento nesse sentido e reafirmou a 

competência da Justiça Federal para processar e julgar eventual ação penal envolvendo obtenção 

fraudulenta de financiamento para aquisição de veículo automotor. Tipicidade da conduta 

investigada. Competência da Justiça Federal. Não homologação do declínio de atribuições. 

Devolução dos autos à PR/SE para dar prosseguimento à apuração, facultando-se ao Procurador da 

República oficiante, se for o caso, postular, com fundamento em sua independência funcional, a 

designação de outro membro para tanto, nos termos do Enunciado nº 3 do CIMPF.  
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). Participaram da votação os membros Dr. 

José Adonis Callou de Araújo Sá e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen. 

 

254. Processo: 1.28.000.000178/2019-32 - Eletrônico  Voto: 3349/2019 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA - RIO 

GRANDE DO 

NORTE/CEARÁ-MIRIM  
Relator(a): Dr(a) CLAUDIO DUTRA FONTELLA  
Ementa: NOTÍCIA DE FATO. CESSÃO DE CRÉDITO. ALIENAÇÃO OU ONERAÇÃO 

FRAUDULENTA DE COISA PRÓPRIA. TRIBUTOS DA UNIÃO. EVIDENTE INTERESSE 

DA UNIÃO. ATRIBUIÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. 1. Notícia de Fato 

instaurada em razão de informações enviadas pela Procuradoria da Fazenda Nacional do Rio 

Grande do Norte, em que se relatou possível crime de alienação ou oneração fraudulenta de 

coisa própria, que afetaria o recebimento de tributos devidos à União, decorrentes da cessão 

dos créditos que a Companhia Imobiliária Vale do Ceará-Mirim tinha a receber nos autos do 

processo n° 0017894-28.2008.4.01.3400. 2. O Procurador da República oficiante promoveu o 

declínio da atribuição, por entender que os delitos de estelionato teriam sido praticados entre 

particulares. 3. A Procuradoria da Fazenda esclareceu que "a Cia imobiliária Vale do Ceará 

Mirim, CNPJ n. 08.003.402/0001-51, compõe a lista de grandes devedores da PFN/RN, posto 

ostentar um estoque de débitos inscritos em Dívida Ativa da União que hoje é superior a R$ 

160 milhões de reais, cuja cobrança se alonga por mais de 20 anos perante diversas execuções 

fiscais em trâmite perante a Justiça Federal de Natal, Ceará Mirirm e Justiça do Trabalho". 4. 

Tendo havido, em tese, a prática de crime em prejuízo de crédito " e, pois, de interesse " da 

União, como in casu, patente a competência da Justiça Federal para seu julgamento, nos termos 

do art. 109, IV, da Constituição da República, e, via da consequência, do Ministério Público 

Federal para a persecução penal. 5. Atribuição do Ministério Público Federal para prosseguir 

nas investigações.  
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). Participaram da votação os 

membros Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen. 

 

255. Processo: 1.30.001.000812/2019-79 - Eletrônico  Voto: 2744/2019 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPUBLICA - RIO DE 

JANEIRO  
Relator(a): Dr(a) CLAUDIO DUTRA FONTELLA  
Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. CRIME DE CONTRABANDO DE CHARUTOS. VENDER OU 

EXPOR À VENDA (CP, ART. 334-A, §1º, IV). APREENSÃO DE CIGARROS DE ORIGEM 

ESTRANGEIRA. MPF: DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÕES. ENUNCIADO Nº 32 DA 2ª CCR. 

COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. INTERESSE FEDERAL ORIGINÁRIO. 

ATRIBUIÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL PARA PROSSEGUIR NA 

INVESTIGAÇÃO. 1. Notícia de fato instaurada para apurar a possível prática do crime de 

contrabando (CP, art. 334-A, §1º, IV), tendo em vista a apreensão de 50 charutos de marca 

estrangeira (cubanos), para fins de revenda. 2. O Procurador da República oficiante promoveu 

o declínio de suas atribuições ao Ministério Público Estadual, ressaltando não haver nos autos 

indícios de crime de competência federal. 3. O declínio de atribuições não reúne condições de 

prosperar. 4. A Corte Superior firmou, recentemente, novo entendimento no sentido de que não 

há necessidade de se perquirir a respeito da transnacionalidade da conduta do agente que pratica 

o delito de contrabando, uma vez que há interesse da União na investigação do mesmo. (CC 

160.748/SP) 5. Na hipótese de contrabando de cigarros/charutos, 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 bem 

jurídico protegido pelo tipo penal é, acima de tudo, a saúde pública, um dos objetivos da Política 

Nacional de Controle do Tabaco, bem como, e ainda que por via transversa, os interesses de 

arrecadação da União, já que o comércio de cigarros contrabandeados afeta a indústria nacional, 

pela concorrência desleal e predatória, bem como a arrecadação, que é substancialmente 



DMPF-e Nº 118/2019- EXTRAJUDICIAL Divulgação: terça-feira, 25 de junho de 2019 Publicação: quarta-feira, 26 de junho de 2019 101 

 

 

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. 

 

reduzida pela substituição do consumo de cigarros importados e ou aqui produzidos de forma 

lícita. 7. 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 Conselho Institucional do Ministério Público Federal.  
Deliberação: Pedido de vista realizado por Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN. 

 

256. Processo: DPF/AM-00832/2012-INQ Voto: 3179/2019 Origem: GABPR4-HSVL - 

HENRIQUE DE SA 

VALADAO LOPES  
Relator(a): Dr(a) CLAUDIO DUTRA FONTELLA  
Ementa: Inquérito Policial autuado para apurar possível prática do crime de estelionato (CP, art. 

171, § 3º). Suposta falsificação de cheques de conta mantida junto à Caixa Econômica 

Federal com tentativa de depósito do valor no Banco Itaú. Promoção de arquivamento 

com base na ausência de interesse por ser o ato de menor relevância, bem como não se 

encontrar no rol de prioridades eleitas pelo MPF. Revisão do arquivamento (LC nº 75/93, 

art. 62, IV). No presente caso, em que pese o cheque ter sido devolvido por fraude, sem 

gerar prejuízo à correntista, faz-se necessário a regular instrução do feito para apurar a 

autoria do delito, visto que estão incompletas as diligências determinadas, uma vez que 

não há notícias do retorno da carta precatória enviada para oitiva dos investigados (fl. 

144). De fato, diante dos indícios de autoria, é necessário o aprofundamento dos elementos 

probatórios. Arquivamento prematuro. Designação de outro membro do Ministério 

Público Federal para dar prosseguimento à persecução penal. Não homologação do 

arquivamento.  
Deliberação: 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. 

 

257. Processo: DPF/SR-AL-00141/2016-INQ Voto: 3275/2019 Origem: GABPRM2-MAGS - 

MANOEL ANTONIO 

GONCALVES DA SILVA  
Relator(a): Dr(a) CLAUDIO DUTRA FONTELLA  
Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar notícia de possível prática do crime descrito no 

art. 171, § 3º, do CP. A investigada apresentou documentos falsos a fim de comprovar 

suposto trabalho em atividade rural e requerer benefício previdenciário. Promoção de 

arquivamento fundamentada na ocorrência da prescrição em perspectiva, com base na 

pena in concreto entre a data do fato e a denúncia. Ademais, alegou o Procurador Oficiante 

que "(...) considerando-se que o único e último saque ocorreu em 04/12/2009, que a pena 

mínima cominada ao referido delito é de um ano e quatro meses de reclusão, torna-se 

processualmente inútil o prosseguimento das investigações ou o oferecimento de 

denúncia, haja vista que entre a data do fato e a presenta data já decorreu o lapso temporal 

de 9 (nove) anos sem que ocorresse o primeiro marco interruptivo " recebimento da 

denúncia (art. 117, I, do CP)". Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). De 

acordo com o Enunciado nº 28 desta 2ª CCR é: "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". Incidência da 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". Considerando que a pena 

máxima abstratamente cominada ao crime previsto no art. 171, §3º, do CP é de 6 (seis) 

anos e 8 (oito) meses de reclusão e que o único saque ocorreu em 04/12/2009, a extinção 

da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva estatal somente ocorrerá no ano de 

2021, conforme a regra prevista no art. 109, III, do CP. Não homologação do 

arquivamento. 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.  
Deliberação: Pedido de vista realizado por Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN. 

 

258. Processo: 1.00.000.007668/2019-41 - Eletrônico  Voto: 2818/2019 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA NO 

MUNICÍPIO DE 

LUZIÂNIA/FORMOSA-

G  
Relator(a): Dr(a) CLAUDIO DUTRA FONTELLA 
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Ementa: Notícia de fato instaurada a partir de relatório de fiscalização realizado pela Seção de Inspeção 

do Trabalho da Superintendência Regional do Trabalho no Distrito Federal. Possível prática do 

crime descrito no art. 149 do CP. Relato de que 87 (oitenta e sete) trabalhadores foram 

resgatados de fazenda situada no município de Sítio d"Abadia/GO, onde trabalhavam no cultivo 

de café. Manifestação do MPF pelo arquivamento do feito por entender não configurados o 

ilícito penal referido. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Resumidamente, 

constam as seguintes informações no relatório de fiscalização elaborado pelo Ministério do 

Trabalho e Emprego: a) os trabalhadores recebiam R$ 15,00 reais por saca de café, sendo uma 

descontada, por dia, para custeio da alimentação; b) os trabalhadores não possuíam 

equipamento de proteção individual; c) ausência de instalação sanitária no local de trabalho 

(relatos de que os trabalhadores faziam as necessidades no meio da lavoura); d) não 

disponibilização de água potável na lavoura (trabalhadores pegavam água em um córrego ou 

sanca); e) alojamento precário. Assim, os trabalhadores estavam submetidos a uma realidade 

degradante de trabalho. A situação, tal como exposta nos autos, justifica o prosseguimento das 

investigações. Não homologação do arquivamento e designação de outro membro do MPF para 

dar prosseguimento à persecução penal.  
Deliberação: 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. 

 

PADRÃO 

Homologação do Declínio de atribuição 

259. Processo: DPF/CAX-0185/2015-IPL Voto: 3230/2019 Origem: GABPRM2-HRP - 

HIGOR REZENDE PESSOA  
Relator(a): Dr(a) CLAUDIO DUTRA FONTELLA  
Ementa: 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), arrecadada durante busca e apreensão 

deflagrada no âmbito da Operação Canção do Exílio. Revisão de declínio (Enunciado nº 

33 " 2ª Câmara). Verifica-se que embora os fatos tenham sido apurados em cumprimento 

de solicitação do Juízo Federal, carece de demonstração a relação de conexão entre seu 

objeto e os fatos investigados na referida operação. Cumpre ressaltar que o investigado 

sequer foi denunciado na Ação Penal em trâmite no TRF 1ª Região, relativa a citada 

operação, em virtude da ausência de conexão. Nessa esteira, tem-se que 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. 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.  
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). Participaram da votação os 

membros Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen. 

 

260. Processo: DPF/RO-0053/2018-INQ Voto: 2820/2019 Origem: GABPR7-JGAS - 

JOAO GUSTAVO DE 

ALMEIDA SEIXAS  
Relator(a): Dr(a) CLAUDIO DUTRA FONTELLA  
Ementa: Inquérito Policial. Suposto crime de moeda falsa (CP, art. 289, § 1º). Apreensão de 2 

(duas) cédulas contrafeitas em poder do investigado. 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.  
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). Participaram da votação os 

membros Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá e a Dra. Luiza Cristina Fonseca 

Frischeisen. 

 

261. Processo: JF-PIR-0000214-

11.2019.4.03.6109-PIMP 

Voto: 3064/2019 Origem: GABPRM3-LZLF - 

LEANDRO ZEDES LARES 

FERNANDES  
Relator(a): Dr(a) CLAUDIO DUTRA FONTELLA  
Ementa: Procedimento Investigatório Criminal instaurado a partir de cópia de processo oriundo 

da 1ª Vara de Família e Sucessões em Rio Claro, onde foi identificada a possível prática 

do delito de falsidade por parte do investigado, consistente na utilização de CPF 
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duplicado, com numeração e grafias diversas. Remessa dos autos nos termos do art. 28 

do CPP c/c o art. 62, inc. IV, da LC no 75/93. In casu, verificou-se que o investigado 

falsificou o documento com o objetivo de obter empréstimo perante instituição 

bancária particular. Narração que amolda-se ao delito de estelionato. 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 atuar no caso. Inteligência do art. 109, IV, da Constituição Federal. 

Competência da Justiça Comum Estadual. Declínio de atribuições ao Ministério 

Público Estadual.  
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). 

Participaram da votação os membros Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá e a Dra. 

Luiza Cristina Fonseca Frischeisen. 

 

262. Processo: SPF/BA-00452/2017-INQ Voto: 2955/2019 Origem: GABPR001-RNBM 

- RUY NESTOR BASTOS 

MELLO  
Relator(a): Dr(a) CLAUDIO DUTRA FONTELLA  
Ementa: Inquérito policial instaurado para apurar o crime de roubo qualificado (CP, art. 157, § 2º, 

I e II), em razão do roubo de uma carga, transportada através da BR 324, em Simões 

Filho/BA. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Ausência de 

elementos que indiquem a existência de organização criminosa com atuação interestadual 

ou transnacional. Fatos que não evidenciam ofensa a bens, serviços ou interesse direto e 

específico da União, ou de suas entidades autárquicas ou empresas públicas federais. 

Ausência de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério 

Público Federal para a persecução penal. Precedente STJ (CC 152994, Reynaldo Soares 

da Fonseca, 20/09/2017). Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público 

Estadual.  
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). Participaram da votação os 

membros Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá e a Dra. Luiza Cristina Fonseca 

Frischeisen. 

 

263. Processo: 1.11.001.000136/2019-99 - Eletrônico  Voto: 2706/2019 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA NO 

MUNICÍPIO DE 

ARAPIRACA/S IPANEM  
Relator(a): Dr(a) CLAUDIO DUTRA FONTELLA  
Ementa: 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 agentes públicos municipais. Revisão de declínio de 

atribuições (Enunciado nº 32 " 2ª CCR). Movimentações decorrentes, a princípio, de aplicação 

irregular de recursos públicos municipais. 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.  
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). Participaram da votação os membros 

Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen. 

 

264. Processo: 1.14.000.001036/2019-88 - Eletrônico  Voto: 3024/2019 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA - BAHIA  
Relator(a): Dr(a) CLAUDIO DUTRA FONTELLA  
Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime de estelionato praticado mediante obtenção fraudulenta de 

empréstimo consignado e de cartão de crédito junto à instituição financeira privada, que 

terminou por descontar valores de seu benefício previdenciário (CP, art. 171). 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. 
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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). Participaram da votação os membros 

Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen. 

 

265. Processo: 1.14.002.000064/2019-68 - Eletrônico  Voto: 2805/2019 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA NO 

MUNICÍPIO DE CAMPO 

FORMOSO-BA  
Relator(a): Dr(a) CLAUDIO DUTRA FONTELLA  
Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime de apropriação indébita (art. 168, CP). Revisão de declínio 

(Enunciado n° 32, 2ªCCR). A noticiante alega que o advogado contratado para patrocinar os 

interesses da sua irmã em ação onde buscava obter benefício assistencial de prestação 

continuada, não teria repassado o valor integral de RPV expedida em favor da mesma. 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.  
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). Participaram da votação os membros 

Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen. 

 

266. Processo: 1.19.000.000594/2019-40 - Eletrônico  Voto: 3185/2019 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPUBLICA - 

MARANHAO  
Relator(a): Dr(a) CLAUDIO DUTRA FONTELLA  
Ementa: Notícia de Fato. Suposta ocorrência do crime de roubo (CP, art. 157, §2º, I e II) contra agência 

dos Correios situada em Bequimão/MA. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 33 " 

2ª CCR). Constata-se dos autos que foi subtraída a quantia de R$ 32.087,47 (trinta e dois mil, 

oitenta e sete reais e quarenta e sete centavos) pertencente ao Banco Postal e R$ 34,28 

pertencentes aos Correios. Danos inexpressivo ao serviço postal. 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-0000735-11.2017.4.05.8100-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.  
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). Participaram da votação os membros 

Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen. 

 

267. Processo: 1.22.000.001100/2019-59 - Eletrônico  Voto: 3197/2019 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPUBLICA - MINAS 

GERAIS  
Relator(a): Dr(a) CLAUDIO DUTRA FONTELLA  
Ementa: 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 pessoa física. Revisão de declínio de atribuições 

(Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Movimentações decorrentes, a princípio, de fatos descortinados 

na "Operação Sodoma", como os crimes de organização criminosa, concussão, extorsão, 

corrupção, fraudes a licitações e processuais, praticados no âmbito do Poder Executivo do 

Estado do Mato Grosso. 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.  
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). Participaram da votação os membros 

Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen. 

 

268. Processo: 1.24.003.000264/2018-83 - Eletrônico  Voto: 3105/2019 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA NO 

MUNICÍPIO DE PATOS-

PB 
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Relator(a): Dr(a) CLAUDIO DUTRA FONTELLA  
Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime de exercer atividade de que esta impedido por decisão 

administrativa (CP, art.205). Advogado que protocolou 19 processos em sede de Juizado 

Especial em Patos após ter sido suspenso de maneira cautelar pela 2ª Vara da Comarca de 

Sousa/PB. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Oficiada, a OAB 

esclareceu que o causídico encontra-se regularmente escrito no quadro, mas que responde por 

dois processos administrativos disciplinares. Para a configuração do crime em comento é 

necessário que haja decisão administrativa impedindo o exercício da atividade profissional. No 

caso, como a infração se deu perante uma decisão judicial, o crime praticado será o 

desobediência (CP, art. 330). Contudo, verifica-se que o descumprimento de medida cautelar 

foi imposta pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Sousa, devendo o caso ser apurado pelo 

Ministério Público Estadual. 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.  
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). Participaram da votação os membros 

Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen. 

 

269. Processo: 1.25.000.005592/2018-69 - Eletrônico  Voto: 3271/2019 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPUBLICA - PARANA  
Relator(a): Dr(a) CLAUDIO DUTRA FONTELLA  
Ementa: Procedimento Investigatório Criminal instaurado a partir de notícia-crime, narrando suposta 

prática do delito previsto no art. 326 do Código Eleitoral (injúria eleitoral), em que figuraria 

como autora Deputada Federal que, em ato de campanha, teria chamado o noticiante de 

"nazista" e "canalha". Revisão de declínio (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). A despeito de os fatos 

terem se dado durante o processo eleitoral, ocorreram entre os interlocutores, alheios ao 

conceito de "Propaganda Eleitoral". Nem a investigada, nem o noticiante eram candidatos, visto 

que, ao tempo dos fatos, a investigada já havia sido eleita e o noticiante não era candidato a 

cargo eleitoral. Ausência de qualquer elemento de informação capaz de justificar a atribuição 

do Ministério Público Eleitoral para a persecução penal. Homologação do declínio de 

atribuições ao Ministério Público Estadual.  
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). Participaram da votação os membros 

Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen. 

 

270. Processo: 1.25.008.000193/2019-12 - Eletrônico  Voto: 3176/2019 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA NO 

MUNICÍPIO DE PONTA 

GROSSA-PR  
Relator(a): Dr(a) CLAUDIO DUTRA FONTELLA  
Ementa: Notícia de Fato. Sala de Atendimento ao Cidadão. Suposta prática de crime de tráfico ilícito de 

entorpecentes (Lei nº 11.343/06, art. 33) praticado cidade de Ponta Grossa/PR. Revisão de 

declínio (Enunciado nº 32 desta 2ª CCR/MPF). Tráfico interno. Inexistência de indícios de 

internacionalidade na conduta encetada. 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.  
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). Participaram da votação os membros 

Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen. 

 

271. Processo: 1.28.000.000574/2019-60 - Eletrônico  Voto: 3094/2019 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA - RIO 

GRANDE DO 

NORTE/CEARÁ-MIRIM  
Relator(a): Dr(a) CLAUDIO DUTRA FONTELLA  
Ementa: Notícia de Fato. Representação encaminhada por meio da Sala de Atendimento ao Cidadão, na 

qual o noticiante relata possível esquema de pirâmide financeira através de atividades de 

investimento relacionadas à sociedade empresária. Revisão de declínio (Enunciado nº 32). 

Fraude assemelhada ao esquema de pirâmide, que se caracteriza por oferecer a seus associados 

uma perspectiva de lucros, remuneração e benefícios futuros irreais, cujo pagamento depende 

do ingresso de novos investidores. Aplicação da Súmula nº 498 do STF. Ausência de indícios 

de crime contra o Sistema Financeiro Nacional. Carência de elementos de informação capazes 

de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal. Precedente da 
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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.  
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). Participaram da votação os membros 

Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen. 

 

272. Processo: 1.29.000.001405/2019-18 - Eletrônico  Voto: 3174/2019 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPUBLICA - RIO 

GRANDE DO SUL  
Relator(a): Dr(a) CLAUDIO DUTRA FONTELLA  
Ementa: Notícia de Fato. Possível prática do crime de fraude processual (CP, art. 247) por parte de 

reclamante em ação trabalhista, que teria agido de má-fé ao tentar produzir prova contrária à 

verdade dos fatos, o que poderia caracterizar ilícito. O reclamante interpôs ação em face de seu 

empregador postulando reverter sua demissão por justa causa, bem como o pagamento de 

verbas trabalhistas. Em síntese, ele teria comprado no supermercado um refrigerador e um 

micro-ondas, fazendo uso de seu cartão de débito "Cartão Cidadão". Após a realização da 

compra, lhe foi informado que deveria devolver as mercadorias, visto que não poderia ter usado 

o cartão cidadão para adquirir os produtos. Diante disso, afirmou que tão logo fosse ressarcido 

do valor pago devolveria os produtos. Além disso, relatou que ficou sabendo pela mídia que 

podia realizar a compra com o cartão cidadão. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado 

n° 33 - 2ª CCR). As informações contidas nos autos da reclamação trabalhista denotam o 

possível envolvimento de funcionários na prática de efetivar vendas de produtos aceitando o 

pagamento por meio de Cartão Cidadão. Referido instrumento tem como principal função 

acompanhar o extrato e ver o saldo do FGTS, mês a mês, a fim de evitar surpresas no momento 

de uma rescisão trabalhista, ver saldo do PIS, acompanhar o contrato de financiamento 

estudantil, receber abono salarial e rendimento do PIS, receber seguro-desemprego e saldo da 

conta do FGTS, limitado aos valores estipulados pela CEF. Não caracterizado o delito de fraude 

processual (CP, art. 347), visto que o reclamante relatou a sua versão fatos, a qual foi 

desconstituída posteriormente pelas provas produzidas em juízo. Remanesce, contudo, possível 

delito de estelionato (CP, art. 171) em prejuízo da empresa reclamada, uma vez que não foram 

debitados os valores das mercadorias adquiridas da conta junto à CEF. 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.  
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). Participaram da votação os membros 

Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen. 

 

273. Processo: 1.29.000.003972/2018-10 - Eletrônico  Voto: 2802/2019 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA NO 

MUNICÍPIO DE 

LAJEADO-RS  
Relator(a): Dr(a) CLAUDIO DUTRA FONTELLA  
Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar a ocorrência dos delitos de fraude à execução, falsidade 

ideológica e patrocínio infiel (CP, arts. 177, 299 e 355) no âmbito da Vara do Trabalho de 

Estrela/RS, por empresa particular. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 " 2ª 

CCR). In casu, constatou-se que foi ajuizada uma reclamatória trabalhista simulada, com o 

objetivo de obter vantagem indevida, em prejuízo dos credores habilitados em processo 

falimentar. Não obstante a gravidade dos fatos narrados, verifica-se a ausência de infração penal 

praticada em detrimento de bens, serviços ou interesses da União que justifique a competência 

da Justiça Federal, uma vez que a Justiça do Trabalho foi apenas o meio utilizado para o 

cometimento do delito. Possível lesão ao patrimônio dos credores. Inexistência de elementos 

de informação capazes de legitimar, no momento, a atribuição do Ministério Público Federal 

para persecução penal. Homologação do declínio em favor do Ministério Público Estadual.  
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). Participaram da votação os membros 

Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen. 

 

274. Processo: 1.30.001.001319/2019-76 - Eletrônico  Voto: 3350/2019 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPUBLICA - RIO DE 

JANEIRO  
Relator(a): Dr(a) CLAUDIO DUTRA FONTELLA 
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Ementa: Notícia de Fato. Manifestação apresentada através do DIGI-DENUNCIA. Narram os 

representantes, em síntese, uma série de irregularidades e situações que teriam sofrido por parte 

de membros do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro e de Juíza do Estado do Rio de 

Janeiro. Revisão de declínio (Enunciado nº 32). Fatos envolvendo particulares e agentes 

públicos estaduais. Não verificação 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.  
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). Participaram da votação os membros 

Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen. 

 

275. Processo: 1.30.001.001425/2019-50 - Eletrônico  Voto: 2940/2019 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPUBLICA - RIO DE 

JANEIRO  
Relator(a): Dr(a) CLAUDIO DUTRA FONTELLA  
Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de representação sigilosa formulada perante Sala de 

Atendimento ao Cidadão. Narra o noticiante que teria enfrentado problemas em operação de 

troca de amortecedores do seu automóvel particular, tendo sido necessário retornar por diversas 

vezes ao estabelecimento, não tendo sido ofertada nota fiscal pelos serviços prestados. Revisão 

de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). A recalcitrância por parte do 

estabelecimento em fornecer nota fiscal por serviços prestados pode configurar, em tese, o 

delito previsto o art. 1º da Lei 8.137/90, o que induz a atribuição estadual para a investigação. 

Fatos que não evidenciam ofensa a bens, serviços ou interesse direto e específico da União, ou 

de suas entidades autárquicas ou empresas públicas 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.  
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). Participaram da votação os membros 

Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen. 

 

276. Processo: 1.30.001.001692/2019-27 - Eletrônico  Voto: 3022/2019 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPUBLICA - RIO DE 

JANEIRO  
Relator(a): Dr(a) CLAUDIO DUTRA FONTELLA  
Ementa: Notícia de Fato. Representação encaminhada por meio da Sala de Atendimento ao Cidadão, na 

qual o noticiante relata possível esquema de pirâmide financeira através de atividades de 

investimento relacionadas à sociedade empresária. Revisão de declínio (Enunciado nº 32). 

Fraude assemelhada ao esquema de pirâmide, que se caracteriza por oferecer a seus associados 

uma perspectiva de lucros, remuneração e benefícios futuros irreais, cujo pagamento depende 

do ingresso de novos investidores. Aplicação da Súmula nº 498 do STF. Ausência de indícios 

de crime contra o Sistema Financeiro Nacional. Carência de elementos de informação capazes 

de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a 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.  
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). Participaram da votação os membros 

Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen. 

 

277. Processo: 1.30.005.000014/2019-15 - Eletrônico  Voto: 3280/2019 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA NO 

MUNICÍPIO DE 

NITEROI-RJ  
Relator(a): Dr(a) CLAUDIO DUTRA FONTELLA  
Ementa: Notícia de Fato instaurada em virtude do recebimento de cópia de peças de processo em trâmite 

no 1° Juizado Especial Federal de Niterói, informando a ocorrência de possível crime de 

estelionato (CP, art. 171, §3º) praticado pelo Hospital Oftalmológico Santa Beatriz. Segundo 

consta, o referido hospital, que possui convênio com a Fundação Municipal de Saúde, teria 

recebido o valor de R$ 1.700,00 para realização de procedimento (Injeção Intra-Vítrea), valor 

muito acima do indicado na tabela de referência do SUS (R$ 82,28). Revisão de declínio 

(Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Diligências. Informações prestadas pela Magistrada revelam que 

não houve prejuízo suportado pela União. Vantagem indevida cobrada de paciente para 

procedimentos médico/hospitalares abrangidos pelo Sistema Único de Saúde. Prejuízo 

exclusivamente ao particular. Ausência de elementos de informação capazes de justificar a 
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atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal. Homologação do declínio de 

atribuições ao Ministério Público Estadual.  
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). Participaram da votação os membros 

Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen. 

 

278. Processo: 1.34.001.001085/2019-18 Voto: 2834/2019 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA - SÃO 

PAULO  
Relator(a): Dr(a) CLAUDIO DUTRA FONTELLA  
Ementa: Notícia de Fato. Sala de Atendimento ao Cidadão. Representante informa que através do 

aplicativo WhatsApp estaria sendo disponibilizado um link para acesso a um grupo fechado, 

também do referido aplicativo, chamado "Pedofilia gay 0 a 99 anos". Possível crime tipificado 

nos artigos 241-A do Estatuto da Criança e do Adolescente " ECA (Lei 8.069/90). Revisão de 

declínio (Enunciado nº 32 - 2ª CCR). O fato de o crime ser cometido por meio da internet não 

é suficiente para firmar a competência da Justiça Federal, sendo necessárias a prova da 

transnacionalidade da conduta e a existência de tratado ou convenção internacional, nos termos 

do art. 109, V, da Constituição. Existência da Convenção Internacional sobre Direitos da 

Criança da qual o Brasil é signatário (Decreto 99.710/1990, art. 1º). Ausência da 

transnacionalidade da conduta no caso, requisito também exigido para atrair a competência da 

Justiça Federal para processar e julgar o crime e, consequentemente, a atribuição do Ministério 

Público Federal, para a persecução penal. "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). Precedentes do STJ: AgRg no HC 236.783/SP, Quinta Turma, julgado em 

16/02/2016, DJe 08/03/2016; CC 128.140/SP, Terceira Seção, julgado em 14/05/2014, DJe 

02/02/2015; CC 103.011/PR, Terceira Seção, julgado em 13/03/2013, DJe 22/03/2013. 

Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.  
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). Participaram da votação os membros 

Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen. 

 

279. Processo: 1.34.001.002840/2019-81 - Eletrônico  Voto: 2450/2019 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA - SÃO 

PAULO  
Relator(a): Dr(a) CLAUDIO DUTRA FONTELLA  
Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de manifestação sigilosa perante a Sala de Atendimento ao 

Cidadão, comunicando suposta prática de pirâmide financeira. O noticiante relata ter efetuado 

duas transferências bancárias para a conta de determinada empresa nos valores de R$ 10.000,12 

e de R$ 17.000,12, mediante a promessa de que a quantia seria investida e no período de seis 

meses renderia 512%. Não houve o pagamento dos rendimentos, motivo pelo qual pediu-se 

providências. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). A empresa 

noticiada estaria obtendo recursos de terceiros mediante a falsa promessa de pagamento de 

remuneração, o que caracteriza possível crime contra a economia popular ou 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.  
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). Participaram da votação os membros 

Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen. 

 

280. Processo: 1.34.012.000253/2019-29 Voto: 2874/2019 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA NO 

MUNICÍPIO DE 

SANTOS-SP  
Relator(a): Dr(a) CLAUDIO DUTRA FONTELLA 
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Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de manifestação sigilosa feita através da Sala de Atendimento 

ao Cidadão. Relato feito por um militar da ativa acerca de diversas irregularidade, bem como 

suposta prática de crimes e transgressões contra militares da Marinha do Brasil na Capitania 

dos Portos de São Paulo. Narra o representante, em síntese: "(...) temos nos últimos meses, 

vários processos judiciais movidos pelos militares dessa Capitania por motivos diversos, mas 

o mais recorrente é o abuso de autoridade, pois, infelizmente, o pessoal só reclama quando 

mexem violentamente com as questões particulares de cada um, ficando a parte fiscalizatória 

da administração meio que...abandonada...ninguém tem coragem ou disposição. (") Não 

conseguimos mais vir apenas para desempenhar nossas funções, que muitas vezes são 

suprimidas até mesmo as nossas qualificações técnicas para dar espaço aos caprichos e pior, ao 

abuso de autoridade por parte dos nossos comandantes (...)". 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 outros militares em local submetido à administração 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.  
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). Participaram da votação os membros 

Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen. 

 

281. Processo: 1.34.040.000144/2018-93 - Eletrônico  Voto: 3015/2019 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA NO 

MUNICÍPIO DE 

REGISTRO-SP  
Relator(a): Dr(a) CLAUDIO DUTRA FONTELLA  
Ementa: Notícia de Fato. Representação encaminhada por meio da Sala de Atendimento ao Cidadão, na 

qual o noticiante relata possível esquema de pirâmide financeira. Investigado que captaria 

investidores através do aplicativo WhatsApp. Revisão de declínio (Enunciado nº 32). Fraude 

assemelhada ao esquema de pirâmide, que se caracteriza por oferecer a seus associados uma 

perspectiva de lucros, remuneração e benefícios futuros irreais, cujo pagamento depende do 

ingresso de novos investidores. Aplicação da Súmula nº 498 do STF. Ausência de indícios de 

crime contra o Sistema Financeiro Nacional. Carência de elementos de informação capazes de 

justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a 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.  
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). Participaram da votação os membros 

Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen. 

 

Outras deliberações(Declínio) 

282. Processo: SR/DPF/MA-00140/2018-INQ Voto: 3190/2019 Origem: GABPR6-JGJ - 

JURACI GUIMARAES 

JUNIOR  
Relator(a): Dr(a) CLAUDIO DUTRA FONTELLA  
Ementa: Inquérito Policial. Crime de roubo praticado contra a Empresa Brasileira de Correios e 

Telégrafos " EBCT, no Município de Santa Rita/MA. Relato de que, em 10/09/2017, 

indivíduos não identificados invadiram a agência postal, subtraíram seis encomendas e 

violaram outras quatro. Promoção de declínio de atribuições que se recebe como 

arquivamento. Revisão (LC nº 75/93, art. 62, IV). De início, cumpre registrar que não se 

trata de prejuízo a Banco Postal, a justificar o declínio de atribuições. Nessa esteira, apesar 

da materialidade do delito restar devidamente comprovada, a elucidação da autoria restou 

prejudicada por diversos motivos: o arrombamento ocorreu durante a noite, o circuito 

fechado que a agência dispunha estava prejudicado em razão de arrombamento ocorrido em 

data anterior, a Polícia Federal não foi imediatamente acionada, e todas as diligências 

empregadas para buscar indícios de autoria restaram infrutíferas. Homologação do 

arquivamento.  
Deliberação: 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. 

 

283. Processo: 1.11.001.000450/2017-18 Voto: 3132/2019 Origem: 

PROCURADORIA DA 
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REPÚBLICA NO 

MUNICÍPIO DE 

ARAPIRACA/S IPANEM  
Relator(a): Dr(a) CLAUDIO DUTRA FONTELLA  
Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Possível crime de estelionato contra o INSS (CP, art. 

171, § 3º). Recebimento indevido de parcelas de benefício previdenciário após o óbito do 

titular. Saques referentes às competências de 02/2006 a 07/2010, que causaram prejuízo à 

autarquia federal no valor original de R$ 20.700,00. Possível simulação de contrato com a 

BrasilPrev por funcionários do Banco do Brasil. Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, 

IV) e de declínio de atribuições (Enunciado n° 32). 1) A continuidade da investigação no 

presente caso revela-se infrutífera, uma vez que: I) não há procurador cadastrado; II) os saques 

foram realizados por meio de cartão magnético; III) as imagens dos circuitos internos de 

televisão das agências bancárias são armazenadas por, no máximo, 90 dias; IV) Último 

pagamento ocorrido há 09 (nove) anos. Aplicação da Orientação n° 26/2016 da 2ª CCR, que 

estabelece: "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". Homologação do arquivamento. 2) Com relação ao 

envolvimento de funcionários do Banco do Brasil em suposto contrato simulado com a 

BrasilPrev, cujo objetivo seria atingir metas estabelecidas, não há elementos de informação 

capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a investigação do feito. 

Homologação do declínio de atribuição em favor do Ministério Público Estadual.  
Deliberação: 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 a 

Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen. 

 

284. Processo: 1.27.000.000434/2019-29 - Eletrônico  Voto: 3025/2019 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPUBLICA - PIAUI  
Relator(a): Dr(a) CLAUDIO DUTRA FONTELLA  
Ementa: Notícia de Fato. Suposta prática de crime de tráfico ilícito de entorpecentes (Lei nº 11.343/06, 

art. 33) e exploração de jogos em máquinas caça-níqueis em bares de Teresina. Revisão de 

arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV) e de declínio de atribuições (Enunciado n° 32). 

Diligências. 1) Apreensão de drogas em um dos bares indicados pelo noticiante. Tráfico 

interno. Inexistência de indícios de internacionalidade na conduta encetada. Ausência de 

elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para 

a investigação do feito. Homologação do declínio de atribuição em favor do Ministério Público 

Estadual. 2) Com relação à exploração de jogos em máquinas caça-níqueis, nada foi encontrado 

pela Polícia Federal nos endereços indicados. Assim é que, diante da inexistência das máquinas 

mencionadas, não restou configurado o delito. Ausência de justa causa para o prosseguimento 

do feito. Homologação do arquivamento.  
Deliberação: 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 a 

Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen. 

 

285. Processo: 1.30.001.002341/2018-52 Voto: 3352/2019 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPUBLICA - RIO DE 

JANEIRO  
Relator(a): Dr(a) CLAUDIO DUTRA FONTELLA  
Ementa: NOTICIA DE FATO. POSSÍVEIS CRIMES DO ART. 312 DO CP E LAVAGEM DE 

CAPITAIS. PEDIDO DE DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÕES. REMESSA DOS AUTOS PELA 

2ª CCR À 5ª CCR POR DESPACHO DE MERO ENCAMINHAMENTO, PARA ANÁLISE 

DA ATRIBUIÇÃO. CONFLITO NEGATIVO SUSCITADO PERANTE O CIMPF. 

QUESTÃO DE ORDEM: CONFLITO DIRIMIDO APENAS COM ANÁLISE DOS 

FUNDAMENTOS EXPOSTOS PELO COLEGIADO 5ª CCR, SEM AS RAZÕES DA 2ª 

CÂMARA. NECESSIDADE DE QUE SEJA PROFERIDA NOVA DECISÃO. NO MÉRITO, 

A SUPOSTA UTILIZAÇÃO DE LIDE TRABALHISTA SIMULADA COM O OBJETIVO 

DE DESVIAR RECURSOS DE FUNDAÇÃO CONSTITUI O CRIME PREVISTO NO ART. 

312 DO CP, DE ATRIBUIÇÃO DA 5ª CCR. POSSÍVEL OCORRÊNCIA, TAMBÉM, DO 

CRIME DE LAVAGEM DE CAPITAIS, CUJOS CRIMES ANTECEDENTES, A 

PRINCÍPIO, SE INSEREM NO ROL DE ATRIBUIÇÕES DA 5º CCR, CONSOANTE O 

ENUNCIADO Nº 6 DO CIMPF. 1. Noticia de fato instaurada pra apurar a utilização de lide 

trabalhista simulada, cujo objetivo seria desviar recursos de Fundação para terceiros. 2. O 

Procurador da República oficiante, vislumbrando o cometimento dos crimes de estelionato e 
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lavagem de capitais, declinou de sua atribuição ao Ministério Público Estadual tendo em vista 

que o suposto estelionato praticado pela Fundação em comento não seria suficiente para atrair 

a competência da Justiça Federal para o caso. 3. Recebidos os autos pela 2ª CCR e tendo sido 

verificada a possibilidade de a matéria ser de atribuição da eg. 5ª CCR (Resolução CSMPF n° 

148, art. 2°, § 5°), houve a sua remessa ao referido Colegiado, por despacho de mero 

encaminhamento, nos termos do art. 21,§4º, da Resolução CSMPF n° 180. 4. A 5ª Câmara, por 

sua vez, suscitou diretamente conflito negativo de atribuições no CIMPF, por considerar que a 

supostas irregularidades cometidas pelos responsáveis legais da Fundação já teriam sido objeto 

de condenação por improbidade administrativa. 5. O CIMPF deu provimento ao conflito, 

fixando a atribuição da 2ª CCR. 6. Questão de ordem: o procedimento adotado no presente caso 

acabou por levar à análise do CIMPF um "conflito negativo de atribuições" entre Câmaras, em 

que, de um lado, se tem um mero despacho de encaminhamento proferido monocraticamente 

pelo Relator da 2ª CCR, nos termos do art. 21, §4º, da Resolução n° 180 do CSMPF e de outro, 

uma deliberação proferida pelo Colegiado da 5ª CCR. 7. Considerando que o conflito negativo 

de atribuições foi dirimido apenas com fundamentos expostos em deliberação proferida pelo 

Colegiado 5ª CCR, sem as razões da 2ª Câmara (que, repise-se, apenas encaminhou os autos 

para verificação de atribuição especializada daquele Órgão), requer-se o conhecimento e 

acolhimento da presente questão de ordem, para que seja anulada a deliberação anterior deste 

CIMPF e seja proferida nova decisão, com apreciação também dos argumentos do Colegiado 

da 2ª CCR. 8. No mérito, verifica-se que as irregularidades apuradas em âmbito cível, que 

ensejaram a condenação de um dos investigados por improbidade administrativa, não são objeto 

de investigação do presente procedimento, que foi instaurado para apurar fato criminoso. 9. Da 

análise detida dos autos, vislumbra-se a possível ocorrência de duas condutas criminosas, quais 

sejam o crime de peculato (CP, art. 312) e lavagem de dinheiro (art. 1º, Lei nº 9.613/98), cujos 

crimes antecedentes, a princípio, se inserem no rol de atribuições da 5ª CCR. 10. Há indícios 

da utilização de lide trabalhista simulada, na qual se buscava a homologação de acordo no valor 

de duzentos mil reais, entre um suposto funcionário e a Fundação (representada por ser 

representante legal), com o intuito de desviar recursos da Fundação para a mão de seu dirigente.  
Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela remessa dos autos 

ao Conselho Institucional do MPF, 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 

286. Processo: DPF/AM-00036/2017-INQ Voto: 2747/2019 Origem: GABPR4-HSVL - 

HENRIQUE DE SA 

VALADAO LOPES  
Relator(a): Dr(a) CLAUDIO DUTRA FONTELLA  
Ementa: Inquérito policial instaurado para apurar a suposta prática do delito previsto no art. 2º, I, 

da Lei 8.137/90. Investigado teria se beneficiado indevidamente do regime de suspensão 

tributária próprio da Zona Franca de Manaus. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 

62, IV). Diligências. Ausência de procedimento instaurado pela Receita Federal do Brasil. 

Inexistência de crédito tributário definitivamente constituído. Crime de natureza material, 

cuja tipificação depende da constituição definitiva do crédito tributário. Súmula 

Vinculante nº 24 do STF. Falta de justa causa, no momento, para justificar o 

prosseguimento da persecução penal. Homologação do arquivamento.  
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 a Dra. Luiza Cristina Fonseca 

Frischeisen. 

 

287. Processo: DPF/AM-00325/2017-INQ Voto: 3304/2019 Origem: GABPR4-HSVL - 

HENRIQUE DE SA 

VALADAO LOPES  
Relator(a): Dr(a) CLAUDIO DUTRA FONTELLA  
Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar notícia de possível prática do crime descrito no 

art. 171, § 3º, do CP, tendo em vista a ocorrência de saques irregulares de benefício 

previdenciário após o óbito do titular. Período de 09/2006 a 03/2010. Manifestação do 

MPF pelo arquivamento do feito com base na antiguidade do fato e na ausência de 

interesse processual (prescrição virtual ou em perspectiva). Revisão de arquivamento (LC 

nº 75/93, art. 62, inc. IV). Esta 2ª Câmara de Coordenação e Revisão já firmou 

entendimento 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). 

No mesmo sentido, a 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". Na hipótese, considerando 

que a pena máxima abstratamente cominada ao crime previsto no art. 171, § 3°, do CP é 
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de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e que o último saque ocorreu em março/2010, 

a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva estatal só ocorrerá no ano 

de 2022, conforme a regra prevista no art. 109, III, do referido diploma. Contudo, no 

presente caso, não foram colhidos elementos mínimos que pudessem apontar a autoria do 

delito. Último fato ocorrido há aproximadamente 9 (nove) anos. Ausência de elementos 

suficientes de autoria delitiva. Inexistência de diligências úteis capazes de modificar o 

panorama probatório atual. Aplicação da Orientação n° 26/2016 da 2ª CCR, que 

estabelece: "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." Homologação 

do arquivamento por fundamento diverso.  
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 a Dra. Luiza Cristina Fonseca 

Frischeisen. 

 

288. Processo: DPF/AM-00828/2012-INQ Voto: 3063/2019 Origem: GABPR4-HSVL - 

HENRIQUE DE SA 

VALADAO LOPES  
Relator(a): Dr(a) CLAUDIO DUTRA FONTELLA  
Ementa: Inquérito Policial. Crime de descaminho (CP, art. 334) praticado por pessoas que 

armazenavam mercadoras estrangeiras em depósito clandestino. Revisão de arquivamento 

(LC nº 75/93, art. 62, IV). Consta dos autos que, após 7 anos de investigações, não foi 

possível identificar os autores do delito. Inexistência de elementos suficientes da autoria 

delitiva. 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.  
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 a Dra. Luiza Cristina Fonseca 

Frischeisen. 

 

289. Processo: DPF/AM-00876/2016-INQ Voto: 3356/2019 Origem: GABPR4-HSVL - 

HENRIQUE DE SA 

VALADAO LOPES  
Relator(a): Dr(a) CLAUDIO DUTRA FONTELLA  
Ementa: Inquérito Policial. Suposto crime de uso de documento falso (CP, art. 304). Mais de 

setenta servidores da FUNASA ajuizaram ação indenizatória, alegando contaminação em 

serviço, durante o combate de endemias, com o uso de determinados agentes químicos. 

Quarenta e cinco processos com petições iniciais semelhantes foram protocoladas pelo 

mesmo escritório de advocacia, com textos genéricos, sem especificação da condição de 

cada autor e dos atuais quadros de saúde. Diante dos indícios de que os requerentes jamais 

estiveram contaminados e da intenção de causar severo prejuízo à União, instaurou-se 

inquérito policial para apurar a ocorrência de fraudes ou ilegalidades perpetrados pelos 

servidores da FUNASA. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). A 

propositura de demanda com informações genéricas ou imprecisas, por si só, não 

configura fraude ou ilicitude com repercussão na esfera criminal. O acesso à justiça é 

assegurado pela Constituição Federal (CF, art. 5º, XXXV) e são previstas sanções no 

Código de Processo Civil para os casos de litigância de má-fé ou irregularidades 

processuais. Ausência de documentos fraudulentos na hipótese em exame. Atipicidade da 

conduta narrada. Homologação do arquivamento.  
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 a Dra. Luiza Cristina Fonseca 

Frischeisen. 

 

290. Processo: DPF/AM-01029/2015-INQ Voto: 2978/2019 Origem: GABPR4-HSVL - 

HENRIQUE DE SA 

VALADAO LOPES  
Relator(a): Dr(a) CLAUDIO DUTRA FONTELLA  
Ementa: Inquérito Policial. Suposto crime de falsa identidade (CP, art. 307). Notícia de que uma 

pessoa desconhecida teria criado uma conta de e-mail com os dados da vítima e feito 

várias representação, em 12/10/2014, em seu nome contra a INFRAERO. Revisão de 

arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). As representações foram feitas em 2014. O delito 

do art. 307 do CP possui pena cominada de 3 meses a 1 ano. Prescrição da pretensão 

punitiva (CP, art. 109, V). Homologação do arquivamento. 
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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 a Dra. Luiza Cristina Fonseca 

Frischeisen. 

 

291. Processo: DPF/MBA/PA-00051/2016-INQ Voto: 2795/2019 Origem: GABPRM3-TSM - 

THAIS STEFANO 

MALVEZZI  
Relator(a): Dr(a) CLAUDIO DUTRA FONTELLA  
Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar a prática dos delitos previstos nos arts. 159 e 288, 

parágrafo único, do Código Penal Brasileiro, tendo em vista os fatos ocorridos em 

11/02/2016, quando o gerente da ECT de Eldorado dos Carajás e seus familiares teriam sido 

sequestrados para que cofre daquela agência fosse aberto, causando um prejuízo de R$ 

62.000,00, aproximadamente. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). 

Diligências. Foram apresentadas fotos de possíveis suspeitos, não sendo nenhum 

reconhecido pelas vítimas. Inexistência de imagens de segurança, de testemunhas e de 

fragmento de impressão digital em condições técnicas para confronto e individualização. 

Falta de elementos mínimos da autoria delitiva e de linha investigativa capaz de esclarecê-

la. Homologação do arquivamento.  
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 a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen. 

 

292. Processo: DPF/MBA/PA-001372016-INQ Voto: 3305/2019 Origem: GABPRM2-LDCF 

- LUCAS DANIEL 

CHAVES DE FREITAS  
Relator(a): Dr(a) CLAUDIO DUTRA FONTELLA  
Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar possível prática dos crimes descritos nos arts. 171, 

§ 3º, 299 e 304 do CP. Notícia de que a investigada teria apresentado documento particular 

falso para obtenção de benefício previdenciário. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 

62, IV). Instauração de ação judicial em desfavor do INSS. Improcedência do pedido. Meio 

supostamente fraudulento (declaração particular falsa de atividade rural) 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 do crime de falsidade 

ideológica ou para a tentativa do crime de estelionato qualificado. Exercício do direito de 

ação, com submissão ao contraditório de tudo aquilo que o segurado acreditava militar em 

favor de sua pretensão, especialmente a declaração particular de atividade rural inidônea. 

Precedentes da 2ª CCR: DPF/MBA/PA-002112016-INQ e DPF/MBA/PA-INQ-

00189/2016, 715ª Sessão de Revisão, de 21/05/2018, unânime. Falta de justa causa para 

prosseguir na persecução penal. Homologação do arquivamento.  
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 a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen. 

 

293. Processo: DPF/MBA/PA-001552016-INQ Voto: 3252/2019 Origem: GABPRM1-AA - 

ALEXANDRE APARIZI  
Relator(a): Dr(a) CLAUDIO DUTRA FONTELLA  
Ementa: Inquérito Policial instaurado em 01/08/2016 para apurar a possível ocorrência do crime 

previsto no art. 155, § 4º, do CP. O noticiante relatou que foi feito um saque na sua conta, 

no valor de R$ 650,00, no dia 13/05/2016. Alega que não sabe quem teria feito tal saque e 

que não autorizou ninguém a fazê-lo, bem como não forneceu seu cartão ou sua senha para 

ninguém. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). O correntista cingiu-se em 

afirmar que não emprestou seu cartão, tampouco autorizou o saque bancário. Não foi 

possível a visualização das imagens internas do circuito de segurança porque não estavam 

mais disponíveis. Oficiada, a CEF não verificou indícios de fraude na movimentação 

questionada, visto que o saque foi efetuado com cartão da conta na máquina de 

autoatendimento. Além disso, não houve contestação do saque administrativamente pelo 

cliente e consequentemente não houve ressarcimento. Ausência de materialidade delitiva e 

indícios de autoria. Inexistência de suporte probatório mínimo para o prosseguimento da 

persecução penal. Incidência da Orientação nº 26/2016. Homologação do arquivamento.  
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 a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen. 

 

294. Processo: DPF/MT-00448/2018-INQ Voto: 3294/2019 Origem: GABPR6-DNRMS - 

DENISE NUNES ROCHA 
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MULLER 

SLHESSARENKO  
Relator(a): Dr(a) CLAUDIO DUTRA FONTELLA  
Ementa: Inquérito Policial. Possível prática do delito de desobediência (CP, art. 330). Revisão de 

arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Consta que o investigado, ao tentar renovar o 

certificado de registro de arma de fogo teve o pedido indeferido, visto que sua posse 

estaria irregular. Diante desse fato, foram enviados e-mails pela Polícia Federal 

informando que a posse irregular configura crime. Documentos comprovam que, ainda 

que extemporaneamente, houve a restituição da arma na Campanha Nacional do 

Desarmamento. Carência elementos capazes de justificar o prosseguimento do feito. Falta 

de justa causa. Homologação do arquivamento.  
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 a Dra. Luiza Cristina Fonseca 

Frischeisen. 

 

295. Processo: DPF/PE-00697/2015-INQ Voto: 2936/2019 Origem: GABPR13-AWSC - 

ANDREA WALMSLEY 

SOARES CARNEIRO  
Relator(a): Dr(a) CLAUDIO DUTRA FONTELLA  
Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar possível prática de crimes contra a honra (CP, 

art. 138, 139 e 140), tendo em vista o envio de correspondências de cunho calunioso, 

difamatório e injurioso, bem como contendo ameaças, a duas pessoas que ocupavam 

cargos de coordenação e chefia na Coordenadoria do Departamento Nacional de Obras 

Contra a Secas (DNOCS). Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Os 

envelopes que continham as correspondências enviadas no mês e agosto de 2015 tinham 

a identificação e o endereço de uma mulher. Contudo, após oitiva da mesma e da 

realização de exame grafotécnico, foi descartada a possibilidade de que ela tenha sido a 

autora dos delitos. Outras pessoas suspeitas foram ouvidas e submetidas a perícia em seu 

material gráfico, não tendo sido obtidos elementos mínimos que permitissem a 

identificação da autoria delitiva. Aplicação do Orientação n. 26 da 2ª CCR. Homologação 

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). Participaram da votação os 

membros Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá e a Dra. Luiza Cristina Fonseca 

Frischeisen. 

 

296. Processo: DPF/PPA/MS-0213/2016-INQ Voto: 3060/2019 Origem: SJUR/PRM-MS - 

SETOR JURIDICO DA 

PRM/PONTA PORA  
Relator(a): Dr(a) CLAUDIO DUTRA FONTELLA  
Ementa: Inquérito policial instaurado para apurar o suposto sequestro de cidadã paraguaia por 

pessoas que se identificaram ora como policiais federais, ora como policiais paraguaios. 

Informações obtidas junto ao Consulado Paraguaio de que a menor encontra-se naquele país, 

após ser presa na cidade de Pedro Juan Caballero, por membros da Polícia Paraguaia, por 

suspeita de integrar grupo terrorista. Existência de fortes indícios de que policias paraguaios 

adentraram em território brasileiro sem autorização, apresentaram-se ao vigilante do prédio 

do MPF como policiais federais, e sequestraram a menor paraguaia, lavrando, após, auto de 

prisão ideologicamente falso, indicando que a prisão teria ocorrido em território paraguaio. 

Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Consta informação nos autos que o 

Procurador da República oficiante determinou a instauração de procedimento investigatório 

criminal para apuração dos fatos noticiados. Aplicação do princípio do ne bis in idem. 

Homologação do arquivamento.  
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 a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen. 

 

297. Processo: DPF/RO-INQ-0498/2017 Voto: 3169/2019 Origem: GABPR5-LGM - 

LUIZ GUSTAVO 

MANTOVANI  
Relator(a): Dr(a) CLAUDIO DUTRA FONTELLA  
Ementa: Inquérito Policial. Possível prática do crime de desenvolvimento clandestino de atividades 

de telecomunicação (art. 183 da Lei n° 9.472/97). Apreensão de rádio transceptor móvel, 

capaz de transmitir e receber sinais na faixa 1, cuja potência é de até 5 Watts. Revisão de 

arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). O equipamento apreendido possui certificado 

de homologação pela ANATEL, com validade indeterminada. Crime não evidenciado, 
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visto tratar-se de equipamento homologado e certificado pelo órgão regulador. Ausência 

de justa causa para deflagração de ação penal. Homologação do arquivamento.  
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 a Dra. Luiza Cristina Fonseca 

Frischeisen. 

 

298. Processo: DPF/ROO-00079/2018-IPL Voto: 2789/2019 Origem: GABPRM2-RBL - 

RAUL BATISTA LEITE  
Relator(a): Dr(a) CLAUDIO DUTRA FONTELLA  
Ementa: Inquérito Policial. Informação encaminhada por Juiz de Direito relatando possível prática 

de crime contra ordem tributária (art. 1º, I, da Lei 8.137/90), por parte de contribuinte que 

teria deixado de recolher impostos à Receita Federal, por meio de omissão em declarações. 

Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Expedido ofício à Receita Federal, 

esta informou que não consta procedimento fiscal em andamento ou encerrado em nome 

do contribuinte. Crime de natureza material, cuja tipificação depende da constituição 

definitiva do crédito tributário. Súmula Vinculante nº 24 do STF. Falta de justa causa, no 

momento, para justificar o prosseguimento da persecução penal. Homologação do 

arquivamento.  
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 a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen. 

 

299. Processo: DPF/RO-0052/2019-INQ Voto: 3138/2019 Origem: GABPR10-FPL - 

FILIPE PESSOA DE 

LUCENA  
Relator(a): Dr(a) CLAUDIO DUTRA FONTELLA  
Ementa: Inquérito Policial. Possível prática de assédio sexual praticado por professor do Instituto 

Federal de Educação, Ciência e Tecnologia (CP, art. 216-A). Informação de que o referido 

professor foi visto entrando em um carro com uma aluna. Revisão de arquivamento (LC 

nº 75/93, art. 62, inc. IV). Diligências. Impossibilidade de identificação de nenhuma 

vítima do assédio sexual. Fatos já apurados pela PRDC/AM. Inexistência de justa causa 

para a persecução penal. Homologação do arquivamento.  
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 a Dra. Luiza Cristina Fonseca 

Frischeisen. 

 

300. Processo: DPF/RO-0182/2018-INQ Voto: 3133/2019 Origem: GABPR7-JGAS - 

JOAO GUSTAVO DE 

ALMEIDA SEIXAS  
Relator(a): Dr(a) CLAUDIO DUTRA FONTELLA  
Ementa: Inquérito Policial. Particular utilizou, perante a Polícia Rodoviária Federal, Carteira 

Nacional de Habilitação " CNH falsa. Oferecimento de denúncia em razão do uso. 

Declaração do investigado de que teria adquirido o documento falso por meio de um 

despachante, mediante o pagamento de R$ 700,00. O presente procedimento foi 

instaurado para apurar o crime previsto no art. 297 do CP (falsificação de documento 

público). Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Não foi possível determinar 

a autoria da falsificação através de perícia, como também não o foi por meio das 

diligências realizadas pela Polícia Federal. Inexistência de diligências capazes de 

modificar o panorama probatório atual. Arquivamento que não gera coisa julgada, 

podendo as investigações serem reabertas se houver notícia de novas provas (CPP, art. 

18). Homologação do arquivamento.  
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 a Dra. Luiza Cristina Fonseca 

Frischeisen. 

 

301. Processo: DPF/SR-AL-00310/2017-INQ Voto: 3131/2019 Origem: GABPRM2-MAGS - 

MANOEL ANTONIO 

GONCALVES DA SILVA  
Relator(a): Dr(a) CLAUDIO DUTRA FONTELLA  
Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar possível prática do crime descrito no art. 171, § 

3º, do CP. Notícia de que o investigado intermediava as supostas fraudes. Revisão de 

arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Diligências. Não se vislumbrou participação 

do investigado na concessão dos benefícios suspeitos. Benefícios previdenciários 
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concedidos judicialmente. Inexistência de meio fraudulento para obtenção do benefício. 

Falta de justa causa para prosseguir na persecução penal. Homologação do arquivamento  
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 a Dra. Luiza Cristina Fonseca 

Frischeisen. 

 

302. Processo: DPF-TAB/AM-

00024/2018-INQ 

Voto: 2809/2019 Origem: GABPRM1-BSD - 

BRUNO SILVA DOMINGOS  
Relator(a): Dr(a) CLAUDIO DUTRA FONTELLA  
Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar suposta prática do crime descrito no art. 33 c/c 

art. 40, I, da Lei nº 11.343/06. Segundo consta, no dia 23/01/2018, agentes da Polícia 

Federal encontraram 5.865g de cocaína em embarcação, e, no dia 25/01/2018, 

encontraram 5.305g da mesma substância em outra embarcação. Revisão de 

arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). As diligências investigativas não lograram 

êxito em identificar os supostos autores da conduta criminosa. Inexistência de indícios 

de autoria delitiva que justifiquem a deflagração de ação penal pelo Parquet. Ausência 

de linha investigatória potencialmente idônea. Orientação nº 26/20161 da 2ª CCR. 

Homologação do arquivamento.  
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 a Dra. Luiza Cristina 

Fonseca Frischeisen. 

 

303. Processo: DPF-TAB/AM-

00033/2018-INQ 

Voto: 2830/2019 Origem: GABPRM1-BSD - 

BRUNO SILVA DOMINGOS  
Relator(a): Dr(a) CLAUDIO DUTRA FONTELLA  
Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar suposta prática do crime descrito no art. 33 c/c 

art. 40, I, da Lei nº 11.343/06. Segundo consta, no dia 20/11/2018, foram encontrados 

pela Polícia Federal 12.170g (doze mil, cento e setenta gramas) de pasta base de cocaína 

e cloridrato em uma embarcação de passageiros com destino a Manaus/AM. Revisão de 

arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). As diligências investigativas não lograram 

êxito em identificar os supostos autores da conduta criminosa. Inexistência de indícios 

de autoria delitiva que justifiquem a deflagração de ação penal pelo Parquet. Ausência 

de linha investigatória potencialmente idônea. Homologação do arquivamento.  
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 a Dra. Luiza Cristina 

Fonseca Frischeisen. 

 

304. Processo: DPF-TAB/AM-

00151/2018-INQ 

Voto: 2825/2019 Origem: GABPRM1-BSD - 

BRUNO SILVA DOMINGOS  
Relator(a): Dr(a) CLAUDIO DUTRA FONTELLA  
Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar suposta prática do crime descrito no art. 33 c/c 

art. 40, I, da Lei nº 11.343/06. Segundo consta, no dia 20/11/2018, foram encontrados 

pela Polícia Militar 12.750g (doze mil, setecentos e cinquenta gramas) de pasta base de 

cocaína, em um pequeno vão entre o teto e a cobertura da câmara fria de uma 

embarcação de passageiros com destino a Manaus/AM. Revisão de arquivamento (LC 

nº 75/93, art. 62, IV). As diligências investigativas não lograram êxito em identificar os 

supostos autores da conduta criminosa. Inexistência de indícios de autoria delitiva que 

justifiquem a deflagração de ação penal pelo Parquet. Ausência de linha investigatória 

potencialmente idônea. Homologação do arquivamento.  
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 a Dra. Luiza Cristina 

Fonseca Frischeisen. 

 

 

305. Processo: DPF-0217/2018-INQ Voto: 2907/2019 Origem: GABPRM2-TMJM - 

TIAGO MISAEL DE JESUS 

MARTINS  
Relator(a): Dr(a) CLAUDIO DUTRA FONTELLA  
Ementa: Inquérito Policial instaurado para apuração de suposta prática do delito de estelionato 

(CP, art. 171, §3°), visto que duas beneficiárias do Bolsa Família teriam prestado 

informações inverídicas ou eventualmente deixado de prestar informações necessárias 

aos gestores do referido programa. Em agosto de 2018 ambas compareceram à 

Promotoria de Justiça de Piancó para declarar que tiveram seus benefícios cortados e 
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solicitaram a atuação ministerial. Os autos foram encaminhados ao MPF pelos fatos 

envolverem verbas federais. Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). Oficiada, 

a Prefeitura de Catingueira verificou que os benefícios em questão foram suspensos por 

suspeita de irregularidade, encontrando-se cancelados já que foram alvos de ação de 

controle. Ressalte-se que em consulta ao SIBEC consta a informação de que os cadastros 

das duas beneficiárias estariam atualizados e dentro do perfil. Assim, não restou 

caracterizado qualquer elemento que indicasse que as beneficiárias tivessem fornecido 

informações inverídicas para receberem os benefícios, não sendo detectado nenhum 

indícios de fraude. Falta de materialidade delitiva. Ausência de justa causa para o 

prosseguimento do feito. Homologação do arquivamento.  
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 a Dra. Luiza Cristina 

Fonseca Frischeisen. 

 

 

306. Processo: JF/CE-0005860-

04.2010.4.05.8100-INQ 

Voto: 3296/2019 Origem: GABPR8-MAT - 

MARCIO ANDRADE 

TORRES  
Relator(a): Dr(a) CLAUDIO DUTRA FONTELLA  
Ementa: Inquérito Policial. Possível crime contra o Sistema Financeiro Nacional (Lei nº 7.492/86, 

arts. 19 e 20). Suposta irregularidade em operação de crédito contratado com o Banco 

do Nordeste do Brasil S.A " BNB, mediante a aplicação em finalidade diversa de 

recursos federais do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar 

(PRONAF). Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Informação de que, em 

alguns casos, os investigados teriam obtido, mediante fraude, financiamento em 

instituição financeira, e, em outros, não teriam demonstrado a aplicação, de forma 

correta, dos valores auferidos. 1) Diligências. Ausência de elementos que permitam 

concluir que os investigados utilizaram-se de meio fraudulento para obter o referido 

financiamento. Carência de elementos indicativos da presença de dolo na conduta. 

Operações de crédito antigas. Baixo valor financiado. Reduzido grau de reprovabilidade 

do comportamento da agente. Aplicação da Orientação nº 26/2016. Precedentes da 2ª 

CCR: NF n° 1.24.000.001036/2018-51, 721ª Sessão de Revisão, de 13/08/2018; NF nº 

1.23.000.001600/2016-19, 668ª Sessão de Revisão, de 12/12/2016. 2) Recurso aplicado 

em finalidade diversa da prevista em contrato. Hipótese que deve ser tratada como mero 

descumprimento contratual, a ser enfrentado na esfera cível. Eventual crime contra o 

Sistema Financeiro Nacional não configurado. Precedente da 2ª CCR: Procedimento nº 

1.24.000.001083/2018-02, 722ª Sessão de Revisão, de 27/08/2018.Falta de justa causa 

para prosseguir na persecução penal. Homologação do arquivamento, sem prejuízo do 

disposto no art. 18 do CPP.  
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 a Dra. Luiza Cristina Fonseca 

Frischeisen. 

 

 

307. Processo: JF-DF-1026069-

42.2018.4.01.3400-

RPCR - Eletrônico  

Voto: 2819/2019 Origem: GABPR11-MMGG - 

MARCUS MARCELUS 

GONZAGA GOULART  
Relator(a): Dr(a) CLAUDIO DUTRA FONTELLA  
Ementa: Inquérito Policial. Possível crime previsto no art. 33, §º1, I, c/c art. 40, I, ambos da lei 

nº 11.343/06. Em apuração deflagrada pelos Correios em 2013, identificou-se que o 

um sítio eletrônico (www.growroom.net) era comumente utilizado por brasileiros para 

importação de sementes de Cannabis sativa (maconha). Foram identificados usuários 

do Vale Postal Internacional (CPI) que supostamente teriam adquirido as sementes, o 

que ensejou a instauração do presente IPL. Promoção de arquivamento com 

fundamento na ausência de materialidade quanto a eventual crime de contrabando, ante 

a ausência de apreensão das sementes de maconha. Discordância do magistrado. 

Aplicação do art. 28 do CPP. O Conselho Institucional do Ministério Público Federal 

" CIMPF adotou o entendimento, nos procedimentos 0008476-98.2014.4.03.6181 e 

0002458-64.2015.4.03.6104, de que a importação de sementes de maconha pela via 

postal, em pequenas quantidades, não deve gerar denúncia, ante a configuração da 

prática do delito descrito no art. 334-A, do CP, e, neste, a incidência do princípio da 

insignificância. Posição adotada pela 2ª Câmara de Coordenação e Revisão " 

Precedente: 0014441-91.2013.4.03.6181, Sessão de Revisão nº 717, do dia 

11/06/2018, unânime. No presente caso, sequer houve apreensão das sementes de 

maconha que teria sido encomendadas, não havendo materialidade. Precedente STJ: 
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AgRg no REsp 1641860/SP, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, 

julgado em 13/03/2018, DJe 26/03/2018. Insistência no arquivamento.  
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 a Dra. Luiza Cristina 

Fonseca Frischeisen. 

 

 

308. Processo: JF/SP-0003245-

51.2018.4.03.6181-PIMP 

Voto: 2791/2019 Origem: GABPR26-LCP - 

LUCIANA DA COSTA 

PINTO  
Relator(a): Dr(a) CLAUDIO DUTRA FONTELLA  
Ementa: Procedimento Investigatório Criminal instaurado a partir de comunicação da Comissão 

de Valores Mobiliários - CVM, noticiando a instauração de processo administrativo 

sancionador, no âmbito de sua competência, em razão da existência de indícios do 

cometimento do crime tipificado no art. 27-D da Lei n. 6.385/76, consistente no uso 

indevido de informação privilegiada, por parte dos representantes de sociedade 

empresária no que diz respeito à negociação de ações da empresa no mercado de capitais. 

Celebração de acordo de não-persecução penal, nos termos da Resolução nº 181/2017 

do CNMP. Termo de Acordo de Não-Persecução Penal que foi submetido à 

homologação do Juízo Criminal. Houve discordância por parte do juízo por entender 

pela inconstitucionalidade da Resolução n. 181/2017 do CNMP. A situação foi 

submetida ao Colegiado da 2ª CCR, que homologou a implementação do acordo, à 

unanimidade, em 26/09/2018. Os indiciados, através dos seus patronos, informaram o 

cumprimento da prestação pecuniária e apresentaram comprovantes. A entidade 

beneficiária confirmou o recebimento dos valores. Revisão de arquivamento (LC n° 

75/93, art. 62, IV). Verifica-se que houve a autuação de Procedimento Administrativo 

de Acompanhamento próprio pelo MPF, para fiscalização do cumprimento das 

condições fixadas no referido Acordo. Exaurimento dos objetivos do presente 

procedimento. Falta de justa causa para deflagração da respectiva ação penal. 

Homologação do arquivamento, sem prejuízo do disposto no art. 18 do CPP.  
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 a Dra. Luiza Cristina Fonseca 

Frischeisen. 

 

 

309. Processo: SR/DPF/PI-0022/2016-IPL Voto: 2745/2019 Origem: GABPRM1-ILGO - 

IGOR LIMA 

GOETTENAUER DE 

OLIVEIRA  
Relator(a): Dr(a) CLAUDIO DUTRA FONTELLA  
Ementa: Inquérito Policial. Possível crime de denunciação caluniosa (CP, art. 339) praticados por 

parte de um cidadão que representou contra servidores públicos federais imputando-lhes a 

prática do delito de prevaricação. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). O 

crime de denunciação caluniosa exige para sua configuração o dolo do agente em imputar 

a outrem a prática de fato definido como crime, sabendo que é inocente. Não há nos autos 

elementos conclusivos de que o investigado tenha agido consciente da inocência deles. 

Ausência de elemento objetivo do tipo (imputação de crime contra alguém que o sabe 

inocente). Homologação do arquivamento, sem prejuízo do disposto no art. 18 do CPP.  
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 a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen. 

 

 

310. Processo: SR/DPF/PI-00429/2015-IPL Voto: 2799/2019 Origem: GABPRM1-ILGO - 

IGOR LIMA 

GOETTENAUER DE 

OLIVEIRA  
Relator(a): Dr(a) CLAUDIO DUTRA FONTELLA  
Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar possível prática do crime de falsidade ideológica 

ou estelionato qualificado. Notícia de que a investigada teria apresentado declaração falsa 

de atividade rural para obtenção de benefício previdenciário de salário-maternidade. 

Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Diligências. Foi entrevistada uma 

senhora que relatou que a investigada e seu marido trabalhavam no imóvel rural em regime 

de comodato. Consta dos autos que os valores recebidos indevidamente estão sendo 

ressarcidos pela investigada. Ausência de justa causa. Homologação do arquivamento. 
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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 a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen. 

 

 

311. Processo: SRPF-AP-00246/2015-INQ Voto: 3172/2019 Origem: GABPR6-LCT - 

LIGIA CIRENO TEOBALDO  
Relator(a): Dr(a) CLAUDIO DUTRA FONTELLA  
Ementa: Inquéritos Policiais instaurados para apurar possível prática do crime descrito no art. 

171, § 3º, do CP. Notícia de que o investigado inseria dados falsos em sistema de 

informação do Ministério do Trabalho e Emprego, como objetivo de fraudar o seguro 

desemprego. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Diligências. Não 

se vislumbrou participação do investigado na inserção de tais dados. Ações perpetradas 

por indivíduos, através da internet, em outros Estados da Federação. Tentativa de 

localização do IP restou infrutífera diante da antiguidade dos crimes investigados. 

Aplicação da Orientação n° 26/2016 da 2ª Câmara. Falta de justa causa para prosseguir 

na persecução penal. Homologação do arquivamento.  
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 a Dra. Luiza Cristina Fonseca 

Frischeisen. 

 

312. Processo: SR/PF/CE-2017.0001880-INQ Voto: 2910/2019 Origem: GABPR16-SMA - 

SAMUEL MIRANDA 

ARRUDA  
Relator(a): Dr(a) CLAUDIO DUTRA FONTELLA  
Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar possível prática do crime descrito no art. 171, § 

3º, do CP. Notícia de que investigada recebeu benefício de aposentadoria rural por idade 

sem preencher os requisitos legais. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. 

IV). A investigada prestou informações, no sentido de que, à época que recebia o benefício, 

bastava que apresentasse a declaração do sindicato e a entrevista rural para que fizesse jus 

ao auxílio, não necessitando prova material. Inexistência de meio fraudulento para 

obtenção do benefício. Ausência de dolo com fim de fraudar o INSS. Falta de justa causa 

para prosseguir na persecução penal. Homologação do arquivamento.  
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 a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen. 

 

313. Processo: SR/PF/CE-2018.0000114-INQ Voto: 3213/2019 Origem: GABPR14-RMC - 

ROMULO MOREIRA 

CONRADO  
Relator(a): Dr(a) CLAUDIO DUTRA FONTELLA  
Ementa: Inquérito Policial. Possível prática dos crimes de injúria e ameaça (CP, arts. 140, § 3° e 

147) perpetrado por vereador às lideranças do Povo Indígena Anacé, quando da ocupação 

da escola municipal de ensino infantil e fundamental Raimundo José dos Santos. Revisão 

de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Consta que, no ano de 2017, as aulas da referida 

escola foram suspensas por motivo de invasão dos indígenas e que o investigado teria ido 

na escola para tentar restabelecer a rotina. Diligências. O depoente alega que o investigado 

o ameaçou dizendo: "Como você prova que é índio? Me mostre o documento" e que o 

depoente estava "brincando de ser índio". Aduz, ainda, que teria gravação das supostas 

ameças, contudo a mesma não foi apresentada. Versões distintas. Não se pode considerar 

o ocorrido como sendo um mal injusto e grave. Excesso não verificado no caso. 

Esgotamento das diligências investigatórias razoavelmente exigíveis e inexistência de 

linha investigatória potencialmente idônea. Ausência de indícios suficientes da autoria e 

da materialidade delitiva. Homologação do arquivamento.  
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 a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen. 

 

314. Processo: SR/PF/CE-2018.0000168-INQ Voto: 3059/2019 Origem: GABPR8-MAT - 

MARCIO ANDRADE 

TORRES  
Relator(a): Dr(a) CLAUDIO DUTRA FONTELLA  
Ementa: Inquérito Policial. Crimes de estelionato (CP, art. 171, § 3º) e falsidade ideológica (CP, 

art. 299). Relato que advogado, utilizando-se de procuração falsa, teria obtido vantagem 

indevida com o levantamento de RPV. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, 

IV). Após a realização de diligências investigatórias, não foi confirmado o teor da 



DMPF-e Nº 118/2019- EXTRAJUDICIAL Divulgação: terça-feira, 25 de junho de 2019 Publicação: quarta-feira, 26 de junho de 2019 120 

 

 

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. 

 

denuncia, haja vista que a autora da ação confirmou ter ela mesma sacado o RPV, e pago 

os honorários advocatícios do investigado. Inexistência de indícios da prática de crime. 

Ausência de justa causa. Homologação do arquivamento.  
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 a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen. 

 

315. Processo: TRE/MT-INQ-0000004-

71.2018.6.11.0008 

Voto: 2925/2019 Origem: GABPRE/PRMT - 

PEDRO MELO POUCHAIN 

RIBEIRO  
Relator(a): Dr(a) CLAUDIO DUTRA FONTELLA  
Ementa: Inquérito Policial. Comunicação de que o investigado teria comprado voto de eleitores. 

Suposta prática do delito previsto no art. 299 do CE. Revisão de arquivamento (LC nº 

75/93, art. 62, IV). Informação de que o investigado teria perseguido um senhor que havia 

acabado de votar para entregar-lhe quantia em dinheiro. As testemunhas ouvidas foram 

claras ao afirmar que não perceberam nenhuma atitude suspeita do investigado. Carência 

de informação acerca dos possíveis eleitores envolvidos. A ausência de elementos 

mínimos não permite a responsabilização dos envolvidos, a não ser por mera presunção. 

Ademais, o delito do art. 299 do Código Eleitoral, embora formal, exige a demonstração 

do indispensável dolo específico, não demonstrado no caso. 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.  
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 a Dra. Luiza Cristina Fonseca 

Frischeisen. 

 

316. Processo: 1.00.000.005001/2019-11 - Eletrônico  Voto: 3226/2019 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA NO 

MUNICÍPIO DE 

MONTES CLAROS-MG  
Relator(a): Dr(a) CLAUDIO DUTRA FONTELLA  
Ementa: Inquérito Policial. Possível crime descrito no art. 289, § 1º, do CP. O investigado R.C.P.R. teria 

solicitado ao seu sobrinho D.S.R. que, por duas vezes, se dirigisse a uma barraquinha durante 

a festa de São Sebastião, na comunidade Olhos D'Água dos Porcos, município de São 

Francisco/MG, para comprar bebidas. Na primeira vez, o sobrinho apresentou uma nota 

verdadeira de R$ 10,00. Já na segunda vez, apresentou uma cédula de R$ 100,00, cuja falsidade 

foi verificada pela dona da barraquinha, que chamou a polícia. Indagado, D.S.R. informou que 

as notas eram de seu tio, R.C.P.R., o qual confirmou a versão. Foi oferecida Denúncia apenas 

em relação ao indiciado R.C.P.R., visto que não houve lastro probatório suficiente que 

configurasse a necessária justa causa para início da ação penal em relação a D.S.R. já que ele 

não conheci a falsidade das cédulas. Promoção de arquivamento em relação a D.S.R.. 

Discordância do Juiz Federal. Aplicação do art. 28 do CPP c/c art. 62, IV, da LC nº 75/93. 

Diligências. Os elementos colhidos nos autos revelam que D.S.R., de fato, não tinha 

conhecimento da falsidade da cédula que apresentou no estabelecimento. Ademais, logo que 

foi contestado disse que a nota pertencia a seu tio, que estava próximo ao local da abordagem, 

o qual confirmou a versão perante a autoridade policial. Manutenção do arquivamento.  
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 a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen. 

 

317. Processo: 1.00.000.010437/2019-14 - Eletrônico  Voto: 3354/2019 Origem: 

PROCURADORIA 

GERAL DA REPÚBLICA  
Relator(a): Dr(a) CLAUDIO DUTRA FONTELLA  
Ementa: Inquérito Policial. Possível prática do crime de estelionato na modalidade tentada (art. 171, § 

3º c/c art. 14, do CP), tendo em vista que duas pessoas, não identificadas, se passando por 

correntistas, compareceram a uma agência da Caixa Econômica Federal e tentaram descontar 

cheques de terceiros. Foram cumpridos os protocolos normais para efetivação do saque, sendo 

verificadas inconsistências nos dados e nas informações dadas pelos falsários, o que impediu a 

compensação dos cheques. Fatos ocorridos em março e maio de 2018. Revisão de arquivamento 

(LC nº 75/93, art. 62, IV). As diversas diligências empreendidas para a identificação dos autores 

mostraram-se infrutíferas. Impossibilidade de perícia papiloscópica, bem como inexistência de 

imagens internas da agência. Por se tratar de tentativa, a suposta conduta criminosa não gerou 

prejuízo. Ausência de elementos mínimos de autoria. Esgotamento das diligências 
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razoavelmente exigíveis. Aplicação da Orientação nº 26 da 2ª CCR. Homologação do 

arquivamento.  
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 a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen. 

 

318. Processo: 1.05.000.000138/2019-95 - Eletrônico  Voto: 2743/2019 Origem: PRR/5ª REGIÃO 

- RECIFE  
Relator(a): Dr(a) CLAUDIO DUTRA FONTELLA  
Ementa: Notícia de fato. Manifestações do MPPE noticiando suposto crime de sonegação de 

contribuição previdenciária (CP, art. 337-A) praticado pelo Prefeito de Caetés, que não teria 

repassado, em meses específicos de 2015, parte da contribuição que lhe competia. Revisão de 

arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Diligências. Ausência de procedimento instaurado 

pela Receita Federal do Brasil. Inexistência de crédito tributário definitivamente constituído. 

Crime de natureza material, cuja tipificação depende da constituição definitiva do crédito 

tributário. Súmula Vinculante nº 24 do STF. Falta de justa causa, no momento, para justificar 

o prosseguimento da persecução penal. Homologação do arquivamento.  
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 a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen. 

 

319. Processo: 1.11.000.000148/2019-23 - Eletrônico  Voto: 3358/2019 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA - 

ALAGOAS/UNIÃO DOS 

PALMARES  
Relator(a): Dr(a) CLAUDIO DUTRA FONTELLA  
Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de expediente oriundo da ANP (Agência Nacional do 

Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis), comunicando possível ocorrência do crime de 

desobediência (CP, art. 330) haja vista sociedade empresária não ter apresentado, no prazo, 

dados informativos que lhe são exigidos pela ANP. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 

62, inc. IV). Infração de natureza administrativa prevista no art. 3º, inc. VI, da Lei nº 9.847/991. 

Previsão de cominação de multa. Atipicidade da conduta. Precedente 2ª CCR: Processo nº 

1.25.011.000037/2017-31, 675ª Sessão de Revisão, de 03/04/2017, unânime. Homologação do 

arquivamento.  
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 a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen. 

 

320. Processo: 1.11.001.000140/2019-57 - Eletrônico  Voto: 2912/2019 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA NO 

MUNICÍPIO DE 

ARAPIRACA/S IPANEM  
Relator(a): Dr(a) CLAUDIO DUTRA FONTELLA  
Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir do envio de cópias de processo que tramitou perante a 11ª 

Vara Federal do Estado de Alagoas, acerca do suposto cometimento do delito previsto no art. 

171, § 3°, do CP. Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). Consta que a noticiante, 

buscando a concessão do benefício de pensão por morte, apresentou-se ao INSS como 

companheira do instituidor da pensão, alegando que viveu em união estável com o falecido por 

dez anos. Verificou-se que a referida pensão já havia sido concedida à M. E. de A. G., em 2006. 

Diligências. Obteve-se a informação que o falecido casou na igreja com a noticiante e no civil 

com a investigada M. E. de A. G. Cancelamento do benefício concedido à investigada pelo 

magistrado federal. Constou-se que ambas mantinham relacionamento com o de cujus na época 

do seu falecimento. Ausência de demonstração de falsidade documental nas certidões 

apresentadas, como atestado pelos cartórios. Não restou configurado o delito. Ausência de justa 

causa para o prosseguimento do feito. Homologação do arquivamento.  
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 a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen. 

 

321. Processo: 1.14.000.001173/2019-12 - Eletrônico  Voto: 2951/2019 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA - BAHIA  
Relator(a): Dr(a) CLAUDIO DUTRA FONTELLA  
Ementa: Notícia de Fato. Possível prática do crime de desobediência (CP, art. 330), tendo em vista que 

o responsável de um banco privado teria deixado de responder ofício expedido pelo Juízo 
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Trabalhista. 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. Falta de justa causa para prosseguir na persecução penal. 

Homologação do arquivamento.  
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 a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen. 

 

322. Processo: 1.14.000.001300/2019-83 - Eletrônico  Voto: 2796/2019 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA - BAHIA  
Relator(a): Dr(a) CLAUDIO DUTRA FONTELLA  
Ementa: Notícia de fato. Suposta prática do crime de desobediência (CP, art. 330) de ordem judicial por 

parte do Superintendente da Secretaria de Saúde do Estado da Bahia. Revisão de arquivamento 

(LC nº 75/93, art. 62, IV). Constatação de que as intimações do Juízo não foram diretamente 

entregues ao Superintendente, mas, sim, a pessoas que não teriam atribuição para cumpri-las. 

Caso em que não se vislumbra intenção deliberada de não cumprir a ordem legal. Ausência de 

dolo. Crime não caracterizado. Homologação do arquivamento.  
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 a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen. 

 

323. Processo: 1.14.000.001361/2019-41 - Eletrônico  Voto: 3312/2019 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA - BAHIA  
Relator(a): Dr(a) CLAUDIO DUTRA FONTELLA  
Ementa: Notícia de Fato. 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. 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.  
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 a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen. 

 

324. Processo: 1.14.000.003267/2018-45 - Eletrônico  Voto: 2776/2019 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA - BAHIA  
Relator(a): Dr(a) CLAUDIO DUTRA FONTELLA  
Ementa: Notícia de Fato. Suposta crime contra a ordem tributária (Lei nº 8.137/90, art. 1º). Notícia dando 

conta de que, a fim de evitar o pagamento à CEF dos recebíveis advindos dos pagamentos 

realizados mediante cartão de crédito, conforme pactuado em contrato, o representante legal da 

sociedade empresária investigada trocou a máquina de cartão associada ao CNPJ de sua 

empresa por de outra de sua propriedade, sem conhecimento da CEF, podendo tal conduta 

implicar em omissão de receitas. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). 

Diligências. Informação da Receita Federal do Brasil dando conta de que não há crédito fiscal 

constituído em desfavor da sociedade empresária relacionada aos fatos investigados. 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.  
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 a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen. 

 

325. Processo: 1.14.006.000088/2019-87 - Eletrônico  Voto: 3351/2019 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA NO 

MUNICÍPIO DE PAULO 

AFONSO - BA  
Relator(a): Dr(a) CLAUDIO DUTRA FONTELLA 
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Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Possível prática do delito de estelionato, 

consubstanciado no recebimento indevido de auxílio doença. Revisão de arquivamento (LC nº 

75/93, art. 62, IV). Diligências. Apurou-se que o investigado teve o benefício concedido a partir 

de decisão judicial. Carência de elementos capazes de justificar o prosseguimento do feito. 

Falta de justa causa. Homologação do arquivamento.  
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 a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen. 

 

326. Processo: 1.14.006.000222/2018-69 - Eletrônico  Voto: 2908/2019 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA NO 

MUNICÍPIO DE PAULO 

AFONSO - BA  
Relator(a): Dr(a) CLAUDIO DUTRA FONTELLA  
Ementa: Notícia de Fato instaurada para apuração de suposta prática do delito de falsidade ideológica, 

consistente em suposta fraude no sistema de cotas universitárias, através da obtenção de 

identidade indígena inválida. Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). Consta que os 

investigados teriam induzido em erro a FUNAI, como o intuito de obter declaração destinada à 

obtenção de matrícula em faculdade. Diligências. Verificou-se que os investigados possuem 

RANI (Registro Administrativo de Nascimento de Índio). Ainda, a aldeia Neo-Pankararé 

declarou que os mesmos são indígenas pertencentes à comunidade. Assim é que, diante da 

condição de indígena de ambos, não restou configurado o delito. Ausência de justa causa para 

o prosseguimento do feito. Homologação do arquivamento.  
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 a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen. 

 

327. Processo: 1.15.000.000067/2019-84 - Eletrônico  Voto: 2399/2019 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA - 

CEARÁ/MARACANAÚ  
Relator(a): Dr(a) CLAUDIO DUTRA FONTELLA  
Ementa: Notícia de fato. Representação oferecida perante a Procuradoria Regional do Trabalho da 7ª 

Região dando conta do cometimento do crime de apropriação indébita previdenciária (CP, arts. 

168-A) por sociedade empresária. Revisão de arquivamento (art. 62, IV, LC 75/93). Pesquisa 

na ASSPA/MPF buscando a identificação dos empregados registrados junto à empresa 

denunciada para o período de 2005 a 2017 não logrou êxito, já que "não existem empregados 

informados para a empresa investigada". Receita Federal do Brasil informou que a empresa não 

foi alvo de ação fiscal, além de não vislumbrar interesse fiscal uma vez que os valores em 

questão são insignificantes. Materialidade delitiva não evidenciada. Ausência, por ora, de 

elementos probatórios mínimos aptos a viabilizar o prosseguimento da persecução penal. 

Homologação do arquivamento.  
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 a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen. 

 

328. Processo: 1.15.000.000799/2019-74 - Eletrônico  Voto: 2573/2019 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA - 

CEARÁ/MARACANAÚ  
Relator(a): Dr(a) CLAUDIO DUTRA FONTELLA  
Ementa: Notícia de Fato autuada a partir de manifestação na Sala de Atendimento ao Cidadão, na qual 

o noticiante encaminha imagem postada por usuário de rede social e alega que possui cunho 

racista. Suposto crime de racismo, previsto no art. 20 da Lei nº 7.716/89. Revisão de 

arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Postagem que traz adjetivação negativa a pessoas que 

possuem um pensamento político de esquerda, comparando-as com burros. Imagem 

encaminhada pelo noticiante a qual não consta mensagem de cunho racista. Ausência de 

indícios de materialidade delitiva. Carência de justa causa para o prosseguimento do feito. 

Homologação do arquivamento.  
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 a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen. 

 

329. Processo: 1.15.000.001319/2019-92 - Eletrônico  Voto: 3347/2019 Origem: 

PROCURADORIA DA 
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REPÚBLICA - 

CEARÁ/MARACANAÚ  
Relator(a): Dr(a) CLAUDIO DUTRA FONTELLA  
Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar suposta prática do crime previsto no art. 171, § 3º, do 

CP. Investigada estaria recebendo indevidamente Benefício de Prestação Continuada à Pessoa 

Idosa. Em sede administrativa, a autarquia previdenciária verificou ser indevido o recebimento 

do benefício assistencial, visto que a renda do grupo familiar seria superior ao 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, o exercício de atividade laboral pela filha da beneficiária em parte do 

período, não desconfigura, por si só, a regularidade do benefício assistencial recebido por ela. 

Ademais, o serviço social do INSS, em parecer, identificou alta presença de riscos sociais, 

caracterizados especialmente pela situação econômica de eleada vulnerabilidade e dependência 

total da beneficiária ao benefício assistencial recebido, com dificuldade de inserção no mercado 

de trabalho e de acesso às políticas públicas. Ausência de materialidade delitiva. Homologação 

do arquivamento.  
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 a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen. 

 

330. Processo: 1.15.001.000096/2019-36 - Eletrônico  Voto: 2139/2019 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA NO 

MUNICÍPIO DE 

LIMOEIRO/QUIXADÁ  
Relator(a): Dr(a) CLAUDIO DUTRA FONTELLA  
Ementa: Notícia de Fato. Suposta prática do crime descrito no art. 171, § 3º, do CP. Recebimento 

indevido parcelas de benefício previdenciário após o óbito do segurado, referente aos meses de 

julho de 2007 a maio de 2008. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). O prejuízo 

suportado pela autarquia federal foi de R$ 8.131,50, sendo a último saque efetuado em maio de 

2008 (quase onze anos atrás). O decurso de tempo relacionado aos fatos afastam a possibilidade 

de persecução penal, considerando a prescrição iminente. Incidência da Orientação 30 desta 

Câmara. Manutenção do arquivamento.  
Deliberação: Pedido de vista realizado por Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN. 

 

331. Processo: 1.15.001.000360/2018-51 - Eletrônico  Voto: 3013/2019 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA NO 

MUNICÍPIO DE 

LIMOEIRO/QUIXADÁ  
Relator(a): Dr(a) CLAUDIO DUTRA FONTELLA  
Ementa: Procedimento investigatório criminal instaurado para apura possíveis irregularidades ocorridas 

na Secretaria de Educação do Município de Jaguaretama durante o exercício de 2012. Suposto 

crime de apropriação indébita previdenciária. Ausência de comprovação de aplicação mínima 

de 60 % dos recursos do FUNDEB no pagamento do magistério e ausência de licitação. Revisão 

de arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). 1) Contribuições descontadas dos servidores 

municipais e não repassadas ao INSS. Período que gerou um débito tributário no montante de 

R$ 89.897,96, atualmente objeto de parcelamento. Pretensão punitiva estatal suspensa, 

conforme art. 83, § 2°, da Lei n° 9.430/96. Não configuração do crime. Homologação do 

arquivamento. 2) Com relação à possível ausência de comprovação de aplicação mínima de 60 

% dos recursos do FUNDEB no pagamento do magistério e ausência de licitação, verifica-se 

que são matérias afetas à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão (Combate à Corrupção), 

remetam-se os autos àquele Colegiado, em cumprimento ao artigo 2º, § 5º, da Resolução 

CSMPF nº 148, de 1º de abril de 2014. Remessa dos autos à 5ª CCR/MPF.  
Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 

arquivamento no âmbito deste Colegiado, remetendo-se os autos à PGR/5A.CAM - 

5A.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. 
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332. Processo: 1.15.002.000058/2019-73 - Eletrônico  Voto: 2412/2019 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA NO 

MUNICÍPIO DE J. 

NORTE/IGUATU-CE  
Relator(a): Dr(a) CLAUDIO DUTRA FONTELLA  
Ementa: Notícia de Fato. Possível prática dos crimes previstos no art. 304 c/c art. 298 do Código Penal. 

Informação de que a investigada, após o óbito do seu genitor, na tentativa de obter a habilitação 

nos autos em que o mesmo era o autor, apresentou instrumento público de procuração, onde 

assinou pelo mesmo. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). In casu, o genitor da 

investigada teve direito reconhecido pelo INSS ao recebimento do benefício de aposentadoria 

por idade, bem como aos valores atrasados através de RPV. Com o falecimento do mesmo, a 

investigada solicitou habilitação como sua herdeira, apresentando procuração "ad judicia" falsa, 

visto que a mesma assinou pelo seu pai. Os elementos de convicção constantes dos autos 

apontam que a investigada falsificou a assinatura do seu pai por achar que na falta deste ela 

poderia fazê-lo. Nota-se que a procuração foi outorgada aos mesmos advogados que seu pai 

havia contratado, quando do início da ação. Ausência de elementos que demonstrem o dolo na 

conduta. Elemento subjetivo do tipo não evidenciado. Homologação do arquivamento.  
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 a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen. 

 

333. Processo: 1.15.002.000095/2019-81 - Eletrônico  Voto: 3310/2019 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA NO 

MUNICÍPIO DE J. 

NORTE/IGUATU-CE  
Relator(a): Dr(a) CLAUDIO DUTRA FONTELLA  
Ementa: Procedimento Investigatório Criminal instaurado de ofício em desdobramento às investigações 

realizadas no Inquérito Policial nº 0040/2017 - Operação Adinamia, que investiga fraudes 

perpetradas em detrimento da lisura do Exame Nacional do Ensino Médio 2016, 

especificamente para apurar a efetiva materialidade do crime tipificado no Art. 311-A, III, §2º, 

sem prejuízo de capitulação diversa em razão do aprofundamento das apurações, relacionado à 

marcação idêntica ou muito similar a candidatos fraudadores de gabaritos na aplicação das 

provas do ENEM 2016, pela candidata D.L.A.. O procedimento foi instaurado a partir de termo 

de colaboração. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Diligências. Ouvida, a 

candidata investigada afirmou que cursou enfermagem em uma faculdade particular e que não 

se recorda de conhecer ninguém como o nome do colaborador, bem como negou que tenha 

recebido o gabarito do ENEM de 2016. Não foi possível confirmar a prática de crime por parte 

de investigada, apensar de o termo de colaboração apontá-la como possível usuária do gabarito. 

O gabarito foi supostamente transferido por meio de mensagem de whatssap, não existindo 

possibilidade de recuperação da mensagem atualmente. Nem mesmo o colaborador foi capaz 

de juntar outra prova de participação da investigada. Por fim, não foi detectada coincidência 

entre o gabarito por ela marcado com os demais participantes da fraude. Carência de indícios 

concretos de autoria. Homologação do arquivamento.  
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 a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen. 

 

334. Processo: 1.15.005.000024/2019-59 - Eletrônico  Voto: 3357/2019 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA - 

CEARÁ/MARACANAÚ  
Relator(a): Dr(a) CLAUDIO DUTRA FONTELLA  
Ementa: Notícia de Fato iniciada em virtude de representação formulada pelo INSS, dando conta da 

manutenção irregular do benefício de amparo social à pessoa deficiente durante o período em 

que a esposa do beneficiário e integrante do grupo familiar mantinha vínculo empregatício 

coma a Prefeitura de Trairi, mais especificamente de julho de 2009 a dezembro de 2013, 

desqualificando a percepção do benefício, nesse ínterim, uma vez que a renda familiar mensal 

bruta teria sido igual ou superior a 1/4 do salário mínimo. CP, art. 171, §3º. Revisão de 

arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Benefício suspenso pelo INSS. Verificação de 

vulnerabilidade econômica da família. Critério que não pode ser utilizado como único 

paradigma para a constatação da miserabilidade social ou para fins de imputação penal. 

Carência de indícios de que a investigada tinha plena consciência de seu impedimento em 

receber o benefício pelo fato de não atender o mencionado requisito legal da renda per capita 

máxima. Dolo não evidenciado. Falta de justa causa para prosseguir na persecução penal. 

Homologação do arquivamento. 
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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 a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen. 

 

335. Processo: 1.16.000.000370/2019-40 - Eletrônico  Voto: 3152/2019 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPUBLICA - DISTRITO 

FEDERAL  
Relator(a): Dr(a) CLAUDIO DUTRA FONTELLA  
Ementa: Notícia de Fato. Possível prática do crime de estelionato (CP, art. 171, §3º) consubstanciado na 

realização de saque fraudulento de parcela do seguro-desemprego, no valor de R$ 1.275,00, 

efetivado em 14/03/2018, em agência localizada em Espigão do Oeste/RO. Revisão de 

arquivamento (LC n. 75/93, art. 62-IV). Diligências. O saque foi realizado em terminal de auto-

atendimento, não tendo sido apurados elementos úteis à elucidação da autoria delitiva, visto 

que não foi possível obter imagens do sistema de segurança da agência. Tampouco há como 

localizar-se ou rastrear-se o valor subtraído. Carência de indícios de autoria e de linha 

investigativa capaz de alterar o panorama probatório atual. Aplicação da Orientação n. 26 da 2ª 

CCR. Ausência de justa causa para prosseguir na persecução penal. Homologação do 

arquivamento.  
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 a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen. 

 

336. Processo: 1.16.000.000734/2019-91 - Eletrônico  Voto: 2921/2019 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPUBLICA - DISTRITO 

FEDERAL  
Relator(a): Dr(a) CLAUDIO DUTRA FONTELLA  
Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime de tergiversação (CP, art. 355). Possível conflito de interesses 

oriundos da nomeação de secretária adjunta da Secretaria Especial de Assuntos Fundiários do 

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, que figurava como advogada em casos 

que tramitavam perante a Justiça Federal, STJ e STF. Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 

62, IV). É entendido pela jurisprudência que somente ocorre o crime quando há representação 

de interesses na mesma causa de partes contrárias. Ocorre que, para que a investigada pudesse 

praticar o crime descrito no tipo, ela deveria atuar em processos contra a União e entidades da 

Administração Pública e, ao mesmo tempo ou sucedâneamente, como procuradora da União e 

de suas entidades autárquicas, o que não é o caso, já que a posição que a investigada ocupa é 

uma função meramente administrativa. Atipicidade do fato. Encaminhamento de cópia dos 

autos ao ofício cível, tendo em vista que os fatos narrados podem configurar conflito de 

interesse À luz da Lei nº 12.813/2013. Homologação do arquivamento. tendo  
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 a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen. 

 

337. Processo: 1.16.000.000778/2019-11 - Eletrônico  Voto: 3028/2019 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPUBLICA - DISTRITO 

FEDERAL  
Relator(a): Dr(a) CLAUDIO DUTRA FONTELLA  
Ementa: Notícia de fato instaurada a partir de manifestação apresentada na Sala de Atendimento ao 

Cidadão para apurar possível prática do crime descrito no art. 26 da Lei 7.170/83 ou eventual 

crime contra a honra. Postagens na rede social Facebook, onde o investigado ofende o 

Presidente da República, bem como o Ministro da Justiça e o Supremo Tribunal Federal. Relato 

de que o investigado teria feito os seguintes comentários: "Moro legaliza Caixa 2. Agora ele 

diz que não é corrupção. Ele virou protetor de corruptos. Quem diria né coxinha", "Vou dar um 

aviso: se você vem no meu perfil esculhambar o `presidente" e seus filhos, é bem vindo", 

"Estrupicio, desgraça, exterminador de aposentados", "Lula é o cara! Moro é um verme! 

Bolsonaro é a bosta! E o resto é tudo FDP!", "Os coxinhas sumiram. Estão ocupados demais 

tomando no CU. Bozo é foda! Arrumou ocupação para eles", "A família bolsonaro não presta 

um. Não salva ninguém. Todos mau caráter" e "Libertem o Lula sus canalhas do STF, bandidos 

são vocês. Todos vocês!". Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). 1) Inicialmente, 

ainda que as postagens possam provocar dissabor e indignação não se mostram aptas para 

atentar contra a segurança nacional, visto que não ultrapassaram a tênue linha divisória entre a 

livre manifestação do pensamento e a configuração de crimes. Ademais, para a adequada 

aplicação do tipo penal em questão é imprescindível a presença do dolo específico, qual seja, 

de lesar a integridade territorial ou a soberania nacional, o regime representativo e democrático, 

a Federação ou o Estado de Direito, ou a pessoa dos chefes dos Poderes da União, na conduta 



DMPF-e Nº 118/2019- EXTRAJUDICIAL Divulgação: terça-feira, 25 de junho de 2019 Publicação: quarta-feira, 26 de junho de 2019 127 

 

 

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. 

 

do agente, o que não se verifica no presente caso. Ponderação e proporcionalidade na aplicação 

da lei penal. Não verificação da prática de crime, no caso concreto. Falta de justa causa para a 

persecução penal. Precedente da 2ª CCR: Processo n° 1.24.000.000640/2015-17, Sessão n° 

655, de 08/08/2016, unânime. Homologação do arquivamento. 2) Com relação ao possível 

enquadramento da conduta como crime contra a honra, ainda que o mesmo tenha ocorrido, 

mister se faz a requisição do Ministro da Justiça (no caso do Presidente da República), e a 

representação dos demais agentes públicos citados (CP, art. 145, parágrafo único) como 

condição de procedibilidade para a persecução penal. Homologação do arquivamento.  
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 a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen. 

 

338. Processo: 1.20.002.000054/2019-25 - Eletrônico  Voto: 2811/2019 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA NO 

MUNICÍPIO DE SINOP-

MT  
Relator(a): Dr(a) CLAUDIO DUTRA FONTELLA  
Ementa: Notícia de Fato instaurada para apuração de suposta prática do delito de estelionato (CP, art. 

171, §3°) em detrimento do INSS. Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). Consta 

que a investigada, buscando a concessão do benefício de pensão por morte, apresentou ao INSS, 

dentre vários documentos, um contrato de promessa de compra e venda de um imóvel 

supostamente falso. Diligências. Verificou-se que o Juízo da 1ª Vara Federal da Subseção 

Judiciária de Sinop, independentemente da dúvida em relação ao contrato, concedeu o benefício 

de pensão por morte. Por sua vez, o TRF 1ª Região ratificou a sentença ressalvando que o 

conjunto probatório demonstrava a qualidade de dependente ao tempo do óbito. Assim, restou 

demonstrado que a investigada faz jus ao recebimento do benefício requerido, 

independentemente de ter sido, ou não, o contrato adulterado. Não restou configurado o delito. 

Ausência de justa causa para o prosseguimento do feito. Homologação do arquivamento.  
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 a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen. 

 

339. Processo: 1.20.004.000176/2018-11 - Eletrônico  Voto: 2509/2019 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA NO 

MUNICÍPIO DE BARRA 

DO GARÇAS-MT  
Relator(a): Dr(a) CLAUDIO DUTRA FONTELLA  
Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Possível crime contra o Sistema Financeiro Nacional 

(Lei nº 7.492/86, art. 20). Suposta irregularidade ao aplicar em finalidade diversa da prevista 

em lei ou contrato os recursos provenientes de operação de crédito firmada com instituição 

financeira oficial. Investigado realizou empréstimos junto ao Banco do Brasil, vinculando-os 

ao uso na atividade rural. Entretanto, inicialmente, quando os valores foram liberados, fez 

investimentos financeiros no próprio Banco do Brasil. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, 

art. 62, IV). Em audiência ministerial, o investigado explicou que os investimentos só foram 

realizados em razão da data que os valores dos financiamentos foram liberados. Tendo em vista 

o período de chuvas, restou inviável a aplicação imediata dos recursos financeiros em 

procedimentos de preparo do solo e cultivo de pastagens. Apresentação de documentos para 

comprovar a posterior aplicação dos valores nas finalidades previstas em contrato. Fiscalização 

do Banco do Brasil e confecção de laudo de vistoria confirmando a aplicação da quantia 

conforme contratado. Falta de justa causa para prosseguir na persecução penal. Homologação 

do arquivamento, sem prejuízo do disposto no art. 18 do CPP.  
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 a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen. 

 

340. Processo: 1.21.000.000765/2018-00 - Eletrônico  Voto: 2491/2019 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPUBLICA - MATO 

GROSSO DO SUL  
Relator(a): Dr(a) CLAUDIO DUTRA FONTELLA  
Ementa: Notícia de Fato. Noticia do crime de assédio sexual (CP, art. 216-A) praticado por professor da 

Universidade Federal de Mato Grosso do Sul contra aluna, apurado em Processo 

Administrativo Disciplinar. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Conduta que 

teria sido praticada entre 2015 e 2017. Crime que, à época dos fatos, desafiava ação penal 

pública condicionada à representação. Inexistência nos autos de que as vítimas tenham se 
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manifestado ou ao menos indicado o interesse de que fosse iniciada a persecução na esfera 

penal. Ausência de condição de procedibilidade. Homologação do arquivamento.  
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 a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen. 

 

341. Processo: 1.21.004.000078/2016-84 Voto: 2946/2019 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA NO 

MUNICÍPIO DE 

CORUMBÁ-MS  
Relator(a): Dr(a) CLAUDIO DUTRA FONTELLA  
Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Justiça de Transição " Memória e Verdade. Violação 

dos direitos humanos ocorridas no período da ditadura militar (1964-1985) nas cidades de 

Ladário/MS e Corumbá/MS, em razão da existência de um navio-prisão onde desapareceram 

os presos políticos WALDEMAR DIAS DE ROSA, BENEDITO RODRIGUES, JOÃO 

TEIXEIRA E GUINEYMER GOMES. Revisão de arquivamento (LC n° 75/93, art. 62, IV). 

Não obstante tenha sido possível reunir indícios da existência de um Navio-Prisão na região de 

Corumbá/MS, mesmo após a realização de diligências, não foi possível identificar os autores 

dos crimes, sobretudo em razão do grande lapso de tempo transcorrido desde a data dos fatos. 

Ausência de indícios suficientes de autoria delitiva ou de diligências capazes de modificar o 

panorama probatório atual. Homologação do arquivamento.  
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 a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen. 

 

342. Processo: 1.22.006.000055/2018-84 Voto: 3090/2019 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA NO 

MUNICÍPIO DE PATOS 

DE MINAS-MG  
Relator(a): Dr(a) CLAUDIO DUTRA FONTELLA  
Ementa: Notícia de Fato instaurada para apuração de suposta prática do delito de estelionato (CP, art. 

171, §3°). A investigada teve indeferido seu pedido de aposentadoria por idade devido ao fato 

de que ela já recebia benefício social ativo no âmbito da seguridade social. Suspeita de 

infringência a deveres profissionais por parte dos advogados atuantes no caso. Revisão de 

arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). Diligências. Foi solicitada cópia integral do processo 

judicial que tramitou na Comarca de Pedra Azul/MG e que indeferiu o pedido de concessão do 

benefício. Verificou-se que o indeferimento ocorreu em razão da existência de benefício social 

ativo, estando a investigada recebendo benefício diverso da aposentadoria por idade requerida. 

O pedido do "novo" benefício havia sido instruído de procuração devidamente assinada 

concedendo poderes aos advogados. Não foram apurados indícios de fraude ao INSS, visto que 

o pedido perante a Autarquia foi feito por pessoa com poderes para tanto e que o indeferimento 

foi motivado pela concessão de outro benefício à requerente. Falta de materialidade delitiva. 

Ausência de justa causa para o prosseguimento do feito. Homologação do arquivamento.  
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 a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen. 

 

343. Processo: 1.23.000.000629/2017-56 Voto: 3282/2019 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA - 

PARA/CASTANHAL  
Relator(a): Dr(a) CLAUDIO DUTRA FONTELLA  
Ementa: Notícia de Fato. Sala de Atendimento ao Cidadão. Possível prática de crime de ameaça (CP, 

art. 147). Alega o representante que estaria sofrendo ameaças em razão de ter sido arrolado 

como testemunha em ação penal federal. Ele teve sua conta corrente utilizada como destino dos 

recursos desviados na prática de peculato pelo réu. Diante disso, estaria sendo ameaçado em 

seu ambiente de trabalho. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). A narrativa 

apresentada retrata fatos que o representante reputa incomuns, demonstradores do que ele 

entende ser ameaça. Não foram trazidos elementos mínimos que evidenciassem a prática de 

ameaça. Inexistência de materialidade delitiva. Homologação do arquivamento.  
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 a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen. 
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344. Processo: 1.23.000.001476/2014-11 Voto: 2958/2019 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA - 

PARA/CASTANHAL  
Relator(a): Dr(a) CLAUDIO DUTRA FONTELLA  
Ementa: Notícia de Fato. Representação anônima feita através da Sala de Atendimento ao Cidadão, onde 

relata-se irregularidades em faculdades privada junto ao MEC. Revisão de arquivamento (LC 

nº 75/93, art. 62, IV). Fatos supostamente ocorridos em 2009. Diligências. Em resposta ao 

ofício enviado, o MEC informou que não há irregularidades na aprovação dos cursos. Não 

foram trazidos elementos mínimos que evidenciassem a prática de delito. Carência elementos 

capazes de justificar o prosseguimento do feito. Falta de justa causa. Homologação do 

arquivamento.  
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 a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen. 

 

345. Processo: 1.23.003.000201/2013-50 Voto: 3257/2019 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA NO 

MUNICÍPIO DE 

ALTAMIRA-PA  
Relator(a): Dr(a) CLAUDIO DUTRA FONTELLA  
Ementa: Procedimento Investigatório Criminal instaurado a partir de termo de declarações prestado por 

servidor público do Município de Vitória do Xingu/PA e que, após ter completado 5 (cinco) 

anos de exercício do cargo, procurou informações a respeito do recebimento do PIS, não 

logrando êxito no recebimento dos valores a que fazia jus em razão da distorção existente entre 

as informações relativas a valores efetivamente recebidos como remuneração e aqueles 

informados pela Prefeitura Municipal de Vitória do Xingu à Receita Federal. Revisão de 

arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Diligências. De fato restou caracterizada discrepância 

entre os dados informados pela municipalidade na RAIS e na GFIP nos anos de 2004 a 2013, 

o que possivelmente pode ser uma das razões pelas quais os servidores vêm enfrentando 

dificuldades no que se refere ao recebimento dos valores que lhes são devidos a título de abono 

PIS/PASEP. Contudo, não se vislumbra a prática de ilícito criminal. Ao londo de mais de 5 

(cinco) anos de instrução, não foi constatado indícios mínimos de dolo na prestação de 

informações pelo Município nem sequer qualquer tipo de fraude em tal conduta. Consta dos 

autos informação da Gerência Regional do MTE em Altamira esclarecendo que a divergência 

dos valores informados pelo trabalhador se dá em virtude de a consulta ser realizada em 

diferentes fontes de consulta e em anos diferentes (GFIP " Guia de Recolhimento do FGTS e 

RAIS " Relação Anual de Informações Sociais), bem como em razão de o mesmo trabalhador 

possuir 3 diferentes números de PIS/NIT. Tudo indica que foi violado direito individual 

disponível do trabalhador, não havendo indícios de prática criminosa. Ausência de 

materialidade delitiva. Inexistência de justa causa para a persecução penal. Homologação do 

arquivamento.  
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 a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen. 

 

346. Processo: 1.24.000.000267/2018-47 - Eletrônico  Voto: 3095/2019 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPUBLICA - PARAIBA  
Relator(a): Dr(a) CLAUDIO DUTRA FONTELLA  
Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Representação anônima relatando possível prática de 

apropriação indébita de verbas previdenciárias (CP, art. 337-A) pelo Instituto Paraibano de 

Educação (UNIPE). Relata o representante que "Em alguns casos, a UNIPE paga valores a 

título de bolsa, quando na verdade são verbas salariais, o que é supostamente uma sonegação 

previdenciária, além de não refletir no décimo terceiro salário". Revisão de arquivamento (LC 

nº 75/93, art. 62, IV). Expedido ofício à Receita Federal, esta informou que foi iniciada 

diligência fiscal em relação ao instituto em 02/04/2018. Nota-se que o crédito tributário 

eventualmente existente ainda não foi constituído pela autoridade administrativa fiscal. Em 

virtude de exigência legal, na hipótese da Receita Federal constatar no caso em análise possível 

sonegação previdenciária, instaurando procedimento administrativo e constituindo o respectivo 

crédito previdenciário, com o "trânsito em julgado administrativo", deve, ato contínuo, ser 

remetido ao MPF, a fim de que, se assim compreender, lavrar a correspondente denúncia. Crime 

de natureza material, cuja tipificação depende da constituição definitiva do crédito tributário. 

Súmula Vinculante nº 24 do STF. Falta de justa causa, no momento, para justificar o 

prosseguimento da persecução penal. Homologação do arquivamento. 
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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 a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen. 

 

347. Processo: 1.24.000.000285/2018-29 - Eletrônico  Voto: 2505/2019 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPUBLICA - PARAIBA  
Relator(a): Dr(a) CLAUDIO DUTRA FONTELLA  
Ementa: Notícia de Fato instaurada através de manifestação anônima realizada perante Sala de 

Atendimento ao Cidadão narrando o suposto cometimento do crime de falsificação de diploma 

por professores. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Denúncia genérica, 

desacompanhada de elementos de informação precisos que justifiquem o início de investigação 

criminal. Denunciante que quedou-se inerte após o pedido do MPF de maiores informações. 

Ausência de justa causa para persecução penal. Homologação do arquivamento.  
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 a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen. 

 

348. Processo: 1.24.002.000078/2017-73 Voto: 2165/2019 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA NO 

MUNICÍPIO DE SOUSA-

PB  
Relator(a): Dr(a) CLAUDIO DUTRA FONTELLA  
Ementa: Inquérito civil. Apuração do crime de falsidade ideológica (CP, art. 299). Ex-prefeito do 

Município de Aguiar/PB teria emitido declaração com conteúdo ideologicamente falso, para 

atestar a regularidade dos pagamentos de precatórios e, assim, obter recursos para construção 

de açude, com verba federal, através de convênio com o Ministério da Integração. Revisão de 

arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Diligências. Os reiterados ofícios esclareceram 

que o convênio está em fase de avaliação de documentos condicionantes da cláusula 

suspensiva. Foi apresentada proposta inicial, estando pendente a apresentação do projeto 

básico, licenciamento ambiental, outorga de uso dos recursos hídricos, comprovação de 

titularidade das áreas de instalação e inundação da barragem, entre outros. Convênio ainda não 

firmado. Ausência de liberação de recursos financeiros e de início de obras. Notícias de que a 

apresentação dos documentos pendentes necessariamente mudarão os valores do plano de 

trabalho. As diligências demonstraram que o convênio encontra-se ainda em proposta inicial e 

não apontaram a existência de declaração com suposto conteúdo ideologicamente falso para 

atestar regularidade do pagamento de precatórios. Inexistência, por ora, de materialidade 

delitiva. Ausência de justa causa para persecução penal. Homologação do arquivamento, sem 

prejuízo do disposto no art. 18 do CPP.  
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 a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen. 

 

349. Processo: 1.25.000.005449/2018-77 - Eletrônico  Voto: 2950/2019 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPUBLICA - PARANA  
Relator(a): Dr(a) CLAUDIO DUTRA FONTELLA  
Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de representação feita através da Sala de Atendimento ao 

Cidadão. Relata o manifestante que um eleitor teria realizado campanha para seu candidato a 

Presidente no dia da eleição, desmerecendo o candidato adversário. Revisão de arquivamento 

(LC nº 75/93, art. 62, IV). A parte noticiante sequer apresentou o nome do candidato 

beneficiado e nem mesmo especificou de que forma e em que local se deu a divulgação da 

campanha tida como irregular. Denúncia genérica e vaga, desacompanhada de elementos 

concretos que possam orientar uma investigação ou que justifiquem a deflagração de 

procedimento investigativo. Inexistência de materialidade delitiva. Ausência de justa causa 

para persecução penal. Homologação do arquivamento.  
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 a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen. 

 

350. Processo: 1.26.000.003592/2018-97 - Eletrônico  Voto: 2787/2019 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPUBLICA - 

PERNAMBUCO  
Relator(a): Dr(a) CLAUDIO DUTRA FONTELLA 
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Ementa: 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. Relato de supostas ofensas 

a nordestinos na rede social Facebook. Revisão de arquivamento (LC n° 75/93, art. 62, IV). A 

Coordenação de Informática da PR/PE informou que encontrou a referida conta no Facebook, 

contudo as supostas postagens ofensivas não foram encontradas, o que inviabilizou a busca pela 

autoria delitiva. Inexistência de justa causa para a persecução penal. Homologação do 

arquivamento.  
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 a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen. 

 

351. Processo: 1.27.000.001068/2018-44 - Eletrônico  Voto: 3124/2019 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPUBLICA - PIAUI  
Relator(a): Dr(a) CLAUDIO DUTRA FONTELLA  
Ementa: Procedimento Investigatório Criminal instaurado para apurar possível prática do crime de 

falsidade ideológica, consubstanciado na suposta elaboração de Ata da Assembleia Geral 

Extraordinária da Companhia Energética do Piauí ideologicamente falsa. Revisão de 

arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Consta que foi realizada assembleia sobre a 

privatização da Eletrobrás no Estado do Piauí, a qual foi representada no ato por M. V. de A. 

F. Informações de que o mesmo não esteve presente na referida assembleia. Diligências. Restou 

evidenciado que o local e o horário da referida assembleia foram alterados, por causa de 

manifestações contrárias à privatização, e que o investigado participou do ato. O fato em 

questão foi, inclusive, questionado judicialmente perante a 2ª Vara da Seção Judiciária do 

Estado do Piauí, onde restou consignado que se tratou de mero erro material na Ata. 

Inexistência de justa causa para a persecução penal. Homologação do arquivamento.  
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 a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen. 

 

352. Processo: 1.29.000.001568/2019-92 - Eletrônico  Voto: 3277/2019 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPUBLICA - RIO 

GRANDE DO SUL  
Relator(a): Dr(a) CLAUDIO DUTRA FONTELLA  
Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de falso testemunho (CP, art. 342) praticado no curso de ação 

movida perante a 1ª Vara do Trabalho de Porto Alegre. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, 

art. 62, IV). Notórias inconsistências no depoimento prestado por testemunha. Declarações 

desconsideradas de plano pelo Magistrado, que proferiu sentença fundada em outros elementos 

existentes nos autos. Ausência de potencialidade lesiva nas declarações, que não influíram no 

julgamento da causa. Falta de justa causa para a persecução penal. Precedente da 2ª CCR 

(Processo n° 0000393-37.2015.4.02.5001, Voto n° 1905/2015, Sessão n° 617, de 06/04/2015, 

unânime). Homologação do arquivamento..  
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 a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen. 

 

353. Processo: 1.30.001.001469/2019-80 - Eletrônico  Voto: 3038/2019 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPUBLICA - RIO DE 

JANEIRO  
Relator(a): Dr(a) CLAUDIO DUTRA FONTELLA  
Ementa: Notícia de Fato narrando suposta ameaça praticada por servidor público federal a servidores 

lotados no setor de recursos humanos do Hospital Federal dos Servidores do Estado do Rio de 

Janeiro (CP, art. 147). Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). O crime de ameaça 

se consuma no momento em que o ofendido recebe a ofensa, mesmo que não se intimide ou se 

abale. Fato ocorrido em outubro de 2015. Decurso de mais de 3 anos da data dos fatos. Extinção 

da pretensão punitiva estatal (CP, art. 109, VI). Homologação do arquivamento.  
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 a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen. 

 

354. Processo: 1.30.001.005320/2017-16 Voto: 2945/2019 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPUBLICA - RIO DE 

JANEIRO  
Relator(a): Dr(a) CLAUDIO DUTRA FONTELLA 
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Ementa: Procedimento Investigatório Criminal instaurado para apurar possível prática do delito de 

lavagem de capitais praticadas por três condenados, no âmbito da Operação Voo Livre, onde 

Policiais Federais estavam envolvidos em um esquema que facilitava o trâmite burocrático de 

passageiros no desembarque internacional do Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro. 

Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Diligências. Informações prestadas pela 

Corregedoria Regional da PF/RJ dando conta que: 1) os fatos investigados são anteriores ao 

ano de 2008; 2) V. J. dos S. E e G. de C. A não foram anteriormente investigados pela prática 

do delito em comento. Contudo, da sentença condenatória proferida nos autos do processo 

0013135-90.2012.4.02.5101, verifica-se que a participação de ambos não foi expressiva, tanto 

que foram condenados apenas pela prática do art. 317, caput, do CP, sendo a referida 

condenação declarada extinta pelo advento da prescrição da pretensão punitiva (fl. 121); 3) S. 

B. foi investigado pela prática de lavagem de dinheiro em dois inquéritos policiais, ambos 

arquivados (fl. 118) e 4) Analisadas as informações bancárias coligidas entre 2007 e 2011, não 

foram encontrados indícios de operações financeiras relacionadas aos ora investigados (fl. 53). 

Inexistência de indícios concretos da prática de lavagem de dinheiro ou de qualquer outro crime 

que justifique o prosseguimento das investigações. 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.  
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 a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen. 

 

355. Processo: 1.30.005.000215/2019-12 - Eletrônico  Voto: 3175/2019 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA NO 

MUNICÍPIO DE 

NITEROI-RJ  
Relator(a): Dr(a) CLAUDIO DUTRA FONTELLA  
Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar possível prática do crime de furto mediante fraude (CP, 

art. 155 § 4º, II e VI) em detrimento de correntista da CEF. Relata a vítima que no dia 

05/11/2018, ao retirar seu extrato no caixa eletrônico, seu cartão ficou retido. Logo em seguida, 

foi abordado por uma mulher e um homem que lhe ofereceram ajuda e simularam uma ligação 

para o atendimento do banco e que durante essa ligação passou a eles seus dados pessoais, 

bancários e a senha do cartão. No mesmo dia, verificou que foram feitos dois saques na sua 

conta e três compras com seu cartão. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). A 

vítima não tem nenhuma testemunha, tendo feito apenas a descrição física das pessoas que o 

abordaram. A agência não dispõe mais das imagens de câmera de segurança. Não foi possível 

colher elementos mínimos de autoria, não havendo linha investigativa idônea capaz de 

modificar o panorama probatório atual. Homologação do arquivamento, sem prejuízo do 

disposto no art. 18 do CPP.  
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 a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen. 

 

356. Processo: 1.30.005.000217/2019-01 - Eletrônico  Voto: 3036/2019 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA NO 

MUNICÍPIO DE 

NITEROI-RJ  
Relator(a): Dr(a) CLAUDIO DUTRA FONTELLA  
Ementa: Notícia de Fato encaminhada pela Delegacia de Polícia Federal em razão do RO nº 13987/2018, 

noticiando a possível ocorrência do crime previsto no art. 155, § 4º, II, do CP. A noticiante 

relata que ao verificar seu aplicativo da Caixa Econômica Federal verificou que foi feito um 

saque na sua conta, no valor de R$ 1.200,00, no dia 11/08/2018. Diante disso, foi até sua 

agência para realizar a contestação e foi informada que o saque ocorreu em um caixa eletrônico 

instalado em um posto de gasolina Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). A 

correntista cingiu-se em afirmar que não emprestou seu cartão, tampouco autorizou o saque 

bancário, informando que apenas ela e seu filho sabiam a senha de acesso. A CEF não verificou 

indícios de fraude na movimentação questionada. Ausência de materialidade delitiva. 

Inexistência de suporte probatório mínimo para o prosseguimento da persecução penal. 

Incidência da Orientação nº 26/2016. Homologação do arquivamento.  
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 a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen. 

 

357. Processo: 1.30.007.000309/2016-11 Voto: 2681/2019 Origem: 

PROCURADORIA DA 
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REPÚBLICA NO 

MUNICÍPIO DE 

PETROPOLIS/TRES RI  
Relator(a): Dr(a) CLAUDIO DUTRA FONTELLA  
Ementa: Procedimento Investigatório Criminal instaurado a partir de manifestação do MPT. Possível 

crime de desobediência (CP, art. 330) perpetrado a representante legal de empresa, que 

supostamente estaria deixando de responder requisições solicitadas pelo órgão ministerial em 

âmbito de Inquérito Civil lá instaurado. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. 

IV). Atraso no cumprimento da ordem justificado nos autos. Posterior cumprimento da 

determinação ministerial. Inexistência de conduta voluntária e consciente voltada a 

desobedecer ordem legal. Ausência de dolo. Homologação do Arquivamento.  
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 a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen. 

 

358. Processo: 1.31.000.000592/2019-56 - Eletrônico  Voto: 3102/2019 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPUBLICA - 

RONDONIA  
Relator(a): Dr(a) CLAUDIO DUTRA FONTELLA  
Ementa: Notícia de fato instaurada para apurar possível prática do crime de estelionato em detrimento 

da Caixa Econômica Federal " CEF, tendo em vista que a investigada teria iludido a vítima, 

fazendo esta pedir um empréstimo e entregar metade para si. (CP, art. 171, § 3º). Revisão de 

arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Ausência de indícios mínimos de autoria delitiva. 

Inexistência de linha investigatória potencialmente idônea. Orientação nº 26 da 2ª CCR. 

Homologação do arquivamento.  
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 a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen. 

 

359. Processo: 1.31.000.002616/2018-21 - Eletrônico  Voto: 3272/2019 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPUBLICA - 

RONDONIA  
Relator(a): Dr(a) CLAUDIO DUTRA FONTELLA  
Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Suposta prática do delito de apropriação indébita (CP, 

art. 168) praticada por advogado em processo em trâmite na 4ª Vara Federal da Seção Judiciária 

do Estado de Rondônia. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Diligências. 

Verificou-se que o causídico devolveu os valores que, equivocadamente, havia recebido. 

Ausência de crime. Falta de justa causa para prosseguir na persecução penal. Homologação do 

arquivamento.  
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 a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen. 

 

360. Processo: 1.31.003.000034/2019-61 - Eletrônico  Voto: 3123/2019 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA NO 

MUNICÍPIO DE 

VILHENA-RO  
Relator(a): Dr(a) CLAUDIO DUTRA FONTELLA  
Ementa: Procedimento administrativo oriundo de pedido de auxílio formulado pelo Juízo de Direito da 

2ª Vara de Espigão do Oeste, onde o magistrado estadual, diante da ausência de perito em 

antropologia, solicitou ao MPF a realização do estudo antropológico, em ação que indiciado e 

vítima são indígenas. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Verifica-se que 

houve recusa ao auxílio com base no art. 5°, da Instrução de Serviço n° 5/2019, que versa sobre 

a recusa de atuação dos peritos do MPF em trabalhar como perito do Juízo. Homologação do 

arquivamento.  
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 a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen. 

 

361. Processo: 1.32.000.000199/2019-25 - Eletrônico  Voto: 3034/2019 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPUBLICA - 

RORAIMA  
Relator(a): Dr(a) CLAUDIO DUTRA FONTELLA 
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Ementa: Notícia de Fato. Suposta prática do crime previsto no art. 273, §1º-B do Código Penal, tendo 

em vista a apreensão, em 18/12/2018, de um volume contendo 10 (dez) caixas do medicamento 

RITALINA, da marca NOVARTIS, que foram transportados via Correios na modalidade 

Sedex. A encomenda foi remetida em Campinas/SP e destinada a pessoa residente no município 

de Boa Vista/RR. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Aplicação do Enunciado 

nº 72 da 2ª CCR: "Não é atribuição do Ministério Público Federal a persecução penal dos crimes 

de propaganda, fabricação ou comercialização de produto sem registro, com fórmula em 

desacordo à constante do registro ou sem as características de identidade, qualidade e segurança 

estabelecidos pela ANVISA". Aprovado na 150ª Sessão de Coordenação, de 07/05/2018. 

Inexistência de transnacionalidade da conduta. Homologação do arquivamento considerando 

que já houve determinação de remessa do expediente à Polícia Civil do Estado de Roraima, 

juntamente com o material apreendido, para análise e providências.  
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 a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen. 

 

362. Processo: 1.32.000.000212/2019-46 - Eletrônico  Voto: 2807/2019 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPUBLICA - 

RORAIMA  
Relator(a): Dr(a) CLAUDIO DUTRA FONTELLA  
Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de representação anônima, narrando que determinada pessoa 

seria traficante internacional de drogas e chefe de uma facção criminosa. Revisão de 

arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Denúncia genérica e desconexa, desacompanhada de 

elementos concretos que possam orientar uma investigação ou que justifiquem a deflagração 

de procedimento investigativo. Inexistência de materialidade delitiva. Ausência de justa causa 

para persecução penal. Homologação do arquivamento.  
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 a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen. 

 

363. Processo: 1.33.000.000370/2017-05 Voto: 2810/2019 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPUBLICA - SANTA 

CATARINA  
Relator(a): Dr(a) CLAUDIO DUTRA FONTELLA  
Ementa: Notícia de Fato instaurada para apuração de suposta fraude ocorrida no sorteio realizado no 

auditório da Prefeitura de Palhoça para aquisição de imoveis pelo programa de Governo Federal 

Minha Casa Minha Vida. Possível crime de estelionato (CP, art. 171). Revisão de arquivamento 

(LC 75/93, art. 62, IV). Após diligências, verificou-se que as investigadas, contempladas no 

sorteio em comento, cumpriam os requisitos para a obtenção dos imóveis. Ademais, o sorteio 

foi realizado publicamente e transmitido ao vivo pela Prefeitura de Palhoça. Não restou 

configurado o delito. Ausência de justa causa para o prosseguimento do feito. Homologação do 

arquivamento.  
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 a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen. 

 

364. Processo: 1.33.000.001113/2018-63 - Eletrônico  Voto: 3101/2019 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPUBLICA - SANTA 

CATARINA  
Relator(a): Dr(a) CLAUDIO DUTRA FONTELLA  
Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Sala de Atendimento ao Cidadão. Suposto crime de 

falsidade ideológica (CP, art. 299). Autodeclaração racial possivelmente falsa para fins de 

acesso às vagas reservadas a candidatos negros, pardos ou indígenas, perante a Universidade 

Federal de Santa Catarina. Revisão de arquivamento (LC n° 75/93, art. 62, IV). A legislação 

brasileira não define de forma objetiva as características fenotípicas que o candidato deve 

possuir para que possa concorrer às vagas reservadas. Assim, no presente caso, não há provas 

de que os candidatos tiveram finalidade de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a 

verdade sobre fato juridicamente relevante, mas com a ressalva de que o critério da 

autodeclaração previsto na Lei nº 12.711/12 não serve para legitimar fraudes ou obstar 

consequentes investigações criminais. O entendimento adotado por esta 2ª CCR na 

homologação dos autos da NF 1.15.000.000775/2018-34 (Sessão nº 714, de 07/05/2018) não 

deve ser aplicado indistintamente, sob pena de completo desvirtuamento da ação afirmativa. 

Inexistência de critérios fixos para determinação do enquadramento racial. Subjetividade do 
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conceito "raça". Declaração baseada na íntima convicção do indivíduo. Ausência de 

materialidade delitiva. Homologação do arquivamento.  
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 a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen. 

 

365. Processo: 1.33.000.002728/2016-45 Voto: 3031/2019 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPUBLICA - SANTA 

CATARINA  
Relator(a): Dr(a) CLAUDIO DUTRA FONTELLA  
Ementa: Notícia de Fato instaurada para apuração de suposta prática do delito de estelionato (CP, art. 

171, §3°) em detrimento do INSS. Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). Consta 

que o investigado, aposentado por invalidez, trabalharia concomitantemente como personal 

trainer. Diligências. Verifica-se que, ao ser submetido a nova perícia médica foi constatada 

ausência de situação de invalidez, a qual foi convertida em mensalidade de recuperação, com 

cessação prevista para 22/09/2019. 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. Não restou configurado o delito. 

Ausência de justa causa para o prosseguimento do feito. Homologação do arquivamento.  
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 a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen. 

 

366. Processo: 1.34.001.002299/2019-10 Voto: 2891/2019 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA NO 

MUNICÍPIO DE 

OSASCO-SP  
Relator(a): Dr(a) CLAUDIO DUTRA FONTELLA  
Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar o recebimento indevido de benefício previdenciário (CP, 

art. 171, §3º). Em 12/02/2004 a segurada formulou requerimento de aposentadoria por idade, 

por intermédio de procurador, com início do recebimento em 12/04/2004. Contudo, em 

18/09/2017, foi solicitada pela própria titular do benefício a atualização de sua data de 

nascimento de 02/012/1942 para 02/12/1945. Diante de tal circunstância, verificou-se que à 

época do requerimento de aposentadoria por idade ela não preenchia o requisito da idade 

mínima de 60 anos. Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). No presente caso, faltava 

apenas 1 (um) ano, 7 (sete) meses e 20 (vinte) dias para que a segurada completasse a idade 

mínima exigida à época do requerimento. Assim, ela recebeu o benefício indevidamente apenas 

no período de 12/04/2004 a 02/12/2005, já que a idade era o único requisito faltante. Diante 

disso, considerando que a última parcela indevida foi paga no de 2005, verifica-se a ocorrência 

da prescrição da pretensão punitiva, uma vez que já transcorreram mais de 13 (treze) anos do 

ocorrido (CP, art. 109, III). Homologação do arquivamento.  
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 a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen. 

 

367. Processo: 1.34.001.007548/2018-74 Voto: 3029/2019 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA - SÃO 

PAULO  
Relator(a): Dr(a) CLAUDIO DUTRA FONTELLA  
Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de manifestação formulada pela Sala de Atendimento ao 

Cidadão. Suposto crime de incitação ao ódio (CP, art. 286), através de um vídeo postado no 

YouTube. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Apesar de a noticiante haver 

disponibilizado o link para o suposto vídeo em sua manifestação, fato é que o mesmo não foi 

encontrado, não havendo como averiguar a presença de materialidade do fato. Falta de justa 

causa para prosseguir na persecução. Homologação do arquivamento.  
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 a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen. 

 

368. Processo: 1.34.001.009805/2018-11 Voto: 3077/2019 Origem: 

PROCURADORIA DA 
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REPÚBLICA - SÃO 

PAULO  
Relator(a): Dr(a) CLAUDIO DUTRA FONTELLA  
Ementa: Notícia de Fato. Sala de Atendimento ao Cidadão. Representação sigilosa. Relata o noticiante 

que uma candidata a deputada federal estaria divulgando vídeo com informações falsas, 

caluniando e difamando movimentos sociais. Em seu vídeo ela informa que pessoas chamadas 

de "black blocks" estariam vestindo a camisa de candidato a Presidência da República e 

ameaçando atacar as mulheres do movimento "ele não". Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, 

art. 62, IV). A conduta relatada não denota ilicitude. A candidata fala genericamente em 

"pessoas chamadas de black blocks", sem individualizar, tampouco apresentar elementos 

probatórios que embasem sua afirmação. Ausência de justa causa para persecução penal. 

Homologação do arquivamento.  
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 a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen. 

 

369. Processo: 1.34.010.000185/2019-18 - Eletrônico  Voto: 3311/2019 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA NO 

MUNICÍPIO DE 

RIBEIRAO PRETO-SP  
Relator(a): Dr(a) CLAUDIO DUTRA FONTELLA  
Ementa: Notícia de Fato. Suposta prática do crime de frustração de direito assegurado por lei trabalhista 

(CP, art. 203). Nos autos de reclamação trabalhista, o reclamante e duas testemunhas inquiridas 

em audiência, todos funcionários ou ex-funcionários da mesma agência da CEF, relataram que 

parte da jornada não era registrada no controle de pontos. Conforme relatos, a gerência 

estabelecia um limite de horas extras diárias a serem registradas, o que eles obedeciam. 

Contudo, mesmo após o registro de saída no controle de ponto, eles continuavam no local de 

trabalho, seja para a realização de cursos obrigatórios, seja para continuar trabalhando em 

funções que não exigiam que o sistema informatizado da empresa estivesse aberto. Na 

contestação, o preposto da empresa pública reconheceu a prestação de horas extras pelo 

reclamante, mas aduziu que elas foram devidamente pagas. Revisão de arquivamento (LC n° 

75/93, art. 62, inc. IV). Em que pese o teor dos relatos realizados em referido processo 

trabalhista mereçam apuração acerca das irregularidades quanto à jornada de trabalho, não há 

indícios de prática de crime apto a ensejar investigação criminal. A mera marcação, no cartão 

de registro, de jornada inferior à efetivamente realizada, sem que tal fato se dê mediante fraude 

ou violência, não caracteriza o fato tipificado como crime contra a organização do trabalho. 

Além disso, o reclamante e as testemunhas não mencionaram a ocorrência de falsidades. 

Irregularidades restritas ao âmbito trabalhista. Ausência de indícios mínimos de materialidade 

delitiva. Falta de justa causa para prosseguir na persecução penal. Homologação do 

arquivamento.  
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 a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen. 

 

370. Processo: 1.34.021.000035/2019-85 - Eletrônico  Voto: 2949/2019 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA NO 

MUNICÍPIO DE 

JUNDIAI-SP  
Relator(a): Dr(a) CLAUDIO DUTRA FONTELLA  
Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar possível prática do crime descrito no art. 171, § 3º, c/c 

art. 14, II, ambos do CP. Notícia de que o investigado teria apresentado documento falso (perfil 

profissiográfico) referente à empresa em que laborou no período de 01/02/1988 a 06/06/1989. 

Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Observando atentamente o referido 

documento, nota-se não ser possível identificar sua autoria, uma vez que não consigna o 

responsável técnico pelos registros ambientais. Meio supostamente fraudulento (perfil 

profissiográfico falso) 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 do crime de falsidade ideológica ou para a tentativa do crime de estelionato 

qualificado. Exercício do direito de ação, com submissão ao contraditório de tudo aquilo que o 

segurado acreditava militar em favor de sua pretensão. Falta de justa causa para prosseguir na 

persecução penal. Homologação do arquivamento.  
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 a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen. 
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371. Processo: 1.34.021.000167/2017-45 - Eletrônico  Voto: 3173/2019 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA NO 

MUNICÍPIO DE 

JUNDIAI-SP  
Relator(a): Dr(a) CLAUDIO DUTRA FONTELLA  
Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de manifestação feita através da Sala de Atendimento ao 

Cidadão para apurar possível prática do crime de apropriação indébita previdenciária por parte 

dos responsáveis por empresa privada para a qual a representante trabalhou no período de 

01/09/2016 a 13/11/2017. Aduz que teria sido descontada da contribuição previdenciária, mas 

a empresa não efetuou o repasse ao INSS. (CP, art. 168-A, § 1º, I). Revisão de arquivamento 

(LC nº 75/93, art. 62, IV). Oficiada, a Receita Federal informou que "não visualizou a existência 

de relevância fiscal nos indícios de infração denunciados. Explica-se: a movimentação 

financeira a crédito do contribuinte no ano-calendário de 2016 ficou próxima a R$ 70 mil, de 

modo que a massa salarial da empresa muito provavelmente será ainda menos, fatos estes que 

indicam que o valor esperado de lançamento, caso confirmados os indícios, ficaria 

extremamente abaixo do valor esperado de lançamento de outros casos programados para 

fiscalização". Caso em que aplicável o princípio da insignificância aos débitos tributários que 

não ultrapassem o limite de R$ 20.000,00, nos termos do disposto no art. 20 da Lei nº 10.522/02. 

Precedentes do STJ: EREsp 1230325/RS, Terceira Seção, DJe 5/5/2015; AgRg no RHC 

54.568/SP, Quinta Turma, DJe 15/5/2015; HC 307.791/SP, Quinta Turma, DJe 17/3/2015; 

AgRg no REsp 1468326/RS, Sexta Turma, DJe 11/2/2015. Ressalva do entendimento pessoal 

do Relator. Homologação do arquivamento.  
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 a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen. 

 

372. Processo: 1.35.000.000333/2019-86 - Eletrônico  Voto: 2943/2019 Origem: PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA - 

SERGIPE/ESTANCIA/ITABAIANA  
Relator(a): Dr(a) CLAUDIO DUTRA FONTELLA  
Ementa: Notícia de Fato. Suposta fraude em arrematação judicial (CP, art. 358). Revisão de arquivamento 

(LC nº 75/93, art. 62, IV). Arrematante de um imóvel em hasta pública na seara tributária deixou de 

realizar o pagamento do respectivo montante ofertado. Ausência de materialidade quanto ao crime 

tipificado no art. 358 do CP, uma vez que a arrematação, no caso, se concretizou sem qualquer 

percalço, de modo que apenas o seu exaurimento mediante o respectivo pagamento é que restou 

frustrado. Ato que configura mero ilícito civil. Sanções cíveis já aplicadas pelo Juízo da causa. 

Homologação do arquivamento.  
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 a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen. 

 

373. Processo: 1.35.000.000375/2019-17 - Eletrônico  Voto: 3037/2019 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA NO 

MUNICÍPIO DE 

PROPRIÁ-SE  
Relator(a): Dr(a) CLAUDIO DUTRA FONTELLA  
Ementa: Notícia de Fato. Possível prática de crime de ameaça (CP, art. 147). Segunda a narrativa, teria 

havido um desentendimento entre o vigilante terceirizado do campus do Instituto Federal de 

Sergipe e um servidor. Fato que teria causado estranheza ao vigilante em relação à saída de 

material sem suposta autorização. O servidor formalizou por e-mail o ocorrido e suscitou 

possível prática criminosa de ameaça por parte do vigilante. Revisão de arquivamento (LC nº 

75/93, art. 62, IV). Diligências. Foi ouvido um outro funcionário que teria presenciado a cena, 

tendo ele esclarecido que o vigilante não fez nenhum movimento para sacar a arma que portava, 

tendo o servidor interpretado mal a atitude do vigilante. Inexistência de elementos que denotem 

uma ação ameaçadora por parte do vigilante. Foi realizada reunião entre a administração do 

instituto federal e a empresa terceirizada com a finalidade de evitar mal entendidos. Falta de 

justa causa para prosseguir na persecução penal. Homologação do arquivamento.  
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 a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen. 

 

374. Processo: 1.35.000.000387/2019-41 - Eletrônico  Voto: 2941/2019 Origem: PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA - 

SERGIPE/ESTANCIA/ITABAIANA  
Relator(a): Dr(a) CLAUDIO DUTRA FONTELLA 
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Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de representação do Procurador da República oficiante no 4º 

Ofício desta PR/SE, dando conta de possível prática de crime de ameaça (CP, art. 147), dirigida ao 

Oficial de Justiça Federal, quando do cumprimento de mandado. Observa-se da certidão lavrada 

pelo Oficial de Justiça, referente ao cumprimento do mandado de intimação e reintegração de posse, 

registro de que os intimados "não quiseram apôr suas notas de ciente, declarando que não 

concordavam com a decisão e que inclusive não tinham intenção de deixar os lotes". Além disso, 

relatou que "se sentiu ameaçado no momento em que cumpria as intimações". Revisão de 

arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). O Oficial não especificou maiores detalhes sobre a situação 

de ameaça ocorrida, não descrevendo em que consistiu a suposta ameaça e de quem diretamente 

partiu a conduta ameaçadora. Diante disso, foi notificado a comparecer à PR/SE para 

esclarecimentos. Presente em Gabinete, esclareceu que que não houve ameaça específica a sua 

pessoa e que o intuito da sua certidão foi demonstrar ao juízo a necessidade de apoio no cumprimento 

do Mandado. Em nenhum momento restou vislumbrado qualquer ato específico de ameaça direta ou 

promessa de causar qualquer mal injusto e grave ao servidor público, bem como não restou 

evidenciado ato a se revestir de idoneidade para amedrontá-lo ou intimidá-lo. Ao revés, o próprio 

servidor público, em sua certidão que deu origem à representação, apenas informou que se sentiu 

ameaçado, bem como exarou nova certidão circunstanciada, datada de 08/04/2019, esclarecendo que 

não houve ameaças, mas sim tensão e indignação dos ocupantes em relação à decisão judicial. Falta 

de justa causa para prosseguir na persecução penal. Homologação do arquivamento.  
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 a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen. 

 

375. Processo: 1.35.000.000430/2019-79 - Eletrônico  Voto: 2808/2019 Origem: PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA - 

SERGIPE/ESTANCIA/ITABAIANA  
Relator(a): Dr(a) CLAUDIO DUTRA FONTELLA 

 
Deliberação: Retirado de pauta pelo relator.  

 

376. Processo: 1.36.000.000961/2018-43 - Eletrônico  Voto: 3111/2019 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPUBLICA - 

TOCANTINS  
Relator(a): Dr(a) CLAUDIO DUTRA FONTELLA  
Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de representação feita através da Sala de Atendimento ao 

Cidadão. Relata o manifestante que apesar de ter recebido apenas um salário- mínimo mensal 

decorrente de benefício pago pelo Estado brasileiro, teve Declaração de Ajuste Anual de 

Imposto de Renda Pessoa Física emitida em seu nome, no ano de 2014, informando receita 

estimada em R$ 26.815,00. Informa que tomou conhecimento da situação através de 

comunicado do INSS. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). A situação narrada 

evidencia que, provavelmente, o nome do representante foi utilizado indevidamente para 

ocultar ato ilícito ou justificar patrimônio ou movimentação financeira empreendida por 

terceiro. Entretanto, a notícia-crime não veio acompanhada de nenhuma documentação que 

corrobore as alegações do noticiante. Desse modo, os fato narrados demandam uma prévia 

atuação da Receita Federal a fim de verificar a real existência da mencionada Declaração de 

Imposto de Renda para que sejam produzidos indícios mínimos da prática criminosa que 

justifique a instauração de investigação. Denúncia genérica e vaga, desacompanhada de 

elementos concretos que possam orientar uma investigação ou que justifiquem a deflagração 

de procedimento investigativo. Inexistência de materialidade delitiva. Ausência de justa causa 

para persecução penal. Homologação do arquivamento.  
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 a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen. 

 

377. Processo: 1.14.000.000627/2019-38 - Eletrônico  Voto: 3035/2019 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA - BAHIA  
Relator(a): Dr(a) CLAUDIO DUTRA FONTELLA  
Ementa: Notícia de Fato. Possível prática de crime de ameaça (CP, art. 147). Narra o representante que 

em conversa mantida com um estrangeiro pelo Facebook teria recebido ameaças dele. O relato 

também traz diversas supostas situações de ameaças e perseguições que estaria sofrendo. 

Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Da conversa havida entre eles é possível 

aferir certo teor intimidador nas palavras proferidas pelo representado, embora se denote a 

vagueza nos termos utilizados, tornando a ameaça inidônea ("tenho sua localização", "você vai 

ver"). Para a configuração do crime em questão, exige-se que a ameaça tenha um potencial 

mínimo de realizar-se, aferido a partir das circunstâncias fáticas de cada caso concreto. No 
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presente caso, reputa-se ausente a factibilidade de trazer-se à concretude o suposto mal 

ameaçado pelo representado. Trata-se de sujeito estrangeiro, domiciliado em país estrangeiro, 

com o qual o representante nunca teve qualquer contato, salvo a conversa havida por meio do 

Facebook. Além disso, o próprio perfil do representante é falso, visto que ele mesmo o criou 

para fazer pesquisa dentro do Facebook de modo a preservar sua própria identidade. Assim, o 

representado sequer tinha conhecimento da pessoa com quem conversava. Ressalte-se, ainda, 

que a mera solicitação de amizade através de rede social não é conduta que potencialmente 

enseje intimidação a seu recebedor, tampouco que denote intenção de ameaçar por parte 

daquele que a envia. Ademais, deve-se considerar que, em todas as ocasiões narradas, as 

interações entre representados e representante não ocorreram através do perfil pessoal deste 

último, mas através de um perfil criado pelo representante o intuito de preservar a sua 

identidade na rede social. Falta de justa causa para prosseguir na persecução penal. 

Homologação do arquivamento.  
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 a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen. 
 

Outras deliberações(Arquivamento) 

378. Processo: 1.29.012.000032/2019-11 - Eletrônico  Voto: 2452/2019 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA NO 

MUNICÍPIO DE BENTO 

GONCALVES-RS  
Relator(a): Dr(a) CLAUDIO DUTRA FONTELLA  
Ementa: Notícia de fato. Apuração do crime de favorecimento a prostituição ou outra forma de 

exploração sexual (CP, art. 228, caput). Recebimento de e-mail com publicidade de 

profissionais do sexo. Recebimento do arquivamento como declínio de atribuições (Enunciado 

nº 32 da 2ª CCR). 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.  
Deliberação: 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. 
 

A sessão foi encerrada às quinze horas e dez 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 
 

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 1ª REGIÃO 
##ÚNICO: | EXTRA-PRR1 - PRR1ª-00020920-2019| 

ATA DA OCTOGÉSIMA NONA SESSÃO ORDINÁRIA DE 17 DE JUNHO DE 2019 
 

1) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - AMAZONAS Nº. 1.13.000.000409/2012-64 - Relatado por: Dr(a) FELICIO DE ARAUJO 

PONTES JUNIOR – Nº do Voto Vencedor: 346 – Ementa: INQUÉRITO CIVIL. APURAÇÃO DE SUPOSTO CONFLITO FUNDIÁRIO EXISTENTE 

ENTRE JOÃO GOMES BRANDÃO E MORADORES DA COMUNIDADE TERRA SANTA, EM PRESIDENTE FIGUEIREDO/AM. 

VERIFICAÇÃO DE QUE A ÁREA CONFLITUOSA É OBJETO DE AÇÕES CIVIS PÚBLICAS RELACIONADAS ÀS TERRAS 

TRADICIONALMENTE OCUPADAS PELOS INDÍGENAS WAIMIRI-ATROARI, QUE ABARCAM A COMUNIDADE TERRA SANTA ¿ ACP¿S 

Nº 2010.32.00.000208-2 E Nº 6772-60.2013.4.01.3200. MATÉRIA INSERIDA NAS ATRIBUIÇÕES DA 6ª CÂMARA DE COORDENAÇÃO E 

REVISÃO ¿ POPULAÇÕES INDÍGENAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS. REMESSA À PFDC PARA SEU ENCAMINHAMENTO À 6ª CCR, 

PARA ANÁLISE DA PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. - 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 
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PEREIRA para análise, nos termos do voto do(a) relator(a). 2) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CAXIAS-MA Nº. 

1.19.002.000001/2018-44 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) FELICIO DE ARAUJO PONTES JUNIOR – Nº do Voto Vencedor: 342 – Ementa: 

INQUÉRITO CIVIL. APURAÇÃO DE POSSÍVEIS IRREGULARIDADES NA CRIAÇÃO DO PROJETO DE ASSENTAMENTO BURITI DO MEIO, 

SUBÁREA A, NO MUNICÍPIO DE CAXIAS/MA. CONSTATAÇÃO DE QUE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ELO SERVIÇOS DE 

TOPOGRAFIA LTDA. PARA REALIZAÇÃO DE PLOTAGEM DA ÁREA A SER ASSENTADA FOI OPÇÃO DOS PRÓPRIOS PARCELEIROS E 

DA ASSOCIAÇÃO LOCAL, NÃO HAVENDO NESTE CONTRATO INTERVENÇÃO DO INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E 

REFORMA AGRÁRIA ¿ INCRA, SENDO AVENÇA ESTRITAMENTE PARTICULAR. VERIFICAÇÃO DE INDÍCIOS DE COMETIMENTO DE 

CRIME DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL, DE INTERESSE DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÃO AO 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO, 6ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA NO MUNICÍPIO DE CAXIAS/MA. HOMOLOGAÇÃO 

DO DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÕES. - 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 REPÚBLICA - MATO GROSSO/DIAMANTINO Nº. 

1.20.000.000420/2018-85 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) FELICIO DE ARAUJO PONTES JUNIOR – Nº do Voto Vencedor: 351 – Ementa: 

INQUÉRITO CIVIL. APURAÇÃO DE SUPOSTO CONFLITO AGRÁRIO NO PROJETO DE ASSENTAMENTO PDS RIO JATOBÁ. NOTÍCIA DE 

QUE O CONFLITO ESTARIA LIGADO AO HOMICÍDIO DE CARLOS ANTÔNIO DOS SANTOS, PRESIDENTE DA ASSOCIAÇÃO DOS 

ASSENTADOS DO PDS RIO JATOBÁ. DILIGÊNCIAS ULTIMADAS. INFORMAÇÕES DO INCRA DE QUE O REFERIDO HOMICÍDIO É 

APURADO PELA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL NA COMARCA DE PARANATINGA/MT; QUE ATUALMENTE, APÓS O 

ASSENTAMENTO DAS FAMÍLIAS, A SITUAÇÃO NO P.A. ENCONTRA-SE CALMA E QUE, HÁ PROGRAMAÇÃO DE VISITA IN LOCO 

PELO ÓRGÃO, CUJO RELATÓRIO SERÁ ENVIADO AO PARQUET, DEPENDENDO, ENTRETANTO, DE DISPONIBILIDADE 

ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA. PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO FACE AO ESGOTAMENTO DO OBJETO. HOMOLOGAÇÃO DO 

ARQUIVAMENTO. - 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 REPÚBLICA - MATO GROSSO/DIAMANTINO Nº. 1.20.000.002223/2018-09 - Eletrônico 

- Relatado por: Dr(a) FELICIO DE ARAUJO PONTES JUNIOR – Nº do Voto Vencedor: 363 – Ementa: PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO. 

APURAÇÃO DE SUPOSTA INÉRCIA DO INCRA EM ADOTAR AS MEDIDAS BÁSICAS PARA EFETIVA REFORMA AGRÁRIA NO PA 

ITANHANGÁ. AÇÃO OBRIGACIONAL AJUIZADA PELA REPRESENTANTE EM FACE DO INCRA, COM VISTAS À EMISSÃO DE TÍTULO 

DE DOMÍNIO SOB CONDIÇÃO RESOLUTIVA EM RELAÇÃO AO LOTE 522 DO REFERIDO PA ¿ AUTOS Nº 0000892-68.2015.4.01.3604. 

DILIGÊNCIAS ULTIMADAS. CONSTATAÇÃO DE QUE A AUTARQUIA VEM TOMANDO AS PROVIDÊNCIAS CABÍVEIS PARA EFETIVAR 

A RETOMADA DA ÁREA EM SITUAÇÃO IRREGULAR, BEM COMO ADEQUADA DESTINAÇÃO OU A REGULARIZAÇÃO DA PARCELA 

OCUPADA ¿ PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 54000.000641/2017-40 ¿ GRUPO DE TRABALHO TAPURAH/ITANHANGÁ. AUTOS 

AGUARDANDO NA CÂMARA TÉCNICA PARA ANÁLISE E MANIFESTAÇÃO DA DEFESA APRESENTADA PELA REPRESENTANTE. 

PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO ANTE AS PROVIDÊNCIAS ADOTADAS PELO ÓRGÃO PARA A REGULARIZAÇÃO DA PARCELA NO 

REFERIDO PROJETO DE ASSENTAMENTO. HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. - 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 

- PARA/CASTANHAL Nº. 1.23.000.000761/2017-68 - Relatado por: Dr(a) FELICIO DE ARAUJO PONTES JUNIOR – Nº do Voto Vencedor: 368 – 

Ementa: INQUÉRITO CIVIL. APURAÇÃO DE SUPOSTA RECUSA DE ATENDIMENTO DE PACIENTE, PORTADOR DE MENINGITE 

BACTERIANA, POR PARTE DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO BETTINA FERRO DE SOUZA. DILIGÊNCIAS PROMOVIDAS. DIREITO 

INDIVIDUAL. ARQUIVAMENTO NÃO HOMOLOGADO ¿ VOTO Nº 1232/2018/NAOP 1ª REGIÃO. AUTOS REMETIDOS À ORIGEM PARA 

ADOÇÃO DE UMA DAS SOLUÇÕES APONTADAS NOS ENUNCIADOS 10 E 11 DA PFDC. DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÕES EM FAVOR DA 

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ, TENDO EM VISTA A AUSÊNCIA DE ATRIBUIÇÃO DO PARQUET FEDERAL. 

ENUNCIADO Nº 6 DA PFDC. RECEBIMENTO DO DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÕES COMO ARQUIVAMENTO. HOMOLOGAÇÃO DO 

ARQUIVAMENTO. - 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 - PARA/CASTANHAL Nº. 1.23.000.000860/2017-40 - Relatado por: Dr(a) 

FELICIO DE ARAUJO PONTES JUNIOR – Nº do Voto Vencedor: 369 – Ementa: INQUÉRITO CIVIL. APURAÇÃO DE SUPOSTO 

DESABASTECIMENTO DOS MEDICAMENTOS ANTIRRETROVIRAIS (ABACAVIR E RALTEGRAVIR) NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE. 

DILIGÊNCIAS ULTIMADAS. INFORMADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE A REGULARIZAÇÃO DOS MEDICAMENTOS E O 

ACOMPANHAMENTO DO MENOR INTERESSADO, ATENDIDO ATUALMENTE NA UNIDADE DE REFERÊNCIA MATERNO INFANTIL 

ADOLESCENTE ¿ UREMIA. INFORMAÇÃO CORROBORADA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE. DOCUMENTOS ACOSTADOS AOS AUTOS 

APONTANDO ÍNDICE SATISFATÓRIO DE ESTOQUE DOS REFERIDOS FÁRMACOS NO ESTADO DO PARÁ. PROMOÇÃO DE 

ARQUIVAMENTO FACE AO SANEAMENTO DA IRREGULARIDADE. HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. - 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 ALTAMIRA-PA Nº. 1.23.003.000385/2017-81 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) FELICIO 

DE ARAUJO PONTES JUNIOR – Nº do Voto Vencedor: 350 – Ementa: INQUÉRITO CIVIL. APURAÇÃO SOBRE A VIABILIDADE DE 

INSTALAÇÃO DE POSTO DE ATENDIMENTO OU CREDENCIAMENTO DE OFICINA PARA REALIZAR AFERIÇÕES NO 

CRONOTACÓGRAFO NA REGIÃO DE ALTAMIRA/PA. FEITO CÍVEL RELATIVO À FISCALIZAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. 

MATÉRIA INSERIDA NA ATRIBUIÇÃO DA 1ª CCR/MPF. RESOLUÇÃO CSMPF N.º 148/2014. REMESSA DOS AUTOS À PFDC, PARA O 

REENCAMINHAMENTO À 1ª CCR/MPF, PARA ANÁLISE DA PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. - 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). 8) PROCURADORIA DA REPÚBLICA 

NO MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS-PA Nº. 1.23.006.000159/2017-71 - Relatado por: Dr(a) FELICIO DE ARAUJO PONTES JUNIOR – Nº do 

Voto Vencedor: 365 – Ementa: INQUÉRITO CIVIL. APURAÇÃO DE SUPOSTA AUSÊNCIA DE INFRAESTRUTURA BÁSICA NO 

ASSENTAMENTO DE ALTA FLORESTA, MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS. ARQUIVAMENTO NÃO HOMOLOGADO ANTE O NÃO 

EXAURIMENTO DO OBJETO (DENÚNCIA DE FALTA DE ÁGUA) - VOTO Nº 1071/2018/NAOP 1ª REGIÃO. REMESSA À ORIGEM. 

VERIFICAÇÃO DE QUE HÁ DIVERSOS PROCEDIMENTOS EM TRÂMITE NA PR/PA CUJOS OBJETOS SÃO ASSENTAMENTOS NESTE 

MUNICÍPIO. INSTAURADO PA Nº 1.23.006.000111/2019-24 PARA ACOMPANHAMENTO DS OBRAS EM TODOS OS ASSENTAMENTOS DE 

RESPONSABILIDADE DO INCRA NO REFERIDO MUNICÍPIO. PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO FACE À DUPLICIDADE DE 

INVESTIGAÇÃO COM A MESMA NATUREZA. HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. - 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 

NO MUNICÍPIO DE ITAITUBA-PA Nº. 1.23.008.000006/2016-22 - Relatado por: Dr(a) FELICIO DE ARAUJO PONTES JUNIOR – Nº do Voto 
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Vencedor: 354 – Ementa: INQUÉRITO CIVIL. APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DA LEI Nº 12.244/2010 QUANTO À MANUTENÇÃO DE 

BIBLIOTECAS E A QUANTIDADE DE LIVROS MANTIDOS EM SEUS ACERVOS PELAS INSTITUIÇÕES FEDERAIS CADASTRADAS NOS 

MUNICÍPIOS CONTIDOS NAS ÁREAS DE ABRANGÊNCIA DA PR/PA. DILIGÊNCIAS ULTIMADAS. CONSTATAÇÃO DE QUE FORAM 

ADOTADAS TODAS AS PROVIDÊNCIAS CABÍVEIS AO CASO, BEM COMO ATINGIU-SE A FINALIDADE DO OBJETO DOS AUTOS, À 

EXCEÇÃO DAS INSTITUIÇÕES: UNINASSAU, POIS NÃO POSSUI CADASTRO NO MUNICÍPIO DE ITAITUBA/PA, E UEPA, POR SER 

INSTITUIÇÃO ESTADUAL. PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO POR ESGOTAMENTO DO OBJETO. HOMOLOGAÇÃO DO 

ARQUIVAMENTO. - 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 REPÚBLICA - DISTRITO FEDERAL Nº. 1.16.000.002141/2017-06 - Relatado por: Dr(a) 

FRANCISCO DE ASSIS MARINHO FILHO – Nº do Voto Vencedor: 299 – Ementa: INQUÉRITO CIVIL. APURAÇÃO DE SUPOSTO 

FAVORECIMENTO DE CANDIDATOS NO CONCURSO PÚBLICO PARA CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR DE MAGISTÉRIO SUPERIOR, 

PELA UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA ¿ UNB, NO EDITAL 376/2016, UMA VEZ QUE A PRIMEIRA CLASSIFICADA JÁ PERTENCIA AOS 

QUADROS DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA ¿ FUB E TEVE PREFERÊNCIA NO DESEMPATE DE NOTA. DILIGÊNCIAS 

ULTIMADAS. EXPEDIÇÃO DE RECOMENDAÇÃO À FUB PARA QUE ADOTASSE, NOS CONCURSOS PÚBLICOS PARA PROVIMENTO DE 

SEUS CARGOS, A IDADE DO CANDIDATO COMO PRIMEIRO CRITÉRIO DE DESEMPATE, DANDO-SE PREFERÊNCIA AO DE IDADE 

MAIS ELEVADA (ACIMA DE 60 ANOS), EM OBSERVÂNCIA AO ESTATUTO DO IDOSO. CONSTATAÇÃO DO ACATAMENTO DA 

RECOMENDAÇÃO. PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO EM RAZÃO DO SANEAMENTO DA IRREGULARIDADE. HOMOLOGAÇÃO DO 

ARQUIVAMENTO. - 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 - DISTRITO FEDERAL Nº. 1.16.000.002837/2018-13 - Eletrônico - Relatado 

por: Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS MARINHO FILHO – Nº do Voto Vencedor: 333 – Ementa: PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO. APURAÇÃO 

DE SUPOSTA NÃO DIVULGAÇÃO, NO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DO GOVERNO FEDERAL, DA RELAÇÃO DAS PESSOAS QUE 

RECEBEM O BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA. DILIGÊNCIAS PROMOVIDAS. VERIFICAÇÃO DE QUE A LEI Nº 12.527/11, QUE 

DISCIPLINA O ACESSO À INFORMAÇÃO, ESTABELECE QUE ÓRGÃOS E ENTIDADES PÚBLICAS DIVULGUEM, 

INDEPENDENTEMENTE DE REQUERIMENTO, INFORMAÇÕES DE INTERESSE COLETIVO, RESSALVANDO A PROTEÇÃO AO SIGILO 

DA INFORMAÇÃO PESSOAL. POR OUTRO LADO, ESTABELECE A CF/88, ART. 5º,X, A INVIOLABILIDADE À INTIMIDADE, VIDA 

PRIVADA, HONRA E IMAGEM DAS PESSOAS. CONSTATAÇÃO DE QUE NO SÍTIO ELETRÔNICO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA 

CONSTA EM DETALHES A FORMA DE UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS NOS ÚLTIMOS CINCO ANOS E AINDA, O ARQUIVO 

¿DOCUMENTO DIVERSO 1370/2018 GABPR30-EPR ¿ PR-DF ¿ 098304/2018¿ INFORMA A REGULARIDADE DOS PAGAMENTOS DO 

BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA. PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO POR AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADES. RECURSO 

INTERPOSTO PELO REPRESENTANTE. INEXISTÊNCIA DE FATOS NOVOS. ARQUIVAMENTO MANTIDO POR SEUS PRÓPRIOS 

FUNDAMENTOS. HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. - 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 - MARANHAO Nº. 

1.19.000.002184/2017-71 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS MARINHO FILHO – Nº do Voto Vencedor: 335 – Ementa: 

INQUÉRITO CIVIL. APURAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO ATINENTES À PREVENÇÃO E À ADOÇÃO DE 

MEDIDAS QUE COÍBAM FUTURAS FRAUDES QUANTO AO ENQUADRAMENTO NAS COTAS ÉTNICO-RACIAIS PARA INGRESSO NOS 

CURSOS SUPERIORES, ADOTADOS PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO ¿ UFMA E PELO INSTITUTO FEDERAL DE 

EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO ¿ IFMA. DILIGÊNCIAS PROMOVIDAS. REALIZAÇÃO DE REUNIÃO NA PR/MA 

COM REPRESENTANTES DO IFMA, UFMA E CENTRO DE CULTURA NEGRA DO MARANHÃO ¿ CCNMA EM QUE FOI CONSIGNADO 

UM PRAZO PARA QUE FOSSEM APRESENTADOS OS RESULTADOS DA REUNIÃO. FINALIZADO O PRAZO, CONSTATOU-SE QUE A 

UFMA E A IFMA ELABORARAM RESOLUÇÃO QUE VISA REGULAMENTAR A POLÍTICA DE COTAS DE ACESSO À UNIVERSIDADE. 

VERIFICAÇÃO DE CUMPRIMENTO DA DEMANDA. PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO EM RAZÃO DA INEXISTÊNCIA DE 

FUNDAMENTO PARA A PROPOSITURA DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA. HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. - 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 IMPERATRIZ-MA Nº. 1.19.001.000229/2018-44 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) 

FRANCISCO DE ASSIS MARINHO FILHO – Nº do Voto Vencedor: 329 – Ementa: INQUÉRITO CIVIL. APURAÇÃO DE POSSÍVEL NÃO 

OFERTA DE VAGAS OCIOSAS PARA O CURSO DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO ¿ UFMA, CAMPUS 

PINHEIROS E IMPERATRIZ. DILIGÊNCIAS ULTIMADAS. INFORMAÇÕES DA INSTITUIÇÃO DE QUE AS VAGAS OCIOSAS NÃO FORAM 

OFERTADAS EM RAZÃO DE AÇÕES JUDICIAIS EM TRÂMITE ¿ ACP Nº 0020787-81.2016.4.01.3700. ADEMAIS, APESAR DA EXISTÊNCIA 

NUMÉRICA DAS VAGAS, A UFMA ASSEVERA NÃO TER CONDIÇÕES PARA INSERIR NOVOS ALUNOS NO CURSO, POIS NÃO POSSUI 

SEQUER CONDIÇÕES IDEAIS DE FUNCIONAMENTO DAS DISCIPLINAS PARA OS ALUNOS JÁ MATRICULADOS. AUTONOMIA 

UNIVERSITÁRIA, ART. 207 DA CF. VERIFICAÇÃO DE QUE A RESOLUÇÃO CONSEPE Nº 1.175/2014 PREVÊ A REALIZAÇÃO DE 

CÁLCULOS PERIÓDICOS E DIVULGAÇÃO DO NÚMERO TOTAL DE VAGAS OCIOSAS NOS CURSOS SUPERIORES DE GRADUAÇÃO DA 

UFMA, PORÉM NÃO DETERMINA A PERIODICIDADE PARA REALIZAÇÃO DA OFERTA DE VAGAS. PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO 

FACE À JUDICIALIZAÇÃO DA QUESTÃO. HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. - 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 REPÚBLICA - 

PARA/CASTANHAL Nº. 1.23.000.002196/2018-54 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS MARINHO FILHO – Nº do Voto 

Vencedor: 316 – Ementa: INQUÉRITO CIVIL. APURAÇÃO DE SUPOSTA RECUSA DE ATENDIMENTO MÉDICO PELO PROGRAMA DE 

ASSISTÊNCIA DOMICILIAR, DE OXIGENOTERAPIA ALIMENTAÇÃO NASOENTERAL AO PAI DA REPRESENTANTE, POR PARTE DA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BELÉM E DO HOSPITAL JOÃO DE BARROS BARRETO ¿ HUJBB. DILIGÊNCIAS PROMOVIDAS. 

INFORMAÇÃO DA EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES ¿ EBSERH DE QUE O PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA 

DOMICILIAR NÃO DISPÕE DE FONOAUDIÓLOGO E NUTRICIONISTA, MAS O PACIENTE PODE DIRIGIR-SE AO SETOR DE NUTRIÇÃO 

DO HOSPITAL PARA RECEBER ESCLARECIMENTOS QUANTO À DIETA PRESCRITA E O TRATAMENTO DE OXIGENOTERAPIA DEVE 

SER BUSCADO PELO USUÁRIO NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE ¿ SESMA. INSTADA A SE MANIFESTAR, A REPRESENTANTE SE 

MANTEVE INERTE. PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADES E/OU NEGATIVA DE 

ATENDIMENTO PELO PODER PÚBLICO, BEM COMO INEXISTÊNCIA DE INTERESSE DIFUSO, COLETIVO OU INDIVIDUAL 

HOMOGÊNEO A SER APURADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL NO FEITO. HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. - 

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 NO MUNICÍPIO DE SANTARÉM-PA Nº. 1.23.002.000270/2013-73 - Relatado por: Dr(a) 
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FRANCISCO DE ASSIS MARINHO FILHO – Nº do Voto Vencedor: 319 – Ementa: INQUÉRITO CIVIL. APURAÇÃO DA REGULARIDADE DO 

SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR FORNECIDO AOS ALUNOS DE ESCOLA PÚBLICA RESIDENTES EM ASSENTAMENTOS DO 

INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA ¿ INCRA NOS MUNICÍPIOS SOBRE ATRIBUIÇÃO DA 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE SANTARÉM/PA. ENUNCIADO Nº 40 DA 5ª CCR: ¿A APURAÇÃO DE 

IRREGULARIDADES NA GESTÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, INCLUSIVE AQUELAS CONSISTENTES NA 

INOBSERVÂNCIA DE REGRAS DE TRÂNSITO, NÃO É DE ATRIBUIÇÃO DO MPF, AINDA QUE TENHA HAVIDO UTILIZAÇÃO DE 

VERBAS DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE), POR PREPONDERAR, NESSES CASOS, O 

INTERESSE LOCAL¿. CONSTATAÇÃO DE QUE, APESAR DE SE TRATAR DE ALUNOS RESIDENTES EM ASSENTAMENTOS DO INCRA, 

O DEVER DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR É IMPOSTO AOS ENTES MUNICIPAIS. DECLÍNIO DE 

ATRIBUIÇÕES AO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ. HOMOLOGAÇÃO DO DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÕES AO MINISTÉRIO 

PÚBLICO ESTADUAL EM RELAÇÃO AOS MUNICÍPIOS CIRCUNSCRITOS NA PRM-SANTARÉM. - 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). 16) PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE SANTARÉM-PA Nº. 1.23.002.000442/2013-17 - Relatado por: Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS MARINHO FILHO 

– Nº do Voto Vencedor: 324 – Ementa: INQUÉRITO CIVIL. INSTAURAÇÃO A PARTIR DE CARTA DA JUVENTUDE REUNIDA NO 

SEMINÁRIO REGIONAL DA JUVENTUDE E EDUCAÇÃO EM MOVIMENTO, ONDE REPRESENTANTES DAS CASAS FAMILIARES 

RURAIS ¿ CRF, DE MUNICÍPIOS DO BAIXO AMAZONAS, REIVINDICAM A IMPLEMENTAÇÃO E EFETIVIDADE DE POLÍTICAS 

PÚBLICAS NA REGIÃO, ESPECIFICAMENTE SOBRE O PEDIDO DE INVESTIMENTO NAS AÇÕES QUE GARANTAM A PERMANÊNCIA 

DOS JOVENS NO CAMPO COM BOLSA DE INCENTIVO AOS PROJETOS DOS JOVENS E MAIS APOIO AS PREFEITURAS. CONSTATAÇÃO 

DE QUE, APESAR DO LONGO PRAZO DE TRAMITAÇÃO PROCESSUAL, NÃO SE VERIFICARAM AVANÇOS NESTE FEITO, TENDO EM 

VISTA QUE NÃO HOUVE OBJETO A SER APURADO, MAS APENAS PEDIDO DE ACOMPANHAMENTO DE POLÍTICA PÚBLICA. 

VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DO IC 1.23.002.000192/2017-31, QUE TRAMITOU NA PRM-SANTARÉM, QUE TEVE POR OBJETO A 

VERIFICAÇÃO DA REGULARIDADE DOS PROGRAMAS VOLTADOS AOS JOVENS NO CAMPO, JÁ ARQUIVADO E HOMOLOGADO PELA 

5ª CCR. PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE ELEMENTO NORTEADOR PARA A ATUAÇÃO DO PARQUET 

FEDERAL NA DEMANDA. HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. - 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 REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 

SANTARÉM-PA Nº. 1.23.002.000596/2012-10 - Relatado por: Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS MARINHO FILHO – Nº do Voto Vencedor: 303 – 

Ementa: INQUÉRITO CIVIL. INSTAURAÇÃO PARA APURAR REPRESENTAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE 

PLACAS/PA ACERCA DA PARALISAÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL ¿ PETI. DILIGÊNCIAS 

PROMOVIDAS. INFORMAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PLACAS DE QUE A INTERRUPÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

DO PETI DECORREU DE GREVE DOS SERVIDORES. CONSTATAÇÃO DE QUE O PETI FOI EXTINTO EM 2014, HAVENDO TRANSIÇÃO 

PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA FAMILIAR E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, COM PRECARIEDADE EM SUAS INSTALAÇÕES. 

PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO EM RAZÃO DA INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADES QUE DEMANDEM A ADOÇÃO DE MEDIDAS 

INCISIVAS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, BEM COMO HOUVE A EXTINÇÃO DO PROGRAMA. HOMOLOGAÇÃO DO 

ARQUIVAMENTO. - 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 - RORAIMA Nº. 1.32.000.000934/2013-13 - Relatado por: Dr(a) 

FRANCISCO DE ASSIS MARINHO FILHO – Nº do Voto Vencedor: 305 – Ementa: INQUÉRITO CIVIL. APURAÇÃO DE SUPOSTO CONFLITO 

DE TERRAS ENTRE ASSENTADOS DO PA PAREDÃO E FAZENDEIROS DA REGIÃO. DILIGÊNCIAS PROMOVIDAS. EXPEDIDA 

RECOMENDAÇÃO Nº 34/2015/MPF/RR, EM RAZÃO DE DENÚNCIAS SOBRE A TRAFEGABILIDADE DAS ESTRADAS QUE LIGAM O 

REFERIDO PA. INFORMADO PELO INCRA, A RECUPERAÇÃO DE 25 KM DE ESTRADA, DE UM TOTAL DE APROXIMADAMENTE 35 

KM, BEM COMO AS MEDIDAS ADOTADAS QUANTO À DESTINAÇÃO DE TERRAS POR FAZENDEIROS. VISTORIA IN LOCO 

REALIZADA PELA AUTARQUIA, EM 2013, NÃO CONFIRMANDO CONFLITO. CONSTATAÇÃO DE QUE AS 21 FAMÍLIAS RESIDENTES 

ENCONTRAM-SE DE FATO ASSENTADAS E DESENVOLVENDO PRODUÇÃO AGRÍCOLA DE SUBSISTÊNCIA. VERIFICAÇÃO DE QUE A 

REPRESENTANTE REPASSOU O LOTE A TERCEIROS SEM CONHECIMENTO DO INCRA/RR. ENVIO DE CÓPIAS DOS AUTOS AO OFÍCIO 

CRIMINAL DA PR/RO PARA AVERIGUAÇÃO DE POSSÍVEL INVASÃO DE TERRAS PERTENCENTES À UNIÃO. PROMOÇÃO DE 

ARQUIVAMENTO TENDO EM VISTAS AS PROVIDÊNCIAS ADOTADAS. HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. - 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 - DISTRITO FEDERAL Nº. 1.16.000.000883/2015-27 - Relatado por: Dr(a) RONALDO PINHEIRO DE 

QUEIROZ – Nº do Voto Vencedor: 361 – Ementa: INQUÉRITO CIVIL. APURAÇÃO DE SUPOSTA INSUFICIÊNCIA DE PROFISSIONAIS 

INTÉRPRETES DE LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS ¿ LIBRAS NAS UNIDADES DO INSTITUTO FEDERAL DE BRASÍLIA ¿ IFB. 

DILIGÊNCIAS ULTIMADAS. EXPEDIDAS RECOMENDAÇÕES AO IFB, AO MINISTRO DA EDUCAÇÃO E AO MINISTRO DO 

PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO PARA ADEQUAÇÃO DO QUANTITATIVO DE INTÉRPRETES DE LIBRAS 

SUFICIENTE PARA O ACOMPANHAMENTO DOS ESTUDANTES COM DEFICIÊNCIA AUDITIVA MATRICULADOS NO IFB. PORTARIA 

INTERMINISTERIAL Nº 87/2017, AUTORIZANDO A CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE 150 PROFISSIONAIS TÉCNICOS 

ESPECIALIZADOS PARA ATENDER A DEMANDA. VERIFICADA, ENTRETANTO, QUE A CONTRATAÇÃO SERIA TEMPORÁRIA E A 

LOTAÇÃO ESTAVA SENDO FEITA DE FORMA INADEQUADA. ACP Nº 1013901-08.2018.4.01.3400, COM VISTAS À CONTRATAÇÃO 

ADEQUADA E SUFICIENTE DE TRADUTORES DE LIBRAS E SINAIS NO IFB. ACATAMENTO DA RECOMENDAÇÃO Nº 7/2018. AUSENTE 

INFORMAÇÕES DE OUTROS INSTITUTOS RELATIVAMENTE A POLÍTICAS PÚBLICAS DE INCLUSÃO. PROMOÇÃO DE 

ARQUIVAMENTO FACE À JUDICIALIZAÇÃO DA QUESTÃO. HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. - 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 

REPÚBLICA - DISTRITO FEDERAL Nº. 1.16.000.002290/2017-67 - Relatado por: Dr(a) RONALDO PINHEIRO DE QUEIROZ – Nº do Voto 

Vencedor: 357 – Ementa: INQUÉRITO CIVIL. APURAÇÃO DE SUPOSTA NÃO IMPLANTAÇÃO DO CADASTRO NACIONAL DE DIPLOMAS 

PELO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO ¿ MEC. DILIGÊNCIAS ULTIMADAS. INFORMADO PELO MINISTÉRIO, AS DETERMINAÇÕES 

CONTIDAS NO ACÓRDÃO Nº 1175/2018 ¿ PLENÁRIO DO TCU, PORTARIA Nº 1.095/2018, QUE AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO PÚBLICAS 

E PRIVADAS DEVERÃO MANTER BANCO DE INFORMAÇÕES DE REGISTRO DE DIPLOMAS, DISPONIBILIZADOS NO SITE DA IES, 

COM PRAZO DE TRINTA DIAS PARA INCLUIR OS DADOS PARA CONSULTA PÚBLICA. CONSTATAÇÃO DE QUE O ÓRGÃO 

REPRESENTADO ADOTOU AS MEDIDAS NECESSÁRIAS PARA IMPLEMENTAR O CADASTRO DE DIPLOMAS E A EFETIVA 

FISCALIZAÇÃO DA AUTENTICIDADE DO DOCUMENTO POR QUALQUER CIDADÃO. PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO POR 
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ESGOTAMENTO DO OBJETO. HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. - 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 - 

MARANHAO Nº. 1.19.000.000765/2019-31 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) RONALDO PINHEIRO DE QUEIROZ – Nº do Voto Vencedor: 353 – 

Ementa: NOTÍCIA DE FATO. REPRESENTANTE SOLICITA INTERVENÇÃO DO PARQUET FEDERAL PARA REPARAÇÃO DE DANOS, EM 

RAZÃO DE DESTRUIÇÃO E FURTO EM SUA RESIDÊNCIA. REGISTRADO BOLETIM DE OCORRÊNCIA NA DELEGACIA DE POLÍCIA DO 

JARDIM TROPICAL. AÇÃO Nº 3299-30.2015.8.10.0058, COM MESMO OBJETO DOS AUTOS. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO, PELA 

REJEIÇÃO À DENÚNCIA, FACE À AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA O EXERCÍCIO DA AÇÃO PENAL. DILIGÊNCIAS ULTIMADAS. 

CONSTATAÇÃO DE QUE O INTERESSE A SER TUTELADO NÃO ATINGE A ESFERA DA COLETIVIDADE. ENUNCIADOS NºS 6 E 7 DA 

PFDC. REMESSA DE CÓPIAS DOS AUTOS À DPE/MA PARA AS PROVIDÊNCIAS CABÍVEIS. PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO POR 

TRATAR-SE DE DIREITO INDIVIDUAL. RECURSO INTERPOSTO PELO REPRESENTANTE. INEXISTÊNCIA DE FATOS NOVOS. 

ARQUIVAMENTO MANTIDO POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. - 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 REPÚBLICA - MATO GROSSO/DIAMANTINO Nº. 1.20.000.000725/2017-14 - Relatado por: Dr(a) RONALDO PINHEIRO 

DE QUEIROZ – Nº do Voto Vencedor: 343 – Ementa: INQUÉRITO CIVIL. APURAR A AUSÊNCIA DE MEDIDAS DE PREVENÇÃO CONTRA A 

DENGUE NO DEPÓSITO DE VEÍCULOS APREENDIDOS NA 1ª DELEGACIA DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL EM CUIABÁ. 

DILIGÊNCIAS ULTIMADAS. INSPEÇÃO REALIZADA PELA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE CUIABÁ. APESAR DA EXPOSIÇÃO DIRETA 

DE VEÍCULOS ÀS INTEMPÉRIES DO MEIO AMBIENTE. AUSENTE FOCO DE CRIADOUROS DO MOSQUITO AEDES AEGYPTI. 

INFORMADO PELA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA PRF/MT, O REMANEJAMENTO DOS REFERIDOS VEÍCULOS PARA LOCAL 

DIVERSO, ALÉM DE OUTRAS DILIGÊNCIAS QUANTO AO DESFAZIMENTO DOS AUTOMÓVEIS INSERVÍVEIS, CONFORME AS 

RECOMENDAÇÕES EXPEDIDAS. PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO FACE ÀS PROVIDÊNCIAS TOMADAS PELO ÓRGÃO PARA 

PREVENÇÃO CONTRA A DENGUE. HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à 

unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 23) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - MATO 

GROSSO/DIAMANTINO Nº. 1.20.000.001957/2018-62 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) RONALDO PINHEIRO DE QUEIROZ – Nº do Voto 

Vencedor: 352 – Ementa: PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO. APURAÇÃO DE SUPOSTA AUSÊNCIA DE INTÉRPRETE PARA 

ACOMPANHAMENTO DE ESTUDANTE COM DEFICIÊNCIA AUDITIVA NO CAMPUS SÃO VICENTE, DO IFMT. DILIGÊNCIAS 

ULTIMADAS. ABERTOS PELA INSTITUIÇÃO DE ENSINO OS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS NSº 23197.002336.2018-90 E 

23197.000224/2019-85, RELACIONADOS À SINDICÂNCIA CONTRA A SERVIDORA INTÉRPRETE E OUTRO, AO COMPORTAMENTO DO 

ALUNO. VERIFICAÇÃO DE QUE O ALUNO FOI ASSISTIDO DURANTE O PERÍODO DE PROVAS FINAIS DO ANO LETIVO DE 2018, EM 

RAZÃO DE PARCERIA TEMPORÁRIA COM OUTROS CAMPUS PARA CESSÃO DE PROFISSIONAL. REALIZADA CONCILIAÇÃO ENTRE 

O ESTUDANTE E A INTÉRPRETE E RETOMADO O ATENDIMENTO DIÁRIO AO ALUNO EM 19/02/2019. PROMOÇÃO DE 

ARQUIVAMENTO FACE AO SANEAMENTO DA IRREGULARIDADE APONTADA. HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. - 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 REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS-PA Nº. 1.23.006.000162/2017-94 - Relatado por: Dr(a) RONALDO 

PINHEIRO DE QUEIROZ – Nº do Voto Vencedor: 364 – Ementa: INQUÉRITO CIVIL. APURAÇÃO DE SUPOSTA AUSÊNCIA DE 

INFRAESTRUTURA BÁSICA NOS ASSENTAMENTOS DE REFORMA AGRÁRIA DO MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS. DILIGÊNCIAS 

ULTIMADAS. INFORMADO PELO INCRA A INDISPONIBILIDADE DE RECURSOS PARA REALIZAR OBRAS DE INFRAESTRUTURA. 

SOLICITA À BANCADA FEDERAL DO PARÁ A DISPONIBILIZAÇÃO DE RECURSOS ORIUNDOS DE EMENDAS PARLAMENTARES. E 

AINDA, AS DEMANDAS DE CRÉDITO RURAL E DE NOVAS HABITAÇÕES PODERÃO SER APRESENTADAS AO INCRA DIRETAMENTE 

PELA ASSOCIAÇÃO. POR SUA VEZ, A PREFEITURA DE PARAGOMINAS RELATOU AS AÇÕES IMPLEMENTADAS DENTRO DE SUA 

COMPETÊNCIA. VERIFICAÇÃO DE HÁ DIVERSOS PROCEDIMENTOS EM TRÂMITE NA PR/PA CUJOS OBJETOS SÃO ASSENTAMENTOS 

NESTE MUNICÍPIO. INSTAURADO PA Nº 1.23.006.000111/2019-24 PARA ACOMPANHAMENTO DS OBRAS EM TODOS OS 

ASSENTAMENTOS DE RESPONSABILIDADE DO INCRA NO REFERIDO MUNICÍPIO. PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO POR 

ESGOTAMENTO DO OBJETO E DUPLICIDADE DE INVESTIGAÇÃO COM A MESMA NATUREZA.. HOMOLOGAÇÃO DO 

ARQUIVAMENTO. - 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 REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE VILHENA-RO Nº. 1.31.003.000018/2014-63 - Relatado 

por: Dr(a) RONALDO PINHEIRO DE QUEIROZ – Nº do Voto Vencedor: 347 – Ementa: INQUÉRITO CIVIL. APURAÇÃO DE SUPOSTAS 

IRREGULARIDADES NA APLICAÇÃO DE RECURSOS PÚBLICOS FEDERAIS EM RAZÃO DE FALHAS ESTRUTURAIS NA CONSTRUÇÃO 

DO MÓDULO ALVORADA NA ESCOLA ESTADUAL ZILDA FROTA UCHÔA. PROJETO ALVORADA. CONVÊNIO Nº 160/2001. MATÉRIA 

INSERIDA NAS ATRIBUIÇÕES DA 5ª CCR/MPF ¿ COMBATE À CORRUPÇÃO. RESOLUÇÃO CSMPF N.°148/2014. REMESSA DOS AUTOS 

À PFDC, COM VISTAS AO SEU REENCAMINHAMENTO À 5ª CCR/MPF, PARA ANÁLISE DA PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. - 

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). 
 

FELICIO DE ARAUJO PONTES JUNIOR 

Procurador Regional da Republica 

Titular 
 

FRANCISCO DE ASSIS MARINHO FILHO 

Procurador Regional da Republica 

Suplente 
 

LEONARDO CARDOSO DE FREITAS 

Procurador Regional da Republica 

Titular 
 

RONALDO PINHEIRO DE QUEIROZ 

Procurador Regional da Republica 

Titular 
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PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO ACRE 
##ÚNICO: | EXTRA-AC - PR-AC-00009292-2019| 

PORTARIA N° 10, DE 24 DE JUNHO DE 2019 

 

Procedimento Preparatório n. 1.10.000.000292/2018-16 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República signatário, no exercício de suas atribuições constitucionais e 

legais, com fundamento nos arts. 127 e 129, III, da Constituição Federal, e no art. 6º, VII, ''b'' e “d”, c/c art. 7º, I, ambos da Lei Complementar n. 75/93, 

e 

CONSIDERANDO que é função institucional do Ministério Público promover o inquérito civil e a ação civil pública para a proteção 

ao patrimônio público e social e de outros interesses difusos e coletivos (art. 129, III, da Constituição da República); 

CONSIDERANDO as notícias de que a empresa Circuitos Engenharia Ltda. teria apresentado certidões de acervo técnico contendo 

informações inverídicas no âmbito do Pregão Eletrônico n. 2/2018, realizado pela Universidade Federal do Acre (UFAC) para contratação de empresa 

especializada em manutenção elétrica; 

CONSIDERANDO que o mencionado certame foi suspenso a fim de aguardar posicionamento do Conselho Regional de Engenharia 

e Agronomia acerca da veracidade das certidões de acervo técnico em comento, e que, não obstante isso, a empresa Circuitos Engenharia Ltda. passou a 

ser contratada pela UFAC em caráter emergencial para prestação do referido serviço; 

CONSIDERANDO que até a última requisição ministerial o CREA ainda não havia proferido decisão conclusiva no âmbito do 

processo administrativo instaurado para apurar a veracidade dos documentos em referência; 

CONSIDERANDO que o prazo para finalização deste procedimento já se esgotou sem que tenham sido concluídas todas as 

diligências necessárias à sua instrução; 

RESOLVE instaurar inquérito civil com o seguinte objeto: “Apurar possíveis irregularidades na contratação direta da empresa 

Circuitos Engenharia Ltda. para a prestação de serviços de manutenção elétrica no âmbito da Universidade Federal do Acre”, e determinar a realização 

das seguintes providências: 

1. Autue-se este procedimento na forma de Inquérito Civil; 

2. Comunique-se a 5ª CCR da presente instauração, nos termos do artigo 6º da Resolução n. 87/2006 do CSMPF; 

3. Oficie-se ao CREA para que encaminhe, no prazo de 10 (dez) dias úteis, cópia de eventual decisão final proferida no âmbito do 

processo administrativo n. 1987502/2018 a respeito da veracidade das informações contidas nas certidões de acervo técnico 469568/2016 e 473457/2017. 

Após, retornem os autos conclusos. 

CUMPRA-SE E PUBLIQUE-SE. 

 

RICARDO ALEXANDRE SOUZA LAGOS 

Procurador da República 

 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO AMAZONAS 
##ÚNICO: | EXTRA-AM - PR-AM-00031407-2019| 

PORTARIA Nº 19, DE 19 DE JUNHO DE 2019 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, representado pelo Procurador da República subscritor, com fundamento nos artigos 127, 

caput e 129, I, II VIII e IX, da Constituição Federal, art. 8º, §1º, da Lei n. 7.347/1958 e pelo artigo 7º, inciso I, da Lei Complementar 75/1993: 

CONSIDERANDO sua função institucional de defesa do patrimônio público e social e de outros interesses difusos e coletivos, em 

âmbito preventivo e repressivo, cabendo-lhe promover o inquérito civil e a ação civil pública, consoante dispõe o art. 129, inciso III, da Constituição 

Federal e o art. 5º, inciso II, alínea d, e inciso III, alínea b, da Lei Complementar nº 75/93; 

CONSIDERANDO que a legislação infraconstitucional, especificamente os dispositivos do art. 6º, incisos VII, “b” e XIV, “g”, da 

Lei Complementar 75/93, conferem ao Ministério Público a legitimidade para atuar na defesa do meio ambiente e de outros interesses sociais, difusos e 

coletivos; 

CONSIDERANDO o que conta do relatório de vistoria em anexo, da diligência realizada no Porto Superterminais em 13/06/2019, 

no interesse do IC n. 1.13.000.000148/2018-78, que trata sobre a Operação Arquimedes, durante a qual foi verificado, sobre a obrigatoriedade do 

escaneamento, segundo informado pelos representantes do Porto Superterminais, as normas existentes exigem apenas no caso de cargas para 

importação/exportação, mas apesar de não haver obrigação normativa, o terminal conseguiria realizar o escaneamento também das cargas de cabotagem, 

a um custo adicional de cerca de R$ 750,00 para cada container que fosse inspecionado, e caso houvesse necessidade de mais de uma inspeção este preço 

iria se multiplicando conforme o número de vezes de inspeção do mesmo container; 

CONSIDERANDO que esta circunstância pode revelar tanto deficiências e falhas de fiscalização dos órgãos estatais na fiscalização 

dos Portos de Manaus, viabilizando um cenário de oportunidade para a prática de inúmeros ilícitos no comércio de cabotagem e talvez internacional de 

mercadorias e produtos em contêineres que transitam por Manaus (provavelmente não apenas madeiras); 

CONSIDERANDO que, de fato, o procedimento dentro do scanner é fotografar as cargas, que são analisadas por técnicos em 

radiologia contratados da empresa EBCO SYSTEM, em regime de rodízio, e disponibilizar online essas fotos para a Receita Federal e demais órgãos de 

controle; 

CONSIDERANDO, porém, que diante da ausência de servidores dos órgãos federais, constatada no momento da vistoria (à exceção 

da Receita Federal que estava em horário de almoço, sem substituto), os técnicos particulares são obrigados a reportar as situações suspeitas que 

posteriormente demandarão alguma análise pelos órgãos do Estado, fazendo um filtro prévio. Não existe nenhum software para leitura automatizada 

dessas imagens, demandando análise humana das mesmas; 

CONSIDERANDO que, de modo diverso, a tecnologia é utilizada em outros portos públicos e privados, com o pagamento de licenças 

do software. Além disso, as imagens de todos os containers inspecionados no dia são disponibilizadas em backups diários por prazo de 90 (noventa) dias, 

sendo posteriormente descartadas; 

RESOLVE INSTAURAR INQUÉRITO CIVIL tendo como objeto “apurar a efetiva aferição nas cargas de cabotagem e para 

exportação, especialmente madeira e outros recursos naturais, incluindo os equipamentos e tecnologias utilizados para tal mister” 
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Para isso, DETERMINA: 

I – Autue-se e registre-se no âmbito da PR/AM, retificando-se a autuação pra constar procedimento de natureza CÍVEL; 

II – Envie-se cópia da Portaria, por meio digital, à Assessoria de Comunicação da PR/AM (Ascom), para afixação no quadro de avisos 

desta Procuradoria, pelo prazo de 10 (dez) dias e divulgação no site da PR-AM; 

III – Oficie-se à Receita Federal do Brasil para prestar, no prazo de 10 (dez) dias, as informações cabíveis quanto aos fatos narrados 

e sobre eventual atualização das normas em anexo, que tratam do assunto. 

 

LEONARDO DE FARIA GALIANO 

Procurador da República 

 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DA BAHIA 
##ÚNICO: | EXTRA-BA - PR-BA-00043394-2019| 

PORTARIA N° 6, DE 4 DE JUNHO DE 2019 

 

Instaura Inquérito Civil para apurar supostas irregularidades relativas a eventuais 

violações à Liberdade religiosa causada pela construção de um muro que cercou 

a área de uso comum situada em frente a Igreja Católica Capela de São Lázaro e 

ao Terreiro Ilê Axé Ojipocan. 

 

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” e III “b”, e 6º, inciso 

VII, “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 e dos interesses sociais e individuais 

indisponíveis e do patrimônio público e social; 

CONSIDERANDO as informações extraídas do Procedimento Preparatório nº 1.14.000.002292/2018-10, noticiando possíveis 

irregularidades relativas a eventuais violações à Liberdade religiosa causada pela construção de um muro que cercou a área de uso comum situada em 

frente a Igreja Católica Capela de São Lázaro e ao Terreiro Ilê Axé Ojipocan; 

CONSIDERANDO a necessidade de se adotar diligências no sentido de promover a aprofundamento das investigações. 

RESOLVE: 

Converter o Procedimento Preparatório nº 1.14.000.002292/2018-10 em INQUÉRITO CIVIL, para aprofundar as investigações em 

torno do objeto mencionado no início desta Portaria, determinando as seguintes providências: 

1. Comunique-se à 6ª Câmara de Coordenação e Revisão para conhecimento com cópia desta portaria, solicitando que seja 

providenciada a devida publicação; 

2.Oficie-se o cartório do registro de imóveis de Simões Filho, para requerer, no prazo de 20 (vinte) dias, informações sobre a existência 

de imóvel de propriedade de Andreia Leite dos Santos e Juscelino dos Santos, bem como a certidão que traga a cadeia dominial do imóvel(área) e suas 

vicissitudes desde os seus primórdios registrais. Instruir a diligência com cópia das fls. 79/81; 

3. Oficie-se à Secretaria Municipal de Infraestrutura de Simões Filho, requerendo, no prazo de 20 (vinte) dias, informações acerca da 

aprovação de projeto de construção de obra de muragem na área do terreno em questão. Instruir a diligência com cópia das fls. 79/81; 

Após, acautelem-se os autos em cartório até a chegada das respostas, ou pelo prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, quando os autos 

deverão retornar conclusos. 

Prazo inicial: 1 (um) ano. 

 

EDGARD DE ALMEIDA CASTANHEIRA 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-BA - PR-BA-00043514-2019| 

PORTARIA N° 8, DE 19 DE JUNHO DE 2019 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pela procuradora da República signatária, titular do 8º Ofício do Núcleo de Combate à 

Corrupção – 8ºNCC da Procuradoria da República no Estado da Bahia - PR/BA, com fulcro no art. 129, III, da Constituição da República Federativa do 

Brasil, promulgada em 5 de outubro de 1988, nos arts. 6º, VII, 7º, I, e 38, I, da Lei Complementar n.° 75, de 20 de maio de 1993, no art. 8°, § 1º, da Lei 

n.° 7.347, de 24 de julho de 1985, na Resolução n.° 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público – CNMP, e na Resolução 

n.° 87, de 3 de agosto de 2006, do Conselho Superior do Ministério Público Federal – CSMPF, nos autos da Notícia de Fato: 1.14.000.001737/2019-17, 

e 

CONSIDERANDO a notícia de supostas irregularidades na retenção de recursos financeiros oriundos do Ministério da Saúde pela 

SESAB, destinados ao tratamento de pacientes renais crônicos da Rede SUS; 

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 da Constituição da República); 

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 da República, promovendo as medidas necessárias a sua garantia (art. 129, II, da 

Constituição da República); 

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 e de outros interesses difusos e coletivos (art. 129, III, da Constituição da República), resolve: 

Converter a presente notícia de fato em inquérito civil, com o seguinte tema: “apurar possíveis irregularidades na retenção, pela 

Secretaria de Saúde do Estado da Bahia, de recursos do Ministério da Saúde destinados ao custeio do tratamento de pacientes renais crônicos da rede 

SUS, conforme IDEA 003.9.83400/2019”. 
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Encaminhe-se a presente portaria ao Núcleo Cível Extrajudicial - NUCIVE desta Procuradoria para registro e autuação como inquérito 

civil. 

Ademais, a assessoria deste 8° Ofício NCC deverá comunicar a instauração deste inquérito civil à 5ª Câmara de Coordenação e 

Revisão do Ministério Público Federal, remetendo-lhe cópia deste ato para publicação, de acordo com o art. 16, § 1º, I, da Resolução CSMPF n.° 87/06 

e com o art. 7º da Resolução CNMP n.° 23/07. 

Após os registros pertinentes, determina a realização das seguintes diligências: 

1) Oficie-se ao Ministério de Saúde solicitando informar o valor mensal repassado, no ano de 2019, para o Estado da Bahia, para o 

custeio do tratamento dos pacientes portadores de insuficiência renal - IRC; 

2) Oficie-se ao Secretário de Saúde do Estado da Bahia para que se manifeste, no prazo de 10 (dez) dias, sobre os fatos narrados na 

representação, que deverá ser enviada em anexo, esclarecendo se foi efetuada a liberação dos valores devidos aos centros de diálise, para pagamento dos 

serviços executados nos meses de janeiro e março de 2019. 

Finalmente, a fim de observar o art. 9º da Resolução CNMP n.° 23/07 e o art. 15 da Resolução CSMPF n.° 87/06, o NUCIVE deve 

realizar o acompanhamento de prazo inicial de 1 (um) ano para a conclusão do presente inquérito civil. 

 

FLÁVIA GALVÃO ARRUTI 

Procuradora da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-BA - PRM-IRE-BA-00002979-2019| 

PORTARIA Nº 12, DE 25 DE JUNHO DE 2019 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República signatário, no exercício das atribuições conferidas pelo art. 

129 da Constituição da República, e: 

CONSIDERANDO que o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a 

defesa da ordem jurídica, do regime democrático, dos interesses sociais e dos interesses individuais indisponíveis; 

CONSIDERANDO incluir-se dentre as funções institucionais do Ministério Público, previstas no artigo 129 da Constituição Federal, 

precipuamente a de 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; 

CONSIDERANDO constituir atribuição do Ministério Público da União a proteção dos direitos constitucionais, compreendidos entre 

eles o patrimônio público e social, o meio ambiente, os bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico; 

CONSIDERANDO que compete ao Ministério Público apurar qualquer ilícito previsto na Lei da Improbidade Administrativa de 

ofício, a requerimento de autoridade administrativa ou mediante representação, podendo requisitar a instauração de inquérito policial ou procedimento 

administrativo (art. 22 da Lei nº 8.429/1992); 

CONSIDERANDO o Procedimento Preparatório tombado sob o n° 1.14.012.000112/2018-18; 

CONSIDERANDO a expedição da Recomendação nº 1/2019 (lauda 119/120), cujo objeto diz respeito à impossibilidade de 

pagamentos por parte do município de São Gabriel/BA em favor da sociedade de advocacia Germano Cardoso Sociedade Individual de Advocacia; 

CONSIDERANDO o teor da decisão liminar nos autos do Pedido de Suspensão nº 1.186 em trâmite no Supremo Tribunal Federal; 

 RESOLVE, o signatário, nos termos do artigo 2°, inciso II, da Resolução n° 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público, 

bem como do art. 5º da Resolução nº 87/2006 do Conselho Superior do Ministério Público Federal, CONVERTER O PRESENTE PROCEDIMENTO 

PREPARATÓRIO EM INQUÉRITO CIVIL, determinando a autuação da presente portaria, bem como a adoção das seguintes diligências: 

a) altere-se o resumo da apuração do inquérito civil público para: “Acompanhar e investigar a execução contratual decorrente da 

Inexigibilidade de Licitação nº 049/2017 firmada pelo município de São Gabriel/BA e Germano Cardoso Sociedade Individual de Advocacia.” 

b) após os registros de praxe, publique-se e comunique-se esta instauração à 5ª CCR, para os fins previstos nos arts. 4º, VI, e 7º, § 2º, 

I e II, da Resolução CNMP nº 23/2007; 

c) Acautelem-se os autos forma do despacho de fl. 139. 

As demais diligências já foram indicadas em despacho. 

Cumpridas todas diligências, concluso. 

 

GABRIEL DALLA FAVERA DE OLIVEIRA 

Procurador da República 

 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE GOIÁS 
##ÚNICO: | EXTRA-GO - PRM-APS-GO-00005924-2019| 

PORTARIA Nº 28, DE 11 DE JUNHO DE 2019 

 

A PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM ANÁPOLIS/GO, por seu 2° Ofício, com fundamento no art. 129, incisos II e III da 

Constituição Federal; art. 8°, § 1° da Lei n° 7.347/1985 e art. 7°, I da Lei Complementar n° 75/1993, resolve instaurar inquérito civil, com o seguinte 

objeto: "Apurar supostas irregularidades cometidas pela Prefeitura de Anápolis através da publicação do Termo Aditivo I de Reequilíbrio  Econômico-

Financeiro  ao Contrato  nº  048/2019,  firmado para aquisição de gêneros alimentícios não perecíveis, em atendimento as necessidades das Unidades 

Escolares, Centros Municipais de Educação Infantil e Entidades Filantrópicas da Rede Municipal de Anápolis, atendidos pelo  Programa Nacional de 
Alimentação Escolar (PNAE) durante o ano letivo de 2019" 

Providencie-se o seguinte: 

(a) converta-se o feito Nº 1.18.001.000338/2019-80 em inquérito civil, vinculado à 5ª CCR do Ministério Público Federal; e 

(b) cumpram-se as demais diligências indicadas no despacho que determinou a expedição da presente portaria. 

Registre-se. Publique-se. Cumpra-se. 

 

LINCOLN MENEGUIM 

Procurador da República 
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PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO MATO GROSSO 
##ÚNICO: | EXTRA-MT - PRM-BDG-MT-00005674-2019| 

PORTARIA Nº 41, DE 17 DE JUNHO DE 2019 

 

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República signatário, com fulcro nas atribuições conferidas pelos arts. 127 

e 129 da Constituição Federal; art. 6º, VII,c, d, e art. 7º, I, da LC n. 75/93; o disposto na Res. n. 23/2007, do CNMP e Res. n.87/2010, 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, dentre outras, zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos 

e dos serviços de relevância pública aos direitos ssegurados na Constituição, promovendo as medidas necessárias a sua garantia (CF/88, art. 129, II e III); 

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 que a Constituição Federal consagrou os princípios da igualdade (art. 5°, art. 7° XXXI e art. 37 VIII), da 

integração social (art. 203, IV, art. 208 III, art. 227, II §§ 1° e 2°) e da ampla acessibilidade (art. 244); 

CONSIDERANDO que, na mesma toada dos mandamentos constitucionais, vieram as leis n° 7.853/89, n° l0.048/00, n° l0.098/00, 

n° l0.436/02, n° 11.126/05, n°13.146/15 (Estatuto da Pessoa com Deficiência), os decretos n° 3.298/99, n°3.956/01,5.296/04, 5.626/05, 5.904/06, n° 

6.949/09 (promulgou a Convenção Internacional da ONU sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência firmado em Nova York) e as Normas da 

Associação Brasileira de normas Técnicas (14.022/19971, 4.273/19991, 4.021/2005) definem critérios e instrumentos para o aumento da acessibilidade 

nas instituições públicas e locais de uso coletivo; 

CONSIDERANDO que o ordenamento supra confere tutela especial e prioritária não só as pessoas com deficiência, mas também as 

pessoas com mobilidade reduzida, tais como idosos, gestantes, lactantes e pessoas com crianças de colo; 

CONSIDERANDO que tanto o Supremo Tribunal Federal quando a Corte Interamericana de Direitos Humanos (vide: Caso "Furlan 

e familiares vs. Argentina" e caso "Chinchilla Sandoval vs. Guatemala"), em franco diálogo entre Cortes, vêm passando a adotar uma postura mais ativa 

e proativa sobre o tema, afastando, nessa perspectiva, argumentos de caráter econômico-financeiro, tais como a reserva do possível, ante a constatação 

que se está, ao fim e ao cabo, diante da proteção de um direito fundamental; 

CONSIDERANDO que a justa causa pode ser extraída do documento PRM-BDG-MT-00007052/2018, oriundo da Promotoria de 

Justiça de São Félix do Araguaia; 

CONSIDERANDO a ausência de resposta da FUNAI a 04 (quatro) ofícios aviados por esta Procuradoria da República; 

RESOLVE instaurar INQUÉRITO CIVIL no âmbito da 1ª Câmara de Coordenação e Revisão com o objeto: “1ª CCR. 

FISCALIZAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO.ACESSIBILIDADE. FUNAI. SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA. Apurar notícia de que o prédio da 

FUNAI, sediado no Município de São Félix do Araguaia, não atende às Leis 7853/1989 e 10098/2000, referente à acessibilidade das pessoas portadoras 

de necessidades especiais e aquelas com mobilidade reduzida. 

Após autuação e registros no sistema Único, publique-se e comunique-se esta instauração à 1ª Câmara de Coordenação e Revisão 

para os fins previstos nos arts. 4º, inciso VI, e 7º, § 2º, incisos I e II, da Resolução n. 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público.Tomadas as 
providências acima, 

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 Chefe da Coordenação Técnica Local – CTL São Félix do Araguaia, da FUNAI, requisitando que informe: (i) 

quais foram as ações planejadas e executadas por esta instituição para o fim de sanar as irregularidades de acessibilidade detectadas pela inspeção do 

Ministério Público Estadual; (ii) se não foram realizadas ações no sentido de promover a acessibilidade física de deficientes, quais foram os óbices 

encontrados pela gestão local; (iii) a instituição possui projeto arquitetônico para sanar as medidas de acessibilidade a ser executado. Se sim, encaminhar 
ao MPF; (iv) foi instaurado procedimento licitatório para o fim de executar o projeto de acessibilidade. ofício deverá ser entregue em mãos 

Cumpra-se 

 

GUILHERME FERNANDES FERREIRA TAVARES 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-MT - PR-MT-00024040-2019| 

PORTARIA Nº 115, DE 24 DE JUNHO DE 2019 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República signatário, com fundamento nos incisos II e III, do artigo 129, 

da Constituição Federal e na alínea “b”, do inciso III, do artigo 5º, da Lei Complementar nº. 75/93; 

Considerando incumbir ao Ministério Público a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais 

indisponíveis, conforme preceitua o artigo 127 da Constituição da República; 

Considerando ser função institucional do Ministério Público zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de 

relevância pública aos direitos constitucionalmente assegurados, assim como promover inquérito civil e ação civil pública para a proteção dos direitos 
difusos e coletivos, tal como determina o artigo 129 da Constituição Federal; 

Considerando, ademais, que a Constituição Federal e a LC nº. 75/93 incumbem ao Ministério Público a função institucional de 

promover o inquérito civil público para a assegurar o efetivo respeito dos poderes públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados 

na Constituição; 

Considerando o exercício funcional na área temática do Patrimônio Público e Social e Improbidade Administrativa relacionada a 

questões federais; 
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Considerando a necessidade de maiores informações acerca dos fatos, permitindo uma atuação ministerial prudente em defesa de 

interesses indisponíveis; 

Por derradeiro, considerando a complexidade para solução do objeto do caderno apurador, bem como o esgotamento de seu prazo, 

conforme determina o §4º, do artigo 4º da Resolução nº106/2010, do Conselho Superior do Ministério Público Federal; 

 R E S O L V E converter o PP nº. 1.20.000.002252/2018-62 em INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO para possíveis irregularidades na 

aplicação de recursos federais oriundos do Programa Chave de Ouro, do Governo Federal, destinados ao novo Pronto socorro de Cuiabá. 

Comunique-se à Egrégia 5ª Câmara, nos termos do inciso I do artigo 62 da Lei Complementar nº 75/1993 e do artigo 6º da Resolução 

nº 87/2006 do colendo Conselho Superior do Ministério Público Federal. 

Registre-se. Autue-se. Publique-se, conforme determinação do inciso VI do artigo 4º da Resolução nº 23/2007 do egrégio Conselho 

Nacional do Ministério Público e do inciso I do §1º do artigo 16 da Resolução nº 87/2006 do colendo Conselho Superior do Ministério Público Federal. 

 

MARCELO JOSÉ FERREIRA 

Procurador da República 

 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL 
##ÚNICO: | EXTRA-MS - PR-MS-00017844-2019| 

PORTARIA N° 20, DE 18 DE JUNHO DE 2019 

 

INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL: 

 CONSIDERANDO o OFÍCIO Nº 076/2019-MPF/PRMS/EKS/GABPC, de 06 de maio de 2019, indicando os Procuradores da 

República Davi Marcucci Pracucho (titular do 3º Ofício da PR/MS-NCC) e Marcos Nassar (titular do 2º Ofício da PR/MS-NCC), titular e substituto, 

respectivamente, como representantes do Ministério Público Federal/MS perante o Comitê Estadual de Precatórios do Estado de Mato Grosso do Sul; 

CONSIDERANDO a Resolução n. 174, de 4 de julho de 2017, do Conselho Nacional do Ministério Público, que disciplina, no âmbito 

do Ministério Público, a instauração e tramitação de procedimento administrativo, definindo-o como o instrumento próprio da atividade-fim destinado a 

atividades não sujeitas a inquérito civil (art. 8º, IV, Res. 174/2017-CNMP); 

INSTAURA, a partir do citado OFÍCIO Nº 076/2019-MPF/PRMS/EKS/GABPC, PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO na 

seguinte conformidade: 

Área de Atuação: Cível - Tutela Coletiva. 

Grupo Temático: 5ª Câmara de Coordenação e Revisão. 

Assunto CNMP/Tema: 9997 - Atos Administrativos. 

Município: Campo Grande-MS. 

Objeto: Representação do Ministério Público Federal em Mato Grosso do Sul perante o Comitê Estadual de Precatórios. 

Grau de sigilo: Normal. 

Distribuição: 3º Ofício da PR/MS-NCC, haja vista a indicação deste membro para representar o MPF/MS, na condição de titular, 

perante o Comitê Estadual de Precatórios (OFÍCIO Nº 076/2019-MPF/PRMS/EKS/GABPC, de 06/05/2019). 

Providência em prosseguimento: 

 Oficie-se à Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, em atenção ao OFÍCIO Nº 076/2019-

MPF/PRMS/EKS/GABPC, de 06 de maio de 2019 (cópia anexa) [anexar cópia], solicitando informações sobre a atual representação do Ministério 

Público Federal em Mato Grosso do Sul no Comitê Estadual de Precatórios. Para fins de controle, registre-se no sistema eletrônico do MPF (Sistema 

Único) o prazo de 30 (trinta) dias. 

Publique-se (art. 9º, parte final, da Res. 174/2017-CNMP c/c art. 7º, § 2º, I e II, Res. 23/2007-CNMP; art. 16, § 1º, I, Res. 87/2006-

CSMPF). 

  

DAVI MARCUCCI PRACUCHO 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-MS - PR-MS-00017855-2019| 

PORTARIA Nº 53, DE 17 DE JUNHO DE 2019 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pela Procuradora da República signatária, no exercício de suas atribuições constitucionais e 

legais: 

CONSIDERANDO o rol de atribuições elencadas nos artigos 127 e 129 da Constituição Federal e na Lei Complementar nº 75/93; 

CONSIDERANDO o disposto na Resolução do Conselho Nacional do Ministério Público nº 23/2007 e na Resolução do Conselho 

Superior do Ministério Público Federal nº 87/2010; 

CONSIDERANDO as informações coligidas na notícia de fato nº 1.21.000.000041/2019-39, instaurada a partir de notícia 

encaminhada pela promotora de Justiça Mariana Sleiman Gomes, para apurar as causas do incremento do número de acidentes graves ocorridos na BR-

060, no trecho compreendido entre os municípios de Sidrolândia-MS e Nioaque-MS (Serra de Maracaju) e instar o DNIT a adotar as medidas necessárias 
à garantia da segurança dos usuários da via; 

CONSIDERANDO, pois, a necessidade de acompanhamento da evolução das medidas implementadas com vistas à melhoria do 

projeto geométrico da rodovia BR-060, no segmento compreendido entre os municípios de Sidrolândia-MS e Nioaque-MS (Serra de Maracaju), em 

especial o desenvolvimento de planejamento cuja proposta inicial consiste na duplicação da rodovia neste trecho viário; 

CONSIDERANDO, portanto, que ainda não há elementos suficientes a permitir o ajuizamento da ação cabível, a celebração de 

compromisso de ajustamento de conduta ou a expedição de recomendação, sendo necessárias novas diligências, como expedição de requisições de 
informações ou documentos, imprescindíveis para a formação de convicção da signatária acerca do melhor encaminhamento a ser dado à questão; 

CONSIDERANDO o término do prazo a que alude o artigo 3º da Resolução nº 174/2017 do CNMP; 
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RESOLVE, nos termos do art. 1º, caput, e do art. 4º, I a VI, todos da Resolução CNMP n.º 23/2007, instaurar INQUÉRITO CIVIL 

PÚBLICO, com os seguintes dados: 

Área de Atuação: Cível – Tutela Coletiva 

Grupo Temático: 1ª CCR 

Tema: 10392 Convênio (Licitações/DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO) 

Município: Campo Grande/MS 

Objeto: Apurar a atuação do DNIT/MS relativamente à consecução de projeto de duplicação da rodovia BR-060, no segmento viário 

compreendido entre os municípios de Sidrolândia-MS e Nioaque-MS (Serra de Maracaju), bem como as demais providências paliativas implementadas 
com vistas à melhoria provisória das condições de segurança dos usuários da via. 

 

DANILCE VANESSA ARTE ORTIZ CAMY 

Procuradora da República 

 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE MINAS GERAIS 
##ÚNICO: | EXTRA-MG - PRM-VCS-MG-00003414-2019| 

PORTARIA Nº 72, DE 11 DE JUNHO DE 2019 

 

Notícia de Fato nº 1.22.024.000070/2019-95 

 

 O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por meio do procurador da República signatário, no uso das atribuições que lhe são 

conferidas e com fulcro nos artigos 127 e 129, III, da Constituição da República, art. 8º, §1º, da Lei nº 7.347/85, art. 6º, VII, da Lei Complementar nº 
75/93, bem como na Resolução CNMP nº 23/07 e, ainda: 

CONSIDERANDO que aportou nesta Procuradoria da República representação relatando supostas irregularidades no recebimento de 
bolsas de projeto de extensão pelos servidores da Coordenadoria de Educação Aberta e a Distância da Universidade Federal de Viçosa - CEAD; 

CONSIDERANDO que o representante afirma que os servidores da CEAD são indicados para o recebimento de bolsas de extensão, 
mas não realizam as atividades do projeto, apenas desempenhas as funções que já são inerentes aos seus cargos; 

INSTAURA INQUÉRITO CIVIL, com as seguintes especificações: 

Objeto: Apurar eventuais irregularidades na concessão de bolsas de extensão envolvendo a Coordenadoria de Educação Aberta e a 
Distância da Universidade Federal de Viçosa (CEAD-UFV). 

Grupo Temático: 5ª CCR 

DETERMINA: 

1. Autue-se e registre-se. 

2. Publique-se. 

3. Expeça-se ofício à Universidade Federal de Viçosa solicitando que preste informações acerca dos fatos relatados na representação. 
Instrua-se com cópia da representação. Prazo: 30 dias. 

4. Defiro o pedido de vista, devendo ser encaminhada cópia eletrônica dos autos ao e-mail cadastrado pelo representante. 

5. Acautele-se no Setor Jurídico por até 60 dias. 

 

GUSTAVO HENRIQUE OLIVEIRA 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-MG - PR-MG-00038857-2019| 

PORTARIA Nº 211, DE 24 DE JUNHO DE 2019 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República subscrito, no exercício das atribuições institucionais previstas 

no art. 6º, inciso VII, alíneas a, c e d da Lei Complementar nº 75, de 20/05/1993; 

Considerando as informações e os documentos que instruem o Procedimento Preparatório 1.22.000.005984/2018-30, instaurado com 

vistas a apurar supostas irregularidades envolvendo o Instituto René Rachou – IRR, Unidade Regional da Fundação Oswaldo Cruz – Fiocruz-MG, 
localizada no Município de Belo Horizonte/MG. 

Considerando o relato do autor da representação, detidamente acerca da exposição dos funcionários a diversos riscos à saúde, tais 

como: existência de pombal dentro da área de circulação do IRR; acúmulo de material combustível dentro do Instituto; Ausência de laudo de vistoria dos 

bombeiros; uso de material cancerígeno em laboratório no quinto andar; desmonte e retirada de áreas radioativas no segundo e sexto andar; existência de 

mofo nas paredes, de rampas escorregadias, dentre outros. 

Resolve instaurar inquérito civil, no que fica convertido o Procedimento nº 1.22.000.005984/2018-30. 

 Ficam designados os servidores lotados no 15º Ofício Cível e no Núcleo Jurídico Cível – NUCIVE desta PRMG para secretariar os 

trabalhos. 

 Deverá o NUCIVE providenciar a juntada desta portaria aos autos, certificando-se. 

 Como medida instrutória, reitere-se o ofício destinado ao Instituto René-Rachou, para que informe sobre o andamento das reformas 

e readaptações no instituto, bem como do laudo de avaliação pelo Corpo de Bombeiros de Minas Gerais. 

Publique-se. 

 

ADAILTON RAMOS DO NASCIMENTO 

Procurador da República 
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PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO PARÁ 
##ÚNICO: | EXTRA-PA - PRM-ATM-PA-00006295-2019| 

PORTARIA Nº 11, DE 25 DE JUNHO DE 2019 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República signatário, no exercício das atribuições constitucionais 

conferidas pelo artigo 129 da Constituição da República, e: 

a) considerando o rol de atribuições elencadas nos artigos 127 e 129 da Constituição da República; 

b) considerando a incumbência prevista no artigo 7º, inciso I, da Lei Complementar nº 75/93; 

c) considerando os fatos constantes no Ofício nº 396/2019/GPDDH/DPDDH/SNPG/MMFDH, oriundo da Coordenação-Geral de 

Proteção aos Defensores de Direitos Humanos, do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, relatando o acompanhamento de lideranças 

ameaçadas no Pará, diante da ausência de um programa de proteção estadual, já devidamente conveniado pela PORTARIA SEJUDH Nº 57 DE 22 DE 

NOVEMBRO DE 2018 (Termo de Colaboração nº 01/2018 celebrado com a Sociedade, Meio Ambiente, Educação, Cidadania e Direitos Humanos– 

SOMECDH); 

d) considerando o disposto no artigo 8º, II da Resolução nº 174/2017 do Conselho Nacional do Ministério Público e tendo em vista a 

necessidade de acompanhar e fiscalizar fato objeto de representação que não enseja a instauração de inquérito civil ou que demanda o acompanhamento 

de e fiscalização de forma continuada de políticas públicas ou instituições; 

Resolve instaurar PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO vinculado à Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, com a 

seguinte ementa: “Defensores de direitos humanos. Campo. Violência. Homicídio. Ameaça de Morte. Lideranças da Comunidade da Mata Preta, na 

Gleba Bacajá, Município de Anapu/PA”, pelo que se determina após os registros de praxe: 

1) publique-se a presente Portaria, nos termos do artigo 9, da Resolução 174/2017; 

2) cumpra-se as determinações contidas no despacho de instauração deste Procedimento Administrativo. 
 

SADI FLORES MACHADO 

Procurador da Republica 
 

##ÚNICO: | EXTRA-PA - PRM-IAB-PA-00003145-2019| 

RECOMENDAÇÃO Nº 4, DE 19 DE JUNHO DE 2019 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República signatário, no exercício de suas atribuições constitucionais e 

legais, com amparo nos artigos 129, incisos II, III, V e VI, da Constituição da República, artigo 5º, inciso I, II, “c” e “d”, III, “c”, “d” e “e”, artigo 6º, 

VII, “c” e “d”, XI e XIV, da Lei Complementar nº 75/93, vem apresentar as seguintes considerações para, ao final, recomendar. 

CONSIDERANDO que cabe ao Ministério Público, como determinado no art. 129, inciso III, da Constituição Federal de 1988, atuar 

na proteção do meio ambiente e na defesa dos interesses sociais e difusos, bem como, especificamente, na tutela das minorias étnicas, na tutela do pleno 

exercício dos direitos culturais, cabendo-lhe, outrossim, exercer a defesa dos direitos constitucionais dos cidadãos; 

CONSIDERANDO que a administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal 

e Municípios, bem como as concessionárias de serviço público, obedecerão aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e 

eficiência (art. 37 da Constituição Federal), cabendo ao MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL zelar efetivo respeito a tais princípios (art. 5º, inciso V, 

alínea “a”, Lei Complementar nº 75/93); 

CONSIDERANDO que o princípio da moralidade está ligado a um dever de boa administração, honesta e preocupada com as 

consequências das decisões tomadas pelo gestor público e pelos órgãos de controle preventivo e repressivo ligados à administração pública, sendo que a 

omissão específica na evitação de restrição desarrazoada aos direitos fundamentais da sociedade nacional e das comunidades e povos tradicionais pode 

configurar, conforme o caso, ato de improbidade administrativa, nos termos do art. 11 da Lei nº 8.429/93; 

CONSIDERANDO que a Constituição, ao asseverar, em seu art. 225, que “todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente 

equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e 

preservá-lo para as presentes e futuras gerações” consagra, dentre outros, o princípio da precaução, consistente na necessidade de prestígio à preservação 

socioambiental, inclusive com a vedação da continuidade de políticas econômicas e de desenvolvimento em caso de incerteza quanto aos impactos 

causados, seja por que motivo for; 

CONSIDERANDO que a Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho foi ratificada pelo Brasil através do Decreto nº 

5.051/2004, no dia 20 de junho de 2002, vigorando desde o dia 25 de julho de 2003, estando, portanto, aplicação no país, pois incorporada à legislação 

brasileira na qualidade de norma supralegal, possuindo aplicabilidade imediata; 

CONSIDERANDO que a Convenção nº 169 da OIT, em seu art. 6º, afirma que os governos deverão “consultar os povos interessados, 

mediante procedimentos apropriados e, particularmente, através de suas instituições representativas, cada vez que sejam previstas medidas legislativas 

ou administrativas suscetíveis de afetá-los diretamente”, bem como que “as consultas realizadas na aplicação desta Convenção deverão ser efetuadas com 

boa fé e de maneira apropriada às circunstâncias, com o objetivo de se chegar a um acordo e conseguir o consentimento acerca das medidas propostas”, 

consagrando, portanto, o direito a Consulta e Consentimento Livre, Prévio e Informado – CCLPI; 

CONSIDERANDO que o art. 7º da mesma Convenção nº 169 da OIT estatui que “Os povos interessados deverão ter o direito de 

escolher suas próprias prioridades no que diz respeito ao processo de desenvolvimento, na medida em que ele afete as suas vidas, crenças, instituições e 

bem-estar espiritual, bem como as terras que ocupam ou utilizam de alguma forma, e de controlar, na medida do possível, o seu próprio desenvolvimento 

econômico, social e cultural. Além disso, esses povos deverão participar da formulação, aplicação e avaliação dos planos e programas de desenvolvimento 

nacional e regional suscetíveis de afetá-los diretamente”; 

CONSIDERANDO que o direito à consulta e consentimento prévios e à participação efetiva nas políticas de desenvolvimento 

constantes dos dispositivos retrocitados da Convenção nº 169 não se restringem tão somente à primeira decisão administrativa de realização de 

determinada política pública e de desenvolvimento, mas se desdobram no dever de colher a válida manifestação de vontade dos povos tradicionais 

afetados em cada ato administrativo que autoriza o prosseguimento da política pública, aí se incluindo a aquiescência para realização do estudo de 

viabilidade técnica dos empreendimentos; 

CONSIDERANDO, ainda de acordo com a convenção, que o artigo 14 reconhece aos povos interessados os direitos de propriedade 

e de posse sobre as terras que tradicionalmente ocupam, bem como asseguram que deverão ser adotadas medidas para salvaguardar seu direito de utilizar 

terras que não estejam exclusivamente ocupadas por eles, mas às quais, tradicionalmente, tenham tido acesso para suas atividades tradicionais e de 

subsistência; 
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CONSIDERANDO que o mesmo artigo ainda estabelece o dever dos governos adotarem as medidas que sejam necessárias para 

determinar as terras que os povos interessados ocupam tradicionalmente e garantir a proteção efetiva dos seus direitos de propriedade e posse; 

CONSIDERANDO que, no plano jurisprudencial, a Corte Interamericana de Direito Humanos, mediante interpretação evolutiva do 

art. 21 da Corte, definiu o direito a Consulta Livre, Prévia e Informada como princípio geral do direito internacional1; 

CONSIDERANDO que a Convenção 169 da OIT possui status normativo supralegal, conforme já decidido pelo Supremo Tribunal 

Federal (RE 349703, Rel. Min. Carlos Britto, Tribunal Pleno, 03/12/2008), estabelecendo que a consulta e consentimento prévios devem ser observados 

não só nas medidas legislativas infraconstitucional, mas que deve ser alçada a vetor interpretativo das normas constitucionais; 

CONSIDERANDO que a Declaração Americana sobre Direitos dos Povos Indígenas orienta-se no mesmo sentido da Convenção 169 

da OIT, estabelecendo que os povos indígenas e tribais possuem o direito de serem consultados de forma prévia, livre e informada sempre que forem 

previstas medidas administrativas ou legislativas que possa afetá-los; 

CONSIDERANDO que a nível internacional, coube à Corte Interamericana de Direitos Humanos (Doravante, Corte IDH), a partir 

de interpretação evolutiva da Convenção Americana de Direitos Humanos (CADH), estabelecer os padrões de aplicação do direito à CCPLI e o caráter 

obrigatório da jurisdição contenciosa da Corte Interamericana de Direitos Humanos (Corte IDH) foi reconhecido, no Brasil, em 10 de dezembro de 1988, 

quando fora depositado documento junto ao Secretário-geral da Organização dos Estados Americanos (OEA), no qual o estado brasileiro se compromete 

a implementar as decisões do órgão decorrentes da responsabilidade internacional por violação de direitos humanos; 

CONSDERANDO que a Corte IDH reconhece a CCLPI como um direito garantido internacionalmente, implicando que os Estados 

deverão ajustar suas normas e instituições para consultar os povos indígenas (autóctones ou nativos) e tribais de maneira efetiva, sempre em conformidade 

com os padrões internacionais acerca da matéria, a fim de gerar canais efetivos e confiáveis de diálogos com esses grupos; 

CONSIDERANDO que a Relatora Especial da Organização das Nações Unidas sobre Direitos dos Povos Indígenas, Victoria Taulip-

Corpuz, esteve em missão no Brasil entre os dias de 7 e 17 de março de 2016 e que ao final publicou o “Report of the Special Rapporteur on the Rights 

of Indigenous Peoples on her mission to Brazil” (A/HRC/33/42/Add.5), documento em que faz um detalhado diagnostico sobre a efetivação e ameaças 

aos direitos indígenas no país; e que dentre as muitas violações verificadas, a Relatora constatou “a falta de consulta sobre políticas, leis e projetos que 

têm impacto sobre os direitos dos povos indígenas”; 

CONSIDERANDO que ao final a Relatora recomendou que “Devem ser revistas e observadas a jurisprudência dos órgãos de 

supervisão da OIT e a orientação do Relator Especial sobre a implementação do direito a consultas prévias em relação a políticas, legislação e projetos 

com impacto potencial sobre os direitos de povos indígenas. Tais consultas devem ser conduzidas de forma a atender as especifidades de cada povo 

indígena, conforme estabelece a Convenção 169 da OIT e a Declaração das Nações Unidas sobre os Direitos dos Povos Indígenas”2; 

CONSIDERANDO que tramita na Procuradoria da República no Município de Itaituba/PA, o Inquérito Civil 1.23.008.000099/2018-

57, que tem por objetivo apurar ocorrência de violação de Direitos Étnicos no licenciamento ambiental da Empresa Rio Tapajós Logística LTDA (CNPJ 

nº 23.933.554/0001-47), realizado pela SEMAS; 

CONSIDERANDO que A SEMAS autorizou o início das pesquisas pela empresa através de Termo de Referência Definitivo 

(notificação N° 101661/DLA/SAGRA/2017) sem que houvesse a Consulta Prévia, Livre e informada prevista na Convenção nº 169 da OIT aos povos 

indígenas Munduruku e às comunidades tradicionais locais. 

CONSIDERANDO que o acesso aos seus territórios para pesquisa só pode ser admitido mediante observância do Direito de consulta. 

Logo, o processo de consulta deve anteceder a realização de pesquisas no local; 

CONSIDERANDO que impacto obriga o Estado a realizar Consulta Livre, Prévia e Informada aos povos indígenas, beiradeiros, 

ribeirinhos e agroextrativistas afetados ou potencialmente afetados pelo empreendimento. Eis que o Brasil se obrigou perante a ordem internacional a 

cumprir e fazer cumprir a Convenção 169 da OIT; 

CONSIDERANDO que em Laudo Técnico nº 007/2017, elaborado pela SEMAS (Plotagem da área), consta a informação de que a 

área destinada à implantação da Estação de Transbordo de Cargas – ETC localiza-se a sudoeste da Reserva Indígena Munduruku Praia do Índio, desta 

distando cerca de 9,57 km, confirmado através de consulta às bases da FUNAI – Fundação Nacional do Índio. 

CONSIDERANDO que foi publicado pela SEMAS em 2018 o Estudo de Impacto Ambiental e Relatório de Impacto Ambiental do 

projeto da Rio Tapajós Logística3, nos quais constam o reconhecimento de interferência direta do empreendimento na região onde vivem os indígenas 

Mundurukus da Praia do Índio, com distância de 9,5 km do empreendimento, sem mencionar quaisquer medidas de mitigação ou consulta aos povos 

afetados; 

CONSIDERANDO que, apesar do supracitado conhecimento da zona de interferência, não foi observado o direito de Consulta e 

Consentimento Livre, Prévio e Informado, tampouco foi previsto no procedimento de licenciamento o Estudo do Componente Indígena, em cumprimento 

à Portaria Interministerial nº 60/2016, segundo a qual o empreendedor deve realizar estudos específicos de impacto ambiental sobre os povos indígenas 

potencialmente impactados, em cooperação com os povos interessados; 

CONSIDERANDO que não se tem conhecimento de que a FUNAI emitiu termo de referência para confecção do Componente 

Indígena, não havendo sequer a realização de Consulta Prévia Livre e Informada às comunidades afetadas, o que acaba por prejudicar a definição das 

medidas de mitigação e compensação a serem consideradas na confecção do referido componente; 

CONSIDERANDO que a empresa alega, conforme o ofício nº 01/2019, que ao menos três tratativas com a Fundação Nacional do 

índio — FUNAI, órgão responsável pela condução do processo, foram realizadas através de ofícios expedidos pela SEMAS/PA e pela própria RTL, 

solicitando autorização para realização das consultas prévias, livres e informadas e Termo de Referência para elaboração do Estudo de Componente 

Indígena (ECI), comportando-se a empreendedora como se o silêncio da autarquia indigenista importasse em anuência para com o prosseguimento do 

licenciamento; 

CONSIDERANDO que com base na suposta omissão da FUNAI, a SEMAS e a empresa deram prosseguimento à implantação do 

empreendimento, ignorando totalmente a necessidade de consulta sobre os impactos diretos aos indígenas da região, pelo que não consta no procedimento 

administrativo de licenciamento ambiental da SEMAS/PA, o respectivo componente indígena do licenciamento, em cumprimento à Portaria 

Interministerial nº 60/2016, segundo a qual o empreendedor deve realizar estudos específicos de impacto ambiental sobre os povos indígenas 

potencialmente impactados, em cooperação com os povos interessados; 

CONSIDERANDO que em decorrência dos impactos sofridos pelos Indígenas Munduruku localizados na zona de interferência do 

empreendimento, foi protocolado neste Órgao Ministerial representação da Associação Pariri (anexo – fotos da movimentação e atividades da empresa 

próximo da aldeia), a qual informa ausência de comunicação/consulta prévia sobre construção da Estação de Transbordo de Carga da empresa da Rio 

Tapajós Logística. Relata que “a construção desse porto vai agravar ainda mais a situação da nossa aldeia (…) vai inviabilizar ous do rio por nós indígenas 

Munduruku da Praia do Índio”; 
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CONSIDERANDO que através do ofício nº 01/2019 a empresa RTL informou a este Parquet que foi realizada uma “audiência prévia 

inédita” em 11/12/2018 no distrito de Miritituba, com participação da “sociedade em geral”, com intuito de esclarecer os passos do licenciamento 

ambiental e repassar informações sobre a Audiência Pública oficial que ocorrerá quando de ajuste de calendário da SEMAS; 

CONSIDERANDO que recentemente, no dia 13 de maio de 2019, foi publicado o Aviso de Audiência Pública, oriundo da Secretaria 

de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade, objetivando “informar sobre a Estação de Transbordo de Cargas – ETC, de responsabilidade da empresa 

Rio Tapajós Logística LTDA, a se localizar no distrito de Miritituba, no Município de Itaituba, Estado do Pará, bem como seus potenciais impactos 

ambientais, visando possibilitar a discussão e o debate sobre o RIMA e subsidiar a análise desta SEMAS, para fins de licenciamento ambiental”; 

CONSIDERANDO que os estudos técnicos disponibilizados pela SEMAS demonstram o conhecimento prévio do órgão acerca da 

existência de áreas indígenas na região de instalação do empreendimento, e que ainda assim o órgão deu andamento ao processo de licenciamento do 

projeto da Estação de Transbordo de Cargas – RTL, com a convocação da audiência pública marcada para o dia 02/07/2019, desrespeitando o direito à 

Consulta e Consentimento Livre, Prévio e Informada garantido aos indígenas e comunidades tradicionais; 

CONSIDERANDO que a realização dessa audiência pública não pode ser considerada para fins de cumprimento da Convenção 169 

da OIT, pois a CCLPI deve ser realizada nos termos dos protocolos de consulta das comunidades afetadas e procedimentos próprios e específicos; 

CONSIDERANDO que os Mundurukus fizeram seu Protocolo de Consulta4 para explicar para os não indígenas como, com quem e 

sobre o que devem ser consultados; 

CONSIDERANDO que a CCLPI deve garantir poder de decisão aos povos interessados, para que possam influenciar a tomada de 

decisão estatal, sob pena de inobservância desse direito e que o caráter deliberativo diferencia CCLPI dos instrumentos usuais de participação, como 

audiências públicas, de caráter essencialmente informativo; 

CONSIDERANDO que a Portaria Interministerial nº 60/2015, em substituição a Portaria Interministerial nº 419, de 26 de outubro de 

2011, presume interferência de empreendimento em terra indígena a uma distância de 10 km e que essa presunção, em hipótese nenhuma, exclui a 

realização de estudos para definir áreas afetadas e que estejam a uma distância maior e, ainda, a participação efetiva das próprias comunidades para que, 

a partir de suas próprias percepções, sinalizem a ocorrência de impacto; 

CONSIDERANDO que a 4ª e 6ª Câmara do Ministério Público Federal, em conjunto, expressaram entendimento no sentido de que 

a definição da Área de influência do empreendimento não deve seguir única e exclusivamente o critério de distância disposto no §2º da referida Portaria 

Interministerial nº 60/2015, recomendando a interpretação do disposto em conformidade com a Constituição5; 

CONSIDERANDO ainda, o teor dos Enunciados nº 29 e nº 31, da 6ª Câmara de Coordenação e Revisão do MPF; 

CONSIDERANDO que os fatos narrados apontam para irregularidades no procedimento administrativo de licenciamento ambiental 

da SEMAS/PA, por ter iniciado o procedimento de licenciamento sem a prévia observância do direito de Consulta Prévia Livre e Informada, bem como 

ter prosseguido no licenciamento ignorando a necessidade de se realizar estudos específicos para elaboração do componente indígena; 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL resolve: 

 – RECOMENDAR À: 

SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE DO PARÁ (SEMAS), na pessoa de seu Secretário Luiz Fernando Rocha que, 

nos atos que reportam à condução do processo de licenciamento ambiental sob sua responsabilidade: 

1. Suspenda imediatamente a realização da audiência pública designada para ocorrer no dia 02/07/2019, no Pavilhão de Eventos da 

Igreja Nossa Senhora de Nazaré, Rua Alto Bonito, s/n, bairro Nazaré, Distrito de Miritituba, 9:00h da manhã, para tratar sobre Estação de Transbordo de 

Cargas – ETC, de responsabilidade da empresa Rio Tapajós Logística; 

2. Sobreste o procedimento inaugurado para o licenciamento da Estação de Transbordo de Cargas – ETC, de responsabilidade da 

empresa Rio Tapajós Logística, até que seja observado o direito de Consulta e Consentimento Livre, Prévio e Informado dos povos afetados; 

3.  Após a realização da Consulta Prévia Livre e Informada, no caso da população indígena afetada manifestar seu consentimento, 

que o licenciamento ambiental se dê mediante a participação da FUNAI, a quem compete emitir termo de referência para a confecção do Componente 

Indígena, sob pena de nulidade do licenciamento ambiental. 

FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO (FUNAI) para que: 

1. Realize o devido acompanhamento do processo de licenciamento ambiental que tramita junto à SEMAS/PA, de modo a prevenir 

ilegalidades e a lesão aos direitos dos povos indígenas afetados, comunicando sempre ao Ministério Público Federal sobre eventuais violações verificadas, 

especialmente no que diz respeito ao prosseguimento do licenciamento sem a observância do direito de Consulta e Consentimento prévio às comunidades 

indígenas próximas ao referido empreendimento, conforme prevê a Convenção 169 da OIT. 

EMPRESA RIO TAPAJÓS LOGÍSTICA LTDA (CNPJ nº 23.933.554/0001-47) que: 

1. Abstenha-se de participar de audiências públicas, bem como de praticar quaisquer atos tendentes ao licenciamento ambiental da  

Estação de Transbordo de Cargas – ETC, perante a SEMAS/PA, até que seja observado o direito de Consulta e Consentimento Livre, Prévio e Informado 

dos povos afetados, nos termos da legislação interna e internacional, especialmente dos indígenas Munduruku, os quais possuem Protocolo de Consulta 

próprio; 

- ESTABELCER, nos termos do art. 8º, inciso II, da LC 75/2003, o prazo de 2 (dois) dias úteis, a contar do recebimento desta 

Recomendação, para que o notificado se manifeste acerca do acatamento, ou não, de seus termos, advertindo a autoridade recomendada que eventual ato 

de recusa no acatamento dos termos da presente recomendação se configura em autêntico ato administrativo e, como tal, deve ser devidamente motivado; 

-ADVERTIR acerca dos efeitos jurídicos da presente recomendação, no sentido de que ela constitui em mora a autoridade 

recomendada quanto às providencias solicitadas, podendo a omissão na adoção das medidas administrativas cabíveis provocar a propositura das ações 

judiciais, em sua máxima extensão, inclusive ação de responsabilização por eventuais danos materiais e/ou morais difusos e coletivos suportados, sem 

prejuízo do manejo de ação civil pública por ato de improbidade administrativa em face da inobservância do princípio da legalidade; 

-ADVERTIR, ainda, que a omissão da remessa de resposta no prazo estabelecido será considerada como recusa ao cumprimento da 
recomendação ensejando a adoção das medidas legais acima destacadas. 

-ENCAMINHE-SE cópia desta recomendação às 4ª e 6ª Câmaras de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal. 

-PUBLIQUE-SE a presente recomendação no portal eletrônico do MPF/PA, nos termos do art. 23 da Resolução 87 do CSMPF. 

Encaminhe-se cópia da presente recomendação às autoridades ora recomendadas. 
 

PAULO DE TARSO MOREIRA OLIVEIRA 

Procurador da República 
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PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO PARAÍBA 
##ÚNICO: | EXTRA-PB - PRM-PT-PB-00003700-2019| 

PORTARIA Nº 46, DE 19 DE JUNHO DE 2019 

 

Procedimento Preparatório nº 1.24.003.000205/2018-13 

 

O Dr. Djalma Gusmão Feitosa, Procurador da República atuante na PRM Patos/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 nº 75/93, o 

Procedimento Preparatório em epígrafe em Inquérito Civil, com o objetivo de apurar possíveis irregularidades na dispensa de procedimentos licitatórios 

no ano de 2017 pelo prefeito do município de Condado-PB, Caio Paixão. 

Determinar, de imediato, a seguinte providência: 

Efetuem-se os devidos registros no Sistema Único, para fins de controle de prazo de tramitação deste procedimento. 

Considerando o ofício-circular nº 22/2018/5ªCCR/MPF, fica dispensado o envio de comunicação eletrônica por meio do Sistema 

Único à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão. 

 

DJALMA GUSMÃO FEITOSA 

Procurador da República 

(Em substituição no 1º ofício) 
 

##ÚNICO: | EXTRA-PB - PR-PB-00025776-2019| 

PORTARIA Nº 98, DE 25 DE JUNHO DE 2019 

 

Referência: Inquérito Civil n.º 1.24.000.000548/2018-08 

 

O Procurador da República Antônio Edílio Magalhães Teixeira, lotado na Procuradoria da República no Estado da Paraíba, com 

fulcro na Resolução n.º 174, de 04 de julho de 2017, do Conselho Nacional do Ministério Público Federal 

RESOLVE: 

Instaurar, com espeque no art. 8º, I, da Resolução n.º 174/2017, do Conselho Nacional do Ministério Público, Procedimento 

Administrativo no intuito de acompanhar o cumprimento da Recomendação 016/2018, dirigida ao Exército Brasileiro. 

Após o registro da portaria, sejam inicialmente tomadas as seguintes providências: 

1) solicite-se a publicação da portaria via sistema ÚNICO, comprovando-se nos autos; 

2) registre-se e comunique-se à 7ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal; 

3) junte-se a seguinte documentação ao PA: 

a) Recomendação n.º 16/2018/PR/PB/AEMT; 

b) Ofício n.º 3004/2018/AEMT, enviado ao Ministro de Segurança Pública; 

c) Ofício n.º 2999/2018/AEMT, enviado ao Ministro da Defesa; 

d) Ofício n.º 2997/2018/AEMT, enviado ao Ministro da Justiça; 

e) Ofício n.º 3005/2018/AEMT, enviado ao Comando Logístico do Exército; 

f) Ofício n.º 13524/GM-MD, enviado pelo Ministério da Defesa a esta Procuradoria; 

g) Ofício n.º 3-DFPC-Dupla-Sigla/COLOG, enviado pelo Comando Logístico do Exército a esta Procuradoria, e seus anexos; 

h) Ofício n.º 9-DFPC-Dupla-Sigla/COLOG, enviado pelo Comando Logístico do Exército a esta Procuradoria; 

i) Ofício n.º 173/2018/COGER-SENASP/GAB-SENASP/SENASP-MJ, enviado pelo Ministério da Segurança Pública a esta 

Procuradoria, bem como a Informação n.º 240/2018/CIS-SINESP/CGSINESP/DEPAID/SENASP que lhe acompanha; 

j) Ofício n.º 81-AssApAsJur/SCmdo Log/Cmdo Log, enviado pelo Comando Logístico do Exército Brasileiro a esta Procuradoria, e 

seus anexos; 

k) Ofício n.º 36/2018/CGTC-SENASP/SENASP/MJ, enviado pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública a esta Procuradoria, e 

seus anexos; 

l) Ofício n.º 8-DFPC-Dupla-Sigla/COLOG, enviado pelo Comando Logístico do Exército Brasileiro a esta Procuradoria; 

4) obedeça-se, para a conclusão deste Procedimento Administrativo, o prazo de 01 (um) ano, consoante estabelecido no art. 11 da 

Resolução CNMP n.º 174/2017. 
 

ANTONIO EDILIO MAGALHAES TEIXEIRA 

Procurador da República 

 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO PARANÁ 
GABINETE DA PROCURADORA-CHEFE 

##ÚNICO: | EXTRA-PR - PR-PR-00044719-2019| 

PORTARIA Nº 301, DE 24 DE JUNHO DE 2019 
 

A PROCURADORA-CHEFE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO PARANÁ, no uso das atribuições 

conferidas pelo art. 33 e incisos do Regimento Interno do Ministério Público Federal (aprovado pela Portaria SG/MPF Nº 382, de 05 de maio de 2015), 

e considerando o Memorando nº 700/2019/GABPR7-CKT, RESOLVE: 

Designar o Procurador da República DANIEL HOLZMANN COIMBRA, para presentar o Ministério Público Federal na audiência 

designada nos autos da Ação Civil Pública nº 5040648-41.2017.4.04.7000, no dia 12/07/2019, às 15h. 
 

PAULA CRISTINA CONTI THÁ 
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##ÚNICO: | EXTRA-PR - PRM-PGZ-PR-00003879-2019| 

PORTARIA Nº 10, DE 19 DE JUNHO DE 2019 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República signatário, no exercício das atribuições constitucionais 
conferidas pelo artigo 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, "c", e art. 7º, I, da Lei Complementar nº 75/1993; 

c) Considerando o disposto na Resolução nº 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público; 

d) Considerando que compete ao Ministério Público promover o inquérito civil e as ações no âmbito da proteção do patrimônio 
público e social; 

e) Considerando o contido nos autos de Procedimento Preparatório nº 1.25.008.000091/2019-05, instaurado no âmbito desta 

Procuradoria da República para investigar possível descumprimento quanto a gratuidade nas viagens interestaduais, assegurada pelo Estatuto do Idoso, 
pelas empresas Catarinense, Nordeste, Transpen, Transfada e Princesa dos Campos; 

Resolve este órgão ministerial: 

Nos termos da Resolução nº 87 do CSMPF, alterada pela Resolução nº 106 do CSMPF, instaurar Inquérito Civil, observando-se o 
seguinte: 

1. Comunique-se à Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão acerca da instauração do presente Inquérito Civil, com cópia desta 
Portaria para publicação oficial, conforme art. 5º, VI, da Resolução nº 87 do CSMPF, alterada pela Resolução nº 106 do CSMPF; 

2. Observe-se a data necessária para, se for o caso, prorrogar o prazo de término da apuração ora em curso e a regular comunicação 

da prorrogação à 5ª CCR/MPF, conforme art. 15 da Resolução nº 87 do CSMPF, alterada pela Resolução nº 106 do CSMPF; 

3. Aguarde-se resposta do ofício encaminhado à Procuradoria da 4 Região. 

 

OSVALDO SOWEK JÚNIOR 

Procurador da Republica 
 

##ÚNICO: | EXTRA-PR - PR-PR-00044760-2019| 

PORTARIA Nº 80, DE 18 DE JUNHO 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 enumeradas nos arts. 127 e 129 da Constituição República; 

b) considerando a incumbência prevista no art. 6º, VII, a, e art. 7º, inciso I, da Lei Complementar n. 75, de 20 de maio de 1993; 

c) considerando que o Procedimento Preparatório nº 1.16.000.001572/2017-47 tem por objeto a apuração de supostas irregularidades 
na produção do filme "Polícia Federal - A lei é para todos", inserindo-se no rol de atribuições do Ministério Público Federal; 

d) considerando que o curso das investigações realizadas durante a instrução do Procedimento Preparatório nº 1.16.000.001572/2017-

47 mostrou ser inviável a conclusão das diligências necessárias no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, conforme determina o artigo 4º, § 1º, da Resolução 
n. 87/2010, editada pelo Conselho Superior do Ministério Público Federal. 

Converta-se o Procedimento Preparatório suso referido em Inquérito Civil. 

Autue-se a presente portaria, fazendo-se as anotações necessárias. 

Determino, ainda, sejam tomadas as providências descritas no despacho retro. 

Após os registros de praxe, publique-se e comunique-se esta instauração à 7ª Câmara de Coordenação e Revisão, para os fins previstos 
nos arts. 4º, VI, e 7º, § 2º, I e II, da Resolução n. 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público. 

 

YARA QUEIROZ RIBEIRO DA SILVA SPRADA 

Procuradora da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-PR - PR-PR-00044700-2019| 

PORTARIA Nº 298, DE 24 DE JUNHO 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 669/2019/PGJ/PR, resolve 

D E S I G N A R 

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 ZONA ELEITORAL 
MOTIVO / 

PERÍODO  

RES. 

PGJ 

DIEGO FERNANDES DOURADO 

Promotor de Justiça da 04ª PJ de CAMPO LARGO 

(Conforme Quadro de Antiguidade Eleitoral) 

009ª z.e. de 

CAMPO LARGO 

Afastamento 

10 a 14/06/19 
3538/19 

DORIANA PIETCZAK DRABECKI 

Promotora de Justiça da 02ª PJ da LAPA 

(Conforme Quadro de Antiguidade Eleitoral) 

010ª z.e. da 

LAPA 

Afastamento 

05/06/19 
3342/19 
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ANA CRISTINA CUBAS CESAR 

Promotora Substituta da 53ª Seção Judiciária da LAPA 

012ª z.e. de 

SÃO MATEUS DO SUL 

Férias 

06 a 10/06/19 
3453/19 

MARCOS ANTONIO LOPES STAMM 

Promotor de Justiça da 02ª PJ de JAGUARIAÍVA 

(Conforme Quadro de Antiguidade Eleitoral) 

018ª z.e. de 

JAGUARIAÍVA 

Afastamento 

19/06/19 
3633/19 

ERIC PRETE VASCONCELOS 

Promotor Substituto da 31ª Seção Judiciária de IBAITI 

(Alterando em parte a Portaria nº 228/19-PRE) 

021ª z.e. de 

SIQUEIRA CAMPOS 

Afastamento 

20 a 23/05 e de 27 a 

29/05/19 

3049/19 e 

3201/19 

ANDERSON OSÓRIO RESENDE 

Promotor de Justiça da 019ª z.e. de TOMAZINA 

(Inc. III, §2º do art. 1º da Res. 30/08-CNMP) 

021ª z.e. de 

SIQUEIRA CAMPOS 

Licença para Tratamento 

de Saúde 

19/06/19 

3749/19 

KELE CRISTIANI DIOGO BAHENA 

Promotora de Justiça da 03ª PJ de SANTO ANTONIO DA PLATINA 

(Conforme Quadro de Antiguidade Eleitoral) 

022ª z.e. de 

SANTO ANTONIO DA 

PLATINA 

Afastamento 

14/06/19 
3351/19 

KELE CRISTIANI DIOGO BAHENA 

Promotora de Justiça da 03ª PJ de SANTO ANTONIO DA PLATINA 

(Conforme Quadro de Antiguidade Eleitoral) 

022ª z.e. de 

SANTO ANTONIO DA 

PLATINA 

Afastamento 

12/06/19 
3573/19 

BERNARDO MARINO CARVALHO 

Promotor Substituto da 54ª Seção Judiciária de ANDIRÁ 

023ª z.e. de 

RIBEIRÃO CLARO 

Licença para Tratamento 

de Saúde 

07 a 10/06/19 

3312/19 e 

3627/19 

LEANDRO SURIANI DA SILVA 

Promotor Substituto da 35ª Seção Judiciária de JACAREZINHO 

023ª z.e. de 

RIBEIRÃO CLARO 

Licença para Tratamento 

de Saúde 

11/06 a 05/08/19 

3627/19 

GUILHERME MARTINS AGOSTINI 

Promotor de Justiça da 01ª PJ de CORNÉLIO PROCÓPIO 

(Conforme Quadro de Antiguidade Eleitoral) 

026ª z.e. de 

CORNÉLIO PROCÓPIO 

Afastamento 

07/06/19 
3502/19 

GABRIELA CUNHA MELO PRADOS 

Promotora de Justiça da 03ª PJ de IRATI 

(Conforme Quadro de Antiguidade Eleitoral) 

034ª z.e. de 

IRATI 

Licença para Tratamento 

de Saúde 

05/06/19 

3417/19 

MATEUS ALVES DA ROCHA 

Promotor Substituto da 33ª Seção Judiciária de IRATI 

037ª z.e. de 

MALLET 

Afastamento 

24 e 25/06/19 
3728/19 

CAIO HIDEKI KUSABA 

Promotor Substituto da 33ª Seção Judiciária de IRATI 

037ª z.e. de 

MALLET 

Afastamento 

26 e 27/06/19 
3728/18 

CLÁUDIO CESAR CORTESIA 

Promotor de Justiça da 02ª PJ de GUARAPUAVA 

(Conforme Quadro de Antiguidade Eleitoral) 

(Alterando em parte a Portaria nº 281/19-PRE) 

043ª z.e. de 

GUARAPUAVA 

Afastamento 

30 e 31/05/19 
3299/19 

DALVA MARIN MEDEIROS 

Promotora de Justiça da 01ª PJ de LARANJEIRAS DO SUL 

(Conforme Quadro de Antiguidade Eleitoral) 

045ª z.e. de 

LARANJEIRAS DO SUL 

Afastamento 

17 a 19/06/19 
3511/19 

FRANCISCO DAVI FERNANDES PEIXOTO 

Promotor Substituto da 40ª Seção Judiciária de PALMAS 

047ª z.e. de 

CLEVELÂNDIA 

Afastamento 

24 a 27/06/19 
3718/19 

ALESSANDRO BETTEGA ALMEIDA 

Promotor de Justiça da 01ª PJ de COLOMBO 

(Conforme Quadro de Antiguidade Eleitoral) 

049ª z.e. de 

COLOMBO 

Afastamento 

19/06/19 
3440/19 

ALESSANDRO BETTEGA ALMEIDA 

Promotor de Justiça da 01ª PJ de COLOMBO 

(Conforme Quadro de Antiguidade Eleitoral) 

049ª z.e.de 

COLOMBO 

Afastamento 

30/05/19 
3343/19 

JOÃO CARLOS NEGRÃO 

Promotor de Justiça da 05ª PJ de ARAUCÁRIA 

(Conforme Quadro de Antiguidade Eleitoral) 

050ª z.e. de 

ARAUCÁRIA 

Afastamento 

07/06/19 
3303/19 

ANA CRISTINA CUBAS CESAR 

Promotora Substituta da 53ª Seção Judiciária da LAPA 

(Alterando em parte a Portaria nº 281/19-PRE) 

052ª z.e. de 

SÃO JOÃO DO TRIUNFO 

Férias 

29/05/19 

3418/19 e 

3284/19 

MATEUS ALVES DA ROCHA 

Promotor Substituto da 33ª Seção Judiciária de IRATI 

053ª z.e. de 

TEIXEIRA SOARES 

Afastamento 

24/06/19 
3521/19 

BRUNO FIGUEIREDO CACHOEIRA DANTAS 

Promotor Substituto da 45ª Seção Judiciária de SANTO ANTONIO 

DA PLATINA 

055ª z.e. de 

JOAQUIM TÁVORA 

Licença para Tratamento 

de Saúde 

01/07/19 

3611/19 

JOSÉ AUGUSTO MARCONDES BERNARDES GIL 

Promotor de Justiça da 02ª PJ de BANDEIRANTES 

(Conforme Quadro de antiguidade Eleitoral) 

058ª z.e. de 

BANDEIRANTES 

Afastamento 

10/06/19 
3512/19 

THARIK DIOGO 

Promotor de Justiça da 26ª Seção Judiciária de CORNÉLIO 

PROCÓPIO 

060ª z.e. de 

MANDAGUARI 

Licença Especial 

24 e 25/06/19 
3488/19 
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THARIK DIOGO 

Promotor Substituto da 26ª Seção Judiciária de CORNÉLIO 

PROCÓPIO 

060ª z.e. de 

MANDAGUARI 

Afastamento 

18, 19 e 28/06/19 
3446/19 

FERNANDO AUGUSTO SORMANI BARBUGIANI 

Promotor de Justiça da 04ª PJ de ARAPONGAS 

(Conforme Quadro de Antiguidade Eleitoral) 

061ª z.e. de 

ARAPONGAS 

Afastamento 

19/06/19 
3710/19 

RENATO TEATINI DE CARVALHO 

Promotor Substituto da 22ª Seção Judiciária de ASSAÍ 

063ª z.e. de 

SÃO JERÔNIMO DA 

SERRA 

Afastamento 

13 a 25/06/19 
3436/19 

WAGNER KABA 

Promotor Substituto da 58ª Seção Judiciária de PORCATU 

064ª z.e. de 

JAGUAPITÃ 

Designação 

10/06/19 até novo titular 
3471/19 

CRISTIANE ROSSI 

Promotora de Justiça da 10ª PJ de MARINGÁ 

(Conforme Quadro de Antiguidade Eleitoral) 

066ª z.e. de 

MARINGÁ 

Férias 

17/06/19 
3594/19 

CRISTIANE ROSSI 

Promotora de Justiça da 10ª PJ de MARINGÁ 

(Conforme Quadro de Antiguidade Eleitoral) 

066ª z.e. de 

MARINGÁ 

Afastamento 

18 e 19/06/19 
3595/19 

CRISTIANE ROSSI 

Promotora de Justiça da 10ª PJ de MARINGÁ 

(Conforme Quadro de Antiguidade Eleitoral) 

066ª z.e. de 

MARINGÁ 

Licença Especial 

24 a 26/06/19 
3609/19 

RICARDO MALEK FREDEGOTO 

Promotor de Justiça da 03ª PJ de MARINGÁ 

(Conforme Quadro de Antiguidade Eleitoral) 

066ª z.e. de 

MARINGÁ 

Licença Especial 

27 e 28/06/19 
3609/19 

SILVIA TESSARI FREIRE 

Promotora de Justiça da 13ª PJ de CASCAVEL 

(Conforme Quadro de Antiguidade Eleitoral) 

068ª z.e. de 

CASCAVEL 

Afastamento 

24 a 26/06/19 
3741/19 

MÁRCIA FELIZARDO ROCHA DE PAULI 

Promotora de Justiça da 05ª PJ de PARANAVAÍ 

(Conforme Quadro de Antiguidade Eleitoral) 

072ª z.e. de 

PARANAVAÍ 

Afastamento 

17 a19/06/19 

3591/19 e 

3727/19 

CRISTINE ELISABETH LANGHAMMER BONAMIGO 

Promotora de Justiça da 2ª PJ de PATO BRANCO 

(Conforme Quadro de Antiguidade Eleitoral) 

073ª z.e. de 

PATO BRANCO 

Licença para Tratamento 

de Saúde 

17 a 19/06/19 

3683/19 

JARLENE APARECIDA BANDOLI MONTEIRO 

Promotora Substituta da 24ª Seção Judiciária de CASTRO 

074ª z.e. de 

PEABIRU 

Afastamento 

17 a 19/06/19 
3519/19 

TANIA REGINA PINHO DE ARAÚJO ABREU 

Promotora Substituta da 61ª Seção Juduciária de JANDAIA DO SUL 

076ª z.e. de 

MARILÂNDIA DO SUL 

Afastamento 

17 a 19/06/19 
3513/19 

RICARDO AUGUSTO FARIAS MONTEIRO 

Promotor Substituto da 32ª Seção Judiciária de BELA VISTA DO 

PARAÍSO 

077ª z.e. de 

BELA VISTA DO 

PARAÍSO 

Afastamento 

11 e 12/06/19 
3517/19 

DANIEL EULÁLIO CARAM FARAH 

Promotor de Justiça Substituto da Seção Judiciária de MARINGÁ 

081ª z.e. de 

MARIALVA 

Afastamento 

18 e 19, 24 e 25/06/19 
3442/19 

SIDIKLEI ROSOLEN DE OLIVEIRA 

Promotor de Justiça da 01ª PJ de MARIALVA 

(Conforme Quadro de Antiguidade Eleitoral) 

081ª z.e. de 

MARIALVA 

Afastamento 

20 a 23/06/19 
3442/19 

BRUNO FIGUEIREDO CACHOEIRA DANTAS 

Promotor Substituto da 45ª Seção Judiciária de SANTO ANTONIO 

DA PLATINA 

082ª z.e. de 

RIBEIRÃO DO PINHAL 

Licença para Tratamento 

de Saúde 

19/06/19 

3708/19 

HERON FONSECA CHAGAS 

Promotor Substituto da 39ª Seção Judiciária de COLORADO 

091ª z.e. de 

PARANACITY 

Afastamento 

14 a 24/06/19 
3355/19 

SÉRGIO SEGURADO BRAZ FILHO 

Promotor de Justiça da 01ª PJ de COLORADO 

(Conforme Quadro de Antiguidade Eleitoral) 

095ª z.e. de 

COLORADO 

Férias 

10 a 19/06/19 
3362/19 

RENAN GUILHERME GÓES DE LIMA 

Promotor Substituto da 68ª Seção Judiciária de IPORÃ 

097ª z.e. de 

IPORÃ 

Afastamento da Comarca 

13 e 14/16/19 
3374/19 

KLEVER LOPES GONTIJO 

Promotor Substituto da 21ª Seção Judiciária de BANDEIRANTES 

105ª z.e. de 

TERRA RICA 

Afastamento 

14/06/19 
3602/19 

AMANDA GEHR 

Promotora Substituta da 44ª Seção Judiciária de PITANGA 

(Alterando em parte a Portaria nº 251/19-PRE) 

106ª z.e. de 

CÂNDIDO DE ABREU 

Férias 

03/06 a 02/07/19 
3344/19 

THAYNÁ REGINA NAVARROS COSME 

Promotora Substituta da 26ª Seção Judiciária de CORNÉLIO 

PROCÓPIO 

108ª z.e. de 

NOVA FÁTIMA 

Licença para Tratamento 

de Saúde 

12/06/19 

3578/19 

THAYNA REGINA NAVARROS COSME 

Promotora Substituta da 26ª Seção Judiciária de CORNÉLIO 

PROCÓPIO 

108ª z.e. de 

NOVA FÁTIMA 

Licença para Tratamento 

de Saúde 

17 e 18/06/19 

3747/19 
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FELIPE LYRA DA CUNHA 

Promotor Substituto da 36ª Seção Judiciária de LARANJEIRAS DO 

SUL 

112ª z.e. de 

GUARANIAÇU 

Férias 

24 a 28/06/19 
3566/19 

FELIPE SEGURA GUIMARÃES ROCHA 

Promotor de Justiça da 01ª PJ de MEDIANEIRA 

(Alterando em parte a Portaria nº 251/19-PRE) 

114ª z.e. de MEDIANEIRA 

Licença para Tratamento 

de Saúde 

27/05/19 

3077/19 e 

3316/19 

FELIPE SEGURA GUIMARÃES ROCHA 

Promotor de Justiça da 01ª PJ de MEDIANEIRA 

(Alterando em parte a Portaria nº 251/19-PRE) 

114ª z.e. de MEDIANEIRA 
Férias 

28/05/19 

3077/19 e 

3316/19 

TALES ALVES PARANAHIBA 

Promotor de Justiça da 135ª z.e. de PÉROLA 

(Inc. III, §2º do art. 1º da Res. 30/08-CNMP) 

117ª z.e. de 

XAMBRÊ 

Afastamento 

06/06/19 
3302/19 

ERIC PRETE VASCONCELOS 

Promotor Substituto da 31ª Seção Judiciária de IBAITI 

119ª z.e. de 

CURIÚVA 

Designação 

10/06/19 até novo titular 
3473/19 

GABRIEL THOMAZ DA SILVA 

Promotor Substituto da 29ª Seção Judiciária de GOIOERÊ 

120ª z.e. de 

FORMOSA DO OESTE 

Licença para Tratamento 

de Saúde 

17 a 19/06/19 

3494/19 

AMANDA RIBEIRO DOS SANTOS 

Promotora Substituta da 30ª Seção Judiciária de GUAÍRA 

123ª z.e. de 

ALTÔNIA 

Afastamento 

17 a 19/06/19 
3182/19 

GUSTAVO ROCHA PASSINI 

Promotor Substituto da 46ª Seção Judiciária de SANTO ANTONIO 

DO SUDOESTE 

131ª z.e. de 

BARRACÃO 

Afastamento 

24 a 28/06/19 
3525/19 

AMANDA GEHR 

Promotora Sustituta da 44ª Seção Judiciária de PITANGA 

134ª z.e. de 

PALMITAL 

Afastamento 

17 a 19/06/19 
3663/19 

JOSMAICO GESTEIRA PEDROSO 

Promotor Substituto da 34ª Seção Judiciária de IVAIPORÃ 

136ª z.e. de 

GRANDES RIOS 

Licença para Tratamento 

de Saúde 

24/06/19 

3739/19 

EDUARDO APREA GUEDES GARCIA 

Promotor de Justiça da 196ª z.e. de MANOEL RIBAS 

(Inc. III, §2º do art. 1º da Res. 30/08-CNMP) 

141ª z.e. de 

IRETAMA 

Licença para Tratamento 

de Saúde 

10/06/19 

3470/19 

JARLENE APARECIDA BANDOLI MONTEIRO 

Promotora Substituta da 24ª Seção Judiciária de CASTRO 

141ª z.e. de 

IRETAMA 

Licença para Tratamento 

de Saúde 

28/06/19 

3470/19 

ADOLFO VAZ DA SILVA 

(Promotor de Justiça da 04ª PJ de FAZENDA RIO GRANDE 

(Conforme Quadro de Antiguidade Eleitoral) 

144ª z.e. de 

FAZENDA RIO GRANDE 

Afastamento 

07/06/19 
3353/19 

RUDI RIGO BURKLE 

Promotor de Justiça da 01ª PJ de FOZ DO IGUAÇU 

(Conforme Quadro de Antiguidade Eleitoral) 

147ª z.e. de 

FOZ DO IGUAÇU 

Afastamento 

24 a 28/06/19 
3363/19 

PEDRO TENÓRIO SOARES VIEIRA TAVARES 

Promotor Substituto da 64ª Seção Judiciária de DOIS VIZINHOS 

151ª z.e. de 

SÃO JOÃO 

Licença para Tratamento 

de Saúde 

04/07/19 

3597/19 

PEDRO TENÓRIO SOARES VIEIRA TAVARES 

Promotor Substituto da 64ª Seção Judiciária de DOIS VIZINHOS 

151ª z.e. de 

SÃO JOÃO 

Afastamento 

14/06/19 
3601/19 

FRANCISCO DE CARVALHO NETO 

(Promotor de Justiça da 02ª PJ de RIO BRANCO DO SUL) 

(Conforme Quadro de Antiguidade Eleitoral) 

156ª z.e. de 

RIO BRANCO DO SUL 

Afastamento 

17 a 19/06/19 
3348/19 

DIEGO RINALDI CORDOVA 

Promotor Substituto da 57ª Seção Judiciária de RIO BRANCO DO 

SUL 

156ª z.e. de 

RIO BRANCO DO SUL 

Afastamento 

19/06/19 
3669/19 

PEDRO TENÓRIO SOARES VIEIRA TAVARES 

Promotor Substituto da 64ª Seção Judiciária de DOIS VIZINHOS 

162ª z.e. de 

SALTO DO LONTRA 

Designação 

06 e 07/06/19 
3461/19 

JULYETH ALAMINI DOS SANTOS 

Promotora Substituta da 56ª Seção Judiciária de PORECATU 

(Alterando em parte a Portaria nº 281/19-PRE) 

162ª z.e. de 

SALTO DO LONTRA 

Designação 

08/06/19 até novo titular 

3472/19 e 

3461/19 

FELIPE LYRA DA CUNHA 

Promotor Substituto da 36ª Seção Judiciária de LARANJEIRAS DO 

SUL 

163ª z.e. de 

QUEDAS DO IGUAÇU 

Férias 

17 a 19/06/19 
3567/19 

EDUARDO HENRIQUE GERMANO 

Promotor de Justiça da 018ª z.e. de JAGUARIAÍVA 

(Inc. III, §2º do art. 1º da Res. 30/08-CNMP) 

164ª z.e. de 

ARAPOTI 

Licença para Tratamento 

de Saúde 

14/06/19 

3491/19 

EDUARDO MARIANO VELEZIN DE TOLEDO 

Promotor Substituto da 48ª Seção Judiciária de TELÊMACO BORBA 

167ª z.e. de 

ORTIGUEIRA 

Férias 

14 a 19/06 e de 27 a 

28/06/19 

1615/19 

DIEGO FREITAS RODRIGUES DOS SANTOS 167ª z.e. de Férias 3566/19 



DMPF-e Nº 118/2019- EXTRAJUDICIAL Divulgação: terça-feira, 25 de junho de 2019 Publicação: quarta-feira, 26 de junho de 2019 158 

 

 

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. 

 

Promotor Substituto da 48ª Seção Judiciária de TELÊMACO BORBA ORTIGUEIRA 20 a 26/06/19 

LUCAS LOSCH ABAID 

Promotor Substituto da 65ª Seção judiciária de CORONEL VIVIDA 

168ª z.e. de 

MANGUEIRINHA 

Afastamento 

17 a 19/06/19 
3482/19 

RENAN GUILHERME GÓES DE LIMA 

Promotor Substituto da 68ª Seção Judiciária de IPORÃ 

172ª z.e. de 

ICARAÍMA 

Férias 

17/06 a 01/07/19 

1003/19 e 

1798/19 

RENAN GUILHERME GOES DE LIMA 

Promotor Substituto da 68ª Seção Judiciária de IPORÃ 

172ª z.e. de 

ICARAÍMA 

Férias/Designação 

13/06 a 01/07/19 

3039/19 e 

3644/19 

JANAINA BRUEL MARQUES 

Promotora de Justiça da Prom. Prev. Persec. Criminal de CURITIBA 

(Conforme Quadro de Antiguidade Eleitoral)  

175ª z.e. de 

CURITIBA 

Férias 

08 a 14/07/19 
3080/19 

ANA PAULA MARTINS CESCONETTO BRANCO 

Promotora de Justiça da 07ª PJ Criminal de CURITIBA 

(Conforme Quadro de Antiguidade Eleitoral) 

175ª z.e. de 

CURITIBA 

Férias 

15 a 18/07/19 
3080/19 

GISLAINE DE ABREU STADLER 

Promotor de Justiça da 07ª PJ da Vara de Família de CURITIBA 

(Conforme Quadro de Antiguidade Eleitoral) 

175ª z.e. de 

CURITIBA 

Férias 

19/07/19 
3080/19 

JANAINA BRUEL MARQUES 

Promotora de Justiça da Prom. Prev. Persec. Criminal de CURITIBA 

(Conforme Quadro de Antiguidade Eleitoral)  

176ª z.e. de 

CURITIBA 

Férias 

10 a 16/06/19 
3427/19 

FELIPE LAMARÃO DE PAULA SOARES 

Promotor de Justiça 17ª Seção Judiciária de CURITIBA 

(Conforme Quadro de Antiguidade Eleitoral) 

176ª z.e. de 

CURITIBA 

Férias 

17 a 28/06/19 
3427/19 

GUILHERME DE BARROS PERINI 

Promotor de Justiça da 05ª PJ de CAMPO LARGO 

(Conforme Quadro de Antiguidade Eleitoral) 

182ª z.e. de 

CAMPO LARGO 

Afastamento 

08 a 14/06/19 
3356/19 

GUILHERME DE BARROS PERINI 

Promotor de Justiça da 05ª PJ de CAMPO LARGO 

(Conforme Quadro de Antiguidade Eleitoral) 

(Alterando em parte a Portaria nº 281/19-PRE) 

182ª z.e. de 

CAMPO LARGO 

Férias 

05 a 07/06/19 
3186/19 

IVANDECI JOSÉ CABRAL JUNIOR 

Promotor de Justiça da 01ª PJ de SARANDI 

(Conforme Quadro de Antiguidade Eleitoral) 

206ª z.e. de 

SARANDI 

Afastamento 

07 a 19/06/19 
3271/19 

 

ELOISA HELENA MACHADO 

Procuradora Regional Eleitoral 
 

##ÚNICO: | EXTRA-PR - PR-PR-00044704-2019| 

PORTARIA Nº 299, DE 24 DE JUNHO 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 670/2019-GAB/PGJ, resolve 

D E S I G N A R 

Os Promotores de Justiça abaixo relacionados, a fim de serem designados Promotores Eleitorais Titulares 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 
PROMOTORES DE JUSTIÇA COMARCAS Z.E. A PARTIR DE 

31/19 LUIZ CARLOS HALLVASS FILHO GUARAPUAVA 043ª 25/06/19 

399/19 LUCAS FRANCO DE PAULA FAXINAL 110ª 19/06/19 

398/19 SAMUEL SPENGLER TERRA ROXA 125ª 24/06/19 

655/18 FRANCISCO DE CARVALHO NETO RIO BRANCO DO SUL 156ª 17/06/19 

376/19 LAÍS GOULART MULLER ICARAÍMA 172ª 13/06/19 

 

ELOISA HELENA MACHADO 

Procuradora Regional Eleitoral 
 

##ÚNICO: | EXTRA-PR - PR-PR-00044707-2019| 

PORTARIA Nº 300, DE 24 DE JUNHO 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 671/2019/PGJ/PR, resolve 

D E S I G N A R 

o(s) Promotor(es) de Justiça abaixo relacionado(s) para exercerem função de Promotores Eleitorais Titulares, haja vista o término do 

prazo de dois anos dos Promotores Eleitorais das respectivas Comarcas, nos termos da Lei Complementar nº 75/93 e Lei Federal nº 8625/93, considerando 
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que os respectivos agentes ministeriais não se encontram nas situações arroladas no §1º, art. 2º, da Resolução Conjunta nº 01/2012-PRE/PGJ, de 29/05/12 

e informaram não manter filiação a partido político, nos termos do art. 4º, da Resolução 30/08-CNMP: 

 

COMARCA Z.E. PROMOTORES DE JUSTIÇA 

PRAZO DE 02 ANOS, 

ININTERRUPTOS, 

A PARTIR DE 

LONDRINA 042ª EDVALDO JOSÉ DE LIMA 21/07/19 

CIANORTE 149ª MAIRA MARDEGAN GALIANO HUMPHREYS 23/07/19 

 

ELOISA HELENA MACHADO 

Procuradora Regional Eleitoral 

 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE PERNAMBUCO 
##ÚNICO: | EXTRA-PE - PRM-STA-PE-00002713-2019| 

PORTARIA Nº 20, DE 19 DE JUNHO DE 2019 

 

Ref.: P.P. n° 1.26.003.000111/2018-61 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por seu procurador da República abaixo firmado, com fundamento no art. 129, III da CF, 

art. 6º, VII, “b”, e XIV, “f”, da Lei Complementar nº 75/93, bem como nas disposições contidas nas Resoluções nº 23/2007 e 87/2006, do CNMP e 
CSMPF, respectivamente, vem promover instauração de Inquérito Civil, nos termos adiante. 

Cuida-se de Notícia de Fato instaurada mediante representação formulada pelo atual Prefeito do Município de Betânia, Mário Gomes 

Flôr Filho, em desfavor da anterior gestora municipal, Eugênia de Souza Araújo. Na manifestação foram noticiados os seguintes fatos (PRM-STA-PE-

00003823/2018): 

Em 01/01/2017, houve a mudança de gestão da Prefeitura Municipal de Betânia, tendo o novo gestor verificado que a administração 

anterior não deixou documentação necessária para realização das prestações de contas referente ao Termo de Compromisso 4250 Processo 

23400.001891/2012-56, ao Termo de Compromisso 201405945 Processo 23400.006382/2014-81, ao Termo de Compromisso 8812 Processo 

23400.006460/2012-86, ao Programa Brasil Alfabetizado Ciclo 2011 (execução em 2012) e ao Programa Manutenção da Educação Infantil - Apoio 

Suplementar (execução em 2012), o que irá gerar a inadimplência junto ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, (Gestão da Sra. 
Eugênia de Souza Araújo). 

Nestes termos, a prefeitura municipal recebeu Ofícios do Ministério da Educação, anexo, requerendo que fossem adotadas as medidas 
cabíveis para responsabilização do ex-gestor faltoso, bem como para ressarcimento do erário, sob pena de suspensão dos recursos. 

Desta feita, foi determinada: 

(…) 

b) expedir ofício ao FNDE, para que, no prazo de 20 dias, preste informações, bem como apresente documentação acerca do Termo 

de Compromisso 4250 Processo 23400.001891/2012-56, do Termo de Compromisso 201405945 Processo 23400.006382/2014-81, do Termo de 

Compromisso 8812 Processo 23400.006460/2012-86, do Programa Brasil Alfabetizado Ciclo 2011 (execução em 2012) e do Programa Manutenção da 

Educação Infantil - Apoio Suplementar (execução em 2012); (…) 

Devidamente oficiado, o FNDE prestou as seguintes informações (PRM-STA-PE-00001010/2019): 

(…) 

2. PBA, ciclo de 2011: os dados da prestação de contas no o valor original de R$ 131.450,00, não foram, até a presente data, enviado 

ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) pelo Sistema de Gestão de Prestação de Contas (SiGPC) e os gestores responsáveis, apesar 
de devidamente citados, não providenciaram adimplir a situação. 

3. Dessa forma, encaminhamos cópia da Informação n° 483/2019 SEOPC/COPRA/CGAPC/DIFIN-FNDE, com as providências 
iniciais adotadas em razão da omissão no dever legal de prestar contas. 

4. Manutenção Educação Infantil 2012: os dados da prestação de contas do programa não foram registrados pela Prefeitura na base 
de dados online do SIGPC, não obstante o prazo tenha encerrado em 21/10/2018. 

5. Diante da omissão no dever legal de prestar contas, por meio dos Ofícios n°s 10521E/2018 e 10522E/2018 - 

SEOPC/COPRA/CGCAP/DIFIN/FNDE, o FNDE notificou eletronicamente via SIGPC a Senhora Eugênia de Souza Araújo e o Senhor Mario Gomes 

Flor Filho, na condição de ex-prefeita e seu sucessor, requerendo a regularização da situação. No entretanto, não houve a comprovação da ciência da 

notificação direcionada à primeira citada. 

6- Com vistas ao esgotamento das medidas administrativas internas prévias à instauração de Tomada de Contas Especial (TCE), em 

conformidade com o disposto na Instrução Normativa (IN) n.º 76/2016, que altera a IN 71/2012, do Tribunal de Contas da União (TCU), será necessário 

o envio de notificação via postal com o intuito de assegurar a ciência da gestora responsável quanto à referida omissão. Essas medidas buscam garantir 
o direito ao contraditório e à ampla defesa no processo administrativo. 

7. Termos de Compromisso n9s PAR 4250/2012, 8812/2012 e 201405945: os dados das prestações de contas não foram registrados 

na base de dados do Sistema Integrado de Monitoramento Execução e Controle do Ministério da Educação (SIMEC), não obstante o prazo tenha encerrado 

em 31 de agosto de 2018, conforme estabelece a Resolução FNDE/CD n° 12, de 6 de junho de 2018. Diante das omissões no dever legal de prestar contas, 
o FNDE notificou eletronicamente, via SIMEC, o citado Município requerendo a regularização da situação. 

9. Convém mencionar ainda que a Prefeitura, representada pelo atual gestor, adotou as medidas legais de resguardo ao erário, 

protocolizando Representação junto ao Ministério Público Federal, a qual possibilitou a suspensão da inadimplência daquela Entidade perante esta 
Autarquia em face dos mencionados recursos, bem como restou afastada a sua corresponsabilidade. 

(...) 
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12. Por fim, reafirmamos o compromisso desta Instituição no sentido de atuar com eficiência e eficácia nas questões relacionadas ao 

controle dos recursos públicos, à análise de prestação de contas, à instauração de Tomadas Contas Especial e ao pronto atendimento às demandas oriundas 

de órgãos externos. 

Anexos: 

I - Educação Infantil, Apoio Suplementar - 2012 (SEI n? 1260099). 

II - Efeito Suspensivo (SEI n$ 1260100). 

III - PBA 2011 (SEI n? 1270418). 

IV - Termos de Compromisso (SEI n^ 1260103). 

É o relatório. 

Desta feita, considerando o acima exposto, e diante da necessidade de diligências para que este órgão ministerial obtenha informações 

conclusivas acerca dos fatos aqui apurados, e, 

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, conforme preceitua o art. 127 da Constituição da República; 

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, promovendo as medidas necessárias a sua garantia; 

Considerando que incumbe ao Ministério Público a defesa do patrimônio público, bem como o papel de velar pela eficiência dos 

serviços e programas governamentais; 

Considerando ser função institucional do Ministério Público promover o Inquérito Civil e a Ação Civil Pública, para a proteção do 

patrimônio público e social e de outros interesses difusos e coletivos, nos termos do art. 129, inciso III da Constituição Federal; 

Considerando o teor da Resolução n° 23/2007, do Conselho Nacional do Ministério Público, e da Resolução nº 87, do Conselho 

Superior do Ministério Público Federal, com redação conferida pela Resolução nº 106 do CSMPF, de 6 de abril de 2010; 

Considerando que os elementos de prova até então colhidos apontam a necessidade de maior aprofundamento das investigações, com 
vistas à correta adoção de providências judiciais ou extrajudiciais; 

Resolve instaurar Inquérito Civil, determinando: 

1. Registro e autuação da presente portaria no Procedimento Preparatório supracitado, mantendo-se o teor do objeto. 

2. Nomeação, mediante termo de compromisso nos autos, da servidora Camila Érika Luz Souza, matrícula 26111-4, ocupante do 

cargo de Técnica Administrativa, nos termos do art. 4º, da Resolução nº 23/2007 – CNMP e art. 5º, V, da Resolução n. 87/2006 do CSMPF, para funcionar 

como Secretária, em cujas ausências será substituída por qualquer servidor(a) em exercício nesta PRM; 

3. Comunicação à 5ª CCR da instauração do presente Inquérito Civil, nos termos do art. 6º, da Resolução nº 87 do CSMPF, solicitando-
lhe a publicação desta Portaria no Diário Oficial da União (art. 4º, VI, Resolução nº 23 CNMP e art. 16, §1º, I, Resolução nº 87 CSMPF); 

4. Publique-se este ato no portal eletrônico que a Procuradoria da República no Estado de Pernambuco mantém na rede mundial de 
computadores; 

5. Considerando a documentação apresentada pelo FNDE, após a instauração, encaminhem-se os autos à assessoria, para análise 
minuciosa dos documentos, e verificação acerca da prática ou não de improbidade, se for o caso, minuta da ação correspondente. 

A fim de serem observados o art. 9º da Resolução nº 23 do CNMP e o art. 15 da Resolução nº 87 do CSMPF, deve ser realizado o 
acompanhamento de prazo inicial de 01 (um) ano para conclusão do presente inquérito civil, mediante certidão nos autos após o seu transcurso. 

Cumpra-se. 

 

ELTON LUIZ FREITAS MOREIRA 

Procurador da República em exercício de substituição 
 

##ÚNICO: | EXTRA-PE - PRM-GRU-PE-00004516-2019| 

PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO DE 30 DE ABRIL DE 2019 

 

Inquérito Civil nº 1.26.005.000237/2015-73. Assunto: Apurar possível 

irregularidade consistente na não disponibilização de informações à sociedade 

quanto à utilização de equipamentos doados ao município de São Bento do 

Una/PE, por meio do PAC2, no ano de 2014. 

 

Trata-se de Inquérito Civil instaurado a partir do ofício n. 84/2015, da lavra do vereador Geraldo Santos, noticiando que a 

administração municipal não vinha disponibilizando informações relativas à utilização dos equipamentos doados ao município de São Bento do Una 

através do PAC2. 

Notificada, a representada juntou documentos (fls. 28/97), entre os quais constam declarações anuais de utilização dos equipamentos 

dos anos de 2015 e 2016; Portaria da Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrário, liberando o município de encargos da 

doação empreendida, em virtude do seu cumprimento - entre os quais o de enviar as declarações anuais de utilização dos bens - e apresentação de 
prestação de contas, no ano de 2018, demonstrando, por fotografias, inclusive, a utilização dos bens doados. 

Vieram os autos conclusos. 

In casu, a análise da documentação carreada aos autos não demonstrou indício suficiente que aponte a existência das irregularidades 
noticiadas. 

Ora, o próprio órgão doador certificou que os encargos - entre os quais a apresentação de informações quanto à destinação dada aos 
bens doados - foram integralmente cumpridos. 

Outrossim, o representante limitou-se a formular a notícia do fato, sem instruí-la com documentos ou indicar meios de prova de suas 

alegações. 

Por fim, na prestação de contas do ano de 2018, o chefe do Poder Executivo municipal demonstrou caudalosamente o destino dado 

aos bens, inclusive ilustrando-a por fotografias. 
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Sendo assim, é forçoso reconhecer que não existe fundamento para adoção de quaisquer das providências previstas no artigo 4º, 

incisos I, II, III e IV da resolução CSMPF nº 87/2010, razão pela qual promovo o arquivamento deste Inquérito Civil. 

Oficie-se o noticiante, cientificando-o formalmente do arquivamento e da faculdade de apresentar razões e documentos, no prazo de 

10 dias. 

Apresentada manifestação, voltem os autos conclusos. Decorrido in albis, encaminhem-se os autos à 5ª Câmara de Coordenação e 

Revisão do Ministério Público Federal, para a necessária análise da promoção de arquivamento. 

 

POLIREDA MADALY BEZERRA DE MEDEIROS 

Procuradora da República 

 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
GABINETE DA PROCURADORA-CHEFE SUBSTITUTA 

##ÚNICO: | EXTRA-RJ - PR-RJ-00059277-2019| 

PORTARIA Nº 703, DE 24 DE JUNHO DE 2019 

 

Designa Procuradoras da República para realizar as audiências junto às 1ª, 7ª e 9ª 

Varas Federais Criminais no dia 25 de junho de 2019. 

 

A PROCURADORA-CHEFE SUBSTITUTA DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, no 

uso de suas atribuições legais, considerando os termos da Portaria PGR, bem como o disposto no art. 48, inciso VII, “b” e art. 50, inciso II da Lei 

Complementar n° 75/93; considerando que os dias não contemplados nesta portaria são de responsabilidade dos procuradores remanescentes das Varas, 

conforme normas em vigor; considerando a necessidade de se manter a equitativa distribuição da carga de trabalho entre todos os procuradores que atuam 

na área criminal, inclusive no que pertine ao rodízio das 1ª, 7ª e 9ª Varas Federais Criminais, resolve: 

Art. 1° Adotar a seguinte escala de rodízio de audiências junto às 1ª, 7ª e 9ª Varas Federais Criminais: 

 

DATA - VARA PROCURADORES 

25/06/2019 – 1ª VFC Carolina Bonfadini 

25/06/2019 – 7ª VFC Daniela Masset 

25/06/2019 – 9ª VFC Ariane Guebel 

 

Parágrafo único. A responsabilidade pelo acompanhamento da pauta nas datas acima estabelecidas compete aos gabinetes dos 

Procuradores designados. 

Art. 2° Ressalvados os casos de licença para tratamento de saúde, só serão admitidas redesignações a partir de solicitações de permuta 

encaminhadas pelos interessados à Procuradora-Chefe Substituta, para edição da pertinente Portaria. 

Art. 3º Publique-se, registre-se e cumpra-se. 

 

CARMEN SANTANNA 
 

##ÚNICO: | EXTRA-RJ - PR-RJ-00058926-2019| 

PORTARIA Nº 704, DE 24 DE JUNHO DE 2019 

 

Dispõe sobre licença paternidade do Procurador da República ALEXANDRE 

RIBEIRO CHAVES no período de 22 de junho a 11 de julho de 2019. 

 

A PROCURADORA-CHEFE SUBSTITUTA DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, no 

uso de suas atribuições legais, considerando que o Procurador da República ALEXANDRE RIBEIRO CHAVES está usufruindo licença paternidade no 

período de 22 de junho a 11 de julho de 2019, conforme o disposto no art. 223, inciso IV, da Lei Complementar nº 75/1993 e na Portaria PGR/MPU Nº 

36/2016, resolve: 

Art. 1º Excluir o Procurador da República ALEXANDRE RIBEIRO CHAVES da distribuição de todos os feitos e audiências que lhe 

são vinculados no período de 22 de junho a 11 de julho de 2017 de 2019. 

Art. 2º Dê-se ciência à Coordenadoria de Gestão de Pessoas. 

Art. 3º Publique-se, registre-se e cumpra-se. 

 

CARMEN SANTANNA 
 

##ÚNICO: | EXTRA-RJ - PR-RJ-00059440-2019| 

PORTARIA Nº 708, DE 25 DE JUNHO DE 2019 

 

Designa Procuradores da República para realizar as audiências junto às 1ª e 9ª 

Varas Federais Criminais no dia 26 de junho de 2019. 

 

A PROCURADORA-CHEFE SUBSTITUTA DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, no 

uso de suas atribuições legais, considerando os termos da Portaria PGR, bem como o disposto no art. 48, inciso VII, “b” e art. 50, inciso II da Lei 

Complementar n° 75/93; considerando que os dias não contemplados nesta portaria são de responsabilidade dos procuradores remanescentes das Varas, 

conforme normas em vigor; considerando a necessidade de se manter a equitativa distribuição da carga de trabalho entre todos os procuradores que atuam 

na área criminal, inclusive no que pertine ao rodízio das 1ª e 9ª Varas Federais Criminais, resolve: 
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Art. 1° Adotar a seguinte escala de rodízio de audiências junto às 1ª e 9ª Varas Federais Criminais: 

 

DATA - VARA PROCURADORES 

26/06/2019 – 1ª VFCR Carolina Bonfadini de Sá 

26/06/2019 – 9ª VFCR Orlando Monteiro E. da Cunha  

 

Parágrafo único. A responsabilidade pelo acompanhamento da pauta nas datas acima estabelecidas compete aos gabinetes dos 
Procuradores designados. 

Art. 2° Ressalvados os casos de licença para tratamento de saúde, só serão admitidas redesignações a partir de solicitações de permuta 
encaminhadas pelos interessados à Procuradora-Chefe Substituta, para edição da pertinente Portaria. 

Art. 3º Publique-se, registre-se e cumpra-se. 

 

CARMEN SANTANNA 
 

##ÚNICO: | EXTRA-RJ - PR-RJ-00059322-2019| 

PORTARIA Nº 196, DE 25 DE JUNHO DE 2019 

 

INQUÉRITO CIVIL. Ref.: Notícia de Fato nº 1.30.001.001746/2019-54. Notícia 

de Fato nº 1.30.001.001848/2019-70 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, presentado pelo Procurador da República signatário, com base no art. 129, incisos III e VI, 
da Constituição Federal de 1988 e no art. 6ª, inciso VII, da Lei Complementar nº 75/1993, tendo em vista a notícia de fato em epígrafe e, em especial: 

CONSIDERANDO que compete ao Ministério Público Federal instaurar Inquérito Civil para melhor apurar fato que possa autorizar 

a tutela de interesses ou direitos, dentre eles a probidade administrativa, nos termos da legislação aplicável, servindo como preparação para o exercício 
das atribuições inerentes às suas funções institucionais (art. 1ª, caput, da Resolução nº 23/2007 do CNMP); 

CONSIDERANDO que, para o exercício de suas atribuições, o Ministério Público poderá, nos procedimentos de sua competência, 

notificar testemunhas; requisitar informações, exames, perícias e documentos de autoridades da Administração Pública direta ou indireta; requisitar 

informações e documentos a entidades privadas; ter acesso incondicional a qualquer banco de dados de caráter público ou relativo a serviço de relevância 
pública, dentre outros (art. 8º, da Lei Complementar nº 75/1993); 

CONSIDERANDO que caracteriza ato de improbidade administrativa não apenas aqueles que causam efetivo prejuízo ao erário, mas 

também aqueles que importam em enriquecimento ilícito do agente público e os que atentam contra os princípios da administração pública (arts. 9º, 10 e 
11, da Lei nº 8.429/1992); 

CONSIDERANDO que a Notícia de Fato em epígrafe dá conta que LUIZ GASTÃO BITTENCOURT DA SILVA, na condição de 

Administrador do SESC Rio – Serviço Social do Comércio, no Rio de Janeiro, na véspera da eleição presidencial de 2018, ou seja, em 04/10/2018, 

utilizou a comunicação interna (intranet) do SESC para divulgar uma mensagem em favor de um candidato à Presidência da República, na qual pede 

explicitamente, ao final, que votem no candidato Jair Bolsonaro; 

CONSIDERANDO que o Serviço Social do Comércio - SESC, enquanto serviço social autônomo que compõe o Sistema S, é entidade 

paraestatal que contrata com o poder público e recebe auxílios públicos para o desempenho de suas funções (Cf. Decreto-Lei nº 9.853, de 13 de setembro 

de 1946, assim como Decreto n° 61.836, de 5 de dezembro de 1967 – Regulamento do SESC); 

CONSIDERANDO que o serviço de qualquer repartição, federal, estadual, municipal, autarquia, fundação do Estado, sociedade de 

economia mista, entidade mantida ou subvencionada pelo Poder Público, ou que realiza contrato com este, inclusive o respectivo prédio e suas 

dependências, não poderá ser utilizado para beneficiar partido ou organização de caráter político (art. 377, caput, do Código Eleitoral); 

CONSIDERANDO que o Código de Ética do SESC Rio, estabelece no seu art. 12, inciso IV, que no exercício de sua relação com a 

sociedade, o governo e o Estado, o SESC compromete-se a recusar apoio e contribuições para partidos políticos ou campanhas políticas de candidatos a 
cargos eletivos; 

CONSIDERANDO que constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da Administração Pública 

qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, lealdade às instituições, e notadamente, aquele ato que visa 

fim proibido em lei ou regulamento, ou é diverso daquele previsto na regra de competência (art. 11, inciso I, da Lei nº 8.429/1992); 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL resolve instaurar: 

INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO, com supedâneo na Notícia de Fato em epígrafe e no art. 8º, § 1º, da Lei nº 7.347/1985, para melhor 

investigar os fatos atribuído ao Sr. LUIZ GASTÃO BITTENCOURT DA SILVA, uma vez que podem configurar ato de improbidade administrativa nos 

termos da Lei nº 8.429/1992. 

Pelo exposto, desde já DETERMINO: 

a) Autue-se e registre-se a presente Portaria no Sistema Único, com a NF-e nº 1.30.001.001746/2019-54; 

b) Tendo em vista tratar do mesmo fato, junte-se, como anexo, ou seja, de forma definitiva, a NF-e nº 1.30.001.001848/2019-70; 

c) Comunique-se a instauração do Inquérito Civil à 5ª CCR/MPF, remetendo cópia da presente Portaria, solicitando que se dê 

publicidade como de praxe (art. 7º, § 2º, inciso I, da Resolução nº 23/2007 do CNMP). 

d) Logo após, voltem os autos conclusos para determinação de diligências úteis. 

 

LUÍS CLÁUDIO SENNA CONSENTINO 

Procurador da República 
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##ÚNICO: | EXTRA-RJ - PR-RJ-00059444-2019| 

PORTARIA Nº 197, DE 25 DE JUNHO DE 2019 
 

UNIRIO. SUPOSTOS DESVIOS DE RECURSOS PÚBLICOS DA 

FUNDAÇÃO DE APOIO À UNIVERSIDADE DO RIO DE JANEIRO (FURJ) 

DURANTE O PERÍODO QUE ESTEVE EM FUNCIONAMENTO - 

PRESTAÇÕES DE CONTAS DE 2009 A 2012 COM PARECERES 

CONTÁBEIS DESAPROVADO. 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pela Procuradora da República signatária, no exercício das atribuições constitucionais 

conferidas pelo art. 129 da Constituição Federal 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, e art. 7º, inciso I, da Lei Complementar nº 75/93; 

c) considerando que o presente procedimento tem como fito apurar supostas irregularidades no uso de recursos públicos pela Fundação 

de Apoio à Universidade do Rio de Janeiro (FURJ) da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO); 

d) considerando o disposto na Resolução nº 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público; 

Instaure-se INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO para promover ampla apuração dos fatos narrados no Procedimento Preparatório nº 

1.30.001.003821/2018-31. 

Autue-se a presente portaria e as peças de informação que a acompanham como inquérito civil. 

Após os registros de praxe, publique-se e comunique-se esta instauração à 1ª Câmara de Coordenação e Revisão - CCR em geral, 

para os fins previstos nos arts. 4º, VI, e 7º, § 2º, I e II, da Resolução nº 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público. 
 

MARIA CRISTINA MANELLA CORDEIRO 

Procuradora da República 

 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
##ÚNICO: | EXTRA-RS - PRM-SCS-RS-00001735-2019| 

PORTARIA Nº 12, DE 24 DE JUNHO DE 2019 
 

INQUÉRITO CIVIL 1.29.007.000275/2018-47. 1ª Câmara de Coordenação e 

Revisão do Ministério Público Federal 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por meio do Procurador da República signatário, no exercício das suas atribuições 

constitucionais (art. 129, II e IX, da Constituição da República), legais (arts. 6º, XX, 7°, I, 8°, I a IX, todos da Lei Complementar n° 75/93) e 

regulamentares (arts. 2º, II, 4º, II, e 5° da Resolução CSMPF n.º 87/2010), e 

Considerando que o presente expediente foi instaurado com a finalidade de apurar supostas irregularidades em rádio comunitária 

estabelecida no município de Encruzilhada do Sul/RS; 

Considerando que foi expedido o Ofício PRM/SCS nº 218/2019 (fl. 18), endereçado à Secretaria de Radiodifusão do Ministério da 

Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, solicitando informações sobre o PADE nº 01250.000677/2019; 

Considerando o decurso do prazo de 90 (noventa) dias desde a prorrogação do prazo de finalização deste expediente, enquanto ainda 

classificado como procedimento preparatório; 

Considerando ser função institucional do Ministério Público Federal a defesa do patrimônio nacional e do patrimônio público e social, 

bem como zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos da União e dos serviços de relevância pública quanto aos princípios da legalidade, da 

impessoalidade, da moralidade e da publicidade, competindo-lhe a promoção de medidas visando à proteção dos direitos constitucionais e dos demais 

interesses difusos e coletivos (art. 5º, inciso II, letra “d”; art. 6º, inciso VII, letras “a”, “b”, “c” e “d”, e inciso XIV, letra “g”, todos da Lei Complementar 

n° 75/93); 

Considerando que incumbe ao Ministério Público da União, sempre que necessário ao exercício de suas funções institucionais, 

instaurar inquérito civil e outros procedimentos administrativos correlatos, podendo, para o exercício de suas atribuições funcionais, nos procedimentos 

de sua competência e na condução das investigações, ouvir pessoas, requisitar informações, exames periciais e documentos de autoridades, órgãos e 

entidades da Administração Pública direta ou indireta, da União, do Estado e dos Municípios, fazer ou determinar vistorias e inspeções, acompanhar 

buscas e apreensões, designar e presidir audiências, bem como expedir notificações e requisições, a qualquer pessoa, órgão ou autoridade, nos limites de 

sua atribuição funcional, intimações necessárias aos procedimentos e inquéritos que instaurar (arts. 7º, I e 8°, II e VII da Lei Complementar 75/93 e art. 

9° da Resolução CSMPF n° 87/2010); 

Considerando, por fim, estar pendente resposta ao Ofício PRM/SCS nº 2018/2019; 

RESOLVE: 

Determinar a conversão deste procedimento preparatório em inquérito civil, com a adoção das seguintes providências: 

1. Registro e autuação desta Portaria no Sistema Único do Ministério Público Federal, instaurando o presente expediente como 

Inquérito Civil vinculado à 1ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, consignando na respectiva capa o seguinte objeto: 

“Verificar a atuação dos órgãos de fiscalização e controle em face da suposta existência de irregularidades em rádio comunitária estabelecida no município 

de Encruzilhada do Sul/RS”; 

2. Remessa, no prazo de 10 (dez) dias, de cópia da presente Portaria à 1ª CCR, por meio eletrônico, nos termos do art. 6º da Resolução 

CSMPF nº 87/2010, mediante cadastro no Sistema Único que possibilite a sua publicação, conforme disposições do art. 4º, inciso VI, da Resolução 

CNMP nº 23/2007 e art. 16, §1º, inciso I, da Resolução CSMPF nº 87/2010; 

3. Afixação desta portaria, pelo prazo de 10 (dez) dias, no quadro de avisos na recepção da Procuradoria da República no Município 

de Santa Cruz do Sul, em atendimento ao que prevê o art. 4º, inciso VI, da Resolução CNMP nº 23/2007. 

Como providências investigatórias, determina: 

(a) aguarde-se resposta ao Ofício PRM/SCS nº 218/2019, cujo prazo ainda não expirou; 

(b) após, com as informações solicitadas, voltem os autos conclusos para análise e nova deliberação. 
 

CARLOS AUGUSTO TONIOLO GOEBEL 

Procurador da República 
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PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RONDÔNIA 
##ÚNICO: | EXTRA-RO - PRM-JPR-RO-00004605-2019| 

PORTARIA N° 8, DE 7 DE JUNHO DE 2019 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por intermédio da Procuradora da República signatária, no exercício das atribuições que lhe 

são conferidas pelo art. 129, inciso III da Constituição da República, pelo art. 8º, § 1º, da Lei 7.347/85 e art. 7º, inciso I, da Lei Complementar 75/93; 

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; 

CONSIDERANDO que nesta Procuradoria da República foi instaurado Procedimento Preparatório nº 1.31.001.000094/2018-12 

destinado a apurar suposta prática de nepotismo perpetrado no âmbito do Distrito Sanitário Especial Indígena – DSEI/VILHENA, com sede em 

Cacoal/RO; 

CONSIDERANDO que é função institucional do Ministério Público Federal, dentre outras, promover o inquérito civil e a ação civil 

pública para a proteção de interesse difuso ou coletivo e da moralidade administrativa; 

CONSIDERANDO, por fim, que o prazo para conclusão do Procedimento Administrativo referido encontra-se exaurido – nos termos 

do art. 4º, §1º, da Resolução nº 87/10 do CSMPF – sem que se tenha logrado êxito na obtenção de elementos suficientes para a propositura da respectiva 

ação civil pública ou arquivamento do feito; 

RESOLVE 

CONVERTER o Procedimento Preparatório nº 1.31.001.000094/2018-12 em INQUÉRITO CIVIL, mantendo-se o mesmo objeto, 

relacionando-o ao tema do CNMP – 10011 – Improbidade Administrativa (Atos Administrativos/Direito Administrativo e outras matérias de Direito 

Público); 

NOMEAR os servidores que estarão lotados no 1º Ofício desta PRM na condição de secretários; 

Como diligências preliminares DETERMINO que: 

1. Registre-se e autue-se o presente, com as peças do Procedimento Preparatório nº 1.31.001.000094/2018-12; 

2. Cadastre-se a presente portaria no Sistema Único, solicitando-se a publicação de sua íntegra e a notificação da Egrégia 5ª Câmara 

de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, nos termos dos artigos 6º e 16, §1º, inciso I, da Resolução CSMPF nº 87/10. 

 

VALÉRIA ETGETON DE SIQUEIRA 

Procuradora da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-RO - PR-RO-00020149-2019| 

PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO DE 25 DE FEVEREIRO DE 2019 

 

Ref: IC: 1.31.000.000403/2017-83 e NF: 1.31.000.002603/2018-51 

 

Trata-se de Inquérito Civil e Nota de Fato instaurados com o escopo de apurar eventual fraude envolvendo o vestibular de medicina 

promovido pela FIMCA – Faculdades integradas Aparício Carvalho, realizado em janeiro de 2017. 

Os referidos procedimentos foram instaurados a partir das representações recebidas pela ouvidoria do Ministério Público do Estado 

de Rondônia, fls. 04/06 e das Digi-denúncias cadastradas no sistema Único: PR-RO-00032548/2017 e PR-RO-00032599/2017 (NF: 

1.31.000.002603/2018-51). 

Despacho 164/2017, às fls. 09/11, no qual foram determinadas as seguintes diligências: 

1 – Considerando tratar-se de Nota de Fato vencida em 22/04/2017, determino a conversão em PP, com o mesmo objeto da NF. 

2 – Expeça-se Ofício à FIMCA, com as advertências necessárias, para que apresentem manifestação, respondendo de forma individual 

e detalhada cada apontamento existente na representação de fls. 6. Fixe-se o prazo de 10 (dez) dias úteis para resposta, contados a partir do recebimento 

(§ 5º, art. 8º da LC 75/93); 

3 – Após, voltem os autos conclusos para deliberações. 

Ofício 3006/2017 expedido à FIMCA solicitando manifestação da instituição quanto aos apontamentos existentes na representação 

do MPRO (fls.12). 

Em resposta a FIMCA anexou o documento contido às fls. 13/14. 

Despacho 140/2018 às fls. 17, no qual foram determinadas as seguintes diligências: 

1 – Considerando tratar-se de Nota de Fato vencida em 22/04/2017, determino a conversão em PP, com o mesmo objeto da NF. 

2 – Expeça-se Ofício à FIMCA, com as advertências necessárias, para que apresentem manifestação, respondendo de forma individual 

e detalhada cada apontamento existente na representação de fls. 6. Fixe-se o prazo de 10 (dez) dias úteis para resposta, contados a partir do recebimento 

(§ 5º, art. 8º da LC75/93); 

3 – Após, voltem os autos conclusos para deliberações. 

Ofício 2579/2018 expedido à FIMCA solicitando a prestação de esclarecimentos sobre a transparência do processo seletivo 

organizado pela instituição no âmbito do curso de medicina (fls.18). 

Em resposta, às fls.19/20, a FIMCA encaminhou um documento da instituição responsável pela execução do Concurso de vestibular 

de medicina, versão 2018/9. 

É, em síntese, o relatório. 

Preliminarmente insta registrar a dificuldade encontrada pelo Gabinete para manutenção de todos os procedimentos administrativos 

em situação de regular tramitação, consoante preconiza a Resolução CSMPF 87, de 3-8-2006, com redação dada pela Resolução 106, de 06/04/2010, 

tendo em vista as atribuições deste signatário no âmbito da Procuradoria Regional dos Direitos do Cidadão – PRDC (judicial e extrajudicial), no âmbito 

do 1º Ofício desta PR/RO – 1ª CCR (judicial e extrajudicial), Juizados Especiais Cíveis das 4ª e 6ª Varas Federais da Seção Judiciária de Rondônia, 

procedimentos relacionados ao GT “Reforma Agrária” do MPF, conflitos agrários, bem como as constantes substituições dos ofícios vagos no Estado de 

Rondônia. 

Insta ressaltar que, quanto à suposta “compra de vagas”, os fatos foram apurados no âmbito criminal, restando a este Ofício a 

investigação quanto aos fatos alegados às fls. 06, no que diz respeito a possíveis irregularidades na elaboração e aplicação/divulgação das provas do 

vestibular de medicina ano 2017. 
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Conforme se infere nos autos, às fls. 13, a Instituição de ensino FIMCA, em resposta ao Ofício 3006/2017, referente a eventual 

irregularidade contida no processo seletivo para o vestibular de medicina, informou que: 

a) o processo seletivo é realizado de acordo com as regras contidas em edital, previamente lançado e devidamente publicado; 

b) a pontuação individualizada por disciplina, não é divulgada publicamente, porém, sempre esteve disponível para cada candidato 

individualmente, com o objetivo de resguardar a privacidade dos inscritos; 

c) o valor cobrado a título de inscrição faz frente aos custos suportados pela instituição para a realização do certame, sendo necessário 

esclarecer que, para o vestibular de medicina a instituição de ensino necessita fazer a contratação de empresa especializada em segurança, maior número 

de fiscais por sala, maior número de professores, etc.; 

d) no que diz respeito ao caderno de provas, o edital diz expressamente que o inscrito não poderá sair portando o caderno; 

e) a elaboração das questões do exame é realizada pela direção da instituição e, uma vez constado erro na elaboração do enunciado 

ou qualquer falha que prejudique o inscrito, a questão será anulada, computando-se a questão para todos os candidatos; 

f) a instituição ainda, ao tomar conhecimento de possível fraude no processo seletivo de 2017, fez denúncia junto a Polícia Civil do 

Estado de Rondônia sobre os fatos de que tinha conhecimento, a fim de garantir a lisura do processo seletivo.(fls.13-14). 

Após os questionamentos feitos no Despacho de fls. 17, em relação ao Ofício 2579/2018, o qual requereu esclarecimentos mais 

detalhados acerca do processo seletivo, a Instituição anexou um documento elaborado pela empresa responsável por realizar os novos processos seletivos 

da FIMCA, o IADES – Instituto Americano de Desenvolvimento, o qual informou que: 

a) as provas foram aplicadas no dia 25/11/2018 em quatro cidades (Porto Velho-RO, São Paulo-SP, Brasília-DF e Florianópolis-SC); 

b) os candidatos têm acesso ao comprovante de isenção e as informações necessárias acessando a página eletrônica 

http://www.iades.com.br – aba “CONCURSOS EM ANDAMENTO”; 

c) no dia da prova às 21 horas e no dia subsequente às 9 horas, respectivamente, o IADES publica na página o gabarito preliminar e 

o caderno de provas; 

d) o candidato poderá levar a prova consigo desde que espere 4 horas após o início da prova; 

e) ao IADES será admitido recurso, sem efeito suspensivo, devidamente fundamentado, contra o gabarito preliminar da prova objetiva 

e do resultado preliminar da prova de redação, os recursos poderão ser interpelados num prazo máximo de até 2 dias úteis, contados do primeiro dia útil 

posterior a data de divulgação do ato.(fls.19-20). 

Analisando o apresentado pela Instituição de ensino, bem como o informado pela empresa responsável pela organização do vestibular, 

conclui-se que, com a contratação do Instituto Americano de Desenvolvimento, o processo seletivo ocorreu de forma regular. 

Com efeito, semelhantemente a outros processos seletivos promovidos inclusive em escala nacional, tal como o ENEM, na aplicação 

das provas, foram utilizados mecanismos de segurança como: a presença de fiscais em sala e a possibilidade dos candidatos levarem consigo os cadernos 

de provas após  determinado tempo, previamente estipulado. 

Ademais, conforme análise feita no site fornecido pela instituição de ensino1, constata-se a veracidade das informações quanto a 

disponibilização dos gabaritos e dos cadernos de provas e demais informações e documentos referentes ao certame. Nesse sentido, após a contratação do 

Instituto Americano de Desenvolvimento, constata-se que o vestibular promovido pela instituição de ensino FIMCA cumpriu com o que se espera de um 

processo seletivo íntegro. 

Assim, constata-se que as possíveis irregularidades que ocorreram no vestibular de 2017, durante o trâmite do presente procedimento 

foram corrigidas, com a contração do Instituto Americano de Desenvolvimento para realização do certame. 

Por tais razões, promovo o ARQUIVAMENTO do feito, com fulcro no art. 9º, da Lei 7.347/85. 

Por oportuno, esclareça-se que, por analogia ao disposto no art. 19, da Resolução 87 do CSMPF, nada impede a reabertura do IC caso 

novos fatos surjam. In verbis: 

Art. 19 - O desarquivamento do inquérito civil, diante de novas provas ou para investigar fato novo relevante, poderá ocorrer no prazo 

máximo de 6 (seis) meses após o arquivamento. Transcorrido esse lapso, será instaurado novo inquérito civil, sem prejuízo das provas já colhidas. 

(Redação dada pela Resolução CSMPF nº 106, de 6.4.2010). 

Considerando que o presente IC fora instaurado em razão da Manifestação feita ao Ministério Público Estadual de forma anônima, 

inaplicável disposições do art. 17, § 1º, da Resolução CSMPF 87, de 03/08/2006. 

Assim, remetam-se os autos à 1ª CCR para o necessário reexame, em cumprimento ao disposto nos arts. 62, inc. IV, da LC 75/93; 9º, 

§1º, da Lei 7.347/85; e 17, §2º, da Resolução CSMPF 87, de 2006, além do que prescreve a Portaria PGR 653, de 30/10/2012. 

Publique-se, na forma do artigo 16, § 1º, inciso I, da Resolução CSMPF 87, de 03/08/2006. 

 

RAPHAEL LUIS PEREIRA BEVILAQUA 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-RO - PR-RO-00020172-2019| 

DESPACHO Nº 22, DE 28 DE JANEIRO DE 2019 

 

PP: 1.31.000.002090/2018-89 

 

Trata-se de PP instaurado para apurar eventual irregularidades praticadas pelo Programa de Pós-Graduação da rede BIONORTE, ao 

não conceder a devida publicidade de seus atos, em claro descumprimento à Lei de acesso à informação. 

Despacho 242/2018, cadastrado no sistema Único PR-RO-00037886/2018, no qual foram determinadas as seguintes diligências: 

“1 – Considerando tratar-se de Nota de Fato vencida, determino a conversão em PP, com o mesmo objeto da NF. 

2 - Expeça-se ofício ao Ministério da Ciência e Tecnologia, com cópia do despacho, com fulcro no art. 8º, II, da LC 75/93, para que 

se manifeste a respeito dos fatos alegados, bem como informe qual a natureza jurídica da Rede BIONORTE, instituía pela Portaria MCT 901, de 04 de 

dezembro de 2008 pelo referido Ministério. 

 3 - Após, com ou sem resposta, retornem os autos para deliberação.”. 

Vencido o prazo regulamentar, vieram-me os autos conclusos. 

É, em síntese, o relatório. 

Preliminarmente insta registrar a dificuldade encontrada pelo Gabinete para manutenção de todos os procedimentos administrativos 

em situação de regular tramitação, consoante preconiza a Resolução CSMPF 87, de 3-8-2006, com redação dada pela Resolução 106, de 06/04/2010, 
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tendo em vista as atribuições deste signatário no âmbito da Procuradoria Regional dos Direitos do Cidadão – PRDC (judicial e extrajudicial), no âmbito 

do 1º Ofício desta PR/RO – 1ª CCR (judicial e extrajudicial), Juizados Especiais Cíveis das 4ª e 6ª Varas Federais da Seção Judiciária de Rondônia, 

procedimentos relacionados ao GT “Reforma Agrária” do MPF, conflitos agrários, bem como as constantes substituições dos ofícios vagos no Estado de 

Rondônia. 

Conforme depreende-se do despacho de instauração, para análise e adoção das estratégias de condução da investigação a ser 

promovida neste feito, faz-se necessário o cumprimento das diligências declinadas no Despacho 242/2018 (ÚNICO: PR-RO-00037886/2018). 

No entanto, tendo em vista a sobrecarga de trabalho acumulada pela secretaria deste ofício, que tem que cumprir despachos da PRDC 

e 1º Ofício, as diligências especificadas no despacho em epígrafe ainda não foram cumpridas. 

Diante do exposto, considerando o vencimento do prazo para a conclusão da investigação, solicito à Secretaria do 1º Ofício que adote 

as seguintes providências: 

1 – Converta o presente PP em IC, conforme Portaria que segue anexa; 

2 – Cumpra-se as diligências presentes no Despacho 242/2018, cadastrado no sistema Único PR-RO-00037886/2018. 

3 – Após, façam os autos conclusos ao titular do Ofício, conforme determinado no despacho de instauração. 

 

RAPHAEL LUIS PEREIRA BEVILAQUA 

Procurador da República 

 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RORAIMA 
##ÚNICO: | EXTRA-RR - PR-RR-00015987-2019| 

PORTARIA Nº 70, DE 19 DE JUNHO DE 2019 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República signatário, no exercício das atribuições constitucionais 

conferidas pelos artigos 127 e 129 da Constituição da República, e: 

a) CONSIDERANDO os elementos de informação constantes nos autos do PP nº 1.32.000.001287/2018-63, que tem por resumo: 

“Apurar notícia de pacientes indígenas que estão aguardando cirurgia no Hospital Geral de Roraima – HGR”; 

b) CONSIDERANDO o disposto na Resolução nº 87, de 03 de agosto de 2006, do Conselho Superior do Ministério Público Federal, 

com as modificações das Resoluções CSMPF nº 106, de 06/04/2010, 108, de 04/05/2010, e 121, de 01/12/2011, bem como na Resolução nº 23, de 17 de 

setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público; 

c) CONSIDERANDO que incumbe ao Ministério Público Federal garantir o efetivo respeito dos Poderes Públicos da União e dos 

serviços de relevância pública quanto aos direitos assegurados na Constituição Federal (LC 75/93, art. 2º); 

d) CONSIDERANDO ser função institucional do Ministério Público o zelo pela observância dos princípios constitucionais 

fundamentais (art. 5º da Lei Complementar n. 75/1993), cabendo ao Ministério Público Federal a defesa dos direitos fundamentais previstos na Carta 

Magna, bem assim dos constantes de tratados internacionais de que o País é signatário; 

e) CONSIDERANDO ser também função institucional do Ministério Público da União a defesa dos direitos e interesses das 

comunidades indígenas (LC75/93, art. 5º, inciso III, alínea “e”); 

f) CONSIDERANDO que a adoção de medidas instrutórias, como a expedição de notificações e requisição de documentos e/ou 

informações, pressupõe a existência de um procedimento preparatório e/ou inquérito civil formal e regularmente instaurado, consoante dispõe o artigo 

129, inciso VI, da Constituição Federal, bem como o artigo 8°, caput, da Lei Complementar nº 75/93 e o artigo 1º, parágrafo único da Resolução n.º 23, 

de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público c/c artigo 1º, parágrafo único da Resolução nº 87, de 6 de abril de 2010, do 

Conselho Superior do Ministério Público Federal; 

RESOLVE converter o Procedimento Preparatório nº 1.32.000.001287/2018-63 em INQUÉRITO CIVIL, com base nas razões e 

fundamentos expressos na presente portaria, para a regular e legal coleta de elementos objetivando subsidiar eventuais ações judiciais ou providências 

extrajudiciais que se revelarem necessárias, nos termos da lei. 

DESIGNO os servidores lotados neste Ofício para atuar como Secretários no presente. 

Aguarde-se o decurso do prazo das diligências em curso. Sendo o caso, reitere-se, com as advertências legais. 

Com os registros de praxe, publique-se a presente portaria. 

 

RODRIGO MARK FREITAS 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-RR - PR-RR-00015957-2019| 

PORTARIA Nº 71, DE 19 DE JUNHO DE 2019 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo procurador da República signatária, no exercício das atribuições constitucionais 

conferidas pelos art. 127 e 129 da Constituição da República, e: 

a) CONSIDERANDO o disposto na Resolução nº 87, de 03 de agosto de 2006, do Conselho Superior do Ministério Público Federal, 

com as modificações das Resoluções CSMPF nº 106, de 06/04/2010, 108, de 04/05/2010, e 121, de 01/12/2011, bem como na Resolução nº 23, de 17 de 

setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público; 

b) CONSIDERANDO que a instrução da investigação resultou na descoberta de novos elementos que recomendam a ampliação de 

seu objeto; 

RESOLVE determinar o aditamento da Portaria que instaurou o presente Inquérito Civil (PORTARIA MPF/PR-RR Nº 162, DE 26 

DE OUTUBRO DE 2018), conforme o disposto no art. 5º, parágrafo único, da Resolução CSMPF nº 87/2006, na redação dada pela Resolução CSMPF 

nº 106/2010, exclusivamente para fazer constar o seguinte resumo: 

Município de Normandia. Apurar deficiências nas unidades básicas de saúde destinadas ao atendimento de indígenas. 

Com os registros de praxe, publique-se e comunique-se esta instauração à 6ª Câmara de Coordenação e Revisão, para os fins previstos 

nos arts. 4º, VI e 7º da Resolução nº 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público, bem como arts. 5º, VII, 6º e 16 da 

Resolução nº 87/2010 do Conselho Superior do Ministério Público Federal. 

A fim de dar impulso oficial ao apuratório, determino: 
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Oficie-se ao DSEI-Leste e à Prefeitura de Normandia, com cópia da ata de reunião de 12/3/2019, para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, encaminhem os relatórios situacionais acerca das unidades básicas de saúde de Normandia os quais se comprometeram confeccionar quando da 

reunião de 12/3/2019, nesta Procuradoria da República. 

Por fim, quanto à determinação indicada no item 3, “a”, da deliberação da ata de 12/3/2019, a qual se refere à avaliação, pela 

Assessoria, dos questionamentos a serem promovidos junto à SESAI e ao Ministério da Saúde, protraio a cumprimento da diligência para quando de 

posse dos relatórios situacionais prometidos por DSEI-Leste e Prefeitura de Normandia. 

 

RODRIGO MARK FREITAS 

Procurador da República 

 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE SANTA CATARINA 
##ÚNICO: | EXTRA-SC - PRM-CHA-SC-00003524-2019| 

PORTARIA Nº 19, DE 12 DE JUNHO DE 2019 

 

Converte o Procedimento Preparatório. nº 1.33.002.000480/2018-20 em Inquérito 

Civil. 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República signatário, no exercício das atribuições constitucionais 

conferidas pelo art. 129 da Constituição da República, e: 

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 da Constituição Federal); 

CONSIDERANDO que o presente procedimento foi instaurado a partir de Termo de Referência recebido após reunião realizada em 

05 de outubro de 2018, por videoconferência, na presença do Coordenador do DSEI-ISUL, Gaspar Luiz Paschoal e do representante da Santa Casa de 

Misericórdia de Sabará, Marcelo Antonio Pareja, entidade selecionada para execução das ações de atenção a saúde em territórios indígenas; 

CONSIDERANDO que, na ocasião da reunião, foram discutidos critérios que poderiam ser observados no decorrer do processo 

seletivo, gerando o termo de referência mencionado, e, além disso, o Ministério Público Federal expôs preocupação com a transição da entidade 

conveniada, devido a diversas denúncias recebidas, com relação a ingerência de lideranças e caciques nas contratações dos profissionais da área da saúde 

junto as terras indígenas; 

CONSIDERANDO que, após a instauração deste procedimento, esta Procuradoria da República registrou, por meio da Manifestação 

nº 20180127246, novo relato a respeito da ingerência de lideranças indígenas nas ações de saúde; 

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; promover o 

Inquérito Civil e a Ação Civil Pública para a proteção do patrimônio público e social e de outros interesses individuais indisponíveis, homogêneos, 

sociais, difusos e coletivos (art. 129, II, III e V, da Constituição Federal e art. 6º, VII, “a”, “b”, “c” e “d”, da Lei Complementar nº 75/93); 

CONSIDERANDO, por fim, que o procedimento preparatório estende-se por no máximo 90 dias, prorrogáveis por igual período, e 

ainda restam diligências a serem realizadas neste procedimento. 

RESOLVE converter o Procedimento Preparatório nº 1.33.002.000480/2018-20 em INQUÉRITO CIVIL, para a regular e formal 

coleta de elementos destinados a auxiliar a formação de convicção acerca da matéria versada, devendo a subcoordenadoria jurídica desta Procuradoria 

da República registrar a presente portaria no Sistema Único, bem como as informações abaixo, registrando-as na capa dos autos, procedendo-se às 

anotações de praxe no sistema de controle processual, remetendo-a para publicação, nos termos do Art. 15, § 1º, e do Art. 5º da Resolução CSMPF nº 

87/2006 c/c o artigo 4º da Resolução CNMP nº 23/2007: 

Interessado: SESAI e SABARÁ 

Objeto da investigação: Acompanhar o processo de transição da entidade selecionada para execução das ações de atenção em saúde 

nos territórios indígenas desta região, especialmente em relação à realização de processo seletivo para contratação de pessoal, bem como para evitar que 

pessoas capacitadas sejam demitidas sem justa causa, por ingerências indevidas de lideranças indígenas ou interesses político-partidários ou pessoais. 

Como próxima diligência, tendo em vista pedido do representante da Santa Casa de Misericórdia de Sabará, Marcelo Antonio Pareja, 

determino que seja agendada reunião para o dia 12 de junho de 2019, às 14h15, na sede desta Procuradoria da República, para tratar sobre o processo 

seletivo de contratação de novos profissionais para execução das ações de atenção em saúde nos territórios indígenas. 

DESIGNO, para secretariar os trabalhos, a estagiária Déborah Fátima Alves. 

Caso ainda não encerrado este Inquérito Civil no prazo de um (01) ano, venham os autos conclusos para análise da necessidade de 

prorrogação. 

 

CARLOS HUMBERTO PROLA JUNIOR 

Procurador da Republica 
 

##ÚNICO: | EXTRA-SC - PRM-CHA-SC-00003522-2019| 

PORTARIA Nº 23, DE 12 DE JUNHO DE 2019 

 

Converte o Procedimento Preparatório. nº 1.33.002.000277/2018-53 em Inquérito 

Civil. 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República signatário, no exercício das atribuições constitucionais 

conferidas pelo art. 129 da Constituição da República, e: 

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 da Constituição Federal); 

CONSIDERANDO que a República Federativa do Brasil - constituída em Estado Democrático de Direito - possui como fundamentos 

a cidadania e a dignidade da pessoa humana, sendo um dos seus objetivos fundamentais a erradicação da pobreza e da marginalização, além da redução 

das desigualdades sociais e regionais (artigo 1º, incisos II e III, e artigo 3º, inciso III, da Constituição Federal); 
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CONSIDERANDO que o art. 231 da Constituição Federal reconhece a cultura, os costumes e as tradições dos povos indígenas; 

CONSIDERANDO que são reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições (art. 231 da 

Constituição Federal), sendo assegurado o respeito ao patrimônio cultural das comunidades indígenas, seus valores artísticos e meios de expressão (art. 

47 da Lei nº 6.001/73 - Estatuto do Índio); 

CONSIDERANDO que o presente procedimento foi autuado para apurar possíveis irregularidades no transporte escolar que coloque 

em risco a segurança dos alunos da Terra Indígena Toldo Chimbangue; 

CONSIDERANDO que a Prefeitura Municipal de Chapecó encaminhou informações sobre o veículo questionado pela comunidade 

indígena, bem como as informações acerca da qualificação e habilitação do então motorista; 

CONSIDERANDO que, conforme acordado em reunião realizada no dia 15/01/2019 (item 7), a comunidade e lideranças da TI Toldo 

Chimbangue se comprometeram a informar ao Ministério Público Federal sobre as atuais condições dos veículos a serem utilizados durante o ano letivo, 

o que não ocorreu; 

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; promover o 

Inquérito Civil e a Ação Civil Pública para a proteção do patrimônio público e social e de outros interesses individuais indisponíveis, homogêneos, 

sociais, difusos e coletivos, especialmente os relativos às comunidades indígenas, à família, à criança, ao adolescente, ao idoso, às minorias étnicas e ao 

consumidor; e, ainda, defender judicialmente os direitos e interesses das populações indígenas (art. 129, II, III e V, da Constituição Federal e art. 6º, VII, 

“a”, “b”, “c” e “d”, da Lei Complementar nº 75/93); 

CONSIDERANDO, por fim, que o procedimento preparatório estende-se por no máximo 90 dias, prorrogáveis por igual período, e 

ainda restam diligências a serem realizadas neste procedimento. 

RESOLVE converter o Procedimento Preparatório nº 1.33.002.000277/2018-53 em INQUÉRITO CIVIL, para a regular e formal 

coleta de elementos destinados a auxiliar a formação de convicção acerca da matéria versada, devendo a subcoordenadoria jurídica desta Procuradoria 

da República registrar a presente portaria no Sistema Único, bem como as informações abaixo, registrando-as na capa dos autos, procedendo-se as 

anotações de praxe no sistema de controle processual, remetendo-a para publicação, nos termos do Art. 15, § 1º, e do Art. 5º da Resolução CSMPF nº 

87/2006 c/c o artigo 4º da Resolução CNMP nº 23/2007: 

Interessado: Terra Indígena Toldo Chimbangue 

Objeto da investigação: Apurar possíveis irregularidades no transporte escolar que coloque em risco a segurança dos alunos da TI 

Toldo Chimbangue. 

Como próxima diligência, determino que seja contatado o Cacique da TI Toldo Chimbangue, Idalino Fernandes, solicitando que 

encaminhe informações atualizadas sobre as condições do transporte escolar naquela TI, bem como informe se o transporte ainda é realizado pelo Sr. 

Idair Schimitz. 

DESIGNO, para secretariar os trabalhos, a estagiária Déborah Fátima Alves. 

Caso ainda não encerrado este Inquérito Civil no prazo de um (01) ano, venham os autos conclusos para análise da necessidade de 

prorrogação. 

 

CARLOS HUMBERTO PROLA JUNIOR 

Procurador da Republica 
 

##ÚNICO: | EXTRA-SC - PR-SC-00027893-2019| 

PORTARIA Nº 93, DE 27 DE MAIO DE 2019 

 

PP nº 1.33.000.001444/2018-01. CONVERSÃO EM INQUÉRITO CIVIL 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República signatário, com fundamento no art. 129 da Constituição 

Federal, regulamentado pelos artigos 5º a 8º da Lei Complementar nº 75/93, e na Resolução nº 87 do Conselho Superior do Ministério Público Federal - 

CSMPF: 

CONSIDERANDO que cabe ao Ministério Público instaurar inquérito civil para apurar a ocorrência de fatos que digam respeito ou 

acarretem danos efetivos ou potenciais a interesses que lhe incumbam defender (art. 8º, § 1º, da Lei nº 7.347/85 c/c art. 1º da Resolução nº 87/2006, do 

CSMPF); 

CONSIDERANDO que incumbe ao Ministério Público a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e 

individuais indisponíveis, nos termos do artigo 127 da Constituição Federal; 

CONSIDERANDO que, nos termos do art. 129, III da Constituição Federal e do art. 6º da Lei Complementar nº 75/93, é função 

institucional do Ministério Público Federal promover o inquérito civil e a ação civil pública para a proteção dos interesses individuais indisponíveis, 

difusos e coletivos relativos ao patrimônio público e social e à probidade administrativa, dentre outros, inclusive promovendo a responsabilização 

respectiva; 

CONSIDERANDO que a atual Constituição, em seu art 225, dispõe que: "Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente 

equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e 

preservá-lo para as presentes e futuras gerações"; 

CONSIDERANDO que a Lei nº 6.938/81 estabelece, no seu art. 2º, que: "A Política Nacional do Meio Ambiente tem por objetivo a 

preservação, melhoria e recuperação da qualidade ambiental propícia à vida, visando assegurar, no País, condições ao desenvolvimento sócio-econômico 

aos interesses da segurança nacional e à proteção da dignidade da vida humana, atendidos os seguintes princípios: I- ação governamental na manutenção 

do equilíbrio ecológico, considerando o meio ambiente como um patrimônio público a ser necessariamente assegurado e protegido, tendo em vista o uso 

coletivo;(...); 

CONSIDERANDO a existência do Procedimento Preparatório nº 1.33.000.001444/2018-01 instaurado para apurar a prática de 

construção em solo não edificável pela FÁBRICA DE CONCRETOS - BLOCOS E LAJES WW, na localidade da Rua Osni José Pereira, bairro Pacheco, 

Palhoça/SC, bem como a antiguidade de sua autuação no âmbito do Ofício do Meio Ambiente e Patrimônio Cultural da Procuradoria da República em 

Santa Catarina, determino a: 

CONVERSÃO deste Procedimento Preparatório em INQUÉRITO CIVIL 

tendo por objetivo apurar os fatos acima descritos e outros a eles correlatos. 
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Para tanto, determino: 

a) A abertura, registro e autuação de Inquérito Civil, com a seguinte ementa: 4ª CCR. MEIO AMBIENTE. APURAR SUPOSTA 

CONSTRUÇÃO IRREGULAR DE FÁBRICA DE CONCRETOS - BLOCOS E LAJES WW, EM SOLO NÃO EDIFICÁVEL, LOCALIZADO NA 

RUA OSNI JOSÉ PEREIRA, BAIRRO PACHECO, PALHOÇA/SC; 

b) Após, o retorno dos autos ao 10º Ofício para cumprimento do Despacho 2451/2019. 

 

WALMOR ALVES MOREIRA 

Procurador da Republica 

 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE SÃO PAULO 
##ÚNICO: | EXTRA-SP - PRM-JAU-SP-00002226-2019| 

PORTARIA Nº 5, DE 24 DE JUNHO DE 2019 

 

Instaura inquérito civil visando apurar eventual restrição no 

agendamento/atendimento médico nas Unidades de Saúde do Município de 

Bariri/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 Federal, 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 nos autos, notadamente (i) no Relatório Circunstanciado de Diligência Externa n.º 

10/2018 – de que o número de atendimento médico diário foi reduzido significativamente após o controle eletrônico de frequência; (ii) no Ofício GP n.º 

96/2019 – “os médicos contratados pela Administração Municipal tem jornada de trabalho de 10 horas semanais e atendem em média de 20 à 30 pacientes 

semanalmente”; e (iii) no Ofício GP n.º 152/2019 – “justificamos que os médicos da Rede Municipal de Saúde realizam atendimentos conforme 

determinação da OMS (Organização Municipal da Saúde) sendo 4 consultas por hora, devido grande procura por especialistas as agendas estão lotadas 

e a demorada para agendamento é de aproximadamente 2 meses, que pretendemos corrigir com contratação de mais profissionais, dentro de nossas 
possibilidades” (sic); 

5. RESOLVE converter o Procedimento Preparatório n.º 1.34.022.000132/2018-87 em INQUÉRITO CIVIL, destinado a apurar 

eventual improbidade administrativa em virtude de possível restrição no agendamento/atendimento médico nas Unidades de Saúde do Município de 
Bariri/SP. 

6. 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 desta portaria no átrio desta Procuradoria da República, e da solicitação de publicação no Sistema 
Único, comunicando-se ao respectivo órgão revisor; 

c) 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; 

d) seja realizada diligência in loco, nas Unidades de Saúde do Município de Bariri, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da ciência 

do agente diligenciador, visando averiguar eventual restrição no agendamento/atendimento médico. 

 

MARCOS SALATI 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-SP - PRM-CGT-SP-00003595-2019| 

PORTARIA Nº 45, DE 19 DE JUNHO DE 2019 

 

NF n° 1.34.033.000163/2018-17 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República signatário, considerando o disposto no artigo 129, inciso III, 

da Constituição da República, e artigo 8º, § 1º, da Lei Federal nº 7.347/85, bem como no disposto na Resolução nº 23, de 17 de setembro de 2007, do 

Conselho Nacional do Ministério Público (CSMP) e na Resolução nº 87, de 03 de agosto de 2006, do Conselho Superior do Ministério Público Federal 

(CSMPF), e considerando, ainda, o que consta na Notícia de Fato n° 1.34.033.000163/2018-17, DETERMINA a instauração de INQUÉRITO CIVIL 

tendo por objeto apurar denúncia de suposto dano ambiental, em praia marítima e terreno de marinha, decorrente da supressão de vegetação nativa (jundu) 

mediante escavação e aterro, na Praia da Baleia, Município de São sebastião. Determina-se, ainda, a realização das seguintes providências: a) registro e 

autuação da presente portaria; b) solicitação de publicação desta portaria no Diário Oficial, por meio do Sistema Único, para fins do disposto no artigo 

16, § 1º, inciso I, da Resolução nº 87/06 do CSMPF e artigo 7º, § 2º, inciso I, da Resolução nº 23 do CNMP e c) comunicação à 4ª Câmara de Coordenação 
e Revisão, conforme artigo 6º da Resolução n° 87 do CSMPF. 

 

ANA CAROLINA PREVITALLI NASCIMENTO 

Procuradora da República em substituição 
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##ÚNICO: | EXTRA-SP - PR-SP-00068820-2019| 

PORTARIA N° 217, DE 12 DE JUNHO DE 2019 

 

Inquérito Civil nº 1.34.001.001789/2019-30 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo procurador da República signatário, 

CONSIDERANDO que incumbe ao Ministério Público Federal a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses 

sociais e individuais indisponíveis, na forma do art. 127 da Constituição Federal; 

CONSIDERANDO, outrossim, que é função institucional do Ministério Público Federal promover o inquérito civil e a ação civil 

pública, para a proteção do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos, de acordo com o art. 129, inc. III, da Carta Magna; 

CONSIDERANDO que o presente procedimento investiga possível dano ambiental, consistente no derramamento de óleo hidráulico 

em alto-mar brasileiro, mais precisamente na Bacia Sedimentar de Santos, no Campo Petrolífero “Campo de Lula”, cuja instalação é de responsabilidade 

da empresa “PETROBRÁS” (“PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS”); 

CONSIDERANDO que, em 28.08.2018, às 9h54min, na Bacia Sedimentar de Santos, no Campo Petrolífero “Campo de Lula”, 

localizada nas coordenadas 25º 31' 13,020" S e 042º 52' 19,980" W, a “Embarcação RSV Sealion Amazonia” derramou “0,0015m3 de Óleo Hidráulico 

Nuto-32” para o mar. Anote-se que, conforme já citado, a referida instalação é de responsabilidade da empresa “PETROBRAS”; 

CONSIDERANDO que, em razão desse fato, a empresa “PETROBRÁS” foi autuada pelo IBAMA, o qual autuou 

administrativamente a “PETROBRÁS” através do Auto de Infração nº 9126433-E (Processo nº 02027.001860/2019-14); 

CONSIDERANDO que, inicialmente, a presente investigação foi instaurada pela PRRJ (Procuradoria da República no Rio de 

Janeiro), a qual, posteriormente, declinou de sua atribuição em favor da PRSP (Procuradoria da República em São Paulo), ao argumento de que o dano 

ambiental teria corrido em Santos, SP; 

CONSIDERANDO que, embora o possível dano ambiental tenha ocorrido na Bacia Sedimentar de Santos, mais precisamente no 

Campo Petrolífero denominado “Campo de Lula”, verifica-se a necessidade de se apurar precisamente a jurisdição territorial federal competente para 

apurar o caso. Para tanto, mostra-se necessária a informação técnica por parte do órgão autuador (IBAMA), no sentido de que indique: (i) se o local em 

questão encontra-se abrangido territorialmente por algum município; (ii) ou, em caso negativo, para que informe o município mais próximo ao lugar do 

derramamento de óleo; 

CONSIDERANDO, por fim, que já transcorreu o prazo previsto no art. 2°, § 6° e 7° da Resolução n° 23/2007; 

Resolve, com fundamento no art. 129, inc. III, da Constituição Federal, bem como nos arts. 6°, inc. VII, b, e 7°, inc. I, ambos da lei 

complementar n° 75/93, CONVERTER o Procedimento Preparatório n° 1.34.001.001789/2019-30 em INQUÉRITO CIVIL, para investigar o possível 

dano ambiental ocorrido em 28.08.2018, na Bacia Sedimentar de Santos, no Campo Petrolífero “Campo de Lula”, localizada nas coordenadas 25º 31' 

13,020" S e 042º 52' 19,980" W. 
Dessa forma, DETERMINO: 

1) o registro e autuação desta portaria, procedendo-se as anotações de praxe, inclusive para fins de sua publicação na imprensa oficial 

(art. 7º, § 2º, incisos I e II, da Resolução nº 23/07 do Conselho Nacional do Ministério Público, c/c arts. 6º e 16, §º1º, inciso I, da Resolução nº 87/06 do 
Conselho Superior do Ministério Público Federal); 

2) seja oficiado ao IBAMA para que, no prazo de 60 (sessenta) dias, indique se o local em questão encontra-se abrangido 

territorialmente por algum município ou, em caso negativo, para que informe o município mais próximo ao lugar do derramamento de óleo. Juntamente 
com o ofício, encaminhe-se-lhe cópia da presente portaria. 

Comunique-se à 4ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, via Sistema Único. 

Após, voltem os autos conclusos. 

 

GUSTAVO TORRES SOARES 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-SP - PR-SP-00068450-2019| 

PORTARIA Nº 233, DE 17 DE JUNHO DE 2019 

 

Instaura procedimento de Inquérito Civil para apuração de possível omissão da 

ANEEL consistente na ausência de aplicação de penalidades às distribuidoras de 

energia elétrica. 

 

 O PROCURADOR DA REPÚBLICA do 39º OFÍCIO, da PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE SÃO PAULO, 

no exercício de suas atribuições constitucionais e legais: 

CONSIDERANDO que foi instaurado o Procedimento Preparatório nº 1.34.001.007477/2018-18 para apuração de suposta omissão 

da ANEEL consistente (i) na ausência de aplicação de penalidades às distribuidoras de energia elétrica, conforme previsto na Resolução nº 63/2004, 

adotando postura complacente com as irregularidades praticadas pelas distribuidoras, (ii) na falta de apuração da caracterização da má-fé das reguladas 
e (iii) na ausência da contestação do foro em ações judiciais. 

CONSIDERANDO que as diligências até então realizadas não esgotam a necessidade de aprofundar a investigação; 

CONSIDERANDO que o Ministério Público é uma 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 conforme o art. 127, caput, da Constituição 

Federal e o art. 1º da Lei Complementar nº 75, de 20 de maio de 1993 - Lei Orgânica do Ministério Público da União; 

CONSIDERANDO que o INQUÉRITO CIVIL é o procedimento investigatório, instaurado e presidido pelo Ministério Público, 

destinado a apurar a ocorrência de fatos que digam respeito ou acarretem danos efetivos ou potenciais a interesses que lhe incumba defender, servindo 

como preparação para o exercício das atribuições inerentes às suas funções institucionais conforme o art. 1º da Resolução nº 23, de 17 de setembro de 

2007, do Conselho Nacional do Ministério Público, c.c. o art. 1º da Resolução nº 87, de 3 de agosto de 2006, do Conselho Superior do Ministério Público 
Federal; 
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RESOLVE instaurar INQUÉRITO CIVIL para apurar a hipótese acima descrita, determinando, para tanto: 

1. Publique-se a presente Portaria e converta-se o atual Procedimento Preparatório de nº 1.34.001.007477/2018-18 em INQUÉRITO 

CIVIL conforme o art. 5º, inciso III, da Resolução nº 87/2006 do Conselho Superior do Ministério Público Federal; 

2. Registre-se e zele-se pelas respectivas normas de acordo com a Rotina de Serviços nº 01, de 03 de outubro de 2006, da Divisão de 

Tutela Coletiva; 

3. Controle-se os respectivos prazos de acordo com o art. 9º da Resolução nº 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público, 

c.c. o art. 15 da Resolução nº 87/2006 do Conselho Superior do Ministério Público Federal; 

4. Comunique-se a instauração deste INQUÉRITO CIVIL à 3ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, 

inclusive para a publicação, no Diário Oficial, da portaria de instauração de acordo com o art. 7º, § 2º, incisos I e II, da Resolução nº 23/2007 do Conselho 

Nacional do Ministério Público, c.c. os arts. 6º e 16, § 1º, inciso I, da Resolução nº 87/2006 do Conselho Superior do Ministério Público Federal; 

5. Designo o (s) Assessor (es), o (s) Analista (s) e o (s) Técnico (s) vinculado (s) ao gabinete para secretariarem o presente 

INQUÉRITO CIVIL em consonância com os arts. 4º, inciso V, e 6º, § 1º, da Resolução nº 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público. 

 

SUZANA FAIRBANKS OLIVEIRA SCHNITZLEIN 

Procuradora da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-SP - PR-SP-00068447-2019| 

PORTARIA Nº 234, DE 9 DE JUNHO DE 2019 

 

Instaura procedimento de Inquérito Civil para apuração de possível irregularidade 

nas atividades da Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos - EBCT (Correios). 

 

 O PROCURADOR DA REPÚBLICA do 39º OFÍCIO, da PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE SÃO PAULO, 

no exercício de suas atribuições constitucionais e legais: 

CONSIDERANDO que foi instaurado o Procedimento Preparatório nº 1.34.001.007052/2018-09 para apuração de supostas 

irregularidades / extravio de objetos no fluxo postal e a empresa (Correios) não sabe informar sobre o paradeiro do produto (Noticiante pagou pela 

tributação e pela taxa de despacho postal). 
CONSIDERANDO que as diligências até então realizadas não esgotam a necessidade de aprofundar a investigação; 

CONSIDERANDO que o Ministério Público é uma 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 conforme o art. 127, caput, da Constituição 
Federal e o art. 1º da Lei Complementar nº 75, de 20 de maio de 1993 - Lei Orgânica do Ministério Público da União; 

CONSIDERANDO que o INQUÉRITO CIVIL é o procedimento investigatório, instaurado e presidido pelo Ministério Público, 

destinado a apurar a ocorrência de fatos que digam respeito ou acarretem danos efetivos ou potenciais a interesses que lhe incumba defender, servindo 

como preparação para o exercício das atribuições inerentes às suas funções institucionais conforme o art. 1º da Resolução nº 23, de 17 de setembro de 

2007, do Conselho Nacional do Ministério Público, c.c. o art. 1º da Resolução nº 87, de 3 de agosto de 2006, do Conselho Superior do Ministério Público 
Federal; 

RESOLVE instaurar INQUÉRITO CIVIL para apurar a hipótese acima descrita, determinando, para tanto: 

1. Publique-se a presente Portaria e converta-se o atual Procedimento Preparatório de nº 1.34.001.007052/2018-09 em INQUÉRITO 
CIVIL conforme o art. 5º, inciso III, da Resolução nº 87/2006 do Conselho Superior do Ministério Público Federal; 

2. Registre-se e zele-se pelas respectivas normas de acordo com a Rotina de Serviços nº 01, de 03 de outubro de 2006, da Divisão de 

Tutela Coletiva; 

3. Controle-se os respectivos prazos de acordo com o art. 9º da Resolução nº 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público, 
c.c. o art. 15 da Resolução nº 87/2006 do Conselho Superior do Ministério Público Federal; 

4. Comunique-se a instauração deste INQUÉRITO CIVIL à 3ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, 

inclusive para a publicação, no Diário Oficial, da portaria de instauração de acordo com o art. 7º, § 2º, incisos I e II, da Resolução nº 23/2007 do Conselho 
Nacional do Ministério Público, c.c. os arts. 6º e 16, § 1º, inciso I, da Resolução nº 87/2006 do Conselho Superior do Ministério Público Federal; 

5. Designo o(s) Assessor(es), o(s) Analista(s) e o(s) Técnico(s) vinculado(s) ao gabinete para secretariarem o presente INQUÉRITO 

CIVIL em consonância com os arts. 4º, inciso V, e 6º, § 1º, da Resolução nº 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público. 

 

SUZANA FAIRBANKS OLIVEIRA SCHNITZLEIN 

Procuradora da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-SP - PRM-JAL-SP-00003439-2019| 

TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA Nº 1, DE 18 DE JUNHO DE 2019 

 

PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO Nº 1.34.030.000119/2018-29 

 

Pelo presente instrumento, nos termos do artigo 5º, § 6º, da Lei nº 7.347/85, bem como dos artigos 20 e 21 da Resolução nº 87/2010 
do Egrégio Conselho Superior do Ministério Público Federal, 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Excelentíssimo Procurador da República José Rubens Plates, doravante denominado 
compromitente; e, de outro lado: 

MUNICÍPIO DE TURMALINA/SP, CNPJ 45.139.482/0001-01, representado por seu Prefeito Municipal, Alexandro Ribeiro Pereira, 
com sede na Avenida Santa Helena, nº 200, Turmalina/SP, CEP 15755-000, tel. (17) 3667-1192; 

ISRAEL COSTA, ex-Prefeito do Município de Turmalina/SP, brasileiro, RG nº 3.118.708, CPF n.º 224.681.378-68, residente e 

domiciliado na Avenida Santa Helena, nº 574, Turmalina/SP; 

FERNANDA DE MENEZES ANDRÉA, ex-Prefeita do Município de Turmalina/SP, brasileira, RG nº 34.278.088-8, CPF n.º 

310.551.488-09, residente e domiciliada na Rua Duque de Caxias, nº 266, Centro, Turmalina/SP, e-mail: fma181@hotmail.com; 
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FLADEMIR CRISTINEI MANTOVANI, Engenheiro Civil do Município de Turmalina/SP, brasileiro, RG nº 20.398.672-6, CPF n.º 

157.914.768-25, residente e domiciliado na Rua Sergipe, nº 466, Centro, Turmalina/SP; 

EMPRESA TECHNO CONSTRUTORA FERNANDÓPOLIS LTDA., CNPJ nº 10.209.657/0001-17, por seu representante legal, 

Samuel Munhoz da Cruz, brasileiro, RG nº 42.899.894-X, CPF n.º 313.790.128-64, residente e domiciliado na Rua Paraná, nº 847, Centro, 
Fernandópolis/SP, CEP 15600-091, e-mail: samuel_mcruz@hotmail.com, celular (17) 99729-5064; 

EMPRESA CARVALHO & GARCIA CONSTRUÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA., CNPJ nº 10.693.251/0001-52, por seu 

representante legal, Gustavo Garcia Carvalho da Silva, brasileiro, RG nº 27.906.131-X/SSP/SP, CPF n.º 274.627.038-23, com sede na Rua Amazonas, 

nº 3300, 3º andar, sala, Patrimônio Novo, Votuporanga/SP, CEP 15500-004; e 

EMPRESA CONSTRUTORA OLIVEIRA & ARAÚJO LTDA., CNPJ nº 02.422.234/0001-53, por seu representante legal, Jesus 

Oliveira de Araújo, brasileiro, RG nº 22.542.235-9, CPF n.º 183.425.198-21, com sede na Rua Fernão Dias Paes Leme, nº 1049, Centro, Ouroeste/SP, 
CEP 15685-000. 

doravante denominados compromissários, e 

CÂMARA MUNICIPAL DE TURMALINA/SP, CNPJ nº 51.842.193/0001-69, representada por sua Presidente, Selma Marta 
Pinheiro, com sede na Rua 13 de Maio, nº 568, Centro, Turmalina/SP, CEP 15755-000, tel. (17) 3667-1310, na qualidade de terceira interveniente, 

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, da Constituição da República de 
1988); 

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 (artigo 129, inciso III, da Constituição da República 
de 1988); 

CONSIDERANDO que compete ao Ministério Público da União promover outras ações necessárias ao exercício de suas funções 

institucionais, em defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, especialmente quanto à ordem 
econômica e financeira e à probidade administrativa (artigo 6º, inciso XIV, alíneas “b” e “f”, da Lei Complementar 75/93); 

CONSIDERANDO que a Resolução nº 179, de 26 de julho de 2017, do Conselho Nacional do Ministério Público, acentua a utilidade 

do compromisso de ajustamento de conduta como instrumento de redução da litigiosidade, visto que evita a judicialização por meio da autocomposição 

dos conflitos envolvendo os direitos de cuja defesa é incumbido o Ministério Público; 

CONSIDERANDO os elementos constantes do Procedimento Preparatório nº 1.34.030.000119/2018-29, instaurado por 

representação da atual gestão para apurar possíveis irregularidades na construção de uma escola de educação infantil (Pró-Infância do tipo B) no 
Município de Turmalina – SP, com recursos federais; 

CONSIDERANDO que, em 31 de dezembro de 2008, o Município de Turmalina/SP celebrou o Convênio nº 700309/2008 (SIAFI 

639328) com o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE, obtendo apoio financeiro para construção de um prédio para funcionamento 

de uma creche/pré-escola infantil localizada na Rua Treze de Maio s/nº, com repasse previsto em R$ 700.000,00, e contrapartida prevista de R$ 7.070,71. 

Posteriormente, em 14 de dezembro de 2010, foi celebrado aditivo ao convênio, elevando o valor do repasse para R$ 948.914,77 e contrapartida municipal 
para R$ 50.000,00, totalizando-se R$ 998.814,77; 

CONSIDERANDO que, em 16 de abril de 2010, na gestão do então Prefeito Israel Costa, foi celebrado o contrato nº 24/2010 em 

decorrência da Toma de Preços, com a empresa Techno Construtora Fernandópolis Ltda., referente à construção da escola de ensino infantil, no valor de 
R$ 996.559,84. A autorização para início da obra foi expedida em 31/5/2010, com previsão de execução em 300 dias; 

CONSIDERANDO que, após intercorrências na execução da obra, o Município e a empresa Techno Construtora Fernandópolis Ltda. 

assinaram Termo de Rescisão Amigável na data de 28/3/2011. Pela soma das notas fiscais emitidas pela citada empresa, datadas respectivamente de 

11/6/2010, 5/7/2010, 21/7/2010, 10/8/2010, 23/8/2010 e 18/1/2011, o valor total pago à empreiteira foi de R$ 412.881,95 (quatrocentos e doze mil, 
oitocentos e oitenta e um reais e noventa e cinco centavos); 

CONSIDERANDO que em 4/7/2012, ainda na gestão de Israel Costa, foi celebrado o contrato nº 42/2012, oriundo da Tomada de 

Preço nº 03/2012, com a empresa Carvalho & Garcia Construção e Empreendimentos Ltda., cujo objeto era a continuidade da construção de escola de 

ensino infantil naquele Município, no valor total de R$ 844.979,62 e execução prevista em seis meses. A autorização para início de obra foi expedida em 
5/7/2012. Entretanto, em 14/4/2014, a Prefeitura e mencionada empresa rescindiram amigavelmente o contrato sobredito; 

CONSIDERANDO que, de acordo com a medição realizada no final de 2013 e extrato da conta 00000119938, Banco do Brasil, 

agência 20508, exercícios 2012 e 2013, o valor total dos serviços executados pela segunda empreiteira e pagos pela Municipalidade foi de R$ 329.601,62 
(trezentos e vinte e nove mil, seiscentos e um reais e sessenta e dois centavos); 

CONSIDERANDO que, em 28/11/2014, na gestão da então Prefeita Fernanda de Menezes Andréa, foi celebrado o contrato nº 

60/2014, oriundo da Tomada de Preços nº 05/14, entre o Município de Turmalina e a empresa Construtora Oliveira & Araújo Ltda., cujo objeto era a 

execução da 3ª etapa da construção do prédio para escola de ensino infantil. Por conta desse ajuste, foi pago à empresa o valor de R$ 255.917,55 (duzentos 

e cinquenta e cinco mil, novecentos e dezessete reais e cinquenta e cinco centavos); 

CONSIDERANDO que houve a realização de vistoria providenciada pelo FNDE, em 19/6/2018, pela empresa CONCREMAT 

ENGENHARIA E TECNOLOGIA, CNPJ nº 33.146.648/0001-20, com o objeto de certificar se na execução da obra em questão foram cumpridas 

integralmente todas as condições estabelecidas no Projeto Básico apresentado/aprovado e no contrato firmado com a empreiteira. Essa vistoria concluiu 
que o percentual executado do contrato era de 86,35%, que as obras encontravam-se paralisadas e com diversas irregularidades estruturais; 

CONSIDERANDO que o relatório/orçamento apresentado pelo Município de Turmalina, de 10/12/2018, atesta que a obra se encontra 

70% executada (valores atualizados), que ela não se encontra apta para o seu funcionamento, e que para seu término e início das atividades se faz 

necessário o valor de R$ 447.498,01 (quatrocentos e quarenta e sete mil, quatrocentos e noventa e oito reais e um centavo); 

CONSIDERANDO, ainda, que parte dos fatos aqui apurados são objeto da ação penal nº 0000480-94.2012.403.6124 perante a 

Subseção Judiciária Federal de Jales, que tem como réus Israel da Costa, Samuel Munhoz da Cruz e Flademir Cristinei Mantovani, pois teria sido 

evidenciado que o Município em questão teria desembolsado quantias para serviços que não foram entregues pela construtora Techno (primeiro contrato 
acima descrito); 
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CONSIDERANDO que durante a execução dos três contratos celebrados acima descritos, o Município de Turmalina não desembolsou 

recursos da contrapartida a que estava obrigada; 

CONSIDERANDO que mais de dez anos da assinatura do convênio com o FNDE e despendido R$ 998.401,12, em recursos públicos 

federais, a obra encontra-se em estado de abandono e demanda uma ação imediata para minimizar os prejuízos causados pelo atraso na sua conclusão; 

CONSIDERANDO que o atual Prefeito de Turmalina solicitou a abertura de crédito adicional no valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil 

reais), por meio do Projeto de Lei nº 29/2018, e de R$ 145.000,00 (cento e quarenta e cinco mil reais), por meio do Projeto de Lei nº 15/2019, os quais 

foram reprovados pelo Poder Legislativo do Município. Com isso, a presença da Câmara Municipal de Turmalina como terceiro interveniente se mostra 

imperiosa para que esta tenha ciência dos esforços empreendidos pelos compromissários para resolução dos fatos, tendo em vista que a omissão do Poder 

Público Municipal certamente acarretará prejuízos maiores para o Município, com a devolução de toda quantia recebida do FNDE e a proibição de 

recebimento de novos recursos federais; 

CONSIDERANDO que em reunião realizada, no dia 14/06/2019, nesta Procuradoria da República, com representantes da Câmara 

Municipal de Turmalina, incluindo os vereadores Presidente e Vice-Presidente da Casa, estes assentiram aos termos do presente TAC, bem como 

informaram que os projetos do Poder Executivo, destinados à suplementação orçamentária para conclusão dessa creche seriam aprovados; 

CONSIDERANDO que após três reuniões realizadas entre os interessados (duas na Procuradoria da República em Jales, organizada 

pelo MPF, e uma no Município de Turmalina, organizada pela atual gestão), o único consenso possível para equalização dos prejuízos havidos, diante da 

dificuldade em se delimitar e individualizar as responsabilidades, foi a assunção pelos compromissários (três empresas e três agentes ou ex-agentes 

públicos) na devolução aos cofres municipais, em conjunto, da importância de R$ 90.000,00 (noventa mil reais), correspondente a R$ 15.000,00 (quinze 

mil reais) para cada um deles, ficando o restante do valor necessário à conclusão da obra sob a responsabilidade da Prefeitura Municipal; 

CONSIDERANDO que uma solução amigável, com a reparação dos prejuízos e retomada imediata da construção, representa a 

solução que melhor atende à população de Turmalina; 

Resolvem firmar o presente TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA, sob as condições consubstanciadas nas cláusulas 
seguintes: 

Cláusula 1ª. Constitui objeto do presente Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) a solução das irregularidades atinentes à execução 

da obra na escola de educação infantil do Programa Pró-infância no Município de Turmalina, esclarecendo-se que, de acordo com o levantamento 

realizado pela Prefeitura Municipal de Turmalina em março de 2019, são necessários R$ 447.498,01 (quatrocentos e quarenta e sete mil, quatrocentos e 

noventa e oito reais e um centavo) para a conclusão da obra. 

Cláusula 2ª. Os compromissários, sem reconhecerem terem agido com culpa (imprudência, negligência ou imperícia), quantos aos 

fatos a que alude o Procedimento Preparatório nº 1.34.030.000119/2018-29, obrigam-se a efetuar as compensações necessárias para a conclusão da obra 

até dezembro de 2020, do seguinte modo: 

MUNICÍPIO DE TURMALINA: o Município se compromete a elaborar o orçamento e executar a realização da obra, 

responsabilizando-se em complementar os valores necessários para a sua conclusão, até final aprovação das contas pelo FNDE; 

ISRAEL COSTA: se compromete a ressarcir os prejuízos da obra, na quantia de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), em 18 (dezoito) 

parcelas de R$ 833,33 (oitocentos e trinta e três reais e trinta e três centavos); 

FERNANDA DE MENEZES ANDRÉA: se compromete a ressarcir os prejuízos da obra, na quantia de R$ 15.000,00 (quinze mil 

reais), em 18 (dezoito) parcelas de R$ 833,33 (oitocentos e trinta e três reais e trinta e três centavos); 

FLADEMIR CRISTINEI MANTOVANI: se compromete a ressarcir os prejuízos da obra, na quantia de R$ 15.000,00 (quinze mil 

reais), em 18 (dezoito) parcelas de R$ 833,33 (oitocentos e trinta e três reais e trinta e três centavos); 

TECHNO CONSTRUTORA FERNANDÓPOLIS LTDA.: se compromete a ressarcir os prejuízos da obra, na quantia de R$ 

15.000,00 (quinze mil reais), em 18 (dezoito) parcelas de R$ 833,33 (oitocentos e trinta e três reais e trinta e três centavos); 

CARVALHO & GARCIA CONSTRUÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA.: se compromete a ressarcir os prejuízos da obra, na 

quantia de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), em 18 (dezoito) parcelas de R$ 833,33 (oitocentos e trinta e três reais e trinta e três centavos); e 

CONSTRUTORA OLIVEIRA & ARAÚJO LTDA.: se compromete a ressarcir os prejuízos da obra, na quantia de R$ 15.000,00 

(quinze mil reais), em 18 (dezoito) parcelas de R$ 833,33 (oitocentos e trinta e três reais e trinta e três centavos). 

Cláusula 3ª. Nos termos do artigo 5º da Resolução nº 179, de 26 de julho de 2017 do Conselho Nacional do Ministério Público, a 

presente compensação pecuniária servirá à reconstituição específica do bem lesado, assim, o compromissário MUNICÍPIO DE TURMALINA, na pessoa 

de seu Prefeito, Alexandro Ribeiro Pereira (ou quem o suceder), obriga-se a aplicar a quantia objeto do ressarcimento, mais os valores aplicados pela 

própria Prefeitura, para o término de construção da Creche Escola do Município de Turmalina/SP. 

Cláusula 4ª. O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, diante do longo período transcorrido desde a assinatura do convênio, e a 

necessidade de retomada urgente da execução das obras de empreendimento de relevante impacto social, autoriza o MUNICÍPIO DE TURMALINA a 

realizar a contratação direta da empresa, sem necessidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso XI, da Lei nº 8.666/93 (dispensa de licitação de 

remanescente de obra). 

Cláusula 5ª. As quantias devidas pelos compromissários serão depositadas na conta da Prefeitura Municipal de Turmalina/SP, Banco 

do Brasil, Agência 2050-8 – Estrela D'Oeste, conta nº 18190-0, a partir de 15 de julho de 2019 e subsequentemente até o dia 15 de cada mês, concluindo-

se os depósitos em 15 de dezembro de 2020. 

Parágrafo Primeiro. Os pagamentos devem ser comprovados junto ao Município de Turmalina, que informará este órgão ministerial 

sobre o cumprimento da obrigação quando da apresentação dos relatórios bimestrais. 

Parágrafo Segundo. Fica facultado aos compromissários adiantar o pagamento das parcelas, até mesmo quitando a obrigação antes 

do prazo. 

Cláusula 6ª. O compromissário MUNICÍPIO DE TURMALINA, na pessoa de seu Prefeito, Alexandre Ribeiro Pereira (ou quem o 

suceder), obriga-se a apresentar, bimestralmente, a partir de 20 de agosto de 2019, mediante petição direcionada ao presente procedimento, documentos 

que particularizem a evolução da obra, bem como o pagamento das parcelas pelos demais compromissários. 
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Cláusula 7ª. O compromissário MUNICÍPIO DE TURMALINA, na pessoa de seu Prefeito, Alexandro Ribeiro Pereira (ou quem o 

suceder), obriga-se ainda a realizar a publicação deste Termo de Ajustamento de Conduta junto ao portal da transparência da prefeitura. 

Cláusula 8ª. Em caso de descumprimento das obrigações assumidas, os compromissários sujeitar-se-ão ao pagamento de multa diária 

no montante de R$ 1.000,00 (mil reais), que se reverterá para instituições assistenciais cadastradas perante a Justiça Federal em Jales/SP, sem prejuízo 

da execução judicial do presente termo de ajustamento de conduta, abrangendo o valor da multa incidente e do ressarcimento propriamente dito 

devidamente atualizados. 

Cláusula 9ª. Este compromisso produzirá efeitos legais a partir de sua celebração, e terá eficácia de título executivo extrajudicial, na 

forma do artigo 5º, § 6º, da Lei nº 7.347/85 c/c artigo 784, inciso IX, do Novo Código de Processo Civil, e do artigo 1º da Resolução nº 179, de 26 de 

julho de 2017 do Conselho Nacional do Ministério Público. 

E, por estarem de pleno acordo, firmam o presente, na presença de duas testemunhas. 
 

JOSÉ RUBENS PLATES 

Procurador da República 

Compromitente 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TURMALINAISRAEL COSTA 

por seu Prefeito Municipal 

ALEXANDRO RIBEIRO PEREIRA 

Compromissário 
 

FERNANDA DE MENEZES ANDRÉA 

Compromissária 
 

FLADEMIR CRISTINEI MANTOVANI 

Compromissário 
 

CONSTRUTORA OLIVEIRA & ARAÚJO LTDA 

por seu representante legal 

JESUS OLIVEIRA DE ARAÚJO 

Compromissária 
 

CARVALHO & GARCIA CONSTRUÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA 

por seu representante legal 

GUSTAVO GARCIA CARVALHO DA SILVA 

Compromissária 
 

TECHNO CONSTRUTORA FERNANDÓPOLIS LTDA 

por seu procurador 

DR. FERNANDO LUCAS DE LIMA 

Compromissária 
 

CÂMARA MUNICIPAL DE TURMALINA 

por sua Presidente 

SELMA MARTA PINHEIRO 

Interveniente 
 

Testemunhas: 
 

GUSTAVO QUIRINO DOS SANTOS 

Analista Processual do MPU 

Matr. 26.901-1 
 

MARCOS DE FREITAS CEVADA 

Analista Processual do MPU 

Matr. 18.119-6 

 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE SERGIPE 
##ÚNICO: | EXTRA-SE - PR-SE-00025098-2019| 

PORTARIA Nº 11, DE 18 DE JUNHO DE 2019 
 

Ref.: Procedimento Preparatório n.º 1.35.000.001488/2018-59. Assunto: Apurar 

supostas irregularidades consistentes na suspensão de recursos do Programa 

Dinheiro Direto na Escola – PDDE do Colégio Estadual professora Zizinha 

Guimarães, em razão da falta de prestação de contas do exercício de 2010 pelo 

gestor anterior, Ginaldo dos Santos. 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por intermédio do Procurador da República signatário, oficiante junto ao 3º Ofício de 

Combate à Corrupção da Procuradoria da República no Estado de Sergipe, com fundamento no art. 129, III, da Constituição Federal, no art. 5º, III “b”, 

da Lei Complementar nº 75/93, no art. 25, IV, “a”, da Lei 8.625/93, e nos termos do artigo 2º, inciso I, da Resolução nº 87 do Conselho Superior do 

Ministério Público Federal, de 03 de agosto de 2006; e do artigo 2º, inciso I, da Resolução nº 23, do Conselho Nacional do Ministério Público, de 17 de 

dezembro de 2007: 
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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, caput, da Constituição 

Federal; 

CONSIDERANDO que a Lei Complementar nº 75/1993, em seu artigo 6º, inciso VII, “b”, dispõe ser função institucional do Órgão 

Ministerial da União promover o inquérito civil e a ação civil pública para a proteção do patrimônio público e social; 

CONSIDERANDO que são funções institucionais do Ministério Público a proteção e a defesa do patrimônio público e social, 

conforme disposições do art. 129, inciso III, da Constituição Federal, e do art. 5º, inciso III, alínea “b”, da Lei Complementar nº 75/1993; 

CONSIDERANDO as informações contidas no Procedimento Preparatório n.º 1.35.000.001488/2018-59, instaurado com vistas a 

apurar supostas irregularidades consistentes na suspensão de recursos do Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE do Colégio Estadual professora 

Zizinha Guimarães, em razão da falta de prestação de contas do exercício de 2010 pelo gestor anterior, Ginaldo dos Santos; 

CONSIDERANDO o escoamento do prazo do Procedimento Preparatório com diligências ainda por realizar; 

RESOLVE CONVERTER, nos termos do art. 2º, §6º, da Resolução nº 23/2007 CNMP e do art. 4º, §1º, da Resolução nº 87/2006 do 

CSMPF (com redação dada pela Resolução nº 106 do CSMPF, de 06/04/2010), o presente Procedimento Preparatório em INQUÉRITO CIVIL, 

determinando-se: 

(I) Registro e autuação da presente Portaria acompanhada do Procedimento Preparatório nº 1.35.000.001488/2018-59, pelo Setor 

Extrajudicial da PR/SE (SEEXTJ), nos sistemas de informação adotados pelo Ministério Público Federal, como “Inquérito Civil”, vinculado à 5ª Câmara 

de Coordenação e Revisão do MPF, registrando-se como seu objeto: “Apurar supostas irregularidades consistentes na suspensão de recursos do Programa 

Dinheiro Direto na Escola – PDDE do Colégio Estadual professora Zizinha Guimarães, em razão da falta de prestação de contas do exercício de 2010 

pelo gestor anterior, Ginaldo dos Santos”; 

(II) Designação dos servidores em exercício no 3º Ofício de Combate à Corrupção para funcionarem como Secretários no presente 

feito; 

(III) Afixação da presente portaria, pelo prazo de 15 (quinze) dias, no quadro de avisos da recepção da Procuradoria da República no 

Estado de Sergipe (art. 4º, VI, Resolução nº 23 CNMP); 

A título de diligências, DETERMINO o seguinte: 

(I) Desentranhe-se o Ofício SEI N.º 24/2019/PROCURADORES/PFN/PRFN5/PGFN-ME, constante nas fls. 56/72 deste caderno 

investigativo em função da sua juntada equivocada aos presentes autos, com o seu consequente encaminhamento ao 2º Ofício de Combate à Corrupção 

(2º OCC/HAS). 

(II) Reitere-se o Ofício nº 054/2019/MPF/PR/SE/3ºOCC-LCM. 

Ademais, a fim de serem observados o art. 9º da Resolução nº 23 do CNMP e o art. 15 da Resolução nº 87 do CSMPF, deve a 

assessoria em exercício no 3º Ofício de Combate à Corrupção - 3ºOCC realizar o acompanhamento de prazo inicial de 01 (um) ano para conclusão do 

presente inquérito civil, mediante certidão nos autos após o seu transcurso. 

Aracaju/SE, de 20 de Junho de 2019 

 

LEONARDO CERVINO MARTINELLI 

Procurador da República 
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